
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΠΈΧΙΟΟΝ 

-ὙΈΕΤΕΒΙΣΝ ΤΕΣΤΑΜΕΝΤΙ. 





ΝΟνΝΙΙ ΜΝ ΤΗΡΒΑΌΙΝΙΝΒ 

ῬΗΙΠ,ΟΙΓΟΟΘΙΟΟ.ΓΟ ΕΒ ΙΤΙ(ἝΟ ΙΝ: 

ἥπ “ὰ 

ΤΕΧΙΟΟΝ 

ΙΝ ΊΧΧ. 

ΕἸῚ ΒΕΙΙΓΘΌΟΝ ἹΝΤΕΕΡΒΕΤΕΒ ΟΕ ΟΟΞἙΒ, 

ΑΓ 

ΒΟΕΙΡΥΟΚΕΒ ΑΡΟΘΕΥΡΗΟΒ 

νΨΗΒΈΕΒΙΒ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΙ. 

ΡΟΒΊ ΒΙΕΓΙΌΜ, ἘΤ ΑΙΟῸΒ ΥἹΒΟΘ5 ΘΟΟΤΟῸΒ 

ΟΟΝΟΈΒΒΙΤ ΕἸ ΕΌΙΌΙΤ 
ΟΣ 

ΖΟΗ. ΡΒΙΕΌ. 561 ΕΞ ΝΈΕΚ, 
ΕΣ ΘΘΟΡΗΙΖΕ ἘῈ ὙΠΈΟΙΟΟΙΖ ὉΟΟΤΟΝ, Ηὐσύθουῦςξ ῬΒΟΣ. Ρ. Ο. 2501 ΑΒΟ15 ῬΒΔΕΡΟΒΙΤΙΒ, 

8 
ΒΕΜΙΝΑΒΕ ἘΘΟΙΕΒ. ΒΕΟΙ͂Ι ΥἹΤῈΒ. ΒΙΒΕΟΤΟΆ. 

«πεταιπεηηῇ ΒΒ δθντσκιττεο. 

ἘΪΤΙΟ ΑἸΤΕΒΑ, ΒΕΓΕΝΒΙ͂ΤΑ ΕἸ ΣΟΟΌΡΙΓΕΤΑΤΑ. 

ΨΟΣΜΕΝ ΒΕΟΌΝΟΥΜ. 

σΙ Α56ὺ 2: 

ΟΥΒΑΡΥΕΈΌΝΈ ΕΥ̓͂ ἘΧΟΟΡΕΒΌΝΤ ΑΝΘΒΕΑΒ ΕΥ̓ 90ΑΝΝΕΒ Μ. ὈΌΝΟΑΝ, 
ΑΟΛΌΞΣΜΙΞ ΤΥΡΟΟΒΑΡΗΙ: ΣΤ ΣΝ 

1ΜΡΕΝΒῚΒ ΒΙΟΛΕΡΙ ΡΕΙΕΒΤΙΕΥ, ΟΝΟΙΝΙ. ὁ- 5. Ὁ 
τϑαθς δ το ον νὰ 

1829, τς  ϑανον 

ὙᾺ ΓΝΝ Ὁ τ ἴλ' 



ΤῊΣ ΝΚῊ ΥΟῈΚ 
ῬΌΒΙΙΟ ΕΒΆΛΕΥ 

ΑΚ’ ΤΕΝΟΧ ἈΝῸ 

ΤΙ ΏΕΝ ΟΜ ΝΑ ΙΌΝΒ 

Η 1921 ὠω 



} 

ΓΙΆΧΙΓΟΟΝ ΟΕ ΖΕΟΌΜ 

ΨΕΤΈΞΝΙΞ ΤΕΈΞΤΑΜΕΝΤΙ. 

Ζάεχη. 

. ΖΑΈΧΗ νεὶ ΖΑ'ΚΧΟΝ, Ζαοοῖον. 
Ἐπὶ "2» εαχορλυίαοσίωπι, ἴτϑιι8ρο- 

κἷὔϑ Ἰπετὶα Ἡεὕσϑιοὶ ποταϊπίβ. 1 Αγ. 
ΧΧΥΊΤΙΠ. 11. τῶν ζακχχῶν αὑτοῦ. 
Οὐρὶ. μδθεῖ ἀσοϑηκχῶν. 

ΖΑΏ, υἷνο, 1. ἐπ οἷα ϑέγυο. 
ὈΌΣΝΣ νἷυν. λοπιέπεδ. 1 ὅδ. Τὶ. 

12. ὦ ζῶντες. ---- Φ, 7, σιρπ. ΟΟδεὶ. 
ΨΠ. 14. Ἰκρεξυηΐ ΓΙ 9ε "ὉΠ 

Ῥὲτ Οἰεεῖῖ ἰοοο Ηβ. Τβοοΐ. εἰ 
ὃ ΧΧ ΡΕ. ΟΧΥ ΤΠ]. 149. 1566. ν ά6 
Ηεχ, ϑιχηϊβοις 10ὲἱ τευϊσίδοεγε ζ.- 
σεγε, υἱοίβεοατε. 24 Βερ. ΤΥ. 7. υὉὶ 
ῬΤῸ ἩΠΠΠῚ ἰερεταηςξ 277, υϊραῖ. 

αἰρῖε. Ἰενῖς. ΧΙΠ]. 15. β6ς. ϑ μοὶ. 
εὐ. Πσπι. τὴν σάρχα ζῶσαν, αυοά εδὶ 
Δ} 1πτι5 ἐπίοσρυ β Ῥγὸ τὸν χρῶτα ὑγ ῇ. 
- πν οἱάεο, αἀδφριοῖο. ΦοὉ. ΨΠ1Π]1. 

17. ἐν δὲ μέσῳ χαλύχων ζήσεται. Ψ αἷς. 
οοπερμιογαδιίμγ. Ἐδδροχογυηΐς ἔογ- 

ς ἴλδ86. ποίΠε ὙΟΥΌΣ ΠΣ ὩΟΡῚΒ 

ἸσηοίασηΩ (ΑΥδΡ. ς λὲς, ποίδί 

Φεῦ ἐς αὐνεγ20), νεῖ ΠΤ Ραιτασΐα- 

Ταπὶ οὔτι Σ 7, υὐύεγε (δῖ Σ 7,» εἱ 

οἶστη νϑῦὸ Θχϑείς ἀυρ]οχ γχδάϊσ, 
ΤῊ 5ς. εἴ Γ) Ἰεχθηΐαβ ΓΤ. 

Ὁσυκπηυθ ποη ἱποοιηϊηοᾶθ. Οαγίδ 
ἔρος ἐδ Ῥετγαιίδεο γοσυτι ΣΉ 

εἴ Ὦ εχ δηίίαυδ βοσιρίαγα. --- 

Ῥο. 1]. 

Ζ Ζάω. 

Π, υἱυεπς, υἱσια. Οεη. 1. 20. 234’ 

ΧΧΥῚ. 19. φρύαρ ὕδατος ζῶντος, ἔοτι- 
ἴδια δαὺδ νἱνϑ, ἢ. 6. ϑϑπίανασ. Νά 
εἰ [κν. ΧΙΝ. 56. Νὰ. ΧΙΧ, 17. 

ἀ 

'Ζδον. ΧΙΝ. 8. Οοπῆ, εἰ 9οἈ. ΙΨ. 
11. Ῥρα. {6ἷ}ἷ}}ἹΝΠΜ}]Ο. 9. υδὲ ἴῃ τοχίὰ 
ΦΥΤΩΤΩΒΟΝΙ ἰοοο ζῶντα τεροποπάυγα 
6886 ζῶντας ἴοίδ οοῃίοχία ογδῖίο 
οἰαν βδιπθ ἀἄοςεί. ἘΒοροῦίουσ αυο- 
416 Ἰοοϊίο ζῶντας ἱπ οοά. Βορίο εἰ. 
δρυὰ Ἰμροάογείυσῃ. 9. ΟΧΙΙΙ͂Ν. 
17. σἂν δῶν, οχῃπα νἱνθῃβ, δὲ δἰ "δὶ 
δεββρίυ8. --- Π, 1π Ρ]υγ. δ Υ7, 

Οιδὶ]ὰ. ἤδη. 1. 80. ΙΝ΄. 14. 31. ΥἹ. 
290. 36. --- ΓΤ Οέεπεβ. ΧΙΧ. 19. 
σοῦ ῥῆν τὴν ψυχήν μου. Οοτρὶ. τοῦ 
ζῆσαι, υδνὶ ὅ.δο]. ζωῶσαι. ῬΕ. ΟΧῚ, 
2. χύριος διαφυλάξαι αὑτὸν καὶ ζήσα; 
αὑτὸν, ἀοταϊηυ ουδβίοα αἰ [ΠΠπιτὰ, οἱ 
ἐπ υἱία ϑεγυείἔ. Ψιαα εἴ Ῥᾳ. ΟΧΥ ΤΙ]. 
17. 25. 87. 40. Ρρ. ΟΧΨΛ ΤΠ]. 50. 
ὅτι τὸ λόγιόν σου ἐζησί με, αυἷα οτδου- Καὶ 
Ἰυπιὰ αστὰ υἱυΐβοαί τη. Μιάα οἱ 
ν. 158. εἰ οοπῆ. 208. 1]. 51. Αεί, 
ΨΙΙ. 3838. Ηροῦσ. ἹΝ. 19. Χ. 40. 

2 ες. ΙΝ. 7. ζήσισγε. Τιερεταῃς 
ΠΏ. δυϊρ. υἱοΐο. Ῥα. ΟΧΥ ΤΙ], 

116. υδὶ ργο ζῆσόν μο Οτδρίι5 δὰς- 
ἰογϊαῖϊ Ηρτεὶ δὲ 1,μδίϊηὶ ἰδχίιβ 
ΘΧΟΌΔΙ ἔδεϊς ζήσομαι. Ἐδνοηϊ δἰἴϊδπι 

᾿ 

Βυΐο Ἰοςϊίοϊ ϑ'γγ. ΑΥδρ. ΜΕιίορ. 

Α 

Ἐδάοτα οοτγιρία Ἰεοίίο ἱστερϑὶξ αυο- 
486 ἰπ ςοἄ. ΑἸοχ. ν. 72. εἱ 144. υδὶ 
8}16 ἐχθπὶρίαυία σθοῖρ μδθθης ζήσο- 



.»ἦ- 

ι 

α 

Ζῆν ποιέω. 

μῶω. -α ΤΠ ΟΒΑΙα. ἸΊάδθπι. [λδπ, 1. 

4. Υ-. 10. ΥἹ. 6. 91. -- ἘΥΤ ΡίυΣ. 

υἷα. αἀεη. ΧΧΥΤΙ. 46. [ν. ΧΥ͂ΠΙ. 
18. Ρε. ΟΧΥ ΤΙ]. 38. - ἅν) ΝΙΡΒ. 

8 δὼ» οομαίίμον. Ῥα., ΧΧΧΥΠΙ. 8. 

ματαιότης «ἂς ὁ ἄνϑρωπος ζῶν. 8ε,]. 
10) Ῥσορσία ἐξ ἀϊοῖτιν, φμὲ ἐγεοίμα 

86 "3 γηείέεν εἰαί, ἀοϊὶηδ δυΐδπι λο- 
πὸ ΖεῖιΣ εἰ ἐπ βογεηξδδδο ΤΈΓΜΣ 
φδίαίω οοἰϊοοαίις,, ἰ. α. οὔδλτα ΤΧΧ 
νοοα ζῶν ἢ. 1. Ἔχρυτιθγα νοϊυσσγιῃΐ, 
ΟΝ [π|ϊ. δα Ῥείοῃ. ϑεαῖγσ. Ἵ. 44. Ρ. 
477. οεἀ. Βυχτη. δς Ευτὶρ. Παμπδδ 
ἄρτια. ἱ. 860. ΓΨ. 16. έντας, ἀϊω 
υἱυεπίεε, φ«ολυετεῖς. ϑίταο. ΧΥΠῚ. 96. 
ὉΔῚ τορεο νοεῖ ζώντων υἱίίοεα 
φαῖ. ϑΙγδο. ΧΧΥ. 10. ζῶν καὶ β.- 

φων, ἕᾶνε ἀἶε υἱϑενα, μὲ υἱάξαί. [ἢ 
ΧΙ. 18. τὸ ὄνομαι αὐτοῦ ζῇ εἰς γε- 
νὰς, τηρηλοτῖδ 6708 Βϑιηρον ἐ; 
μά, ΠῚ, 12. ὅτ ζῶν ἐγὼ --- λειλά- 
λῃκα καὶ σωήσῳ αὐτὰ, μὲ υἱίαπι 
ΘΩῆΣ -- απὸ ἀἰχὶ ρῥτανίαρο. Εο- 

οβὲ ἐοσταυα δαλιισδηιβ, τοδροι τι 
Ἐεῦτ. Ἴπ ΕσοϑἼεῖ, ΧΧ. 8. 23 Μϑβος. 
11ΠΙ. 91. σοὶ λεχἄρισται τὸ ζῇν ὁ κύριος, 
ΕΌΙ ἀοπανῖς ἐδληὲ Σὰ ἕμ Ἧς 
ἱπδηϊεῖνιϑ ρΟΒΙ ΩΡ ὑσῸ ποιιῖθθ, [δὰ 
οὔδια ὁ Μδοο. {Π]. 31. 11. 29. οἱ 
ἰη Ν. Τ. ῬἘ]]. 1.21. Ηφρτ. 11. 1ὅ. 
εἴ αρυὰ "ΕΞ. γ μι Ῥτογηθῖι. ἡ Ίποῖ. 
Ρ. 46. τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζᾷν κέρδος σους. 
αἱ ἱπέταᾳ ἰῃ ν. χαίρω. Τοῦ. Υ. 25. 
ζῇν εδῖ υἱέαηι φμουὶξ πιοίο διδίεπέατε 
8. Ορροιΐίυν ορμίοπέξα εἱ αἰυϊ ῖς. 

ΖΗ͂Ν ΠΟΙΕΊΏ, συἵυεγε ζαοῖο, υἱυὲ- 
υἤοο. γᾺΠ ΡΙΏ. θους. ΧΧΧΊΙ. 99. 

ΜΑΚΡΟΙ͂Ν ΧΡΟΝΟΝ ΖΑΏ, ἰου- 
βαπι ἐεπέμεις «αἶνο. ἘῸΝ ἼΥΝ» 

»γοίοηιρο αἶρε. Ῥτον. ΧΧΥ ΤΠ. 18. 
ΠΟΛΥΝ ΧΡΟΝΟΝ ΖΑΏ, πεμῖ- 

ωπι ἱεπιρογὶΣ υἱἷῦο. ΠΧ» 

ππρρίζοο ἀδδε. Ῥτον. [Χ. 11. 
ΖΕΑ εἰ ΖΕΙΑ, νοὶ ροῦϊῃβ Ζειὼ, 

χρα, ναὶ δροΐία, ρεηει5 δωκα δὲ- 
ηῆΐο ζαττὶ, ΓῸΏΣ» ἰάοα. Ααυ. 

2 Ζεύγνυμρνι. 

Ααυ. ϑγτηα. ἔσροι. ἡ. 9. Ααυ. 
Εχρά. ΙΧ. 82, υνὶ γἱὰ, Μοπεξ. 
Ἡϊστοηγιαιδ δὰ Ἰοευπὶ Εοςβ. ].: 6 
Αφιῖα αμέοπι ρῥγίπια εὐϊο εἰ ϑδ'ψηι- 
ππαοὴμς ζίας 5. πο ε ἐπίεγρτείαϊ 
δεπέ, 8 πὸ: υεί αν υεἱ σενεὶε 
]ιαϊα Ῥαπποπίσαιε δεγηιοπε ἐρίοανε 
Φρεϊίαπιχμε ἀϊοῖίπιμσ. Ϊ,Ἔχίοου νϑίι8: 
Κατ, ζειὰ, οἴτος, ὄλυρα. ἘΦ ΕΥΟΒλι: 
ζειὰ, οἱ μὸν σίτου εἶδος, οἱ δὲ τὰς ὀλύρας. 
Αρυὰ δυπάεπι ροδὶ Ζητρὸν διία. 6Χ- 
Ῥοπίζυγ χρϑὴ ἣ σίτου γένας. δῖ. δἴίδτα 
ϑυϊάκα: ζεὰ, εἶδος χρϑῆς. Ιιοχίς. 
Ογεῖ!! ΜΒ. Βγαιι. ζεῖω, κρϑα. 5οὰ 
80 Ποτάθο ζωὰν αἀἰθοττα μαρβδὲ οχ 
ΗἩοχαοτὶ ἰἴοοο Οάγαββ. ᾿Ρ. ν. 604. 

᾿αδὶ Τοϊοπιδοῦιιθ, Μοποῖὶδὶ ἔοσϊα δ 

Ἴῃ 11ο Ῥγϑῖοσς δ]16 5'ηΐ συρῶ τε, 
εἴ ἀρτυτῃ ἰδυάδηβ, τηοπιοταῖ, αυοά 

Ἴωα 
σφ δ εὑρυφυὲς λευκόν. γιερ [-.ἡ 

Ῥοϊϊποραι 1,10. 1. δες, 188. για α- 
βότα δὰ ἴςβ.]. ς, ΟἹ]. Οεἰαὶ Ηΐἱοτο- 
μοι, Τ' 11. ῥ.. 98. εἴ ποίδίδ ἱπῇγα 58. καὶ 
ν. ᾿Ολύρα. ᾿ 

ΖΕΜΑ νεὶ ροϊΐζυβ ΖΕ ΜΜΑ. νοχ 
ἰρεα Ηδῦσ. “5 δοεῖν5, 7αοὶπε. 

ϑγιαη. ἴκδν. ΧΎΥ ΤΠ]. 17. θ6.. οοά. 
Βαϑίὶὶ. βοὶ μοι. ἸΤμοοάοί. δβος. 
Οοἱδ]ίη. 9}. Εσοοῖ. ΧΥ]. 57. ἴπα, 
οἷηθ ἀυδίο Τηοοᾶ., δὰ. ΧΧ. 6. υδὶ 
νἱά. Βεδανίθη οσρῖιθ ἂς Βοπέγεσξα. 
ἴης. [εν ΧΧ. 14. ΠΧΧ Ἐσοοδ. 
ΧΧΙ͂Ν. 18. Οὐσπΐον Ὠχιυδίυχα ἰῃ ; 
ΕῚ Ρ. 330. 608. εἰ 621. Οτε- 
οἷα ζίμα φεϑοῖ γέσυογσ. Ζ)ιοεουτίαι 
ζίμα εβῖ ἀεοοορίπηι, οχ ζέω, άγυδο. 
Ἀῃ οἵ Ηἰς ροῖεβί ὄἼχροῆὶ "εγυξάμπι 
,αοίωπι, αμάας, οαἰδάωπι 

ΖΕΣΤΟῚΣ (4 ζίω), 7εγυϊάμο, 7ὲτ- 
ϑεη, οϑοίμδ. ΤΩΣ Ων δωίίαΐμνη, 

βίχωπ, Ααυ. Ἰκν. 1.21. ΨΙ]. 3. 
ἐστή. 

ΖΕΥΓΙΖΩ, ζυκα. ἼΩΝ ῬγΒ. 60... 

ρωΐον. Ααὰ. Τμεοά. Νυω. ΧΧΥ͂. 
8. ἰζιυγίσϑη. 1 Μαος. 1..18. ἐζευγίσ- 
ϑησαν 866. οοἄ, ΑἸοχ. υδὶ 4111 ἐζεύχ- 

αν. 

ΖΕΥΎΥΝΥΜΙ, νὰὶ ΖΕΥΓΝΥΏ, 
ἦμπξο, οορμῖο. «δὶ, ἤρο. Οδδαβ. 

Τηεοὰ. ΧΧ [ε85. ΧΧΥΤΠ. 456. ΧΙΜΊ. 30. ζεύξας δὲ τὰ ἄρματα αὖ- 
4 



Ζεῦγος. 

« τοῦ (πυὐαούιεπάστα νἱάεξαν ἵεσαν), 
ΖΥΠΘΈΕΗΣ δαΐετα θαϊι05 στειστίθυε δυϊδ. 
γε εἰ Εχοά. ΣΙ͂Ψ. 6. 1 ϑαχπ, ΨΙ. 
Ἴ. ζιύίξατε σὰς βόας ἐν τῇ 
κασιε νδοσὰβ ουττοΐ. τὰ ν. 10. 
1 ες. ΧΙ. Φ4. (Οοηέεν 061}. 
ΧΥ. 14. εἰ "κη. ν΄. Η.᾿ [2Ὁ. 1]. 
Ο. 90. 97. -ο.ὄ. ἼϑΣ ΡγᾺῈ. οορμῖον. 

3 ὅδ). ΧΧ, 8. μάχοιχαι ἐζουγμόνην, 
εἰδάϊυσα αἰξέχαέωνς. 

ὁ ρπέξιαι, βρίιοιι και Βνω 1 Μρὸς. ]. 
11. ἐφεύχινησαν ἐν τος ἔνιαι, οὐἹ], 
4 Ορε. Υ]. 14. 

ΣΕΥΤΌΟΣ, ερωι, ἰδεῖ : μα. 
5» ἀμροεο. Ααὰ. ϑ'γιημηδοῦ, 

Τδεοᾶ. εἰ 1,ΧΧ συά, ΧΥ͂ΙΙ. 10. 
ζεῦγος ἱματίων, ἮὮ. 6. νεδέτιτι ἐνρἷ- 
απ, οἴ οἰἴαστα νεχῦα ΕΗ σαῖοα γο- 
ἀδιιὰδ σπεχ : ἈΒΤὰ ΤῊ ποία κηβῆὸ 

αἰϊεγὶ ἀρέατε. ΑἸΙ Βαροης σνολήν. 
- δίπαϊα οοἤερις Ὁ ΟΣ]. δὰ ΟΠασίς. 

Ρ. 649. εἰ Ἀῤρυπόξε τὰ ῬΒαη. Ρ". 
116. - τὸν οορμίαϊο, οορωζαίμηε, 
ἔϊετα : ραγ. 7υ4. ΧΙΧ. 3. 10. ζεῦγος 
ὑποζυγία. 4, ὅδ. ΧΥ͂]. 1. 1 Βερ. 
ΧΙΧ, 41. τὸ ζεῦγος τῶν βιῶν, Ἰυρύτω 
δοιαι. (οπίες 900. 1. 8, ΧΙ]. 
12. ἴεε. . 10. εἱ οοηξ, [,υο. ΧΙΝ. 
19. 2 Βερ. Υ. 17. υοὶϊ Ἰοοῦ ζεῦγος 
εἴτα ἀυῖο τεροπαμάμτα ἐδ ζεύγους, 
δ ἴῃ σνεσβ. ἴπς. χεῦίε βασι ΡΤ. 

ἃ Ψαυϊσ, ομκις ἀμογίηπ δυγάοτιώκ. --- 
τ ὑπ]. ἔστη. ἀκα. Ἰκν. '. 11. 

ζῶγες ὄνων, Ἀαγ' τυτίυτυμα. Α]- 
Ρρης ἸΥΑ Ἠξεγοβ. ζεῦγος, σἂν τὸ 
ἐζευγμένον, καὶ ὄχημα, χαὶ ἐπὶ τριῶν 
κα] τ:σσάρων ἔτασσον. 
ΖΕΥ͂ Σ, σεηϊξ. διὸς, ηρίίεν, «ουΐξ. 

4 Μδοο. Ὑ]. 9 
ΖΕΏ, ΣΩς ΣΉ δις Ρίυν. 

ὀκῖα, ρκαείεῖα. Ἰῃς. Ἐχοὰ. ΙΧ. 9. 
έ φλυκτίδες ζέουσαι, γαϑῖοεε ὕεγυεηίεε, 
δι Ῥοὔυε ἤγυεγε ζποϊεπίες. ΜΊΔα 
Επύρ. Ογεὶ. 891. 8ε4 [51 ροῦπε 
Ηεῦτ. Τγγῷ τεεροπῦοι. ΜΊάε ἱπέτα 

8. Υ. φλυχτίς. ὍΔΕ εἰ 0». ΧΧΧΙΠ. 
19. ὍΝ] ἔππιοτ ῥτῸ ζέων Βίεἰϊο ἰὁ- 
ξοεπάπτα υἱάδίυῦ νέων. Ναῖι 
γοῦρ ΧΧ σοι 886. οἱ ν᾽ ἀθθτιν 

9 Ζηλοτυτία. 

Ἡεῦτ. ΘΟ Οοὰ. ΑἸεχ. Βαραοὶῖ 

γίμων. Ἐρο γετο ΓΤΟΧΧ Πδης νοσεῖη 
ἧς κυ. δ 896 ρυΐο, υἴ βοῆϑυπι ἢ 
τηθρὶθ ρεγερίουστη τἀ άδογεηῖ. Ουἱά- 
ᾳυϊά δυμπιδίθν, ἰδθθα μος σογίυτ 
εϑῖ, ΡΓῸ ζίων ΤΟρΟΠΘη Δυτη 6886 ζέον- 
φος, αἱ δὰ γλεύχους τεΐεγαϊιγ, Ὡδπὶ 
ἀσκὸς που οοτητηοίδ ζέων ἀεὶ ροίοϑέ. 

ΖΗΓΔΟΣ, πκείμς, ἤέγυοῦ, αεοίει5 
σελενπεπέϊον. "ρρῷ σοχιίδιίο, ρε- 

σις. ὥϑγτητα. 860. ̓ (οἷε!. 6εη. ΧΧΧΙ. 
18. δς εἰ ἰομχίββεὶ ΝΡΏ» 8. ΝῈ2}» 

(011. 700. ΧΧΧΥ͂Ι. 88. βεὰ εχ, 
δος ἶρθο ἴσου 5888 ὑσορατὶ ρμοϊεβῖ, 
τὐασσὴν τὰ μκοὶ δι μαι ἐπ᾿ πλῷ ταί με Ν 
οὔπὶ »Ἵ Ῥοσιημπίασί. Βίεϊπιβ πη ΤΏ6- 
ΒΔΌΣΟ 500 ζῆλος ἢ. 1. ρεγρεσαιη σΣθ- 
Ὁ} δὰ πη}, πὲ 76πι Ἰλοδαεε]οίηΐμ 

ἴῃ ΒΙΌ]. ΤΊΘΟΙ. Ῥ. 11. ». 8341. τες 
ΟὨΘΟΣΨΑΥ. --- ΓΝ). Νυ. ΧΧΥ͂. 

11. Ῥουι. ΧΧΙΧ. 90. 705. Ψ. 4. 
1 Μδος. 11. ὅδ, ζῆλος νόμου, αγάεπ 
δίμάϊωπι Ἰερὶαβ ΟὈθασυ δ ἶδε 80 (Ἰ6ῃ- κα 
ἅἂκπ, οοἷ!. ν. ὅ4. ϑαρ, . 18. υδὶ 

ζῆλον εχ Ὑυϊραῖο τεροπεπάυσῃ 
ἥλος. 
ΜΕΣΤΟΣ ΖΗ ΛΟΥ, κοῖο. 

ΠΡ» φείε. Ῥτον. ὙΙ. 84. μεστὸς 

γὰ ζήλου ϑυμὸς ἀνδρὸς, Ῥ]Θττι οπίτα 
ξοῖο δηΐϊμλιβ ὨΊΒΙΌΏ. [{84 μεστοὺς 
φϑόνου, μίδοποα ἑην ἷα, ἀϊχῖϊ Αροκῖο- 
1.5 ἤουα. ἴ. 90. 

ΖΗΛΟΤΎΠΥΑ, πεϊοίψρια, σρτίξω- 
ἄρ εΣ εο, φιοὰ αἴβοτ φμόημε εο Ῥοΐα- 
ἐμγ, σμοά ἵρερ ομρίας ἀμ βαδεαε, 
δρεοϊ δύση ἐπυξάεπίτα, φμα φυῖς τίυασ- 
ἔεπι ἴθ ἀπιογε πιμετὶ ραίδ ποη μοΐ- 
οεΐ. ΓΝ)» ἰάοτα. ΝΌμ. Υ. 15. 18. 

8ὅ. 99. ϑδυϊάδε οἱ (]οβ8. (οα. ΒΙΌ]. 
Οὐ 8]1:. Ρ. 471. Ζηλοτυαία, ζῆλος ἐξ 
ὑπονοίας κατὰ τῆς οἰκείας γυναιχὸς εἰς 
ἔγειρον ἀσελγῇ ὑπόνοια. Ἷ,οχὶς. ΟΥΤΊ]]Σ 
Μ58. Βαγοος. εἵ Ῥῇαν. ζηλοτυαία, ἡ 
τοῦ ἀνδρὸς κατὰ τῆς οἰκείας γυναικὸς 
εἰς ἕτερον ἀσω)ιγὴς ὑπόνωα. 864 ἴδηι 
Βὶο ἀσελγὴς αυδτὰ 1116 ἀσελγῇ οογ- 
Τυρίυτα, οἵ ὑχὸ 1110 ΒΙεἷϊο Τορομει- 
ἄμπηλ νἱἀεῖαν ἀσελγίος. ὅδ᾽ῇ᾽ή΄ δηϊΐπι 
1,εχ. Ογυ ΜΆ. Βχοιὰ. ζηλοτυπίω;, 

δ 

Α2 



) 

ῶ. 

Σ 

Ζηλοτυκουμένη. 

αἱ τοῦ ἀνδρὸς (1εχ,ὲ τῶν ἀνδρῶν) κατὰ 
τὰς οἰκείας γυνωκας εἰς ἕτερον ἀσελγεῖς 
ὑπόνοιαι. Ὑιά6 αυοᾳυθ πιϑισὰ 12106]- 
ἴυσι Απίη. δὰ ῬΠΟΩΙ 1,οχίοοη. 8. Β. 
ν. 
ΖΗΛΟΤΥΠΟΥΜΈ ΝΗ, φμα ζεῖο- 

ἐψρίαπι ραίμωτ, φιδ πιατίδεπι ξείοίῳ- 
Ῥυσι δαδεί. ΠΝ» χείμα, τεϊοίψρια. 

πο. Νυμ. Κ. 920. Νοῦ πιδλὶθ ῥὲσ 
ΒΟΥ ΘΠ ΟΥΔΙΟΏΙΒ. 

ΖΗΔΟΏ, ανερῖογ, ἐπβεοίον, ζεῖο 
Ῥγοδεημον, ἱπιέον, ἱπυιάεο. "γηδὲξ 

ῬΙΗ. ἐποεάο. Ῥτον. [Ρ-. 14. μηδὲ ζη- 
λώσῃς ὁδοὺς παρανόμων, αἱοὶ δηλοῦν δε- 
μὶ ποίαῖ, δς ταϑίδρβοσῖοα ἀ6 ἐρεα- 
ἔΐομε δοοὶρίεπἄμπι οθῖ. (οηξεσ 8. 
ἽἼπ9 -- τ εἶἰσο. Ῥτον. 111. 851. 

μηδὲ ζηλώσῃς τὰς ὁδοὺς αὑτῶν. Ψιὰδ 
ΒΌΡΓΔ 5. ἽΣ - -- ὟΡ» οοἰϊίσο, 

ΘΟΜΩΤΕΡΟ. 9 ες. Χ. 18. βες. οοά. 
ΑἸεχ. υδὶ ᾿δθη ῥτὸ ἐδήλωσεν, αθαοὰ ΡῈ 
Οταρίυ5 νοϊαϊ πιθηαοβιυμι ἴῃ τυ ΔΥρ]- 
πολ μοβιΐϊξ, ταροποηάυτη νἹάοίυ 
ἐξήλισεν, δεὮ ἰξαλίζων, ευοσαγε ρορε- 
ἔμπι ἕπ οοποίονεηι, αποα ν!ὰθ ΒΌΡΓΔ. 
-- ΝῺΡ ΡΒ. Οεπεβ. ΧΧΧ. 1. δά 

Ιοευπι Ηδογοῖ, ἐζήλωσεν, ἰφ- 
ϑόνησιν. ΧΧΧΥ 1. 10. ἐζήλωσαν δὲ αὖ- 
τὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ἱπυίάεδαπί 11}] 
ἔγαϊγοβ ο]υ8. Οοπίδσ ὅ:γ. ΓΧ' 14. εἱ 
Αςξ ΥἹἼ]. 9. Νυμι. ΧΙ, 20. μὴ ζηλοῖς 
σὺ μοὶ; ὰπὶ χείο αγάδς ῬὉτο τηθῦ 
γιά εἰ Νυπι. ΧΧΨΥΝ. 18. 1 Εος. 
'ΧΙΧ. 10. 14. 5ἷς εἴ 1 Μδος. 11. 96. 
ἐζήλωσε τῷ νόμῳ, τείο αγάἀεδαΐ ργὸ 
ἐερε. (οπί. εἴ ν. 27. ὅ0. ὅ8. ῬβΑΐη. 
ΧΧΧΥΙῚ. 1. μηδὲ ζήλου τοὺς ποιοῦντας 
τὴν ἀνομίαν, Ὥδαιο ἐπείαγε 11108, ααἱ 
ἔαοϊσπς ἱπίαυϊαῦδαι: υδὶ ζηλοῦν δϑὲ 
αιλ5ὶ οοπίεμάεγε υοἶζε, οἴ ποθὴ υετδὲς 
δεῖ γεδιδ οεγίατε σμπὶ αἰΐσμο : --- ΠΘ 
οογίοβ, υἱ 1108 εραεβ. Εἴθβυοῖ. ζή- 
λου, μιμοῦ, ματαδίωχε. ΜΙ οἱ Ῥ͵ον. 
ΧΧΙΎ.17. ΧΧΙΨΝ. 1. 190. Ῥραΐσμι. 
ΕΧΧΙ]. 8. ἐζήλωσα ἐκὶ τοῖς ἀνόμοις, 
χοῖο ἐχαγεὶ Ῥτορῖοσ ἱπίιιο8. Εσϑοὶ. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 25. ζηλώσω τὸ ὄνομα τὸ 
ἅγιόν μου, τεῖο αἀτάεδο ῬΥῸ Ἠοταΐπο 
ἸὯ6Ο βαποίο. Υ166 εἰ .]ο8], 1]. 18. 
δα ᾳυσῖ Ἰοσυτῃ ρογιπεῖ σίοϑθα Ζο- 

4 “Ζηλωτὸὺς. 

ΠΆΡΕ ἥΣ ς. 620. ἐδήλωσιν, ἐπεϑϑύ- ὕ 

μησεν. Ζδοῃ. 1. 14. ΝΠ. 9. «--- 

ΝῚ» τείοίεε. 2.6. ΧΧΊΨ. 19. --- 

ΓΝ)» Ξείμα. 9. Ἄερ. Χ. 16. Αἀάς 

ἴῃς. γον. ΧΧΝ]]. 4. υν᾽ ἀσωθ 
ζῆλος που Ρεσγεηεί δὰ ΓΝ» 8664] δ 

ὉΣ9 ἴΡ. ν᾿ 8. ἴῃ ὅπ. ϑυηΐ δηξαι 

Προς γϑγρα ἱπαρίο ἴοςο ροβίϊα. ---- 
ὰ}»} αογμέτο. ἴε8. ΧΙ. 11. Τιορε- 

ταῦ ΝΣ Ἷ)2})» 4188] εββεῖ ἃ δδ 0» ποῖ 

ψΕΤῸ ἃ ΣἼ)}. Ἐδάθπι οὔϑεσυδξο νὰ- 

ἰδεῖ αυσφὰθ ἢ. 1. ἀδ6 νογβίοπο ϑψγη- 
τ] ΒΟ ἢ, 0] νἱὰς Μοπθδυςοπιϑ. ὅδ. 
Ι. 12. μὴ ζηλοῦτε ϑάνατον ἐν “λάνῃ 
φωῆς, πο] ῖς ἐπβεοίατὶ, δοὰ : ομρὲάε 
ΟΟΟΥΒΟΤΟ ΨΟὮ 5 ΤΩΟΓίοσα ΘυγΟσΘ ΥἹ86 : 
Ὁ οσὐπὶ ἐσισσάομοωμ ρμογτημίδίισ. δ1ζ. 
ΙΧ. 1. μὴ ζήλου γυναῖκα τοῦ κχόλ- 
σοὺ σὸν, ὉΔῚ ὀηλοῦσϑωι ποίδι τείοίψ- 

Ὧι 6886, ἦε οὐπ)ερε διιδριοατὶ. 
ϑ:ν. ΠΕ]. 24. ἐζήλωσα τὸ ἀγαϑὺν, ἐ- 
δεσίαξπιδ δέπι Ὀοπυ. (Οοπΐ 1 (ον. 
ΧΙ]. 81. ΧΙΝ. 1. εἱ 1εχ. Ν. Τ. 58. 
ἢ. ν. Ηβδβυοῖ. ζηλοῖ φϑονεῖ, ἐρίζει, 
μισεῖ, μεμεῖγα!. 14. ζήλου, ωμοῦ. 

ΖΗΓΛΩΣΙΣ, κείοίψρια, απιμίαίϊο, 
ἐπαίρπαίίο. Γγν  .Γν Ιάδα. Νυμ. Υ. 

14. υδ᾽ (6 σηδριοίομθ πιαγιἐὲ ἀϊοϊξιγ. 
ϑγπῖ. Ρβδὶ. ΟΧΙΧ. 189. υ}] δέμ- 
ἄϊμηι υἱπαοαπάς λοπόγξηι Ἰοῖαῖ. ϑδρ. 
Ι. 10. οὖς ζηλώσεως ἀχροᾶται τὰ «ἀν- 
ταὶ Ὁ] ζηλώσεως ρῬοβιζαμ) 6Θδὲ ῥτὸῸ 
φηλωτοῦ, ναὶ μεστοῦ ζηλώσεως 8. ζή- 
λου, ςΟ}]. Ῥτον. ]Ι. 834. 1 ϑγτυβ. 
ΑἸΙΙ δὰ Ῥοϑυπι τοΐδγοηίοβ νοτϊαπί: 
ΔυΓΙ8. ΟΡ ἀἸββϑίπηα δοιαὶ οἵ οορ- 
ΠΟΒΟΘΠΔΙ οπιηϊα. 

ΖΗΔΩΤΗΣΣ, σείοέος, χεἰοίψριιΣ, αο- 
οοηδι ζεῖο, ζεγυϊάμε Σεοίαίοτ, εἰμα!ο- 
4.5, ἱπεϊίαίοτ. Δ}. Ἐχοά. ΧΧ. δ. 

ΧΧΧΙΝ. 14. θευς ΙΝ. 924. Υ. 9. 
Ιῃ οὐπηῖθιιβ ἢΐβ ]οςῖ8 ζηλωτὴς ὧδε 
Πγ6ο βὔῦλ]ο Ἂς υἱπάϊοα Ῥϑοσδίοσυση 
ἀϊοϊξατ. --- Ν᾽): Νδβ. 1. 2. 2 Μδςο. 

ΙΝ. 4. ζηλωτὴν τῶν νέμων, ζεγυϊάμηι 
Ἰοχυπι δεοίαίογεηι. ϑὶς οἱ Αςι. ΧΧΙ. 
90. εἱ ΤΊς. ']. 14. 

ΖΗΛΩΤΟΙ͂Σ, ξεἴοξιια, γεγυϊάπς, ἵἴ. 

φι- 



Ζημία. 

α συὶ δεαξιες Ῥναάϊοαπάες ἐεεΐ δαὶ ργα- 
ἀϊοαίατ. Χγ) ματί. ἔχζεστω. 2 μοί ετνα. 

ὅσο. ΧΙΙΧ. φΦ9. ζηλωτὸς υἱός μου, 
4πα νετὰς Β'6 118 ἰγδηϑ  ἶ : δεα- 
ἐπ: ργασιοαπάκς Αἰδεες πιες. ΗεογοὮ. 
ζηλωτὸς, μαχαριστός. 1,.Ἔχ. Ογτ1}} Μ8. 
Βχότη. ζηλωτὸς, μακαριστὸς, ἐπα »ε- 
ταῖς. ἴῃ εχ. Μ8. ΒΙ5]. Οοἰεἰ!η. ᾿. 
471. εἐδάεση Ἀδδηξιν, πἰδὶ χυοὰ 
Ρῖο ἐπαιπταΐς Ἰερσδίυν ἐπαινοτός. (1. 

ὃ (γαβ πιοβα Νον  βαίπιαβ ἰῃ Ῥδοὶ 
Ταχίοοι μ. 84.) [οἱ ἀρυὰ [λιςΐΔ- 
Βθχη ἴῃ ὅσαι. [. 7. φηλωτὸν δὲ χαὶ 
τὸν πατέρα ἀ ζ,ς Ὀοδίι) νῈ7Ὸ 
εἴδατα ρμαΐτετη εἰδείεβ. ΝΊἀε εἰ ρ. 8. 
δ). δὲ νου τω ϑηλοῦν δ αυδληἄο πο- 
δῖ : δεαίκπε ρῥγαάΐοατε. Ἡεγοΐ. 
δηλῶ, μαχαρίξω. Σοφοκλῆς Φιλοκτήτῃ 
ἐν Ὑροίᾳ. Ψιάδ εἰ ϑορβοοῖ. Αἴδοῦση 
Υ. 554. Ὁ} 5.8οϊ. ζηλοῦν, μακαρίζειν, 

ς εἴ οὐσῃΐετ ρδηβουι ΟἾ885. ἴῃ (]- 
ἔππαςῖ, μαρ. 160. 86 συδπαιδηι 
δες οὔμπία 6110 χηοο ἱπ΄ ἀυδίιιῃ 
ὙΟΟΘΔΥΣ ῬΟΒΘΌΠΙ, γεγυτι ἰδσθθη νἷ- 
ἀπε τη νἱάδοξιν Ποοραοεϊοϊπίυ, 
ααυὶ ἴῃ Β10]. Το. Τ. 1. ραρ. 341. 
Γεζίε οὔβεσνανῖι, ΓγΧῈ,ἅ2) δ ΧΧ 

ἵπεξ. Ἔχργοθβυση 6586 ῬῈτ ηὐξημένος, 
εἴ νεσῦβ ζηλωτός μου ἀρυὰ 

Ῥετέπονς δὰ Ἰτῶν, ΦΈΡΕΥ ΚὈπέσηι, 

ἀ αυοᾶ ρῥγοπιηεδνοτίηῖ : Ἰν Νν Ὁ 

ἢν ἱποέάεγε. Ῥοίδβι εοἰΐδηι ζηλωτὸς 

ἢ, 1, τε άϊ: ἀφο ἀεγαὐ έν, απιαδιΐμε, 
ἈΣ γγν) οομέμς ἰΙοβαῖογ. (ετῖε Νυϊραῖ. 
βαθεῖ: ἀξοογμ ἀδροοίμ. Νατὰ χαοὰ 
Οτἴουβ βυδρίςδίυν, ΟΧΧ ἌΣ 6- 

“1886, ἰπ5᾽ ρ[ἀύτη 6βί. ---- δ. ἔχοά. 

ΧΧΧΙΨ. 14. ζηλωτὸν ὄνομα αὐτοῦ, 
"πα)εδίας 47μ5 65ΐ πο οοηυπεπιοαδι ῥὶς, 
δε : συραά πιαγεδίαἑεπι δοοίμηι ΚΈΤΤΕ 

ἐ ποι! ροίεεί. 

ΖΗΜΙ.Α, ρ»γἱυαΐο, ἀαπιπμηι, αἀοίτὶ- 
πεπέμηι, δὴ μξοι »απα, ἴἴ. ἐγίδιεδεπι. 
δὴν πιμίοία. 2 Ἄεχ. ΧΧΊΠ. 33. 

ἔδωχ ζημίαν ἐπὶ τὴν γῆν ἑκατὸν τάλαντα, 
ἴοστατὰ ταπϊοέαυτέ οοπίαπη (Δ᾽ θηεβ. 
- "ΣΝ » πιμίοίο. Ἐϑᾶτ. Ὶ]. 95. 

δ Ζητία. 

εἷς ζημίαν τοῦ βίου, ταοτῖε ἀπὲ πιαάυετ- 
ἐαίμγ ἵπ δυτα. --- ἼΤν ἀοίμα, ἤ αι. 
γί. Ρ5. ΠΕΟΠῸΝ.. 12. 8 Ἐδάν. ὙΠ]. 
27. ἀργυρικὴ ξφημία, περίοία μεσυπῖ8- Κ 
τα. 4ὶ ίῖαος. ἵΨΝ. 48. σὴν ἄδικον ἐᾷ 
μίαν ὑσίσχον, ἰπ]υδίλιι ραπαπι 
Γυηΐ. 

ΖΗΜΙΑΝ ΤΊΏ, "παϊοίαπι ρενέο, 
Ῥαπαπε δοίυο, ἱμο. 5) 9») ΝΊρβ. πεμώο- 

ἰογ. Ῥτον. ΧΧΥΊΤΙ. 12. ϑημῦαν τίσουσι, 
»Ῥώπαπι ἱμεπί. σιι. Βα ΔοΒοι. 07. 
ποινὴν σὺ τίσεις. Ἡ Θ5γ (ἢ. τίσουσιν, σιμνω- 
ρήἤσονται. (οί. 4 ΤΒοεδ. ἴ. 9. 

ΖΗΜΙΟΏ, »ποοίο, μεπίο. Ὁ)» ε 

ἴάοι. Εχοᾶ. ΧΧΙ. 22. θδμι. ΧΧΙ]. 
10. Ργον. ΧΥΠΙ. 27. ---. 50) δ 

»ογίο ημροίαηι. Ῥτον. ΧΙΧ. 19. κα- 
χόφρων ἀνὴρ “ολλὰ φημμωδήσιτω,, νἱν 
ΤΑΙ στ τη} 6 ἀείγμηεπία μαϊείυτ. 
(οιῖ. ΡΒ]. 111. 8. 

ΦΖΗΜΙΏΜΑ, ἀαιππεη, τεμίρία. 
Ὑ559}) Ἀυ. ἡμάες. Ἐχοὰ. ΧΧΙ. 49. 

Φημιώματος 865. οοἀ. 186. Ηο]η). Β. 
6. τιυϊοία 4 ἰυάίοῖριια ἱπηροβίία. 
ϑῖηθ ἀυρίο ὁ σ᾽ οδϑειωδῖθ. Ὑ 16 βὺ- 
ῬΓὰ 8. ν. ἀξίωμα. 

ΖΗΤΕΏ, φωατο, ἱπφμῖγο, ἐπὲχα 
Ῥείο, φιιάδο, τησίάδας δίτμο. χη}, 

απιο, Ἡ. 1. σίμάεο. Μίςμ. 11. 2. --- 
ΓΝ» φνατο, Ῥείο. ἴ66. ΧΧΙ͂. 12. .--.- 

Γ»» ΟΒδ]ά. τάδ. θη. 11. 18. 18. 

οἰκτιρμοὺς ἐζήνουν «αρὰ τοῦ ϑεοῦ, τηΐ- 
ΒΕ υ] οογαϊδηι ἐπὲσο ρείεδαπέ ἃ Ὦ 60. 
γιάθ εἰ θδη. Ψ]]. 16. --- πὴρν 

ἐπφισίἐἶο. Ἐπεομ. ΧΧΧΙΝ, 12. ---. 
ὉΣΡΔ ΙΒ. φωατο. Ἐχοά. 11. 15.ὄ 
ἐζήτει ἀνελεῖν Μωυσῆν, εἰμάρδαέ οοοεὶ- 
ἄεγο Μοβϑῃ, οο]]. ΠΝ. 24. Μιάο εἱ 
1 ὅπ. ΧΙΧ. 2, 10. 2 ὅδπι. ΧΧ. 10. 
εἴ σοπίογ [οχ. Ν.. Τ. 5. ἢ. ν. Ἐχοά. 
ἹΝ. 19. τεϑνήχασι γὰρ «άντες οἱ ζη- 

τοῦντες τὴν ψυχὴν, ταογίαὶ δηΐτῃ δαηξ 
ΟἸΏΏ68, 6] νἹῖδε ἔπιε ἐπδίαΐας δίγδ- 
δαπί. Μὶάδ εἱ 1 ὅδ. ΧΧΙΨΝ. 10. 
ΧΧ. 29. 95 ὅδ. ΚΡ. 8. ΧΡῚ. 11. 
οἱ οοπξ, 1,6χ. Ν. Τ᾿ 9. ἢ. νυν. Ἐϑασ. 
ΨΠΠ. 28. ἐζητήσαμεν παρὰ τοῦ ϑεοῦ 

ὃ» 

Α 



Ζητίν, 6 τ΄ Ζάβος. 

α ὑμῶν «ερὶ τούτου, οα ἃ Ὦδο πορῖγο 
»Ῥείεδαπια. Υιὰδ οἱ Νϑβθη. 1]. 4. 
ΝΕ. 11. 10. ἤχει ὁ ἄνϑρωπος ζητῆσαι 
ἀγαϑὸὺν τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, γεπϊξ ἤότηο, 
Ὁ θοΏυπι ρεέσγοί Ῥτὸ 1118 [βγβξ]. 
οηξ 1 Μδςος. ΧΙΝ. 4. Αἀάε Ργονυ. 

ΧΙ͂Ν. 6. υν΄ῖῆ᾽ ζητήσεις ἰγαπδια]οτυπῖ, 
αυἷα ἱπηρογαπα! τηοο Ῥχοπυπίίδ- 
᾿μαπῖ. Οὐμεὶ. 11]. 6. ὉὉ1 ζητῆσω, αυϊα 
τῷ ἀαυλέσαι ΟΡΡΟΒΙΓΩΓ, ΡΣ γευοοῦγε, 

ὃ γεδίμετε νογϊομθάυτα 6886 νἱἀοίυγ. 
ΨΪς. ἱπσίαμγαί. ΟΟὨΪΕΣ ΒΌργα 8. ν. 
ἐσιζητίω. Αἀάθ ἤδη. 1. 20. βος. 
ΟΒ18. -- πΡ3» »είμεο. Ἐδᾶτ. ΝΊΙ. 

ὅ. -α Οὐ [Γενίο Χ, 16. θεῖ. 

ΧΧΙ. 2.1 ϑει. ΧΧΥΙΠ]. 7. εἰ 
1101 βερίυϑ. ες. ΧΧΙΧ. 7. ζητήσατε 
εἷς εἰρήνην τῆς γῆς, σφματίε Ῥδοοτα 
ἵδσσο. συ. ϑγτωτω. ΤὨεοοά. Ῥτγον. 
ΧΧΧΙ. 18. ἐθήτησιν ἔριον καὶ λίνον, 

ς φναοϊοιέ Ἰδυιατα εἰ ᾿ΐηυπι, ἢ. 6. αἐϊῇ- 
δηΐο} οσσμραία Κμΐξ εἶδοα Ἰδιατα δὲ 

ἰ υτΩ. --- Ἂν»)Ἀ, ῬΙΒ. ργέοοῦ. ἃ Ῥαγ. 

ΧΧΧΠΙ. 12. - ἽΒΓΙ» Ρεγρογιίον. 

ὅο0. ΧΧΧΙΧ, 99. --ο ΝΥ Ὸ, ἐπυεπίο. 

ὅεη, ΧΙΧ. 11. ζητοῦντες τὴν ϑύραν. 
Βροῖθ αυοδα ϑθηβιιτη. ---- Ὁ» αρπά, 

ἡκαία. οι. Υ]. δ. τὰ στα φητῶν. 
Βοηδ ᾳυοδὰ βϑηϑυτη. --- "δ ν» ἀο- 

΄“΄... . ἴσα, αβοϊο, Ἀ.}. εχ Αταῖν, ἅ,2ς. 
ἃ ἱπεοιϊον, αἱ ἘζΠΔΡΡ 1185 εἰ 4}}} δὰ ῬΒ. 

1... ἀοουσγυης, Τοοά. (866. Ηοτα- 
οἰοοίδπι ἰῃ Οὐτάοει! Οδίοπα ΡΡ. 

. 6. ἴῃ Ῥραίγηοβ. Τὶ 1. Ρ. 84.) Ρμ. 
1. 6. ἐζήτησαν τουτέστι «παρετήρουν 
τοὺς λόγους μου. ϑὄγταγη. ἐφρόντιζον. 
ΤῸ ΧΧ ἐβδελύσσοντο. ----- “ἼΠΡ. ἐθηδο. 

7ε:. ΧΧΧΥΊῚ. 24. υδὶ πυ]}ὰ8 ἀυλὲ- 
ἴο, υΐπ ῥγὸ ἐζήτησαν βοτραπάμπι 
εἷς ἐξέστησαν, αἴ 101 Ιη6. [π|. Βαθεῖ, 

6 Ὠἶδ] αυ 8 ζητεῖν ἴῃ ποξϊίοπα ογαπάξ δὲ 
δερρίβοαπαι ΒΌΤΔΟΤΟ, δὲ ϑεὸν ΒΌΡ- 
Ῥΐθσα σρδὶ. --- δ ν ΟΒαΙά. Π δι. 

ΨΙ]. 19. ἐζήτουν ἀκριβῶς «ερὶ τοῦ ϑη- 
βίου τοῦ τετάρτου, ἐπφωέγεδαπι Αἰ] ροπ.- 
[εν ἀθ Ῥαβῆδ αυδτίδ. --- γετν ἢ Ρι. 

ΧΧΧΙ͂Χ. 10. ἐζήτησας 566. οοὰ. 

ΑἸοχ. ϑογίρθοσζαί ἱπίοσρσοβ ἐξήενμας. 
θυο ες βθθρθ ἰῃ[ΕΣ 86 ῬαυυΕΓΣ 
ἀοςεῖ Ῥδββείϊησ. ἱπ Ὠιοά, ὅ1ο. 1 
Αἀά. εὐ Ετηοπ. δὰ μ. 82:2. 10. οἴ Καὶ 
Οτουον. δὰ Αστίδη. ἔχρ. Αἷεχ. ἢ. 
992. ἴεβ. ΤΧΥ. 1. -- σῷ ΡΙΒ. 

σιαπε σμῶτγο. Ῥτον. 1. 38. ΨΙΠΠ. 17. 
ϑγτωσα. 70}. Ἴ]. 21. --- 128)» 

αἀοείάογον. ϑὅγταπι. 1 ὅατα. ΧΧ. 18. 
δῖν. ΧΧΙ, 17. στόμα φρονίμου ζηνηϑή- 
στα! ἐν ἐκχλησίᾳ, γματωμέ αμάϊγε 
Βα ποτα, δ σοπδοἐἐητ' ΒΒ ΘΉΒ ἴτε 
σοηγοηξίδυθ Ραθ] τ. 4 Μδοο. ἰ. 
13. ζητούμενον, φμαεῖο. Γ᾿ 
ΖΗΎΗΜΑ ΤΥΘΗΜΙ, φεαεϊοπδης 

Ῥοπο. 17) ΝΊΡΒ. ἐσαμέσον. ἘσοΘΟΝ. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 87. 
ΖΗ ΤΗΣΙΣ, ἐπυεεί σαίϊο, φμαείϊο, 

οοπίτουεγεῖα. ϑίτας. ΧΧ. 8]. 566. 
Οσιρὶ. ἐν ζητήσει κυρίου, ία τὲ α ἴεο 
ἐξ γερὶ ραϊίαγία. 

ΖΙΒΥΈΝΗ, ἴαποεα, ἡαομίεπι ἑοίμηι δ 
ὕντο. ὉιοῖαεΡ οἰίατα σήβυνος εἴ σιβύ- 
νης. Ῥτοργίδ βιρταβοδῦο δες. Μαγιὶ. ἃ 
πἴστη ἰπ ἴ,6χ. ῬΆῚ]. ἐβῖ νοπαδεΐμι 
ϑῇρεπάϊε ἀρτί:, οἵ οτἶβο νοείβ ϑοσὺπ- 
ἄἀττι δυμάεσῃ σῦς, διδ, ρογομδ. ΓΤ 

ἀαεία. 168. 11. 4. πο. ΜΙςδ, Ι΄ 8. 
εἰ ΩΧΧ εθο. Ζυδύπυσι Ματγίγσ. ἱπ 
Ὁ 4], ὁ ΤΊγρῃ. Δυά, γερ. 3908. εἰ 
Οοάά, ΑἸοκ. εἰ Βαῖρον. 7146 Ορῃθ- 
ου]64 Ογοα ἢ. 432. --- ἦτ, ἅενμε 

λαεία, ἰαποεα. ον. ΥἹ]. 438. ιάο δὲ 
ΨΦυάϊεῆ. 1. 156. Ηεδγοδῖῃδ: ζιβύνη, ὲ 
ὁλοσίδηρον ἀκόντιον, ἢ λύγχη, ἢ στάϑη, 
ἣ μάχαιρα. Μιὰς ϑίασε. ἀς Ὠ]Δ]. 

᾿Μδεοαα., ν. 46. 
ΖΙΟΥ". Ιρβὰ νὸχ Ἐϊθρσ. 1), πιεπ- 

δ; δεοιιπάμηι Ηοῦγ σον ἀΘΠ.ΟΙΔΏ8. 
ΑἸ]. 1 Βερ. Ἱ. 1. 

ΦΖΟΓΟΡΑ. ρβαὰ νὸχ Ηδβῦγ. 
πνῶν Ῥαγυμ ομα. δεν. ΧΙΨΤΗ. 

4. εἰς Ζογόρα. Ἰιεροτυπὶ ΠΤ ̓ 

υογσιδ Ζοοταπι, ο01]. 166. ΧΥ͂. ὅ. 
ΖΟΦΟΣ, οαἶρο, ἱεπεῦτα. ὍΝ, 

ἰάδμι. ϑγιατα. Ῥβαὶπι. Χ. 3. ὡς ἐν 
ὄφῳ. Ἡφεγοὶ.. φόφος, σκότος, ἀχλὺς, 

ὁμίχλη, δυσϑυμία, δυσμή. 



δ 

Ζυγαὶ. 

ΖΎΤΑΥΤ, ρανία. ΣΡΒΩΤΡ πενιῥηξίο. 

πες. ϑγτοθ (βος. ϑΘοδιοῖ. οἷ. Βστ, εἰ 
Ἡσοχαρὶα ΟΥρεοιϊαυα) ὅτε, ΧΙ. 
29. ϑατοο [Β οϑδὲ ἐδ νϑεβεριε. 

ΖΥΤΙΑ, εἰαέετα. νιν, ὄϊμ 

ἴαπς. Αηα. ϑγτατα. τον. ΧΙ. 11. 
εἰ Αφυ. Ῥτον. ΧΥ͂Ι]. 11. 

"ΖΥΤΙΟΝ, ἴ. ᾳ ζυγός. τ Ὦ» 
πἰρακὰ 1κδν. ΧΙ͂Χ. 86. ζύγια βεὸ. 

ΖΥΓΟΝ, μἷυτν. ̓ρτϊηγῖο ἐγεδέμα. 
Ὡυχεχῶ, δὲέίαπς. ἴκν. ΧΙΣ, 86. 

φυγὰ δίπκακα, «ἑαίογε Ἰιπῖεο. 
ΖΥΓΟΣ, μρινι, 1. φίαίετα. ὈΣΝΘ 

δἕώαης. Ηρα. ΧΙ]. 7. ξυγὸς ἀδικίας, 
ἑδίαίεγα [τη ς οἵ δ᾽] δἰἰαυοξίεβ. 
Αἀδε Ασυ. 720}. ΧΧΧΙ. 6. Ααυ. 
ΤΒοοά. χοῦν. ν.1.--τν ΣΥΝ 

ΟΒαϊὰ. Ἰάρεη. ἢ δη. Υ.. 29. ---- [9 1, 
ἔεπιο, υεοίεα, ρει. ἘΣ. ΧΧΧΙΨΝ. 

« 51. - Ὁ» δασεῖα. 168. ΧΙ͂Ν. 5. 

Νουτ}}} μυΐδηπῖ, 605 ᾿ἰορίββθ ᾿Ἷ 
γεὶ ΣΟ. 84 Ὀδοῦϊυθ βεχπθ δὲ 

( Ζυγόσταϑ μος. 

διοεερῖς, -. δηθοὺ, ανοροιῖο. ΤΉΤξα. 

Ἰ, 14. ὍΣ [ποουΐυ5 8βοο. Τποοάογο- 
ἴυχα εἐ Οοα. Νοτγίαρ. Ἰοσίυ 5 νοῦ- 
[68 Ῥζο 2.» αδοεηεγμπί, 80. ΔΏΡΕΥ 

οοἴϊωνε πεόέκης, Ἠδ οὶ ἐβάρυνεν 
αὐτοῦ, ὧὐ δῷδο του εῖδ ἰορίδθο νἱάο. 
ταῦτ Ὁ ΓΌΥΤΊ. --- ΠΣ» οαίαπεκε. 
[ε.. ΧΙΥ͂Ι. 6. Ψοχ ἨΗεδταῖοα 
ποίδὲ χυοαιϊ εἰαέεγαδ, ὑπάε Ὁζἢ- 
αυς Ὀϊϊαποθα ροηάδης. --- 7, 

υἷγρα. 166. ΧΙΝ. δ. 99. ΜίΔ6 διρτα 
8. υ. ΓΘ. -- ἐῦ» ὑἱαρείϊωνι. 8 Ῥασ. 

Χ, 11. εἰ 14. ἴτὰ ΒίεϊίυΒ εχ Ττοτι- 
τοῖο, δοα τηδῖθ: πδῖὴ ]. 1, ζυγὸς το- 

σὸν ζυγὼ 7 

βρουάες Ηορτ. δὴν). --- 03), ἐμ ὁ 
"πεγε.. . ΠῚ. 10. ὑσὸ ζυγὸν ὃ ἕνα. 
ΓῺ ἔοτταυ]α Ἡδῦσ. λιώποτο μη0 ἴδεωπι 
οοἴεγε ταθῖλρβουα ἀυοῖα δεῖ ἃ Ὀα͵ι.- 
Ἰαϊογῖρυβ, αυὶ βγη] μυτηθτοῦ οἰίθαι 
διρρομυπί ομοτῖ ἔεσεπάο. ϑδηϑι 
δαλα τηϊηΐπιο ἀηΐοτὶ νοταὶο Οτρθοα 
ἃ ἴοχαι Ηεούταϊοο. ϑὲν. ΧΧΙ, 47. 
Ἀόγω φροιΐμων ἐν ζνγῷ σεαϑήσονται, 
Ρευάεπῖθδ, αῦαε ἀἰοτηί, δέαίεγα μὰ 

ταεικρβοτῖθο ἄε ὦντο ἐπιρενίο ταβοπεν ροπάεταπί, δισίδασδτα 
γλω " : 55 " αν 96. ἀθ ἐερίεπεία: λ ὩΒΙΣΡΘΠ ΩΣ πι 55. -- ΤΉ Ὁ. 

"πεησωγα. 1 οΥῖϊ. ΧΙΧ. 8. Οουΐοο- βερραρτε 
ἴαχε ᾿πεὶς δδέῖδ Ὀσιεθ Ὠ1Π11] σρίβ ἴδ» 
ἕαδί τεϊ δ προ ΟΥεπεῖ8. --- 
ΩΤ σε, οὐπερει. ϑγισση, Τ ΥΘΏ, 

ΗἹ. 7. ἔνγὸς τοῦ τραχήλους ἴΑθοτα 
Ἐ τεῦδιν ἐρολόνδι νον σαι. 

εἍ. -- 

-- 15. ὁπες. [ε6. Χ, 47. ΥΩ 8. 

γ. ΠΡΌ. -- ΓῚ2ν» οοπίοτέι βρεῖς, 
οαίοπα. ]οὉ. ΧΧΧΙΧ. 10. Ρκ. 11. 
8. δὰ χυτὰ Ἰοσυπι ϑυϊάδε ὁ ΤΈθο- 
ἀοκγεῖο : καὶ ζυγὸν τὴν τοῦ νόμου τ, μαρμε 
τητά φησὶν ὁ Δαβίδ. ---- ον. Οεπο8. 
ΧΧΨΙΙ, 40. 1 ὅϑδτη. ΥἹ. 7. 23 Ῥάσ. 
ΣΧ. 4. εἴ 4110] βρερίαε. --- δ᾽, σιρετ. 

Βα, ΝῊ]. 25. Ἰμϑροταπὶ δὴν νεῖ 
Ὃν» δωώργα. ϑγτατη. οἵ ε- 

αἷο Θυπιία Ησοε. ΥἹ]. 16. Ῥεῖου 
Ρἴο ὃγ δὰ Βαροὶ εἰς τὸ μὴ ἔχων ζυ- 

γὸν,- Ῥοδίοσίοσίβ σοσῸ δυεῖοῦ : να διά- 
γωῶν ἄνευ ζυγοῦ. Ἰὐϊεγαθα νοτὸ Ἰερς 
νῦν» 8δο ζυγὸν ταδίλγρμογῖος 46 ἐερίδιω 

χῆλον ὑμᾶν ὑπόλετε 
ἐμά χε ἐατεὶ Ἀν ἐρέῳ ν Ἰρν σὐλμ 

ΧΙ. τ 6 ἐγαπείγο δβοὺ δος 
με ἧ ρος ΙΝ. 9. 

οἔ ἀμρτνοίταλ 
ἝΤΕΡΟΣ ΖΎΓΟ, Σ, ἼΣ Ἴπβκηι. 

ἘΝ)» ἄμα!. ἄμα ἀϊυετϑα δρεοίεε, 

λείεγοβεπεα. Τόν, ΧΙΊΧ. 10. 
ἹΜΑΣΖΥΓΟΥ͂,, ἰονς ἡκρὶ. ΓΚ ν. 

βίηρ. βιεὲς ἐπερίεσιι εἰ οοπίογίμ. 168. 
Νν. 18. 

ΒΖΥΓΟ’ ΣΤΑΘΜΟΣ, υρὶ είαίεγα, 
᾿,, 6. σφας ἡιρφὶ, νυΐα αφμδιδεῖε, 
εἰαίενα, αιδε ἴῃ ΘαυΠ] δχίο οοπαῖο- 
δῖ, πες ;ῃ δἰΐζοχγδιη ραγίδειη ρεπάυϊα 
ἀονεσμχαῖ δυῖ ἱποϊϊποει. ΟΣ Βες 8 
ΒΙ611ο οξαΐβϑα, εἴ, αιδηαύδτα αυοαυς 
δρυὰ Ρ]υίαγοδυτα Ὗο]. ΙΧ. Ρ. 668. 
Ἰ᾿η..4. Ποῖ. οοσυστῖξ, ΤΑΣΩΘΏ ΟΥΏΠϊ- 
Ῥὺ8 1, οΧΙ σορταρἷ8 ἱρποῖα, ἰερίτυΣ 
ἱπ Οοιαρΐυξς. ϑῖν. ΧΧΥΤΙΙ. 25. υδὶ᾽ 
τοπαυϊ ᾿ἰρτὶ ζυγὸν καὶ σταϑμὸν Ὧδ- 
νεμί. Νόοη ἰδθη ἰθο ἰδία ἀερεῖ, 

Α 4 



Ζυγόω. 

α ἴ11ατὰ Ἰοοϊοθθτ ΟΧ [86 οεἴδηι 6886. 
Ναπὶ νϑγρυσω ζυγοσταϑμέω αποαυθ 
ΤΟΡΟΥ ΩΣ δρυα Κ0ΒοΪ. δὰ 1 γοορῆν. 
ΑἸοχ. ν. 3275. δι πλ] 6 ἀπηστα: 
ἴα ζυγοστάσιον ἃ διυγζίοα Ὠ)ἰα]εοῖο 
Μαοεά. μὰν. 75. δς ζυγοσγάϑμησις ἃ 
ϑριίζηοτο ἀ6 όσοι αν. Ἡδγοῖοο ῥ. 
8032. 5. Υ. δυγοστροφεῖν ἃς ζυγοστασία 
ΔῸ εοάσπι ἰὉ. ρ. 849. 

ΖΥΓΟΏ, 7εδσο, οσριῖο, οομ)μπρο. 
ὃ Ἡϊΐπο ἐζυγωμένος, οοπ)μηοίμ. ὨὩν» 

Ρίαν. ἐγαδεε. Ἐπεοοῖ. ΧΙ]. 46. αλου- 
ρὰ τοῦ οἴκου ἐζυγωμένα, Ἰαΐοτα ἀοχηιι8 
οοηγωποία, 80. ἐγαῤέδιι. 

ΖΥΘΟΣ, σψέλει5, ροίειδ ἐα ριδεδ 
οοη οί,  ρυρίο υἱπὸ σαγομίξ εδὶ- 
ἰαίιι5, ποῖ ὁχ Πίοάσογο 810. 110. 1. 
6. 390. 84. Ηεγοαοῖο 1]. ο. 77. (οπί. 
Ῥχοϊοβοια. δὰ Η. ϑίθρμαδπὶ ΤῊ 68. ἴ,. 
σε. (εἀ. 1,οπ4.) Του. 1. Κο]. Φ. [0]. 

ς ΟΟΧΥΤΙΙ. τῷ)» ππόγοεσ. 168. ΧΙΧ. 

10. πάντες οἱ πωοῦντες τὸν φύϑον λυπη- 
ήσοντιαι, ογηπὸβ αυἱ σγίπυτα ραγδηΐ 
8} δἰοϊεπίαγ. Τιορεγαηῖ ἢϊς 
νόοοπὶ ΗἩορταίοδιη θα σζαϊομθ ριιη0- 
ἰδΐδιω, αὐ δἰ ση]ῆἔσδί ροέμηι ἱπεότίαη- 
ἐεπι, δίσεγαηι, ὩΘΙΩΡ6 ἜΡΨ' ψγιάθ 

Ἡοάΐυπι 46 Τοχί. ΒΡ]. Οτσρ. ῥά. 
110. ΗΪδτοηγιηαβ δὰ ἢ. 1. δΝο- 
ἰαπάπμηι, φμοά ρ»γὸ ἰασομπὶς ΤΙ ΧΧ ζύθον 

ἀ ἐγαπϑέιρετεπ, φμοα σεπμδ 6δὲ ροϊοηὶδ 
ἐν ἤγυρσίδιδ οὐ ἀσμα οοηζεοίμπι, εἰ 
υμἷοο π Π)αϊπιαίία Ῥαπποπίὥχιε 
»τουϊποὴς ρεπεὶ Δ᾽ ἩΤΟΥΝΕ ϑΕΥΠΙΟΜΕ 
αρροϊϊαέ; ϑαθδίαω. ἤρου πιασίπιξ 
ωἱμίν ΖἘΕρνρέδ, μὲ ποπ Ῥέγαδ α- 
φιαϑ5 διδεπέιδιεδ ἐγιδιμαπί, δεὰ ἐμγδίάας 
εἰ οομπιρχίατιμα ἤξοῖμηι δἰηιϊέθε. 
Ηδργοῖ. εἴ δι 148: Φύϑος, οἶνος ἀπὸ 
κριϑδῆς πινόμενος. ᾿οΙΌΙΥ 4148 βροῦ- 

ε τος, βούτος, βρούττιον, βρυττὸν, «ἴνος, 
δέρκομα. ψιὰα ἩΗδεβγοίαα ἴῃ ν. 
βεοῦτος, ΔΙδεπαυμι [1.ὙἘ 6. 0. 154. 
εἰ ΠΤ}. Χ. Ρ. 447. δος Ευδίδιέυχα 
δὶ 1], Δ΄, Ρ. 819. ΡΊ]υΥα νϑῦὸ ἀδ 
Ζγῖδο ΓΟ] οσοσαηΐ Μεϊθουχλίαβ ἄς 
(εγαν βια νεῖ. 6. 4. ἴῃ Ο,ΟΠΟΥ͂ΙΙ 
ΤΠ68. Απᾶᾳυ. τεος. Τ. ΙΧ. 

ΖΥ ΜΗ, 7γπιεπέμπι, νΏΓ., νοτ- 

θαῖθ, 7 γηιεπίαίμ. Ἐχ. ΧΙ]. 185. 
ἣ } 

8 Ζωγρίω. 
ΧΙΠ. 8 (υδὲ ῥτο φύμη οοὰ. 134. ἢ 
Ηοϊπι. ζυμωτὸν Βα 61) ΧΧΧΙΝ. 425. 
θεαῖς. ΧΥ͂Ὶ. 8. - ἽΝ) ενπεεπένης. 

Εχ. ΧΙΠ. 19. ΧΠῚ. 7. Τνιῖς. 1]. 
12. Οουξ, ϑυϊοοῦὶ Τ68. Εροϊοα, Τὶ. 
Ι. Ρ. 1399. 

ΖΥΜΙΤῊΣ, ἡεγπιοπίαίια. γῸΤν 

ἰάδτη. [ον. ΥἹ1. 8. 1χ. Ουε!}ῖ 
ΜΒ. Βγϑῆι. ζυμίςης, ἄρτος οὕτω καλού- 
μενος. Η!ΡΡοοτσῖς. ἀ6 γιςοῖ. δι. 110. 
Π1. ρα. 356. 4. Χοπορη. Ἐχρεαιξ. 
Ογεῖ ΥἹΙ]. 8. 10. 

ΖΥΜΟΌΜΑΙ, γεγπιθμίου. ὙΓῸ 

γοῦθυμι. Εχοά. ΧΙἧ]. 84. 80. ἐδυμώ- 
η. ῬΠδνοσῖη. ἐζυμώϑη, ἐφυράϑη, ἐνε- 
μίχϑη. Ηοϑβ. ΥἹΠ. 4. - ΥῸΓ» "εγ- 

δαίε. Τιν. ΝΊ. 17. ΧΧΙ]. 17. 
ΖΥΜΩΤΟΣ, εγπιεπίαίμα. ὙΌΓΤ' 

Εχοά, ΧΙΠ. 7. Τρν. 11. 11. - 
ΓΝΌΠΡ: Εσ. ΧΗ. 19. 20. 

ΖΩΓΡΑΦΕΏ, αὐ υἵνιιπι ἀερίναο, 
ἀεἰϊποο. ΠΡΓ» ἐχρτίνιο. ἘΞ. ΧΧΊΠ]. 

14. -- Ῥ0Γ Ιάοτα. ἴςβ. ΧΙΙ͂Χ, 16. 

ΨΙΔ6 εἰ 4 Μδοο. 11. 80. 
ΖΩΓΡΑΦΙΑ, εἰ πεαίίο,᾿ 

ΟΝ» ϑνμπὶς, »ίμηι, ΤῈ 

ΥΙΙ. 16. διαγεγραμμέναι ζωγραφίαν 
Αὐἰγύστους ΟἿ τὰ ἰπδηβίυ]εσὶῖ, τὰ 6 
Ἰρτογασο ξαΐθοσ. δὲν. ΧΧΧΥ͂ΤΙ]. 82. 

ΖΩΓΡΕΙ͂Α οἱ ΖΩΓΡΥ,Α, ἐρδὲ αοίιιδ 
οαρίεπάϊξ υἱυμηι, υἱυὶ οαρίωγα, ον 
φμὲξ υἱυμα οαρίξμγ. ἰδ. δϑιρογεῖες, 

Νυ. ΧΧΙ. 835. ἕως τοῦ μὴ καταλ,- 
σεῖν αὑτοῦ ζωγρίαν, ἴζα αἴ πυ]]υτὰ Ὁ 
111ο το ̓ παυδγοηὶ νίνυα. Ὠδαΐ, 11. 
84. οὗ κατελίπομεν ζωγρίαν, ἨοΠ Τα ]- 
χυΐϊπιιδ νίνυτα. ὃ Μδοοδῦ. ΧΙ]. 835. 
λαβεῖν ζωγρίαν, οαρεῖα γίνη. Εος 
τηθηοβα ροβίξατῃ Ἔχ ϑατηδι Βαάεοιιβ 
ΡῬῖὸ ζωγρίᾳ. Ἠδεθϑγοδίυβ ἴδσαθπ εἰ 
ῬΒανοσίημ8 ζωγρίαν ἀχροπυηξ οὔδπι 
ὥντα. ἴκοχ. Οὐ} Μϑ. Βγεχι. 
ΠΣ σὴν λῆψιν χαὶ αἰχμαλωσίαν 

τῶν Φώντων. 

ΖΩΓΡΕΞΏ, υἱυισπ σαρὶο, ἵπ υἱέα 
ϑεγῦο. ΣΉ ἢ ΓΌΤΊ ΡΙᾺ. εἱ Η;ρῇῆ. 

οἱυϊβοο. Νατα. ΧΧΧΙ. 1ὅ. ἱνατί ἐζω- 

ἐοίμγα. 

Ῥγον. 



8 γσατε «ἂν δὴλ»ν: ΌΔεα ἕν υἱα δε. 

ταείϊε οἴαπεβ ἔτδα Ὑε εἰ 
διά. ν. 18. θεῖ. ΧΧ. 16. 2065. 1]. 
15. ΝῚ 45. ΙΧ. 420. 2 ὅδιω. Υ111. 
3. ἃς οὐπΐετ, ἡπιεε ἐσ «ἤοϑορῆο ποῖδιὶ 
Οἰδαε ϑρίοι]. εχ εοὐ. δα Ν. Τ. ". 
144. Ἠεογοῖ. ζωγρήσεται, οἰνξυμν 
ται ΟἸοθ8. ἴὰ Οοῖαϊ. ζωγρή 
ζῶντα “υλλαβέσιγαι. ---- “ΤΊ ΠΣ» δα. 

ἤοο σέσωπι. 4 Ῥατ. ΧΧΥ͂. 19. δίκα 
ὁ χμάδας ἐζώγρησαν, ἄδοετα τα 1116 υὲ- 
τος Ἑςαρέεῥαπέ. ἘΠΕΞγ οἾ. ζωγρεῖ, ζῶν- 
τας λαμβάνε. Ἰάετα : ξωγρεῖται, ζῶν 
«γάξιται, λαμβάνετα:. Ἰιτα εἴδη δρυΐ 
Ἠσιετυτ εἰ Ῥοϊγθίαπι νογθυτι 16- 
ξῖασ. Μιᾶς Βυΐοουῦ ΤΠοβ. Εσοὶ. Τ. 
ΤΡ. 1301. ἃς 1,εχ. Ν. Τ. 95. Ἀ. νυ. 

ΖΩΗΙ, υἱΐα, δειδίεπίαζίο υἱΐα;, εἰ οπι- 

πία μα διεμπὶ αὐ υἱίαπι φαείεπίαη- 
ἄσπι πεοεεϑατία. "ΟΣ, βεπέες. Ἐ2. 

ς ΧΧΧΙ͂. 17. Τιορετγαιῖ τ - 

ἄεσις. Ῥτον. . 0θ. Νοπ βεουῖὶ δυης 
ψασίδτι ἰφο Πομ οι, 86 βοηβυτῃ ]1- 
Ῥεσῖαβ εχρχεδββεγαπί, {υθπι ᾿ρβὶβ 
ἜΓἠΩ ἴῃ ΓΠΘΤΩΡΙΟ ῬΘΓΆ οἷο ἢ. ]. 

Ῥοδβζυϊατε νυἱδεδαΐαγ. ἭΠ οἰΐδι ὁπ." 
πὲ βοηοτϑῖῦπα ποϊδῖ, φμοά 6δὲ ἐπ ὅμ0 
ϑέπεγε μὑγαείαπα. (Λαϊὰ δυΐοτα δδὲ 
Ἀγ ϑικηπβ νἱΐα ἢ -- ΓΒ» δυδείαη- 

ἔα. Ῥτον. Χ. 8. ζωὴν δὲ ἀσεβῶν ἄνα- 
ἀ τρέψει, ἨΡ1 νεὶ Ἰερεγυπί ΓΌ ΠῚ 868 ἢ ἽἼ 

ξῦχῃ ὅγτὸ εἰ Οα]άξο, νοὶ ζωὴ 1 ἱρεῖϑ 
Ὡοῖαϊ υἱοέηνι.» υἱ 6. ΧΧΥΠΙ. 427. ἴῃ 
πετ) βεηβιισι ΓΤ) Ὑ ΘΧΡ ἰσδμάυτη 

ῬΡαῦις ϑισαοηῖβ ἴῃ [6χ. ΗἩρρχ. 8. ἢ. 
ν. - "1" λοάϊε. Αχὰ. ΤὨοοΐ, 

Ρτονυν. ΧΧΙΙ. 19. Γερεγυπὶ 

-- ὙΠ: Νοτϊῆθῃ ῥσοργίυμ, ἤἥενα, 

αὐδὰν ΓΤ» γοϊ ᾿πιιϑιδῖο ΓΙ υἱσῖ!. 

Οεη68. ΠῚ. 20. υδὶ ΧΧ θδπε ζωὴ, 
ε φῃιοὰ εὐξ ποιηθη ταῦ] ερτε δρυὰ 
Οτϑοοβ, αἱ τοεῖο οὔδοσναν δα ἢ. }. 
Οτοϊίυθ. Ἐυγίαβϑα ἴδσηση ζωὴ ἢ. 1. 
εεἰ αὐϊεσίίνιιτ ἃ ζωὸς, υἱυεπδ, υἱυιδ. 
νὰ, ΒΙ5]. τε. Εσδποοῖ, τὲ Νοίβ 
δὰ ἢ, 1, 1. Ηοχαοσ. [Π|64. Β΄, 699. οἱ 
810]. ---.. ΓΤ υἱῦο. Ε2. ΧΧΧΥΙΠΙ. 

Ζωὴ. 

ὄὅ. φίρω ἐφ᾽ ὑμᾶς «νεῦμα ϑωῆς. Ἰποοτί. 
1 ὅδ. 1. 46. 05) ὙΠ σέσίέ απρ- 

πιῶ ἱμα, νὴ τὴν ψυχὴν τῆς ζωῆς δου. 
ϑουρβιβ88 γἹἀ θυ νὴ τὴν τ τῆς ψυ- ̓  
χῆς σου. Ἐοτίαξδε ἰδτήθη ἀυδ γογβῖο- 
π68 Β. ]. οοδ]ποτιηξ, ὃς θα] απ ἄυχα 
δαΐ νὴ τὴν ψυχήν σου, διιὶ νὴ τὴν ζωήν 
σου. ἘΣ. ΧΥῚ. 6. 1,Ἔρετυπῖ "7. -- 

ΓΙ τ, ᾿πθη. υἱυεπάο. 9 ερ. 11]. 

10. Ἶ4. Ἐσοοῆ. {Π]. 41. ξωῇ ζήσεται, 
ΟἸΔΏΪΠΟ νἱνεῖ, νοὶ ἔδιχ ατἱξ. [Ὀϊα, 
ΧΥΠΠ]. 9. 13. οἱ 4110]. .-- -τ υἱέα, 

ἴε. ἀπΐπαῖ, 790. ΧΧΧΙΙ. 92. Ρε. 
ΟΧΙΠ1. 8. Ἐζεςξ. 1. 20. 21. Αἀάς 
ΤΒοοά. 100. ΧΧΧΙΠ]. 28. αδὶ φωὴ 
υἱέα Ῥτὸ υἱυεπίε ἀἰοϊϊαγ. Ψυϊραῖ. δεὰ 
υἵνεης ἰμοέηι υἱάετεί. ---- ΤᾺ ΤΊ» Ρ]ΌΓ. 

ᾳυδηάοφῃθ 6ϑὲ οἷυτ. εχ ΑΝ υἱυεπίεε. 

Ὅδη. 11. 7. 9. ΠΠ]1. 14. 17. 49. 94. 
εἴ 4110] βεορί ββίτγη. Ρᾳ. ΧΧΧΥ, 10. 
πηγὴ ζωῆς, ζῦπε υἱἱα. Μιὰς εἰ Ῥτον. 
ΧΙ. 15. ΧΙΝ. 99. ΧΥῚ. 992. Ῥτον. 
ΧΙΠ). 12, δένδρον φωῆς, ἀτόον υἱέε. 
Ρχονυ. ΧΥ͂Ι. 15. ἐν φωτὶ ζωῆς υἱὸς βα- 
σλέως: ὉὉΪ ματα Ἰοοο ζωῆς Ιερεῃ- 
ἄσυτα εδὲ ζωὴ, ῬΑΓΕπι γεσθα ἴταπερο- 
οἷα 1ἴἴὰ σοῃβαϊαοπάα δυηΐ: ἐν φωτὶ 
υἱοῦ βασιλέως ζωὴ, υἱ Βαρεῖ ἴπο. [πί. 
[ῖε8. {ξὲ11.. 8. ἀρῖ Ῥὕγὸ ΣΝ ΠῚ Ἰερὶδ- 

86 νἱἀδηΐυγ 57» ἡ ζωὴ αὐτοῦ. -- 

"»7 (Πδ)]ά. Ῥίαν. ἰάδθσ. 210οδ. 

ΧΧΙΨ. 99. Ὅδη. ΥἹ]. 12. “- Π 2, 

δαριεπέϊα. Ῥτονεῖῦ. ΧΥΤΙ]. 4. ̓ ξηγὴ 
ζωῆς, 3ῦπ5 μεγεππὶϑ εἰ ἱπεχἠαμσία 
ὑέπα. Μιὰ 1εχῖς. Ν. Τ. 8. ἢν. γ. 
Τοροταπί τ») δῖ ἰΐὰ εχ δἰ 

δ. Ἰοςΐβ ἰγαπϑιυ]οσαπί, ν. ς. Ῥγον. 
Χ. 12. -τὸῖν ἐεπῖριδ. 700. ΧΙ. 17. 

ΗΘ γ. ὑπ] ἴῃ 1. Ασϑρ. 46 ἥογε αἰα- 

ἐὶς ἀἰοῖταν. ---- π» ϑενέμπι. ϑγτατα, 

70». ΧΧΧ. 9. πᾶν τὸ «ρὸς ζωήν. 1,.- 
αἵ εἰπο ἀυδῖο ΠΡ Αὰ Κγχασηδοιὶ 

Βιδῃρ νεγβίομοτα Ῥεγιϊπδηϊς βίης ἀ- 
ῖο γϑρρα: ἐπ εἰ5 ρεγίδαὲ ογηπὶδ υἱΐα, 
ηυδ ἴῃ εὐϊξίοηα 1δμπα Ἡ]Εσοηγτοὶ 
οὔτα ἀδίδεϊδοο ροῃυπίιχ. ϑεὰ δά- 

ὼ» 



Ζοὴῆ, 10 

α χαϊξεξ ἰσ δου βάδμεδ αὐίαηι ὀχῃ)ὲ. 
οδερῃθδι, 40Δ δατηΐδθ5. ἢ11}}6 νασίθ. 
ἰδ Ἰοσξίοηϊβ ορῦβ οεζ. 8... νεσθὰ 
Ἡξερταῖοα νεσίθπάα ϑγιιηξ : ΠπΟΏ ρδσ- 
δυηΐ βεὺ ροσνϑηϊυηΐ δα εἰλίοσῃ 86- 
θαι, αὐ 5ἰβεϊςασ ἢ. 1. Ἰδπαύδιι 

ταοϑῖδ, αυδηλ αὉ}1006ῖ παΐαγεα οοηνο- 
ΠἰΘηΐΕΡ υἱνθὴβ δίϊϊηρεσθ ροβείϊ. 
ὅἄδιπι 68, αιθ βιιηΐ πδοθββασία δὰ 
ἤδηςσ τηρίδηι δϑϑεηαυδηάδτη, τοοΐα 8 

ὃ Θγτασιθοῦο ἀἰοὶ ροίοσβης τὸ «πρὸς 
ζωήν. Ἐχ αἰΐοτυμα βοηϊξοηζία ϑγτω» 
ἸΏΒΟΝυ Ἰορὶξ "77 92» δθὰ ΓΤ 79. 

Οσπέ ϑ'γχγυσα. ---- ὉὩΠῸ, Ῥαπὶξ, οἷ» 
ὀμε. Ῥτον. ΧΧΥΤΙ. 97. ἐὲ ΧΧΙΠΙ. 
8. ἴῃ υὔζοαυθο ]Ἰο00 ζωὴ ἱρεῖβ οπιπέα 
βἰρστιϊβοδί, φως σμπέ αὐ υἱέαπι δμδέδη- 
ἑαπίαηι πεοοεϑανγία. --- ΓΤ, ϑησέεη.- 

ἰαἰΐο υἱία. Οαποα. ΧΙ) δ. Ζαά. 
ΧΥΊΙ]. 10... 1» Ἰῃηδη, ἃ “}» Ὁ. 

ὁ βατί. Ῥε. ΤᾺ. 8. υδὶ ρτοὸ Ν 3 ἰθρθ- 

ττιπί μεν 6808 γ3, ἐμοογπαηε, αὰο 

ποριΐπα ἤσυταία υἱέαηε ᾿Ἰπ 6] Ἔχοσυηί, 
μα’ ἰμοογη ἱπδίαν 6π,, αυετηδάτϊηο- 
ὑπ| ΠῸ8 αυοαὰδ ἴῃ νἱία οοτημυπὶ 

Ἰοψυΐ βοϊθιιυβ, ν. 6. ἰπ ἔοσιοια 1ο- 
υθηαὶ δατιαοάσμι ποία: χα Κὶ εἴ 
επῤίί(εθε δαϑοίαθεη, ἐοὸ εκεηρίελ 
δε ἔἔρσἠἑ ὁ ἴδε. ϑίχας. ἵΝ. 1. τὴν 
ζωὴν τοῦ «τωχοῦ μὴ ἀποστερήσῃς, Ἐ. 6. 

ἃ Ῥδὺ Βγραιασθη: 6 ἀεξγαυο8 υἱοέι 
Ῥϑυρόγθι. Ζωὴ οπΐπι ἢ, 1. ποίδί ἐα, 
φημ εμπὲ σα υἱέαπι διείοπίαπάσηι οἱ 
οομδεγυαπάαπι πεοοδεατία. Ν υἱκαῖαβ 
101 ΠΟΏ τὶς εἰ ει Ῥοθαϊ. 
[0]14. ΧΧΙ], 12. τοῦ γὰρ μωροῦ ὁ 
ϑϑάνατον ἡ ζωή. Ἱπεοῖ τὸ ΟΧ ᾿ὐδηὸς 
ἀσμῖῖραβ ἀερίογαπάα εεί, δαὶ: πιογίδ 
Ῥ650» αο ἀδέογίοῦ δε 675 υἱία. Ῥυῖαβ 
ἴδεμοῃ ργίδσρηυμλ νἱἀείιν. [Οἱ ά. 

ΕΥ̓. 18. σἄσω ἡμέραι τῆς ζωῆ; αὐτοῦ, 
Οτηηδ8 (168 νἱΐθ εἦπδ, βυρρὶεα: ἴὰ- 
ο;αϊ δυπῖ, βεὶι οὐδ νἱΐα 67.1.8 δεῖ 
Ἰατλθηί 1115. Βίγταο. ΧΥΠ]. 11. νόμον 
δωῆς, Ἰορε8 φαϊιδεγτίπιαα. ϑδῖν. ΧΧΥ. 
32. υδ᾽ ζωὴ ταῦ! 6886 νιἀοίαν ἱ. 4. 
εαἰσίεπέα. [Ὀ]ὰ. ΧΧΙ͂Χ. 98. ἀρχὴ 
φωῆς ἀνϑρώκου, Ἰπίοῦ εα, φῶ σιηξ αὐ 
υΐανι ἀππιάπαηι διασίεπίαπασηπι πϑοῦϑ- 
δαγα, Ῥγχαυμ ἰοσιηι ρα παπε, 60]]. 

Ζωνη. 

᾿». ΧΧΧΤΊΧ, 81, δὲ ἐδάσιι τὸ ακἷο 2, 
Σίν: φάσης ς εἷς ζωὴν ἐπ όπαηα  κζῳ, ἐψο  πε οιθρι 

Μδοὺ. 1]. 14. ἀνάσεασις εἷς ζωὴν, 
ΣΟΒΌΣΥΘΟΙΣΪΙΟ δα ὑοὐ οὶ σέεογνονε, 
Ο0]1.. Μακ. ΥἹ1. 14. εἰ ΧΙΧ. 16. 
οἴ 17. Ηδβγοῆ. ζωὴ, ἡ «ρὸς τὸ ζῇν 

χορηγία, ἢ χρόνος τοῦ εἶναι. 
ΖΩΗΝ ΔΙ ΔΩΜΗ͂, υἱέαπι 0. ΓΝ» 

ΗἸΡΆ. υἱυΐμοο. 166. 111. 15. ὅ 
ΖΩΗΝ ΕἸ" ΔΩ, ουἷξαηι υἱάρο, υἷσο. 

ΣΡ οἷυο. 168. ΧΧΥῚ. 14. οἱ δὲ νεχροὶ 

ζωὴν οὗ μὴ ἴδωσιν, τιογζαὶ δυΐοτ νὶ- 
ἴδῃλ ποῦ νἱἀσθβηϊξ, ναὶ ποὴ νἱνδηξ, 
5611: ἴῃ νἱΐδση σοαάθαδῃῖ. 

ΚΑΡΠΟῪΣ ΖΩΗΓΣ, μοί υἱέας. 
ἼΟΓ δεπέρηίίας. ΗοΒ. Χ. 12. Νοὶ 

ἰοβεγυαῃΐ ᾿Ξ γ55)}» 56α βοϑυσα 

ΟΧΡΣΘθθοσηΐ: ΠΑΤῚ ἴῃ ἰοχία ΕΠ ον. 
Ἰορίτζαν : τηοιἰΐα φιοδβὰ ρμἱοξαΐοτα, Β, 
Θ. Πλ65818 ψεϑίγα 6 ἐγυσίῖρυϑ ρῥἱεἰδεῖ5 
οοππίοί. 

ὝΠΟ ΣΤΑΣΙΣ ΖΩΕΙ͂Σ, σερἐεηιἐαξδο 
οἷα, βοὰ ἐΐ, ουἱέαηι φωείεηζαέ. 
ΓΙ. υἱοέει. συ. ΥἹ. 4. Ηΐοτοί, 

σἂ υἱέαηι μεν πον. 
ΖΩΜΟῚΣ, γεμδομίρμη, 7.5, ἔλψμον 6ὸ- 

γι, ΤΣ οὐσία δεπέ, ααοοίδς οοπαϊ» 
"πεν, (ϑεουπάϊιπη ἘΕΐγια. Μ. εἰ 
Ῥθανοσ. κυρίως τὸ ἐα) κρέασι τῶν ζῴων 
ἄρτυμα.) ἱξ. διμοροῖία. ΡῚ. ὅ.:. 

ΨΔυά. ΥἹ. 19. 20. 162. ΕΧΥ. 4..--.: 
ΠΡ» οὐπάδωγα. ἘΖοΟΒ. ΧΧΙΨ. 

10. - ῬῚΡ. “ιμίκηι, ραν ξοραγα» 

ἰώ, 8 δ, τκηῖρο, βαπρο. 165. ΧΕ] 

ἂ 

4. Ὁ ὶ Μαβθοσϑίῃβ Ἰορὶ νοϊυπὶ Ρ. 
ἦμδομΐρηα. Τὰ χυοαυς Ψαυΐραῖ. εἰ 
Ταυρύν. 
ΖΩ ΝΗ, σον, οἰησμῖιηι, σρθο. τπὶ- 

ὥαγο, ἴτ, ἀγηια, αγπιαέεγα, ἀρραγαΐεξ 
αγηηογίηι. Δ δὲν δαίίμεμα. Ἐχοά. 

ΧΧΨΠ]Π. 4. ΧΧΧΙΧ. 49. Τωνῖϊ. 
ΧΥῚ. 4. -α ἘΞΌΝ Ρίυν. ἀγνρα. 

εουῖϊ. ΧΧΙΠ. 18. “ἄσσαλος ἔσται σοι 
ἐπὶ τῆς δώνης σου, μα χῚ} π8 οτίς Ἐθθὶ ἴῃ 
αγηκὶδ (18, ἷνθ ἴῃ δείϊῥοο “ἀρραταΐε 
ἴᾳο. ϑ8ῖς Ηοιηδγιπε, οἴὐὰ [1]. Β΄, 



ζηνθω. 

Ϊ ε (α 8. Βἤσνι! ἤχελω 

: (ε τὴν ἕν ἔωαϊηθα (ΔοἸ, τῶν 
ὅπλων τὴν σχευὴν, αγεοσιξι ἀρῃραταίιηι, 
Ἰπτεϊλεχῖδος, δαὶ αἱ αΐδει. Υἱάρ 
Ῥαδιμδδιΐίδιη 1,9. 1χ. ὡλρ, 17. Ραξ. 
743. εἴ οὐπέος ᾿πῖτα ἔτι ν. ζωνύω, εἰ 
ἘΠΠΙετ Μ|εο. 1. ΝΊ. ςδρ. 5. μας. 
104. εὐ ατποινάδιίομοια, α08 
γε 1], αι γτὸ ἐπὶ τῆς ϑώνης σου τορο- 
τς ἐπὶ τῇ  ώνῃ σου, σερτα γο] Ῥχγαίεν 

δ ατπια ἔμπα, τ]ὰ ταχαϊτὶξ πθοθββίίαβ. 
Πεείεσασα Γεαξ. 1. 1. ποπηυ! βίδξυ- 
πε ΓΧΧ Ἰορῖεθα ἾΠκ. οἰπρεέμηι. 

--π!ιι.. 9 εδς. [. 8. [ε9. Υ. 27. 

2οὉ. ΧΙ. 18. --- Πρ. 1. 56πι. 

ΧΥΗ͂Ι. 4. --- Γγ δ π: 1 ες. 1. 5. 

9 Βερ. 111. 21. [68. 111. 48. --- 
ΤῊ. οἰπρμέιμ. Ῥε. ΟΥ̓ΤΠ1. 18. --α 

ΓΌΡ» αἐνατεεπέστημπε. Ἐποος, ἸΧ, 

ῷ. 8. 11. ἼὉ1 ζώνη ρεγδιὰ ποίδι. ΟἿ 
ς ϑυϊοετ!, ὙΠποα. Τ. 1. ρμαρ. 1806. 1 
δος. Χ. 80. ΧΙ. 58. οὐσυϊτυηίΐ 20- 
ἘῈΡ δόσει, σ126 ἔυσετυπῖ ἀἸΙογυμ εἱ 
ταιαπετὶς ἴοοο τα το δηξισ. ΟΟΠΙΕΡ 
 ρδήμειι, δὰ (Δ ]1Πτὰ. ΑΡΟ]]. ν. 32. 

,) ἀοοῖπρο, αΥ̓ΠΙΟ. 
ἫΝ. ἰάεα. 900. ΧΧΧΝΉ].8. ΧΙ, 

9. ---- ἢν» οδηρπίερῃ. 168. ΧΙ. δ. --- 

οι ἔἤρο. Νεῖν, ΓΝ. 18. - ὐνλοῦ, 

πάθην; βατα. ΧΥ͂ΤΙ. 38. ἴζωοι τὸν 
ἀ ὃ οἰησοθαῖ νοὶ δστηδθαῖς 
τπάϑρ μια ει ἧκ οὐ δὶς δὲ βοῇ δ5- 
[65 Μῖπον δά Ηοιοσ. 1]. Δ’, νυ. 16. 
ξώνυσθαι ταϊετρτειαῖαν καϑοπλλίζισθαι, 
αγπατὶ. Ὁπάς εἱ Ηεργοῖυε: ζών- 
νοσύϑωω, εαϑα.. ἘΠ Ῥαυπαηΐθ5 
1.10. ΓΧ. α. 17. τὸ δὲ ἐνδῦναι τὰ δαλα 
ἐκάλουν ἄρα οἱ «αλοιοὶ] ζώσασθα:. Οσπξ. 
Βχαυπίυτα ἀ6 νόρεξι βδοοσά. ΗΘ ον. 
14". Π. «ρ. 8. δ. 870. Ρ. 896. εἰ 

εἶἴκχίο. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. -- 

ΗΒ. 8 ὉὩ3 7: Ῥοπο. ] Κερ. ΧΧΙ. 
97 ἐζώσατο σάκκον ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ. 

Αὐΐο Ἰωονῖς. ὙΙἼΙ11. 8. 56... ΑἹά. ...- 
2.» π6ο. Ἐχζ. ΧΥῚΙ. 10. --ῸΡ» 

Ἐχ. ΧΧΙ͂Χ. 8. 1ου. Υ11.. 

η, 8. 18. 1 ὅϑόσῃ. ΧΧΝ. 18. ζώσασθϑε 

11 Ζιϑον. 

ἕκαστος τὴν ἱομφαύκι αὑγοῦ, δοεῖίπιρι- 
ΤΩΪΠῚ βίπραὶι βἰκάϊο.: 80. [Ρ14. ἐζώ- 
σατο τὴν μάχωραν αὑτοῦ, δοοίησοῦθα» 
ἴῃ Γ ἰδ ϊο βῦο. 39 Βερ. ΙΝ. 28. ζῶ- ἢ 
σαι τὴν ὀσφύν σου, δοοίησε ἸππΡοδ ποθ. 
Αἀάε ἷπο. Ρβ. ΧΙΙΝ. 4.-- τ’ 

σἱπρμίωμνι. 8. δαῖτα. ΧΧ. 8. -- Ὅ. 
υαροτ. 3 ϑδζα. ΧΧΊΠ. 6. ὥσαερ ἄκαν- 
9α ἐζωσμόνη «ἀντες οὗτοι. ΝΊΝΙΙ ῥχοτ- 
8118 Οὐτησαιηθ Βαροῖ ζωώνυσϑα, οὐπὰ 
Ἅ» ναβατί. Οση)ϊοῖο ἰοροπάυγα 
6886 ἐῤῥιμμάνη, 0011. [ε656. ΧΧΧΙΙΙ. 
12. Ααἀάεδ 1 Μαος. ΥἹ. 37. --- 16 
4ιοᾳυθ ἱπέγα ε: ν. σχονίον. 
ΖΩΟΓΟΝΕΏ, υἱοΐοο, ἐπ᾿ υἱϊα φον- 

φέγυο. ΓΤ} ΓΤ» ΡΒ, οἱ ΗΙΡΒ. 
Ἐχοά, 1.17.ὲ} ν τὰ ἐπ πο 
18. οἱ 22. Ψυά. 11]. 10. εἰ ἐζωογο. 
νήσατε αὐτοὺς, εἰ ἢ υἱέα Π|οΒ δεγυα- 
ἐμ. 1 Βερ. ΧΧ. 81. εὔπως ζωογονήσει 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν, εἰ ἔοτίε ἐπ υεέα δεγυεί 
ΔΠΪΠΊ48 ὩὨΟΒΙΆ8. 146 εἵἱ 4 Βορ. 
ΨΙΙ. 4. οἱ οοηξεν Τὰς. ΧΥ͂Ι]. 53. 
Αοι. ΥἹ1. 19. εἰ Ἐδββεὶ Αἀνεσα, 
ὅδοσα 140. . σἂν. 5. Ρ. 438. 1 ὅ'δῃι. 
Π. 6. κύριος ϑανατοῦῖ καὶ ζωογονεῖ, ἀο- 
ΤΏΤηι18 ΟΟΟΙαΙ οἱ υἱυξγοαί. ---- ΓΤ 

ψοτραῖο ἕξει. υἱοίάα. Τποοάοι. ἔχ. 
1. 190. ζωογονοῦσιν : ϊ ζωσογονῶν νἱάθ- 
[Σ δῆς ΓΑΥΟΓΟΤα ὨΔΌΘΣΕ 08- 
οπαση, εἰ εἰς ἀγί οδοίείγίοαηαὶ ἤα- 
ὄεγε φοὶεπέαπ δαϊ ρογίξμμε ἐεϑέ. 
γυϊρ. ἑρει ἐπὲπι οὐείείγισαπάϊ οὐρλμι 
φοἱεπέαπε. ϑλπ] γαάομμθ 112», βᾶγὲ 

γε, ἴὰ ῬΙΒ. ποίεϊ Πρ ΑΙΕΩ 
οἴ 6 1,οχὶοῖβ ποῖίσμι οί. Οσηξ, ᾿πῦτ 
8. Υ. μαΐκχ. 

ΖΩΟΓΟΊΝΟΣ, υἱυίραγα. ΠΤ πο- 15 

Ὁ» 

6 Ὀχορσίιμι, ἔἕευα, ἃ το. Ῥ ναὶ 

ΣῊ, οἰσίι, ϑγτατι, Θ6π. ΠΠ. 30. 
ΖΙΓΌΝ, σπϑπαὶ. "Ώ ἰδ} αἰρίϊϊερη. 

29». ΧΧΧΨΥΊΤΙΙ. 14. ἣ σὺ λαβὼν γῆν 
«“Ἡλὸ, ἴαλασας ζῶον. [Ϊιρετυπὶ 

ΠΟΤ γδὶ ἡ νεῖ ΠῚ» υπὰς 
Ηἷς οτος βθηϑι8: πηι ἰμέμπι οἷν 
ὑνὴς ζεοϊσιὶ Ὲ ---- ΓΠΤῚ, υἱυετα. θη. 

Ϊ. 2]. Ρα. ΤΧΥῚῚΪ. 11. ΟΙ11. 27. εἰ 



.» 

δ 

Ζοοκοιίω. 

Αἰ βεβρίυβ. -- ΠΥ ῬΙΝ. οἱυέμοο. 

Ιης. οἱ ΟΧΣΧ Ηδκλν. 11. 1. ἐν μέσῳ 
δύο ζώων, ἴῃ τηράϊο ἀποτυμπι δ πι8- 
᾿ὰτὰ, χαϑρίοἰθηΐθ8 ἔογίδδϑα δα δηϊ- 
ΤΆΑ]}14, αι Ὦδηῃ. ΚΙ]. 4. δ. Αβεγ- 
τίοσυη οἱ Ῥεγβάσττα ΤΟβΏυη 1ἢ- 
πυυπί. Ο]ο89. ΜΆ. ἴῃ χορ. δύο 
ζώων, ϑανάτου καὶ ϑνητῆς ζωῆς. Ἐϊ 
Ο]ο588. ΜΚ. ἱπ Οδηΐ. ϑογῖρί. δύο ζώων, 
ἀγγέλων καὶ ἀνδρώπων, ἣ τῶν ᾿Ἑβραίων 
καὶ τῶν ἔδνῶν, ἣ τῆς ἐνταῦϑδα ζωῆς καὶ 
τῆς μελλούσης. [Δ ΒΙ6]18. δρᾶ 411] 
1Ππ4 δύο ζώων τηδϊπεγαης Ῥοϊ8 δὰ 
9)» τεξεστε, χυδὴ δά "77, εἵ 

αιΐαὰ Πος δάϊηοάυτῃ παρ αἰϊςίαμι 
εβ8ῖ: ἐπ πιδιϊο ἀμογμπι απιηιαϊδμηῃ οορ- 
ΝΟΞΟΕΤΊΣ, Ὁχο ζώων ἰεβεῖα ζωῶν, φχυοὰ 
ΠΟΙ 128]6 τοβροπάοας Ποῦ. Ὁ95»}0))» 

ἸὨΡΥΪΓΩΙ8. δὲ ὈΣ Ἰερβίατ. ΑἸΐα5 

βίδιμϑηἄυτηι δαϑϑῖ, 608 ΣΝ Τ)), 

ἀμαγπι υἱέαγμπι, ἸερΊθθα (Δὰϊ ΤΠ »η)1 

510] 1οἱΐοῦ, δὲ Ὄχρ] !οδομ 8 σγδίῖα, 
αἵ, αυξῆδι 114 ἀπο εββοηΐ, ἰηΐε]- 
Ἰερογοῖισ, δάἀάϊάθσαπς ἀπίηραἰῥμη), 
αὖ γνωσϑήσῃ 6 ΒΕ] 6 ΠΕΡ ἱηναοίιχ 
811. (ἴοσυπι ζώων δοσορηΐα ἴῃ Ρ6- 
πυ]τίτηα δοιιῖο ἃ σοοΐο δῶον, ΔΗΪΓΩΔΙ, 
Ἰερογυπὶ ἀπαυίΐϊοτεβ Οτεοὶ 86 ομ- 
γ65 [,Δίπὶ οοαὰ. οἴ δυοσίογοβ, ν. ο. 
Του] ] Πα πυ8, ΗΙ Θγοηγτηυβ, Αὐμρι8- 

ὦ τπυβ. ϑοά Επροῦίυθ Γ[0. ΥἹ. δ 6. 

[1 

τηοηϑ(Ὁ. Ευδηρ. ο. 15. ἃς ΤὨΘορἢγ- 
Ἰδεῖαϑ ἴῃ Οοταπιοηί. δα ἢ. 1. Ἰοροη- 
ἄυπι ρυϊτυης ζωῶν οἰγουτηῆσχα α]- 
πια 801180Ὰ : ἐπ πιράϊο ἀμαγμηι υἷα» 
γῆι, ΘΟΒ46 δϑοιίυθ οδὲ ΤὨθοσογο- 
[8 εἰ Ηδϑγοθῖι8. Οοηΐεν Βοοδαγά 
Ηϊΐεγοζ. Του. ἱ. ραρ. 2388. δα. γχϑο. 
Νοηπυ}}18 ἀαθαιν ἦδν; σαδίτγα, αοἷδδ 
6886 νἰἀοίαν δὰ ἱπ δθσποίη ΗΘΌν. 
Ἵν 9 ὅδ, ΧΧΙΠ]. 11. 13. 00] 

Ηϊοτοη. οσαείτα, ΧΧ τάγμα ΒΑΡοπί. 
-τινογα. ὅγίπι. ΡΒ. ΧΙΙΧ. 12. 

ῥῶα ἐρημίας, διΐγλ4}16 ἀ6βετι!. Οοπέ, 
Εὐ]1ογὶ Μ|9.61}. 55. ΠΡ. ΥἹ. ς. 6. 
Ὀ-. 710. 

ΖΩΟΠΟΙΒΕΊΏΩ, υἱυϊῆοο. ΠΤ: ΤΥ 

ῬΙΉ. εἰ Η!ρὮ. 2 Ηερ. Υ. 7. Νεβοιι. 

12 Ζώτυρον. 

ΙΧ. 6. Οοδε]. ΝἼ1. 18. ΑἹ. 94 Ἔφρ. 
ΨΠΙ.1. 5. ΤΒοοῦ. 7900. ΧΧΧΥΙ. 
6. υνὶ δωοπονῖν δοπδι 7υἀἰςῖ4}} δο- Κ 
εἰρίεπάυπι δὲ, υὐ οἱ: ἑκεσὲ δωείαπι 
οαμδαηι, ἀδίεπάεγε. ---- ἢΓΩὴ Ὁ» γέξωτ- 

ο. Τποοά. ἴε6β. ΧΧΥῚ. 14. οὐ μὴ 
᾿ὐβευρμα ὉΌῚ ζωοποιεῖν νοὶ ποῖδε 
ἐπ υἱίαπι γευοσατε, νοὶ ἐπ υἷα οαμδετ- 
ὑὉαγΟ. ὅδετηο 101 οβὲ ἀθ πηραϊςΐβ. 
Ἐοτῖαβϑα ἴδιηθῃ [δὲ Ἰεροπάινπι, εεὶ 
δΦωοτωηϑήσοτωα. Ι[(ΧΧ θὲ Προς 
ἀναστήσουσι. 

ΖΩΟΠΟΙΉΣΙΣ, υἱυϊβοαίϊο. ΤΩ» 

οοπδογυαίϊο ἵπ υἱία. Ἐπάν. ΓΧ. 8. 9. 
[ὰ Βίοϊτυδ. δοά, υδ τοοῖδ χοπυε 
Βενειβομμοίἀθγυβ, δωοζαΐησις ἴθ μο- 
[18 6ϑἰ υἱέας σοπδεγυαξίο εἰ διδίεπέα- 
ἐϊο, αεο ΠΟῚ βοΐυπι 1Π 6ὸ σασπθρα- 
ἴΌΓ, αὐοα ΤΟΧ 1185 νἱσΐπιὶ βυρρθραι- 
ἴλγεῖ, 866 αυοα ἐξα 605 ἰπίεγβοιϊ 
ΠΟ θοτεῖ. 

5ΖΩΟΣΣ, ἣ, ὃν, υἱνιϑ, υἱυεηα. ιὰς 
ΒΌΡΓΆ 8. ν. ζωὴ δὰ ΠῚ ἃ πιθ ποίαϊδ. 

ΖΩΟΏ, υἱνέδοο, ἵπ υἷα οοπδενύο, 
Ἷζ. δογυο, ἐμθοῦ. Ὁ. ἰάοτη. Ῥβδίυτη. 

ΤΧΧΙ͂Χ. 19. ΧΧΧΙΝ, 6. Αᾳυ. 
Οεηαβ. ΧΙ]. 19. ζωώσουσι. ἴπις. (ποἢ 
ται οἾι8, υἱ Οτοῦμπ νο]υϊί, θοὰ 
Ῥοζίυ8 Α4υ}}Δ) αδποθβ. ΧΙΧ. 19. 
τοῦ ϑωῶσαι, μὲ πιξλὲ ραγοοκπάμπι σεδη- 
ὁμέτις. ἴῃς. 1ονὶς. ΧΙ. 45. ζωόντων, 
υἱυεπέδεπι. Ααιι. ΤΠοοάος. Ῥπδίχω. 
ΧΙ, 8. Οοπέ. Εδβϑοὶ! Αἀν. ὅδου. 
110. Ν. οΔρ. δ. ραρ. 489. 
ΖΩΠΥΡΕΏ, τρπέπὶ δορίδμηι δμ8- 

οἷο, Ῥεξοοϊϊϊο, τοϑοῖο, αὐ υἱέαπι τε- 

ἧς ἐζωκύρησε τὸν υἱὸν, ουἦιαβ Δ] τα τό- 
διδοαυεγαὶ. ὙΊὰα οἱ ν. δ. Ηδπγο. 
δωκυρεῖ, ἀναφῇν (ϑὶς ομίαι θοΘπ6 ὅδαϊ- 
ΟΘΓΙΙΒ ἀμαὴ Τ. 1. ». 9656. εχ δυάς 
Ἰεσὶὶ Ῥγο ἀναζεδ)ὴ «ὠεῦδ ῬΒοῖυ3 [,δχ.ἄ 
ἰάδτα μαρεῖ, χποάο αυοὰ δαάκι: ἣ 
ἐχχαΐει. ᾿ 

"ΖΩ ΠΥ͂ΡΟΝ, σ“πηεοϊαδιζιηα ἐσπὲε. 
4 Μδος. ἼΠ. 19. υδῇ᾽ Ἰἰερσίτυν δώ- 
φυρα πυρὸς, αἱ βουκόμα βοῶν αἰχῖς 
ΤΩ εσργοβ .οδ]. 1. 18. εἰ αυδάνστρα 
σοδὼν Ἰερὶίταν ἴῃ 8.080]. δὰ Ευτὶρ. 
ΡΒαῃ. ν. 888. Ῥῃοῦυ 1,εχ. ϑώσυρα, 



Ζῶσις. 18 Ἡγεριονικὸς. 

« φυνητῆρες, ὅϑεν οἱ χαλχεις τὸ τῦρ φυῶ- ΖΩΤΊΙΚΟΣ, υἱαῆς, υἱοί βομα. 580. Ἢ 
ΤᾺ ΧΥ. 11. ἐμφύσασα «νεῦμα ζωτικόν. 

ΖΓΣΙΣ, ἐρεα εἰπρεπαϊξ αοἰΐο, οἷπο- 
ἔμπα. Ἴσχν εἰπρμίωμπι. 165. ΧΧΤΙ. 12. 

-- Ἵ» σπια. Αχὰ. αεμπαβ8. ΧΧΧ. 

11. γιάο Μομεδβιιοοι! [.οχ. Ηρθῦτ. 
8. ν. Ἵ) ἀρυᾶ Ααυΐϊατα ζῶσις πείῤῥέεε 

σορϊποίοε τοδί, αἰσδῖτασζο μοεῖὶΐο ὑγῸ 
εοῃοσοίο. 

ΖΩΩΝΗ. νυν, ἱμάϊρηαπε. 

Ἡδοῦχευβ Ῥεαΐμα. 11. 19. ἴοροῖ- 
ἄμμι Ζωώμ. Ἐπὶ επίπι ἰρβα ΥῸΣ 
Ἡοὕταϊοα Οτεθοὶβ ᾿Π 16 γ18 ΘΧΡΊΘθ8Ά. 

ΞΖΩΏΣΙΣ, υἱυϊβοαίίο απτηβανίδιν, 
απὶπιαΐο, υἱέ οσπϑεγυαίϊο, ξεαΐμα. 
ΓΤ: Αι. ὕεη. ΧΙ. δ. 

Η 

Ἵ 4μανε, ἴὰν οοσο ρδυδίισῃθ. ΤΩ ν᾽: 

ὁ Τοῦ. ΓΝ. 19. Τιεσετυπῖ ἿΝ. --- "Ὁ, 
ποΊ. ἴεβ. Χ. 15. πὴ ΜΝ. - πὸ 
ῥτβεᾶχυσ. Ῥβαΐγω. ΟΧΥΤ]. 9. 168. 
ΨΙΙ. 15. δὲ {1υὰ ἢ Ῥγοθυθ ἀο᾽θη.- 
ἄὐτο εὐος νεῖατ. Οὐ [ΠΥ ἰης6γ- 
ἄυτὰ απία ἢ οομηραγδῦνυθβ μᾶλλον 
δας πἰτοῖδια, 6. ς. ὅίγσδο. ΧΙ. 12. 
αὐτὸ (ες. ἤκτοκ ῬοΏ4) γὰρ διαμένει, ἣ 
μεγάλω “γησαυα. (οπΐ. Μυπίδο 
Οδδε. τὰ Ν. Τ. ε Ἡθοάοξο δίουϊο δὰ 

ς Μδβδ, ΧΥ ΤΠ]. 9. 

ΦΉΓΟΥΝ, δἴνε, υἱάεξβοεί. ἡδῳ» 

ἐπππίδεις. ϑγτατα. ΡΒ. ΕΧΧΙ͂Ι. 28. 
ἴτοπιο νεσὸ 10] ἦχον ϑει ροῦιιΒ ἤχου 
βοσ εμάυτα οί, αυοὰ Ρᾳ. ΤΧΙΝ΄ 
18. τορεσγίτυν ἴπ ΤΧΧ εἴ Ασα] ρτὸ 
εοάετα Ηερταῖοο. 
Ἦ ΜΒ΄Ν, αἰέαπιεη, σεγίδ, ὑτοζεοίο, 

τευέῖα, δᾶπε. “Ἴλδ).- Ψοῦ. ΧΙ. 18. 

ἥ μὴν λαλήσω, ἑατηέπ ἸοαθλΥ. --- ὉΝ 

« κδἷ»» σὶ ποη. 30}. 11. ὅ. ἦ μὴν εἰς πρόσ- 
ὐτόν σε εὑλογήσει, σεγίς ἴῃ ἔδοίοη 
ἘΡὶ ταδ]εαίοοει. Α]. 1 Βερ. ΧΣ. 28. 
--ὐα Θεμο8. ΧΧΙΠ. 17. ἦ μὲν εὖλο- 

γῶν εὐλογήσω σε, οεγίε ὈΘΠΘΙΟΘΠΒ 
δεποάίοαια εἰδῖ. ὅεη. ΧΕΙ]. 16. ἦ 
μὴν κατάσκοπα ἔστε, ργαίοοίο ἐχρίοτα» 
ἰοτοα οβιῖβ. 11ϑάαπὶ Ῥασίοι}}8 1 }0- 
ταπαῖὶ ἔσχεν δ αὐππίασ Χοπορδοιι, 
Ἡετοάοξιια, 4111. 146 διιοίοτεβ ςἷ- 
ἰεἴου Ῥ οῆο δεἂ Εδτ. ΥἹἱ. 14. γορ. 

667. εἰ 1χ. Ν. Τ΄ 9. ἢ. ν. Ἡρεγοῖ, 
ἢ μὴν, ἀλλ᾽ ὅμως, ὄντως, δή. 

" ἬΠΕΡ, φναπι. 9 Μδοο. ΧΙ͂Ρν. 
42. 
"Ἢ ΠΩ͂Σ. 3 ΠΝ ἴποὸ. 2 ὅδπι. 

ΧΥΊΙ͂Ι. 6. ; 
4Ἤ ΤΟΙ, σἴὉὍε. ϑαρ. Χ]. 18. 
ἩΓΈΜΟΝΥΙΑ, ἐπιρογίμηι, ργίποῖ- 

»αμισ. γηῦνμ, ἄμα. σεη. ΧΧΧΥῚ. 

80. -ον» υεαῖϊϊωπι. Ναση. 1. δ9, 

ΑἹ]. Νυμι. 1. 17. [)6 βθῆϑιι τησῖδ- 
ῬΒοσῖοο νοςΐβ υεοίἑμηι ἴῃ 5.5. νἱὰδ αὶ 
ΟἸ δι: ῬΆ1]ο]. 5. ῥ. 984. εἂ. Πα ,. 
-- ΓΟ Ὁ. ἀονεϊπέμπι. ϑγτατα, ὕδη, 

Ι. 16. -- πη. »ναξεοίμς, ρτίποορϑ. 

ΑἹ. Νεῖὰ. Υ΄. 14. ἄρτον τῆς ἡγεμονίας. 
Αἀάδ ὅἴσας. 11. 4. οἱ Χ. 1. 
ἩἩΓΕΜΟΝΙΔΗΣ, ργίμοορε, ἄμα, 

γεοίογ. ἃ δοο, ΧΙ]11. 94. ἕως τῶν 
γεῤῥηνῶν ἡγεμονίδην. 

᾿ΗΓΕΜΟΝΙΚΟῚΣ, ργίποιϊραϊ. 5) 

ἑἐπρεπίς, δροπίαπει. Ῥβ. 1,. 13.2Ὰ 
«νεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με, ϑρὶτῖτα 
ῬΓΪΠΟΙ͂ΡΆ11 οομᾶστηδ τηθ. ὙΪς. σρίσὲ 
ἐμ ργιποὶραϊδε. ϑῖς τὸ ἡγεμονικὸν ἀδ 
απῖπιο γαΐϊοηε φῬγαάδο, χαὶ ἡγεμόνος 
τίζι δρουγδηίΐοτα ἀσδαυοὶςξ ἴῃ γίδια 
τοσίδη, ἰοείτυΣ ρυὰ Μαγο. Απηίο- 
πίη. δὰ ὅ6 ἔρβυ [10. 11. δ. 42. οἱ 
»γὶποῖραίε ἀρυὰ ϑεῆδοδη [41Ὁ. ἢ. 
ἀὁ ἴσα οἂρ. 8. Αἀαδθ ΟἸοεσοῆετα ἀ6 
Ναῖίισ. Ὥροσ. 1. 11]. βοεβοηΐοσα : 



Ἡγεμὼῶν. 

« Ῥτϊποίρδθιη διΐζοσα 1 ἀΐοο, φυοὰ 
τοὶ ὑγεμονικὸς γοσδηΐ, αυο ΙΒ] 
ἴπ αυοαὰθ ρθηοσα πο ροίδοί πος 
ἀερεῖ εδβθδ6ὸ ργεϑίδη(υ8β. Αριά 
Ἠεεγολίαπι ἡγεμονικὸν, 86. «νεῦμα να] 
μόρος τῆς ψυχῆς, ΘΧροπίξυῦ ὁ νοῦς. 
Θ16 ϑείδσι ϑ.1Ἃ68 : ̓Ηγεμονικὸν, ὁ νοῦς, 
ἢ τὸ κυρμώτατον τῆς ψυχῆς, ἐν ᾧ αἱ φω»- 
φασία; καὶ αἱ ὁρμαὶ γίνοντοι, καὶ ὅϑεν ὁ 

ὃς ἀσυπέματνται, ὅπερ εἶναι ἐν τῇ καρ- 
ὄ νὰ ῬὮΣο ἀς Εο, Οὐ Βευα ΓΝ 
νη. Ηδγοβ. Ρ. 383. ψυχὴ διχῶς λί- 
γιτω, ἣ τε ὅλη καὶ τὸ ἡγεμονικὸν αὐτῆς 

μέρος, ὃ κυρίως εἶπεν ψυχὴ ψυχῆς ἐσεὶ, 
καϑάπερ ὀφθαλμὸς ὅ τε χύχλος σύμπας, 
καὶ τὸ κυριώτατον μέρος, ᾧ βλέσομεν. 
-᾿ ὈΥΤ» Ρίυν, ἀπέεοξεδογεπι 8. 

ργὶποίρυηε, δὸ. υεγόα, ϑϑγτατηδοῆ. 
ροοῦι, Ῥγον. ΝἼΠΙ. .6. ἡγεμονικὰ, 
501}, ῥήματα, νετρα ἐπιρεγαίογὲ 6. ἀμοὶ 

ς οὐπυέξηοηέϊα. 

ΓΈΜΩΝ, ἄμα, ργίποερε. Ὁ)» 

ἄμα. ἄἀεη. ΧΧΧΥ͂Ι. 15. 16. Εχοά. 
ΧΥ, 1δὅ. 1 Ῥᾶσ. 1. 51. Ῥᾳ. ΠΕΙΝ. 14. 
Αᾳυ. Ῥχον. 1]. 17. .-- "Δ "παρη- 

)ῆοιιδ, ρνίποορε. ϑγτατα. Οδῃῖ. ΥἹ]. χϑροσὶτὶ 
1. -- “ΣῚΡ ἐπρεπιβίαθ, δρίὶγέξι( δ 

ϑεπενορδ, εἰ ἐπάδ μγοζεοία αμοίογὲ» 
ἕαε. ϑγιατα. ἴςβ. ΧΧΧΙ]. 8. .- 
ΓΟ 2 Ῥγίποερε, ἀςσηέίαίε δρεν αἶδος 

α ἐπιήμεπδ. 1 ες. ΝἼ11. 1. ἡγεμόνας 
«ἀτριῶν. --- πεν Ῥγαϊεοίιια, ργὲπμ- 

οερε. 7... 1.1. 88. --- γγν “παρῆι. 

εν. ΧΧΧΊΧ, 18. οἱ ἡγεμόνες τοῦ 
βασιλέως Βαβυλῶνος. ---. ΠΩ γν οαΐρν"- 

τὰ, ἀρηιθη, οαίμδ. Ῥ6. ΤΙΧΨΝῚ]. 80. 
Πεάυχίαβο ποηπα]] 5 νἱἀδηζαΣ ΑὉ 

ἸΡ2Ὴϑ» Ῥάγρωγα, πσνὰρ ἘΞ Π52 
τεάδάυπι: ρμγραγαίξ οογιρη. ΑἸ 
ΕΟ Ρυϊδηΐ, 608 Ὁ δὰ δοοορίβθα ἴῃ 

ποίίομο ἰαρίά. 1 αρὶς αὐΐοχα, τηο- 
ὁ μρηΐο Ἰλιὰ, ἀθ Ὀΐοα δὰ Β.1., αἰϑυΐ. 

ΤΩΣ ρεέγϑομξ, φμῶ αἰΐογμης βεΐοτεμη, εἰ 
Πγηιαπιοπέμπι ἐδί, ν. ς. ὅθι. ΧΙΙΧ. 
34. ὑπο οἱ Οσίφίι ἱπ Ν, Τ. ἀἰϊε- 
ἴων ἰαρὶς αηρμίαγίε, -- γῶν Ῥγίποερε, 

ὅν. ΧΧΧΥΙΙ]. 17. ΧΧΧΙΧ. 8. 

14 Ἡγίοροαι. 

ΧΙ, γ. 13. " 2» ΟἾγΟΓ, ΑἹ. 

3 Ἀδσρ. ΧΙ. 90. υδὶ ῬΘΓ ΒΡοσΌΡθἢ 
ἀϊσίαπι Ρυϊατιιηϊ ῬχῸ [2 » ἃ εἴτιρ. 

Ἵ2» ἀτίες, ταθίδρμοσίοα ἄμ, ς0]]. α 

165. ΧΙΥ. 9. Ζαοι. Χ. 83. δυΐ α 

Ὁ» υπᾶθ ΑΓΔΌ. ᾿ "5 ποδί. 

ΗδογςοΝ. ἡγεμὼν, ἄρχων, ὁδηγός. 

ἩΓΕΌΜΑΙ, ργαοεάο, ἄμοο, ρμνῖη- 
οδρς διεπε," τεριίο, ἐχίείθο. 9.777}, 

εἴφο. ἴῃς. 1 βαπι. 111. 18. ἡγή- 
σασδε : υδὶ ἡγεῖϑαι εἰρτιῆοατε νἱάθ- 
Ὧν ἀνοοιρ δαὶ γέβεηι αἰλχωεηε οἰδὲ 
εἴσεγε. ϑιαοσυττὶς ἰααθη ἢἷς οσπ- 
δοἴυγα Ταϊπῖτηθ ᾿τυρσοθ 1118. Οὐἱά 
δὶ Ἰορογεῖυν ἠτήσασϑε δυΐ ἡτήσατεν 
αἴ δά60 ἱπίθγῃσοα βοηϑυχα ἰοοῖ, ἔρϑα 
᾿ἰβίοτία θδῖ68 οοπῆττοδίπτη, τηδρὶδ 
δΦοΟΌ 8 ἔμοτῖξ, συᾶτα γοΣὈ] ργορσίατο 
αἰ συ βοδὕομοω. (ομῆγμχας της ἴῃ 
ας ορίπίσπρ γυϊσδίιθ, χυὶ Βαροῖ: 

2532. ΟΡΒΌΡΣΌΣΩ εἰσαξ γθμοταθῃ- 
εν Μοπίΐ,, σιιληὰρφ ἰῃ ποία αιυ͵θϑοῖα 
σηοπθί, προ ἐξελέξασθε, ἢρο ἡγήαισδε 

τὶ ἴῃ ἰοχῖὰ Ηρομταίοα. -- 
“ΟΥ̓ αδίοε, Ῥα. ΟἸ11. 17. ἡγώται 

Τδσοσιπε δἷπα ἀυρίο Ὀφοδν ὧν 

οαρἧξε εοτια, Ἰοοο ΤΣ» εἴ οα- 

»μὲ ἡιάϊοατιπε τηοίαρβοσίος μος, υἱ 
ΔΙ͂ΡῚ ἱπίενάυχη, βοῃὶ Ῥσὸ ἄμοε. --- 
ΓΤ» ΗΙΡΗ. ἃ Γ» »Γο)ιοῖο. Δοῦ. 

ΧΧΧ, 10. ἥγησαι δέ με ἴσα «ηλῷ. 
ϑϑηδα δοάδτῃ : Πδηι ἱμέψης αὐϊοί δὸ 
Ῥτολιοῖ βοϊεί. ---- 2» δ0, δὲ 864. 

Ὁ}, ργαοεάο. Ἐχοᾶ. ΧΙ, 41. ὁ 

δὲ ϑοὸς ἡγεῖτο αὐτῶν, Ὦδυβ δαίοτα 
»γαϊδαὲ 1111. --- ἼΞΣ» γερο, 06. 

ΧΙ,1. 20. ἥγηται «ετροβόλον μὲν χύρ 
τον. Ἐεοίθ. Νδωλ υϑγε εν πελὲ ἐπ 
αἰϊγμϊά Ἐ.}. ποῖδξ : λαδεο ῥγτὸ αὶ 
ΔΨ, οορέϊο. 700. ΧΠΠ. 34. ΧΙ͂Σ. 

11, ἡγήσαντο δέ μα ὥσπερ τὴς 
Ῥῖὸ ἰπίτοϊοο δαδεδαί. Ψιάδ εἰ 0}. 
ΧΧΧΠΙ. 10. οὲ οοπέ. 8 ΤΒεβ, ΠῚ. 
1δ. 900. ΧΙ Ϊ. 19. ἥγηται μὲν γὰρ 
σίδηρον ἄχυρα, ργο ὥσπερ ἄχυρα : πιᾶνὰ 

[4 



Ἡγίομαι. 15 Ἡγούμενος... 

α βεετασα αυδάετο γεὺ βέσασωϊηθ παραί. 
- ΟΨ ῸὉ» ἀονπέκοι. ΘΥτΩΉΔΟΝ. 

Ο.6"5. ἴ. 16. εἰς τὸ ἡγεδϑδα:, αὐ ἡ 
ταπάμωπ. --- νὴ» ᾿πουξοτ. Τιεοῦοι. 

7Ζυὰ. ΓΧ, 11. ἡγϑδω. Βεπα αὐποοά 
ϑεησπη. Νσῃ Ὁ} ἣν. 1, ποίδς 2᾽0- 

περρεί, τέβπανπε ἐπ δὲ Θαρείϑεγε. --- 
ἫΙ» ϑεραγαίμ. ὅεσες. ΧΙΙ͂Χ. 26. 

Υοχ Ἠδεῦγτ. εἰρτίδοδὶ αυοαῦς ἐ:ὶ- 
πὸμπε, ἐπκοεϊεπέεπε, ορέϊπεαίεικ, οὐ]. 

ὁ Ὅεως. ΧΧΧΊΤΙ͂Ι. 16. - ἘΠῚ» Νίρδ. 

»απέεί. Τοῦ. ΧΙ ΤΙ. 6. ἤἥγημω ὃὲ 
ἐμαυτὸν γῆν καὶ σεοδὸν, υὐὶ δ ΔἸ ον 
ἰεσεσίπι, τὴθ ἱβτιοσϑσα ἔδίθοσ : πδτὰ 
εοἰίδει αἷτοϊ ἴῃ ποῦ |{0ΤῸ τρλρτια ἴὰ 
Ἡλνμορο υδμρενον τε υσοΣ ΚΜ μὲν 

αεοεπᾶο. ἴπο. 7υα, Ι. 2. ἡγήσεγαι, 
ς ἀνοεί. 1ῖα Β1εἶϊπ Μοπίιοοπίυχα 

δεσσιῖοβ. ὅρα θὲ ἡγεῖϑαι ποῈ δ᾽ π- 
γ εῖϊες Ηοῦν. ΠΩ χεθροπάοϊ, 56ἃ 

ἴμα, υἱ κἀ ΣῊ} 9 νυ. 1. τοϑῆζδ οθεῖδ 

εἰ οορηπθονα δι᾽ εδιν Ἂ}} 4: 

ὈΤ ἕν ρῥγὶποίρίο αὐ ρωρπαπάμηι. 

-- υἱῶν οαριβ, ργίποερο. Ἰλοαῖ, 1. 

1δ, χασίστησα. αὐγοὺς ἡγε ἐφ᾽ 
ὑμῶν, οομδίζαϊ! 11105 ὐμοές γεβίζοδ. 
--- ὙΡ. Ῥτίποερε, ἄμα. Ἐπάν. ΥὟ. 11. 

ἃ Ῥτεεῖεσεδ ἰορυν Ρχου. ν'. 10. ἡ δὲ 
ἵΜα ἡγείσγω σου. ΜΠ]ΠΟΙΔδΙ 9 ἴῃ Β]Ρ]. 
Οσεπί. εἰ τοῖν ἈΝ αν ΧΙ. μαρ. 
1561. ορίμπαξιθ, ἡγείσϑ ἐνθνόρι Ὁπρὴ 
ἤατε Ηεῦτ. ΓΤ ΤΡ Βετο ἐς 1. 

εὐτπιδῖτο εεξ, δὶ Πἰυιρίχαπόυτνο ᾿ἘΉ ΡΣ 
Ῥᾳ. ΧΙ.11. δ., που Ἱρπηοίατα {866 
ΧΧ ποὔομειι ἀμοεπαϊ, υδτὰ 77] 

ἧπι 1. Ταϊχυυὰ, εἰ ἘΔΡΡῖη. ΒΑΡοί. 
ϑεα ρετιπεπὶ Ῥοῦυδ δες νεῦρα δὰ 

ε ὟΝ» ἴὰ αὐ ἀνε νοσείομαβ οοδὶα- 

«τη. Ψἱὰς Ορυδουΐδ Οτίοδ δὰ 
᾿,1, 86ρ. ΝἼΙ. 18. ὅτι αὑτῶν ἡγεῖται 

ἡγεῖτο) σοφία, χιοπίαιη φιαεὶ 
πα δμμο τὴα δὰ 1116 βοπδ. δα ρί6Π- 
ἰὰ, Ο]οφι. Μϑ. ἐπ 86ρ. δα]. ἡγεῖτο, 

ἤρχεν, ηὐϑϑέντε, εὐράσμα εἰ 18. δον 
ἡγησάμοϑα, σρὰο 
ΨΊ(ο εἰ 9 Μδος. ΙΧ. 28. ἀρ τ δι λμωτα 
βία ἡγιμωούω, νομίδω, ὑευλαμ- 
βάνω, λογίζομαι, ἥ Υκιο 
αυοαῦξ ΣΌΡΣΆ δ. ἌππαΝΝ 

ἙΓΟΥΜΕΝΟΣ, ἀἄκοέπε, ἀκα, 
Ῥγίποερε, αἀονιϊπαίον, Ῥταζεοίι. 

ὈΣ ἼΝ» Ρίυτ. ἐσ ΑΝ }» ἀοπείπιε. 
ῷ Ῥα;. ΧΥ͂ΠΙ]. 16. πο Ί ΣΤῊΝ 

Ομαϊά, ρἱυν. ῥμδίοεν, φεκαίογει. διὰ 
ΠΙ. 2. εἰ 8. --- ην» δἰ. “ες. 

ΙΝ. 422. Αεοορεσγιπὶ ἱπ ποίοῃθ 

ψοσὶδ Ασὐδθῖοδ: ὭδΣα ω [ ποίας 

Ῥτγέπεμπε, ρτἐποίρεπε, .}] γτὸ ωἍΨ, ε 
τεσῆξ, αὐνεκέείγαυϊ, υπο ω4}4], 

σρίμπιαίεε, ἀῤρυυθ Ἐτκο πγίγηγν 
Ῥγ πὶ 8. ρτώποτεφ νεὶ ρτϊπαίεε 
ἐξ τε, Οοηΐες 2 Βερ. ΧΧΙΥ͂. 15. 
-- Οὖἷϑνν»» Ρὶυγ. εχ Ὁψ» Πνίρε. 

Ἐζεςῖ. ΧΥΙ͂ΪΙ. 18. .-- γϑὲ} ἀμοίοτ. 

Μερ, ΥἹΙ. 56, ϑγτανα. Ῥγον. 1,17. 
τ γεν Ρἱατ. σάν, εροοίαιχα 
ἐϊιπέγεε, ἐπ εἐἐρηέέαίε οοπείϊμξι, .9 
ϑὅδπι, 11. ὅ,, Μιὰς ᾳιοᾳὰς γαγ. 
Ἰεοῖ. “μά. ΙΧ, 61. --- 22. ἀονεῖ- 

φοϑ. Ψψυάὰ. ΙΧ. δ]. ..ὕ..- ΝΟΌΣ» 

σερεν ἑλγοπωπι. 1 Βδρ. ΙΧ. 5. --- 
ῬΌΪΤΤΟ» Ρδυί ΡΒ. ἀξοεγπέης, ἱερὶ:- 

ἑαίον. Οεῶειβ. ΧΙ Ι͂Σ, 10. --- 5» 

γῈΣ. Ἐκοος. ΧΙ.111. 7. 9. --- Ὁ» 

ἡμὰς ἀοηιίπαπς. 4 Ῥαν. ὟἼ]. 18. 
Χ. 96. Ῥτον. ΧΧΙΣΧ, 47. -- Ὅν» 

απίεοεξεον. 1 ϑδη. ΧΧΥ. 80. 2 
ϑαγα. Υ. 2. ΥἹ. 21. ΝΙ]. 8. εἴ Αἰ ὲ 
Βεο ΐ.8. --α ΣΣ ΤΒοοάοί. σον. 

ΧΥῚΙ. 7. ϑγτῶχα, εἰ Θυϊηία (δηΐ. 
ΝΙ. 11. -- ᾿ Ὁ) Φοο. ΧΠΙ. 21. 

ῷ Ῥαταὶ. Υ. 1. Ἐσεοοῦ. ΧΙΙ͂Ν. 3. 
ΧΙ. 7. -- ὮΝ μαογοα. Μιοῖ. 

Π. 9. ἡγούμενα. [τὰ δὲ Αναθ. 
Νίοδοῖο, 85 ΥΟΟΡΙΩ ἃ πῦν ἐτορι,. 

.- 



Ἡγουμένη. 

αι ο. ἀεδέίωεηι, ἐγίδαέιη, ἀοτένανεν, 
8) ΨΕΙῸ ΟΣ. νι Ὁ. Ῥοιτηιίδνουϊ. 

ἘΞ ἼΞ »ῬΤαεὶ 68. Ὠδη. ΨΊ. 2. 86ς. 

οοἀ. ΟὨΐ8. --- Οὐ» Ῥορεΐ. Ἐπ. 

Ι. 16. Ῥυΐανῖς ἱπίουργεβ, ΘΝ 

ἐϊα νετίδηάυπι 6886, αὐΐα ῬΥΕΕΟΕΒΒ6- 
Ταῖ πα 5] » διῖ Γοβροχοτῖς ποῖϊο-. 

μδηι νοοἷθ ΗΘ τ. πΠΟΡῚ8 ἱρτιοίατη. --- 
ΓΕ» ἄμα, ργίποερβ. “εν. 1,1. 28. 

Ἐξεοῆ. ΧΧΙΙ. 6. ἐάν Αια. 
ὃ ϑγτωτα. Τβεοᾶ. Αργ. 1. 1. -- 99» 

ἐπ 7ιοῖο, οὐγαπι. Ἐχοᾷ. ΧΧΙΊΠ. 98. 
97. ἡγούμενόν σου, νο8 μὑγαοεάεπέθηι. 
-- νι» Φυά. ΧΙ. 6. 

11. Αἀᾶε τοὺς λοιποὺς ΜΙοΝ. 1]. 1. 
δ᾽ Ψαϊς. ἄμοες. -- υὐχον οαριί. 

Ὠουῖ. 1. 18, . 28. 1 ὅδ. ΧΥ͂. 
17. οἱ αἰϊϑὶ βεερίιβ. ---- ἥν Ῥγῶν- 

᾿οδρϑ. Ώδῃ. 11. 48. δος. (8. -- 
ΣΤ. αἀβετ. ἘἜσεομ. ΧΧ, 46. Υ᾽:- 

ἀδηζογ ἸορΊ886 ὶ ΓΤ. - »γῖ"- 

οδρδ. 1 ϑατα. ΧΧΙ, 2. 9 ϑδτη. ΠΙ. 
88. ἸΨ΄. 4. οἵ δἱἱδὲ βδϑρὶιβ. -- 
ΜΝ.) Ομδ]ά. ργαζεοίια. ἴδῃ. 

111. 8. δος. Ἵοοα. ΟΒΐβ8. δὲν. Χ, 94. 
ἡγούμενος, ργπορεπείμδ, αἱ 6Χ Ἰοσα 
ἹΜοβδῖοα οὐδῖ ᾳυλβὶ σαρυῖῦ, ὈΓΙΠΟΘΡΆ 
δ. ΤΟΟΟΡ το αυογιιηι. 8.16 ὅϑ'γχιιβ. 
δῖν. ΧΧΧΙΙ. 1. ἡγούμενόν σε κατίστη- 
σαν, 8ὶ πιοάογαίογεηι σοπυϊυϊὲ ἴ6 σΟῊ- 

ἃ εὔζπεγυμπε. Οοηξ, Ὠγυδίυτι δα Ἀ. ]. 
οἱ αἰιοίογε8 Ἰαυάδίοϑ ὑγΥοὶῆο δὰ .«]οἈ. 
ΙΠ. 8. Ρ». 80ὅ. 

ποτ ΝΗ, ργίποιρίδεα, ἀοηι, 
κι 17}. ἄοσαπα: ΝΒ. 111. 4. 

ἡγουμένη φαρμόκων, ἀονεέπα υσπεχοῖο- 
ἀφνν ἢ. 6. ὑεποβοὶ!δ 5. νιαίοβοϊὲδ δα. 
-- πὰ αυριοία. 1 Ἀερ. ΧΥ. 

18. ᾿ 
ἬἭΓΗΜΑ, οὐηφέζμιπε, υοἰμπίαε. 

ε ΠΟΡ ἀομ ρἱοίμηι, υατὶεραξίο. ἘΜ. 

ΧΥ͂Ι. 8. 8 ίοες υΐὰ ΠΌΡἪ εἷς- 

εἰβοδὶ ρσορτγία ρμγραγαηι, Ῥυσρυτα 
δυΐειηι δαὶ νοδΕ!8 ΣΙ ΠΟΙΡυΏι εἴ τὸς 
ἄσπι, Πος βεῆβὰ ᾿ς δοοδροσυηῖ 
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ΠΌΡ Ῥῖο ργποὶραίμ. Βδυϊᾶδδ: 

ἤγημα, βουλὴ, γνώμη, παρὰ τῷ «ροφή- 
φῇ ἐἴρπται. 

ἬἭΓΗΣΙΣ, ργἰποὶραίμα. “ΔἘ))Ὸ, 

δοῦίδα. ἍΨΔυά. ΚΝ, 14. βεοο. οοά. 
ΑἸεχ. ἡγήσεως. Οταρίυε [01 τεροβιε ( 
διηγήσεως, α8 ἰδίῃ οπιοηἀδίέδουα 
ΣΟΙ ὯΟΩ ΟΡΌ8 6886 νιάθίαν, πϑυὰ 
οἰίδιλ Ὁ ἴῃ ποίΐομα ργαΐξοίξ αο- 

οἷρι Ῥοΐεϑέ. Οομπίεσ 29 ορ. ΧΧΥ. 
19. οἱ 9 Ρασ. ΧΧΥ]. 11. Ααάς 
1 Μδος. ΙΧ, 81. 
ἩΓΗΤΕΌΝ, οτίοἰἐπιαπάμη, ρε- 

ἰαπᾶμηι. Ῥτον. ΧΧΨῚ. 48. υδὶ 5181] 
ΡῬΤῸ 60 εβῖ 'ἰπ ἰοχίυ Ἡδφῦταϊοο. 

Φ'ΗΓΙΑΣΜΕΝΩΣ, δαποίε. ΤΡ» 

δαποίωπε. ἸὩρογῖ. Ρᾳ. ΟΧΧΧΠΙ. 9. 
ΟὨισγβοβίοχητιβ δα ἢ. ]. ἕτερος ἁγίως, 
ἄλλος ἡγιασμένως. 

ἩΔΕΊΏΣ, ὁμαυΐξέεν, ἰδεπίεν. ΠΡ» 

Ργαεί. Καὶ ἔατη. δμαῦθ εἰ. Ῥχον. 
11.924. 4 ΜἭᾶαςοις. 1]. 48. ἡδέως τὴν 
χκαχοχάϑειαν ὑποίσομεν, ἰδεπέοεγ, Ἐ. 6. 
ἐδη 2 Ὑηο᾽οβιίδηιμ 80:50 ΠΟ Ϊ τη 118. 
ἰά6 οἱ 9 Νίασος. ΥἹΙ. 80. ΧΙ. 96. 

οἱ οοπέ. Μαγσγο. ΥἹ. 20. ὃς ΖΕ] 1 δ. 
ΝΥ. Η. 1ΔὉ. ΥΠΠ. ςα. 12. υδὶ Ἰερ]- ἃ 
ἰῸΡ : ἡδέως ἤχουε αὐτοῦ. 

ἩΔΕΏΣ ἌΠΤΟΜΑΙ, συαυΐίον 
ἐαπρο. ὌΝ 7μομπάϊμπ ἐπεί. ῬτονΥ. 

ΙΧ. 17. ἄρτων χρυφίων ἡδέως ἄψασϑε. 
Οοπῆ. ΕΡ. Ζ26Γοπὶ. ν. 96. εἰ ΖΕ] 16 πὶ 
ν. Η. 1,.Ὁ. ΠΠ. «. 90. 

ἩΔΕῺΏΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, «μαυϊον 

.ο. κ.) 351, δοπωπι ἐξὲ οοῦ. Ἐδίβεν. 

Ι. 10. ἡδέως γενόμενος ὁ βασιλεὺς, συτα 
ΤῸΧ 6:εοΐ υἱπο εαλιἰαγαία. ΤΟΌ. ΝΠ]. 
11. φάγε καὶ «ἴε χαὶ ἡδέως γίνον. ΤΌ. 
ν. 14. 

“ἬΔΗ, 7απι. Ἢ, ἰάδηι. Οοδεὶ. 

1.10. --- ὅπ Ὧν; παηο. Οοη. ΧΙ.ΠΙ. 

10. ἘΕχοά. ΥΙ. 1. Νυμι. ΧΙ. 93. 
ΤοΡ. ΠΠ.. 6. ἀνάγκη ἤδη, 1. 4. τὸ νῦν, 
βῆοιῖο ργαϑοηδ. Αἄα6 88Ρ. ΧΥΠΠ. 
9. 98. εἰ ΧΙΧ. 16. 
“ΉΔΗ ΚΑΙ, . 8 Μδεοο. 

ΨΙ. 44. ηο ἔοστηυϊα ἤδη δὲ καὺ 
φμὶκ ἔπηιο εἴξαηι, νὰ ατδὸ ῥ]υγίθυβ 

Ἤλη καὶ. 

δ 



Ἥλιο. 

Ῥοϊγθῖο δὰ μίδεν. ΠΙ|. 10. 

ἭΔΙΟΝ, δπαυΐνε. ϑβὶτ. 
ΧΧΤΙ. 10. ἥδιον χλαῦσον ἐκ) τοῦ νεχροῦ, 
ἐκίοῖϊκε, ἡωειρκάπις, δεν Ἰροῖίτ5 πείδεΣ 
Ρΐογα βυρεῦ τπιοσζαυσε, 8. ζευΐμς ἀε- 

ΦΉΔΙΣΤΟΣ, ͵ποιπαϊσῆπες, ἀκ. 
εἴρεπεμς. Ῥεαΐγα, ΟἸΧΙ, 6. ἢν) 2» 

φιοκίσιε 7μοιπᾶα {εγεμί. ὅϑόγτοτα, 
ὁ ηδίστας. 

ἭἬἭΔΟΜΑΙ, ἔαέον, ἀεἰεοίον, σμα- 
τἱέαίε εἰ γιομπαϊέαέε αβέοσίογ, ὅϑ8ῃ. 
ΥἹ. 21. δῖ... ΧΧ ΧΥΊΙ. 4. 

ἩΔΟΝΗ᾽, νοΐερέαε. ὨΝῺ, φυϑέες. 

Νά, ΧΙ, 8. ἦν ἡ ἡδονὴ αὑτοῦ, ὡσεὶ 
γμα χ' τ. λ.., Ἔδαρογε Ζιαυὲ (ΒΔῺς 
εὐπἰπι ποϊξοθιετει Βαρεῖ ἢ, 1, ἡδονὴ) 
εἰτ1}}5 εσδῖ Ῥατπῖ οἰοδίο. Ὧδε υοἱμρ- 

ε ἰαίε νεπεγϑας Ἰεχίταν ϑαρ. ΥἹΙ]. 2. ἐχ 
φεύρματος ἀνδρὸς καὶ ἡδονῆς (ἐν) ὕπνῳ. 
Ὦς Φωσυὶ δαΐετη βαρ. ΧΥ͂Ϊ. 
30. )ὧδὴ ἀς Μδητιδ ϑΈσῖηο οϑί, ας 
ἀϊείαις αἄσαν ἡδινὴν ᾿σχύων, Ἦ, 6, 
βιιδνυῖοῦ οὐαηὶ ὀμνμίρεσεκε Ξι υἱ ὅϑὅγγιιδ 
τεεῖία ἐχρτεβοῖῖ, Ἡδδυοδῖθε: ἡδίως, 
εὐϑύμως, γλυχέως. 

ἈΓΕΘ᾽ ἩΔΟΝΗ͂Σ, οἰηι υοἱἰκρίαίςο. 
ΔΓ, ρος. Ῥχον. ΧΥ ΤΙ. 1. χρείσ- 

ὦ σὰν ψιρμὸς μι ἡδονῆς ἦν εἰρήνῃ. ι186- 
ξετυ δὰ ἢ, ]. εχἰ βειπιδῖὶ 1 ΟΣ το δ 
σα οὔ να οὈνεγβαῖιπι 6698 
Π ῦν ἀκίοιε. ϑεὰ μοβϑίβ εξίδσα 

βισμρασὶ, ΠΣ αγεοα Ὀ͵δῆθ ποῦ 

ἐχέδσε, μεϑ᾽ ἡδονῆς δυΐετι δέ ἐν εἰρήνῃ, 
πέσασοση ες ἀυμ] οἱ νογείομθ, ροσί- 
ποτα δά Π2 }}Ὁ» ἐγαπφιείϊίας ἴῃ 

εα. 
ἬἭΔΥ ΝΩ, «ναῦε τοάὐάρ, οσπάϊα, 

4 ἰσέξβου. "Μλ. οομυεμέεν εεἰ. Ῥρ. 

ΟΣΧΙΙ. 1. ἡδυνθείη ἡ αἴνεσις, ἀδοεμπέ 
᾿γτχηὶ, ΕΗ ΒγΟΒ. ἡδυνϑείη, γλυκανϑείη. 
--᾿ ν» )ιονπάμπε ἐπεί. Ῥρ. ΟΧΙ, 

8. ὅτι ἠδύνϑησαν, δο. τὰ ῥήματα. Οδπέ. 
ΨΙΙ. 6. «, ὡραΐδης χαὶ τί ἠδύνδης. --- 

Ὅν» ὅταν, σμαῦὶς σμη, ρίωσοο, οὗ. 

ἰεείο. Ῥξε, ΟἸ11. 35. ἡδυνδεδι αὑτῷ ἡ 

οι. 1]. 
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« ἰδπρπίανῖς Βαρὶνοῖξαα 1 Αὐιποίαιξ. ε δκελογή 

Β 

δὸς. 

»έκοεαί 
Ῥχον. Χ]11. Φ0. ἡδύνουσι ν, ὧρ- 
ἰεοίαπί. 76. ΨΊ. 90. Ηοκ. ΙΧ. 4. 
--- ΠΙᾺ ν» ἔοσμα οαπερεοίχι. «οὉ. 

ΧΧΙΨ. 5. ἠδύνϑη αὐτῶν ἄρτος εἷς νεὦ- 

τέρους. Ἰωορσεταπίὶ Δ» αὉ " 

ππηββηρδας ΚΟ ἰθδὰ 6. γ. ἡδύς. 
ἴγδο. ΧΕ, 93. αὐλὸς χαὶ ψαλτήριον 

ἠδύνουασι μέλη. 

ΦΗΔΥΠΑΘΕΙΑ, υοἷνρέας, ᾿δέάο. 
4 Μαρο. 1. 4. Ζομασλα 1 οχ, οοἱ, 
976. ἡδυπάϑεια, φιληδονία, " 
Ι͂άδτπι: ἡδυκαϑὴς, φιλήδονος. ὕῆδαα 
αθοαυθ μαρεὶ Ῥμοίίιβ ἰπ [,οχ. ς. ς 
51. αὶ ργεεῦδσεα διε σάϑε χαί- 
ψῶὼν. 

. ἯΔΥΣΣ, «ναυὶ. ΤΙΝ» ἐυρέν Ῥ6}- 

εἰσαϊα Ἰεοίαπἶβ, [66. ΧΙῚΓΥ͂. 16. ἡδύ 
οι. --- Ἂν γεοίμς δηι. ϑγτώτω. 
1 ὅδ, ΧΥ 111. 90. ἡδὺ ὑγίνισο. ἙἘυὶϊξ 
οπὶ οομ ἴοδγέσω, ἰοοο ἡδὺ ροπαπάυτα 
6886 εὐδὺ, ἀυσίαπ τηαχίγθ γοχγβίοηδ 
ΤΧΧ ἴπεὶ., 4υἱ πεθοηξ ηὐϑύϑη. 5εάᾶ 
ἦϑτα ΤῈ γρθβ οορίξααι νῆδδο, ἤδῆς ἃ 
οοπἸδοΐζυσααν υαΐπυϑ 6866 Πδοδδβδ- 
Υίδιη, δὲ 3 δοδυτῃ νος Ηρῦν. 
ΒΕΠΒΌΣΩ ἢ. ἶ. χεοίθ Ἔἐχρσθϑβῖββα. Υ' αἷζ. 
»ιἰασιοῖί. ϑιταΠἱ ταοᾶο εἰ πὸ ἀΐοοσα 
ΒΟΪοτηιβ: ἐῷ ἐδξ πες τεερέ, ἐλαὲ ᾧ; 
γίσλϊΐ, δὶ ἀΐοεγα γοΐυχηι ς πὐπ ἀΐο- 
Ῥίιοεί ταδὶ, «-- Ὡ»» σιπανεφϑ. 
ϑγιηση. Ῥᾳ ΟΧΧΧΙΨ. 9. ... Δ» 
ας, διιαυὶ διηι, ρίχοοο, οὐέξοία. 
τον. ΧΧ, 20. Οδηίΐ. Π΄. 14. ἡ φωνή 

σοῦ ἡδεῖδι.----ὔ ρα Ὑγυ, ἰοσμς οατιρεείτίε. 
ὅϑγτοτα. 00. ΧΧΊΝ. δ. (υδὲ βαῆθιιβ 
δβῖ : δοίϊιιο΄ ἱρεῖς μγὸ ἰἰδετὶς αἰξνιεη- 
ἕα ργαδεῖλ ἡδύς. 1, ρίς Δ» 80 

υ 

(ς »)5» ἀμιοοεοεγα. .--- δ νη, τιμία. 

ἘΔ. 1. 7. οὖοος σολὺς καὶ ἡδύς. Ἐχ 
ΙΩ68 Θηΐτα βοηζοητία ἀυδε Ηὶς νϑν- 
ΒίΟμο5 οοδ  μϑσαηῖ, δ Ῥοβίετιοσὶβ 
διιοίον. “Ἢ πὶ 66 ποϊομα δοοερίξ, αἱ 

8: ργαοίρμμηι. Ψιάς Ψαυϊα. δὰ ἢ. 1. 

φις 



Ἡδὸὺς γίνομαι. 

α« Βοσύλοϑε ὕσηδη ροοΐ “. ἱπ ᾿αχίι 

᾿ρβϑο δχοῖδῖ ΝΡ. δυῖ καὶ ἡδὺς Θοεξ 

τοοτυγα δα ασλοηίτη ἱπ ογρσοίί 8. 

ἩΔΥ͂Σ ΓΥΓΝΟΜΑΙ, “μαυὶξ Ζμηι 
υεὶ "ο. “γχῦ"» τεοέιι δέεηι. ϑτητηβοῖ. 

1 ὅδιι. ΧΥΤΠ1. 20θ. ΜΙΔ6 ϑυρτα 8. 
ν. ἠδύς. -τ: ΔΝ: ε:. ΧΧΧΙ. 46. 

γιὰ ᾳυσαυδ βυρσα 8. ν᾿. ἀνάλγητος, 
οἱ πῆγα 5. ν. ὀσμή. : 

ἬΔΥΣΜΑ, ἀκίοράο, οοπαϊπιοηέιη, 
ὃ οὔϊατν ἐπρεπέμπι, ομὲ αα ἡ» αρταπίξαηι 
ατοηιαία οοηπίσία δεπί, Ἰζοτω : δμα- 
υεοίδης ἀγόπια, α χιο πηριεπία Κγα- 

" 9ταπίϊαηι λαδεπέ. ΠΩ.) . Δ: Ἐχ. 

ΧΧΧ. 28. λάβε ἡδύσματα, βυχῃς 
δμαυεοίεπέϊα ατοπιαία : αἱ Α4υ1]4 
ἀρώματα Βαρεῖ. 1 Βερ. Χ. 2. 10. 
45. ἃ Ῥαγ. ΙΧ. 44. Ἐσοοι. ΧΧΨΊΠΙ. 
29. Αἀάε Ιποορῖ. δῆς. 11]. 14. 
-- ὩΟΥΩν)}}) Ὁ. ομροαϊὶα, ρωεϊραπιεπέα. 

ς Ααυ]]. εἰ ϑὅγιαση. Ρτον. ΧΧΠΙ. 6. 
Νατα ἰοοο νυϊραῖ! ἐδεσμάτων αὐτοῦ 
ΓΕΒΟ ΒΘ} ραΐο ἡδυσμάτων, ἢ. 6. 
ἐδοαξδ δμαῦεβ εἰ ὅεπε οοπάϊαα, χυϊα 
Βεοο Ἰοςσεῖο ραγίμι ἰαχίυλ Ηορζαῖοο, 
Ῥαγίτη. ᾿ρβῖὰβ Ααυῖ]ε νογίθμαι γὰ- 
ἐἰοηΐ σομνθηϊθητίον. νἱἀοίυγ. ΧΧ 
βρωμάτων. (φίεταμα δα ἢ. 1]. δβὶπ6 
ΔυΡῖο τεϑροχίξ δι άδβ ρΊο888 : ἡδύσ- 
ματα, βρώματα. ---α ΤΠ» ππρυση- 

ἃ ἐαγίμα. ΟΟΠ6]: Χ. 1. ἐλαΐνυ ἡδύσιχατος. 
Εογίδββο δυΐοει ἰδὲ ἡδύσματος 46 5υο 
δαάϊάοχυπί, υἱ υἴτδαυς νοὸχ Ηδργ. 
ἸῸΨ᾽ τεβροπάεαϊ. 146 βυρσὰ 8. ν. 

εὐώδης. ϑυυϊάα8: ἡδύσματα, βρώματα, ἣ 
εὐοσμίας. Ηξκδ5. ἀρτύματα. (ἴογαπι 
νἱάς 6 δ γσοβ Βαυκοῦῖ Ερ. (τι. 
8 Βοἰββοπδά. 86]τποΐδτη Αὐοδηῖο 
δὲ Ασοεποθυϑ ᾿. 951. 566. 

ἩΔΥΣΜΟΣΣ, ἰάδπι. ζΣ:Ὸ» [Π Ῥ]υγ. 

ε Σ᾿. ατοπιαία. Ἐχ. ΧΧΧ. 84. 

ἩΔΥΦΩΝΟΣ, «σμαύσηι υοσοηι ἢα- 
ὄοηδ, φισοϊϊοχιιις, απμιϊοίροπμδ. ΓγΤῚΝ 

δὴ» Ῥμίομοτ τοοο ἘΖεοι. ΧΧΧΠΠ]. 
32. γιά6 Ῥο]]οῖα Ὅπου. 14}. 1]. 
βεοῖ. {Π1. ῬΠανοσίηιπι 8. ν. μελίγη- 

18 ᾿Ηϑολογέο. 

ὙΙ εἰ Αἰδοη. ἂν». ΓΧ, Ρ- 392. Ε. 
ἷἴπς ἡἠδυφωνία, υοοὶδ 7πσωμα δα, 

δρυὰ ΑἸο ρῶν. 111. 12. 

ἭΔΩ", νεὶ, υἱ 6111, ᾿ΗΔω", ρτὸ 
Ηδορσ. 1.» ἑωνιόη ο7μ8. ΤΒοοά. εἴ ἢ 

ΤΧΧ σον. ΧΧΧΥΡΙ. 80. ἐκεείνε, ἐπ᾽ 
αὐτὴν ἡδώ. 6 αυο ἴοοο ΒΙΕΙ 15 18 
)υάῖοκέ: Ηἰς ρῥγοοὺῦ ἀυρῖο ΠΕΧΧ 

ΡΓῸ ὙΠ Ν Ἰερεγυηΐ ἡ γυκ (αὐ ἕαϊξ 
ἦλτα Ὠγυβι! οοπἸθοΐυγΆ), εἴ ποβοΐθῃ- 
ἴεβ, 4υ]4 νοχ βιρηβροατεῖ, ἀνερμήνευ- 
Φὸν θᾶτὰ Ῥοπποειπί, εἴ ἠδὼ ργοπι- 
ἀἴδσαης. ΑἹ [Ὁ Ῥγὸ ἠδὼ Βαρεπὶ 
φύξον. ϑγτατηδοῖι: φῶς. [πάρ ἀρυά 
Ηδφγοδίυμ : ἠδὼ, ἴρις, ἤγουν τόξον. 
(οπέ, Ι,.. Βοβ. Ῥγοϊερ. πὰ υΧΧ [π||, 
6. 8. ἰπ Οοά. ὅγγ. Ησχ. Μεαϊοὶ. 
(εϑἰὲ6 ΜΙΔαεΙἀογρῆο ἴπ Ουτγὶ8 Ηδχ. 
ἵπ Φοθυχα Ρ. 94. βοσναῖασ νϑσθυσῃ 

ἠδὼ, σι, δἀ)δοῖδ ᾿ὰ ΠΑΡ Ίη6 ̓ πζογ- 

Ργεϊαδοης ἰ29.,. ἀγοιδ. Τλοεδὶ 

ΤᾺ 818 ἴδηι σαθϑτὰ ΠΌΔΙ διη συ" 
αὰ6 δάάεγα οοη᾽θοϊασγαα. Θυἱά εἰ 
Ἰοοο ἠδὼ ἀρὰαὰ υὐυχηαι ἰεσογοίυῦ 
ἠχὼ, αυοὰ ἰπ υπϊνεογβι δόπεηι, 
ἢ. 1. διιΐοιῃ ἐοπέέσιε ποίδῖ, αυοὰ οὗ 
βοῃί[πσω τορογουβδβιχα, αι θὴ ΖΌ] σι 
ἸΏΡΓΙΠ.18 ΡΘΓ πισηῃΐεβ εαϊξ, θθπα ἠχὼ 
ἀϊςὶ ροΐοϑί. [π ίοχῖυ ΗθΡτ. Ἰορσιϊυν 
ἦν συοὰ ἀδ Μωρηεεπε Ὠκυα ῥϑιοὶ 
[ηξῖ. οχρ]οασιπί. Ὑ αἱ. “εἶρυγανε 
ἐμηιηο διὸ ἀοδρεγ. Οομΐεσ Ἰθ]α. ν. 
80. : : 

ΦΗΘΑ'Μ. Ῥραΐπι. {Χ ΧΙ]. 15. 
σοταμοὺς ἡδάμ. ἴῃ τοχίυ ΗΘΌΣ. ἰορῖ- 
ἴαγ: ἸΏΝ ΠΥ Π» ευϊὲ ρενέππες, 

ΔΌ ΑΥ̓ΔΌ. ..» ρεγεππὶς ζω. Ν' εἵ- 

Ὁ Πυ]ὰβ Ἰρτπόγαπεῖϊα ποηιθη ῬΓῸ- 
Ῥνίυμα ἤηιχογιηὶς 8. ἱπιδοῦτα Ῥἶδη6 
ταϊϊαυεσιηΐῖ, ηυοά {ταπδίοσθπαιμ 
Εγϑΐ. 

ΦΗΘΟΛΟΓΈΞΩ, εἐτργέριο αἰλοιλεδ 
ΟΥΕΣ ΟΥαἰΐοπ6. 4. ΜΒΟΟΑΡ. ΧΥ. 4. 
δολογήσαιμι, Ἀ. 6. ἐαργίπαηε ἐο 6[6- 
»ίησαη. Οοιηῖ. Ἐτμεβῦ ἰοχ. ἘΒοῖ. 
αγ. ρας. 158. Ζομπαγδϑ [,δχ. ς. 980. 
εἰ. ῬΠοῖίιβ : ἡἠθϑολόγος, ϑεατριστής. 

ι ἢ 

σμ 



19 ἬἭλεκτρον. Ἦθϑος. 
")Ὁ}» ἀρργελονάο. ϑγεόχα, Μιοδ, ἐκ μα σ υκεῦ οὐ Ἠδεσγοδυπι 

8... ν᾿. ΧΙ. 14. ... "ὌΝ30. ϑαδαὶ. Ἐποοΐ, 
ἮΘΟΣ, πιαν, πθογεσ, οοπισεεέκαο, ΡΟΝ μεν ᾽ ᾿βθαίοτεν ΧΧΊΠΙ. 44. ἥκοντας. θά νοχ πο, 

αυάτι Μοηθδιοοῃιβ πμδ]6 σεΐ ἴ δή 
Ἡδερτ. δ )Ό» τείετεπά μου γ 

δεῖ δὰ δηϊδοθάδῃβ ἘΣ .Μ433Ὁ. αἀάκο- 
ΦΕΊΝΡΕΥ 
Ὧ6, δύσι ἀπε ῶς τὺ ἂν φ 

ἐξ. Μὶίάο δὰ ἢ. 1. ϑοι)οσὶ Ἐρ. στ. ρώσευ ψευδιῦς, Ἦν. Ε. τηεεμέδοετα δδν- 
Ῥέν ουεπδαγε «οετε, 86, εκιἰὶ ὅγχιιδ 

ἐχρεοβϑεὶϊ : σι», αυοὰ εἴδμι ἀο- 

ὁ οεῖ αἰτοσύτω υβϑιη σάτα : καὶ ἡ αἰσχύνη 
αὐτοῦ μα: αὐτοῦ ἐνδελεχῶς. Αἀυιο- 
ἄσπα επΐτ ἰαῖα μαῖεῖ νοχ ἦϑος ἀρυά 
Οσβοοῦδ, αἰ ποη βοΐυσα, ταρηδηΐθ 
Θυ σ Πδηο [10. ΥἹ. (9. 8. 56ᾳ.), 
ΟΥΣΠΦΘ ΣΉ |5 ΠΑὈΙὰ5 σοπίϊησί, οἰ 
τὸ νεσρθο 1,Πππ αἷς πο Ροϊεϑῖ, 
ϑε ὦ δἄδεη ἰεδὲε ϑυϊάα ἰῃϊτοσγάμχη τὺν 
τύσον ποῖπξ, ἐν ᾧ ἀναστρέφονετω, ν. ς. 
αρτιὰ Ἡετοἀοξετ. 

ἭΚΩ, σεπῖο. στ» 1άθιῃ. «000. 

ΧΥΊ. 429. Ῥε. ΟΧΥΪ]. 84. ΜΙοΝ. 
ΓΨΡ. 8. ---“1Ἃ, ἐπ ἔκπι, ϑγτωτη [68. 

ΕΙΣ. 19. Ιερῖς 5). -- κ᾽, 
ει. ]. 183. χοᾶ. 1Π1. θ. Ὁ οαῖ. 
ΧΧΧΙΠ. 17. Ε μοδϊτοταο ἰοοο ΟἸ]ομα. 
Μ5. ἴῃ Οδηξ ϑεσίρι. ἥχασν, ἤλϑο- 
σαν. 1 Ῥαγ, ΧΙ͂Ψ, 14. ἥξεις, οσοιγτεδ, 
βε; θἤεπάεε. Ἡμπυ. [1]. 8. ἀσὺ 
ϑαιρεὰν ἥξει, ἃ τπεσί 16 υδηξεί. ἀήρ 

ὦ ΜΘ. ἴῃ ΟνοΤηῖ, ϑετῖρι. ἥξει, ἐλεύσω 
ἴκερα ἐλεύσεται. --- "ἜΝ σγοο. ἴεδ. 

ΓΝ. δ. Ἰερεταας ΜΌΝ - 53} πια- 
πεο. ες. ΧΧΤΙΙ. 19. ΧΧΧ. 19. --- 
ἢ: ἄψεμιο. [68. ΧΥ 111. 6. σάντα 

τὰ ϑ,ηρία ἐπ᾿ αὐτὴν ἥξει, οτατῖα δηϊ- 
[14]15 δὰ εαπὶ νϑηίεπί, 56. Ἀγοσηδηαὶ 
ὑπαδα, .--- ἢ)» 60. ει... ΧΧΧΥΙ. 

14. τ χων ἐξοῦ, Ἀλδι, ΧΙ. 44. --- 

ὙΏ; οσπμῇωο. 68. 11. 2. Ψεσ. ΧΧΧΙ. 

Ε18.--- 5 [1 ἀοροσπιάο, εἰῖατν ἐπέτο, 

β Τμοράοί. Ρῖονυ. ΧΥΊῚΣΙ. 10. υδὶ ἥκειν 
, ἀρ τὼ ταρἈΡΒοσῖοα οϑἷ πιοῦετε, οοπ1- 
, πιρῦργ αμ ΕΣ): αἴδοιειδ, 80 ΤΕΒΡΟΠ- 

ὧδ γεγμαουΐο, εἰππτίπαει, ἐο ρεπε- 
ἐαίς, Ψυϊσαῖαβ: ρίωε ῥχγογοι. 

Ῥ- 41. --- Ἴν),. Ἰγάπδοο. [ε8. ΨΊΠ, 

91.--τῖῦν» αδοεπάο. 1 ϑαῖα. ΧΧΙΧ, 

9. -- Ἴ» οομδίαίο. ἴεβ. 1,ΧῚ. 5. 

Νόοῦ ταδὶ χαόβα βεηβιιτη. ---- 19)» 
διεγρο. Οεμπα8. ΧΙ... 80. --- 
γ.Ὁ, τευετίεπο τευσγίογ. (ἀθῃ68. 
ΧΥΠΠΠ. 10. υδὲ ἥχειν γεαϊγε τιοϊαῖ, 
-- τῷ ΕΒ. νεκἐδίτο 168. 1,Χ, 

". ἡξουσίν σοι, δὶ σοι εβῖ ἀδέϊνιιθ σομ,- 
προὰϊ, αἱ δΔ΄δο Ῥδῆδ βθπβιιτ ἜΧρύδα- 
Βοσϊηῖ, αὶ Πι]115 4111}8 εβέ, χυδπι: 
ἐμδεγυΐοηξ ἐμὶς οοιπγιοίσ. Ῥτεῖουθα ὦ 
ἰορίτυΣ ψέγει. ΧΕΨΊΙΙ. 7. υὐὶ νοσ- 
ΒΑ ἡ ἤξ ξουσί σοι ϑλήβωτες ἰῃ Μ8. [68. το- 
ΡοΓΙ ὑβαϊε Μοπεβισομυβ, δἰπιαὶ 
ἴδῆθη δα, 86, ατο Ῥετγιπαδηζ, 
ἈΒΒ6Ω]ῸΣ ΠΟ ῬΟΑδ6. ϑεα ρεγιποης 
᾿εο νετθδ δὰ Ηξερζσ. ὌΠΓ Τ ΙΝ, 
ἐπ ἐλοφαιιγὲδ ἐμῖα, χυοα ἱπίετρσεα ἴῃ 
ἄυδ8 νοσθϑ αἰβρεσίϊθπθ Ἰερι: ΝᾺ 

ἸΏ [ιάς νϑηϊῖ : ἥξουσί σοι 3λί- 

ψως, αἱ Ἰορσίξυν. ἀρυὰ Τποοαογοΐυσω, 
ἘΡ1 ὑσὸ ϑλάψως 81} ροϑυσχυπὶ ϑλ΄βον- 
σις. ϑδῖγαο, ΧΙ: 428. κϑεν ἤχει 
αὐεῷ, υπάδ εἰ ὲ ἑπρτμαπί, 801}. ταδὶδ. 
ϑυβαημ. δ. νῦν ἤχασιν αἱ ἀμιαφείφω σου, 
σης ρμαΐεπεπέ ἴδ [.Δ. 
ἬΚΩ ΜΕΤΑ ΘΥΜΟΥ͂", οπ ἢμ- 

ΤΌΣ υεπίο, δῖ ἔγγμο. ὈῸ » υετίϊωπι 

εγίρο. 168. ἘΙΧ. 10. Ἰταλβο ἀεβυστία 
δῖ δ τ θυ, αἱ νΟΧΙ]]ο ἐσεοῖο 
ὅσταυης δα ἱπυροίστα ἐδοίμπε. Ὑ]άε 
ΒΌΡΓΑ 8. ν. ἐπεΐγω, αὰδ νοσα κω 
ἔν. 1. 808 68. 

ἬΛΕΚΤΡΟΝ, ΝΣ διοοίπιη, 
ἵαρὶΣ ογῳυδίαϊέπμδ, πιείαϊἰμπὶ ἐς ἀπγο 
εὲ ἀγρεπίο οοῃρβαΐμν. δου »χεπα 

ἔρως ἐρπῖία. ἘΣ. 1. δ. 47. ΝΠ]. 2. 
ἩδεγοΒ. ἤλεχερον, ἀλλότυπον χρυσίον. 

Βῳ 

ἃ» 



Ἡλιάζομαι. 

α υϊδὲ: ἤλεχφρον, ἀλλόευτεν ἴον 
μεμογμένον ὑέλῳ καὶ λϑϑίῳψ, οἷας ἐσεὶ 
κατασχευῆς ἡ τῆς ἁγίας Σοφίας τράπεζα. 
αἰ ταδδῖιβ ἴστα δρυὰ δβγοβίυπι, 
αύδτα δρυὰ ϑυϊάδπι ῬΓῸ ἀλλότυκον 
Ἰερεπάυγα βυδρίοδίαν ὑαλότυπον, σαὶ 
ἐδ 0) ἸΩΘΥΟ ΠΟῺ δυ ϑοτρεμάσσα 
σρβοὶ Κιϊβίοσιιϑ οί. δὰ ϑυϊάδτη, 
4υοά. οὔποθ [οχ οοσταρ ἢ! νοίοτοδ 
ἴδια 6 αυδτὰ ᾿ποῦ Ὁ νοοδτὰ ἀλλό- 

ὃ τυσοι δρτιοβοδηῖ. ΡΊυγα ἀ6 οἰθοίτο 
νἱάθ αρυὰ Βοοϊαγιη οτος, Ῥ. 
Π. ς, 16. Ρ. 871. Βε4. 

ΔΙΑ’ ΖΟΜΑΙῚ, οἷ ε ἐξροηον. 4 ϑδτη. 
ΧΧΙ, 14. τὰ ὁστᾷ τῶν ἡλιασϑέντων, 
οεβᾶ δοὐξ εσροσίίονμπι. τὰ ἴαχῖα ΗΘ Ρτγ. 
ΠΪΉ:] ῥσὸ Ὦ18 νευῖ8 Ἰορίοιν. 

ἭΛΙΚΙΑ, αίαε. Σ» "πειοῖπα, 

1ι. 3 οη:, 'ποῖεε. ϑγτατα. Ῥτου. ΧΥΊΙ. 
94. ἀγαϑύνειι ἡλικίαν. Ὑαᾳ. αἰαέεηε 

ο βονγέδανε ζαο. ἸΤΑλθοτα Ὡδς τηδ]θ 
δια. Ιάθλ νοϊυογυπὶ ΤΧΧ, 
αἱ Παθϑηῖϊ:. ἐδεχίεῖν «οιεῖ, δέηδ δαδογο 
ἀοὶὶ- -τ ΠῚ» αἰϊιάο. Ἐ2. ΧΙ]]. 

18. ἐπὶ «σαν κεφαλὴν «άσδης ἡλιχίας, 
᾿ΒΌΡΘΥΡ οἸΉΠ6 σάρυΐ οὈὐαβοιπατιθ αία- 
ἐξ. Ἡοῦτγεου ἴης. ᾿016. ἐσάνω χεφαλῆς 
ἑκάστης ἡλικίας. ϑγτατα. (δηί. Υ]1. 
7. Οοηΐεν 1οχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. -Ρ 

πιά. ον». ΧΧΙ͂Χ. 18. ἡ ἡλικία μου 
ἐ γηγάδη! χ' τ. Δ. Ἀ. 6. πον οὐγὶς απ αϊϊς, 

φογδΣ:. αμξ' οαἰσημίαίιη πε μη, 
Φεὰώ αἰαίε, ᾿αμξ' ἀππογί ἀδομτσ αὐ 
φεπίωνι μετώμοατι. Ὁ απὸ βεηδυτα 
ἐχργεβθοσιμῖ, ποὺ δάθρ ὧδ. νᾶ- 
χιοίδίδ ἰοσίϊοπῖβ οορ! ἀπάτη οσϊῖ. 
4. Μδος.. 1. 40. αροβιβηκότος τὴν 
ἡλιχίαν. 4. κου. 111. 1. υδὶ ἡλιχία, 
πο δρυΐ 08 Ζυβεῃά, . 608 ποίδέ,. φεξ 
δμηΐ ἵν 7μυοπὶβ αἰαίς. εοπ δίνει. 

« "᾿ἩΔΙΕΙΩΎΤΗΣ, ρα» αἰοίξ, αημαί!. 
4 Μδος. ΧΙ. 14. τῇ δὲ διανοίᾳ ἡλξ 
κιώτης, διιῖχηο ρίαν αηκαϊἱς.. Ρο]υχ 
Οποσιι. ΙΧ. 18. ἡλικιώτην τῶν οχητόρων 
“ὅλιν, υτθοῖὰ Βαριαϊοσίθιιβ. ᾿ορίδ- 
Ὠθᾶση. ϑυιϊάδε: ἡλικιώτης, τῆς αὐτῆς 
μετεσχηκὼς ἡλικίας. λέγεται! δὲ καὶ 
ϑηλυχὸν διὰ τοῦ ". 
ἭΛΙΟΣ, 4οἷ. “ΝΜ, ἤεΣ, δρεοοϊδοτη 

Φοΐ, αυἱ ἐἰ Ογεεοῖδ, τηλχίγηθ Ἰὼ Ν. Τ. 
2 

20 Ἡλίου σόλες. 

Ἰϊθτίθ, τὸ φῶς ἀϊείξυν. 930». ΧΧΧΙ, 

96. - ΠΌΓ’ Οδπί. ΥἹ. 9. ἴο8. 

ΧΧΙΨ. 48. ΧΧΧ. 96. -- υΥἱ εἐ 

ΓΟ οὔτι ΓἽ ῬΑγαβορίοο, οἱ αἱ» 
δγάοτο. Χ7υἷ. ΧΙ. 18. Τοῦ. ΙΧ. 7. 
Αὐἰάδ ὅγυηηι. 66. ΧΙΧ. 18. Θσηῖεε 
Ἡοσρενιοείυσα Εἰοδδοχη. 1ΐεγαξ. 
ΒΙΌ]. εἰ Οἱ. Το... ΧΙΠ. Ρ. 7. -- 

ἜΝ, ἐιμπίμαγε. Ῥε. ΧΧΙΝ. 16. 

ϑεα [δὲ ἥλιος ποῃ ἴδ Ηεῦτ. ἜΜῸ 

τεβρομάείξ, αὐδτὰ νοςὶ λοι ἋΣ Ἴοουσα 

εΐγα πἰς Βαραϊε γεξταιίδτίο νεῦρο- 
ΤΌΣΩ, οἵ ὕγοὸ ἥλων καὶ σελήνην τόρο- 
Ὡδηάυσῃ οὶ ἰρβερίμι χαὶ ἥλιον, υἷ 
αυσααε χϑοῖβ Ϊε Ἡ Νν λὰ ἴπ ἘΔ, Ουϊπία. 
- ῖρνν, οοἶωνι. (οΒοὶ. 11. 

3. 11]. Ἷ ἴῃ υὔόαυς Ἰοοο εχ 86 Π- 

ἐοπξία νἱχογυτῃ ἀοοίοσυτα, ποιοΐηδβ,.- 
πι (δρρεὶ]ΐ, Ἰοοο τοῦ Ἰεσεγυπξ 

Θ᾽ βϑὰ εἶπθ ἀυρίο ὑσὺ τὸν ἥλιον 

τεἀάϊδοτιηε, αυΐα 1116 ρῃγνδαὶς ὨΓΠΤῚ 

[151 Ὰ, ἤεαχαδηκ βεἴταθ ΔΙ θείων ἸῺ 

πος Ηἶδτο, 1116 δυΐθπι δίξοσα Σαγίυν, 

εἰ δὰ βϑῆδυτα Ῥδυϊηδ 6ϑὲ, εἶνα ἀϊοδ5 
βι} οαἶο, εἶνθ βιιρ βοῖβ. --- ον» 

εοἷ. ὅεη. ΧΥ͂. 12. 17.. ΧΙΧ. 93. 
ΧΧΥΙΠ1.11. Ρα. ΧΧΧΙΠΙΙ. 12. υδὲ 
γυϊᾳ. ἱπξ Βαθεῖ νεἰδεγίοογάξα. 1)6- 
ολπιι8 Ῥδυ πὰ μυϊδί, ἱῃ ὅτου ΡΡῸ 
ἥλιος Βοτὶρίυτα 6586 ἔλεος. ὅδ. Υ΄. 6. 
ἑπλανήδημεν ἀσὺ ὁδοῦ ἀληϑείας, χαὶ ὃ 
ἥλιος οὐκ ἀνέγειλεν ἡμῦν, ὉΌΣ ἥλιος τὴο -- ὁ 
ὈΡΒοσΐοθ οδί οορηνο ὑεγαὰ εἰ φαίμ-- 
δεττίπια. Ἡεδγοῖ.. ἥλιος, ὁ ϑεὸς, χαὶ 
φὸ ἄστρον, χαὶ ἡ αὐγὴ, καὶ τόπος, ἐξ οὗ 
καὶ ὁ ἦχος ἀνατέλλει. ΨιΔ6 διιργὰ 8. 
Υν. ἀνατολὴ οἱ δυσμῶν. 

"ΦΩ͂Σ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟΝ ΤΟΥ 
ἝΛΙΟΥ. ῬΙῸ ον, 4οἱ, Ἰερίτυν 

δραὰ ἴῃς. ΗδΔΡ. ΠΠ1..11. 

ἩΛΙΟΥ ΠΟΙΔΙΣ, εἰ Ἡλκύκολις, 
Ἡεϊοροῖ, ἱἰγδϑ φοἷδε. “Ὧν δὰ» ἐπὶ ηδ- 

ἰαε., Ἐξ. ΧΧΧ. 17. Ἰ,δροτυπε γΝ- 

--- ην θη, Ἡεβοροίίε, ατθα ΖΕ ργριὶ 



, Ἦλος. 

45. --- ΣΟ ΤΌΣ. ἄονεμε “οἶδ. 76γν. 

ΧΙΠΙ. 18. 
ἾΉΔΟΣ, εἴαου. 5 ΠΊΞ2» οοολίεαγλι. 

Αι. ΤἘεοῦ, ζ6ε-. 1.1]. 18. δε νἱ- 
ἀεῖπτ ἔδοὶ τοὺς ἥλους ροί!ι5 ταάΐεγει- 
ἀστ δα ΓΛ ΟΡ. -- ΓΟ Ῥίὶυτ. 

ἔατα. ζαἴοε: ριμαίοτία. 1 Ἄδερ. ΥἹ]. 
50. 9 Ηεσ. ΧΙἧ]. 18. Νυχὰ Ἰεχεγαπί 

ΤΠ -ΥΡΌΌ οἰ ΘΥΊΒΟΌ 
ὁ μἴατ. τιδος. 1 Ῥατ. ΧΧΙΙ. 8. 1ε3.- 

ΧΙ. 7. [ε} 8.5.5} εἰ ΓΟ Ὸ 

(Ὁ νεο ὃ), γἷυσ. ἔχσια. 4 Ῥασ. 11]. 
9. ΟΟἢ. ΧΙ].11. Πεδνοευχ πῃ Οοπι- 
τορηξ. δὰ Οοδοὶ. 1. 1. ν. 3913. Ἰοοο 
ὅλω ΤΕΡοΏεΕσα σαᾶνηὶς εἰλεοὶ, φυοὰ 
δαὶ δοίπεη σανεγπαδ, δρείμποας 86- 
εὐπάστι Ῥο]]υο. Υ΄. 4. βεὰ εἰδιι 
πἱέεε ποία. 26 Αἴδοη, Ὠεῖρη. 1. 
Ρ. 51. ε. ὕδβδιΡ. -- ΠΏ πιαϊέρι. 

ἐ 56τ. Χ, 4. -- Ὁρ τ, ὑἹαρείωηι, εἰ 
860. ΑΪαεξμπι ἰά, χμο Κἀϊοαπιι ρεΐ- 
ϑαπειδημε νέ αὐ οτόμηι ἐη- 
εἴζετεν:. .[ϑὰ. ΧΧΤΙ. 18. εἰς ἥλους ἐν 
ταῖς; ανίρνως ὑμῶν, τὰ εἶλνοα ἴῃ οεἰςοὶ- 
ἵνπιὸ νεαϊτὶ5β. Ηεσγοιυδ : ἥλους, λόγ- 
χας, καρφία, κέντρα. 
ἩΔΟΏ, εἴανο βρο. Ὁ» ἤοντεο. 

ἀψι. Ρα. ΟΧΥΠΙ. 119. ἡλώϑη, εἷα- 
τίς φκαεὶ οὐπῖχα δεί. Ἰὰλ τειαϊ- 

ἐ ἀετιιπί εχ ὑδτὶ νοςΐβ ΗΠ εν. πὶ ηστια 

ΑΥδΒ. εἰ (αι ἀδῖσα (Ασα. γὸ» 

εἷσυξε οοπιρερί, οοηβεὶ, 
σοῦ 

ἀλλο» οἷαυι;. ΟΠ δ]. "γ00, οἰα- 

οἷ; Ανυναυὶ,.), 85 ὁ ἐέπιογε δ λουτοτε 
εὐρ]οασιπ. 

ΠῚ [1 

ἭΜΕΡΑ, ἐἷἶοε, ἐδῖρας, αἶδε ἡμα!» 

οἷ, γεῖ ἐρεινι ἡμάϊ οίμπι. 4, Ῥεγπῖ- 

οἷος. Ζεζετα. ΧΙΨ]11. 16. υδ]᾽ ποη 
ΤῈ Ῥεπαθὺίασυμς οὐπλ 7, ἄπο 

ε δ !Ποοὲ ἀδοορα, υἱ ΚΤ γοδιϑεηῖτ8 Ἰυἀ1- 
σαν, φρο ἡμείρα εδὶ αἷδεὲ εαἰδ αὐ 
Ῥαπ, πὶ αυοηϊ6 ἱπ Εἰμὶ. Ν.- Τ. 

2 

« ἴῃ Ββοποκξειι δοῖϊΐ5 οὐτξίδ. σοη. ΧΙΎ. 

Ἡρίρα, 
υδάοαιις υδὰ τ. -- ουΐν, 
ἐοίωνι. 9 Ῥαν. ΧΧΙΝ. 18. πρὶ ῥγο 

ἡμίρᾳ ἰπ Ὑαῖ. εἶπε ἀυρὶο τϑροπεη- 
ἄυπι ἁμαρτίῳ. --- Ὕ)3» Ἤαηε. 1 ὅδ"). 

ΧΙΨ. 86. Ἐδιὰ. 11. 14. ΟΔΣΙ Ν» 

ἄμα πιαἰκίΐπα. ΜιοΝ. {{--1. -- ΘΠ, 
οαίον, αοίωε. 168. ΧΥΤ1]. 4. Ἰερε- 
τυῦῖ 1» οὐχ ὅγτο, δυΐ ἡμόραν 
ΔΜ ἴῃ δχορυηῖ, υἱ διἴ ὁ χαύσων τῆς 
ἡμέρας, 001}, Μαιῶι. ΧΧ. 12. --ο δ'Ὁ, 

“παπίς. 1 ὅδιω. ΧΧΙ. 18. υνὶ νεῦρα 
ἐν τῇ ἡμίρᾳ ἰχενῃ ἀρυὰ ΧΧ (αι 
ποηάυτα δαδιοσυης [οροτα ναῦς 
δἰοηΐδ 1,6 [26} Ξυηῖ 411} ᾿πίεγργεῖίβ, 
4ὺ1 ῥτὸ ΦΡ» ἐπ πιαπέδμὲ εογίης, 

εἶπα ἀυδίο Ἰορίς ὯΝ: τ ᾽ν ἴῃ 

Ρίασ. ον. ὅαπ, 1. δ. Γ΄ 8. ἐγίνετο 

δἰαποδ, 6. Ροεῖ ἔειπρεης δἸαιιοά. δὶς 
Ῥδϑϑὶπη ἡμέρα; ἐεπιρεε δρυὰ ΤΧΧ 
ἀεποίαδπί, οὲ δρυὰ Ἐνδηρεϊϊεῖδε. 
Οοηΐον ἴαχ. Ν. Τ. 6. ἢ. νυ. σξεη. 
ΧΧΧΙΧ, 10. ἡμέρας, γεὸ ἐξ ἡμίρας 
εἰς ἡμέραν, ἀε αὐε ἐπ ἀἰδηι, Ὦ. 6. ἐπ ἄϊεε, 
οοέξαίε. Νία6 εἰ Ἐδιμ. 111. 7. εἰ 
εοπέ, 4 Ῥεῦ. 1]. 8. ϑθυὰ ΧΥἹ]. 10. 
ὉΔῚ ὑγὸ εἰς ἡμέραν ἰπ Οοΐ, Βοτα., 
υοά ποίας ἐπ αἰες εἰπραῖΐοι, πεοοα- 
ΒΑΙΙΟ ΤΟΡΟΠποηάιιτι οϑὲ εἰς ἡμέρας, 
Ἀ.. 6. ἐπ ἄππὸς δσισμῖος 8. αἀππμαέμη. 
Αρυὰ ἩΗεῦτεθοθ δηΐϊμλ εἷς Ἀ] ταὶ! 
ΠΌΙΠΘΓΟ ἈΓῸ ΟΜ Ῥοηϊΐζυγ. ὙΙς 
Τχυδῖὶ Αηίπι. 1. ς. 1. 1 δώ. ἴ. 8. 
ἐξ ἡμερῶν εἰς ἡμέρας, ἀε ἀϊεδιια ἐπ αἶδε, 
Ἀ. 6. οππίδιιΣ αἀἰεδι: εἰαίξμέέε. Ὑιὰ6 
ἐδῇ 95. εἴ 33, ὅδτα. 1]. 17. 3. ὅδῃι. 
ΧΧ. 4. τρεῖς ἡμέρας, ῬΥο μετὰ τρεῖς 
ἡμέρας, εἸέρυϑβι βαηέρδ. Οοπξ, Μεῖο 
ΨΙΩΙ. .31. υϑὶ μετὰ δΔααϊτυν, εἰ μετὰ 
φεεῖς ἡμέρας εἰρσοϊδοιαι ἀἷε ἐεγίτο. 0Ὁ. 
1. 4. αν ἐχάστην ἡμέραν, αἱ Θοδο]. 
οἷ. Άοτα. ἕχαστος τὴν ἑαυτοῦ ἡμέραν, 
4νπὸ αΟΣ]Ροῖ, 1. 6. παέαξο ἄϊε. 05. 
Π11.1. χατηρήσατο τὴν ἡμέραν αὑτοῦ, 50. 
γεῶλμον, Θχβθοσεραῖαυν ἀέενι δίπηι κα- 
ἑαΐενι. (οί. 1.. Βοεδ. Ἐ]1}08. ΟΣ. ρῃ. 
84. Ἠεεγεῖι. ἡμέρα, γενϑλια. Ῥεδὶπι. 
ΧΙ]. 4. ἡμέρας καὶ νυκτὸς, ὉΓΟ δὲ 
ἡμέρας καὶ νυχτὸς, ἀἷδ εἰ ποοίε. (οὐῖετ 

- ὦ ἡμέρας, 86. τιὰὼς, Βεραϊ ρμοεί ἀϊ65 κα 

φ0, 



Ἡρίρα. 
α δομοοῖ ζεῖ ποίδα δὰ ἴ,. Βοα ΕἸ] 106. 

στ. Ῥ. 8304. ΡΒ. ΧΙ.111. 10. 17. ὅλην 
τὴν ἡμέ » ὉΤο καϑ᾽ ὅλην τὴν ἡμάρα όραν, 

»ὲγ ἩΡιδμι σις Ῥε. ΟΙΧ. 4. δὰ 
4υοῖ Ἰοσυπι ϑυ 88 : ἡμέρα δυνάμεως, 
ἢ δευτίρα τοῦ Χριστοῦ «αρουσία κι. τ. λ. 
Ρβ. ΟΧΧΧΨΊ. 9. τὴν ἡμέραν (ρτο 
κατὰ τὴν ἡμέραν) ᾿Ιερουσαλὴμ, αδό ἡμάϊ-. 
οἱὲ ΨοΥΒΆ] οι. 146 εἰ Εσ. ΧΧΊ. 2. 
εἴ Αχυ. 905. ΧΥΤΠ]. 420. 7εν. ΧΥΤ]. 

δ 16. ἡμέραν ἀνδδρώχου οὖκ ἐπεϑύμησα, 
ἀἴαπι οιιξηβ, Ἦ. 6. “με ἰοίωηι λοιμὸν 
πΐδ, ΠΟᾺ Θχροενν!. διγ Ποῦ ἡμέρα 
κυρίου )μα ούτε αὐοίπεηα Ῥαββῖση ἴῈ 
55. εἰσ ῆςαί. ὙΙΔ6 Ατωοθ Υ͂. 8. 
οῦῖ. 11. 11. 2 Ῥεζ. ΠῚ. 10. 19. 
Ἑδηάδιω ΠΟΙ θαι νοχ Ταϊεὶ 
δρυὰ [ἴκἰηοθ. 815 αὐδηι ἀέοεγα 
αρυὰ Ῥ]απίυχα (αρεν. 111. 1. 34. 
εἱ ΟἸοεσοποῖηα δά Θυΐηϊς. Ἐτσαδαίσοσα 

᾿ς Ἐρ. 1.9. εἰστιβοδί οἰέαγε αἴφμοπι, μὲ 
οογαπι μά 86 δἰδίαί. Οοτι, Τ,6χ. Ν. 
Τ. 8. ἢ. ν. Ἠΐδβοβ Ἰοοΐβ δ Β᾽ εἰἴο 7δπὶ 
Ἰαυἀβεῖ8 ἸΙοθδὲ ιοαμα ποπη}18 δία 
δάάετθ. 1 ὅδ. ΧΧΊΪ. 18. (ςὉ]]. 
1 ες. ΠΙΠ. 24.) ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, 
80. διδάσχι;, μὲ ἀἰο αἾδ56 οἷαγο αοοσεῖ, 
νουπδουα: ἰἴοίες ἐὰ δειίε δῆϊ 
Φκαᾷε (θῖ, ας τλὴλὲ ἀαν οἴεατῖῳ 

᾿δήοισ, Ἑοάδτη τηοῶο οχρ]ϊοασὰδ 
ἀ αἀυοαῦδ 68[ ἔοστηἷα, αυὰ Ααυ1]6 ΒΕ. 

1. ϑτι8 εδῖ : χατὰ τὴν ἡμόραν ταύτην, 
μὲ ἔσο ἀϊός ηγοδαί, δυϊ: μϑημε αὐ 
λοάίεγπωπι ἀΐοηι. ΟἸατῖυβ ϑγτηση. 
ὥσπερ ἐσεὶ σήμερον. ΦοὉ. ΧΧΧ. 1. ἴη- 
[ΕΓ ἀτ|85 νοοδβ μέρει οἱ ὧν Οταθ 8 
Τοοία (οσ ίδιη ἡμερῶν ᾿πβοσαϊξ, αἱ 
Ὁ Ἐχρσίσηθγείυσ. Εδοῖϊο διιΐθσω 

οχοιάεσθ ροίυξ ἡμερῶν ον» νοοδ- 
θυ]οτυμι μέρει οἴ ὧν εἰναι Πτυἀΐποσ. 

ε Ῥρα]ηι. Εὐ. 2. ἀρυὰ Ααυϊδ μοδέ 
ἡμάρας ΒυρρΙθηάυσι εϑὲ ἡ ἄν. Ῥεδὶτα. 
ΕΥΧΧΥῚ:. 17. ἐν νεφίλῃ ἡμίρας, Ἦ. 6. 
ὩοῊ αἰεὶ, αἴ 1,αὔὔπτιο ᾿πίοσρσθα ορϑοι- 
συ β το! 1, ϑοὰ οχ στοῦ Ἰοαποδε.- 
αἱ σοπειείυα!ϊπε ἴδηι, δβοὰ : ἐμε 
ἑεγάμι. Ῥεαῖτα. 1, ΧΧΧΙ͂Χ. 10. υδὶ 
ψεῦθε δυπΐ ἴα αἰἸοεϊηρτοηᾶα: ᾿Ἐμφ- 
λότων, αἱ ἡμίραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν, ἐν 
αὑτοῖς ἱβδομήκοντα ἔτη, πιεαϊατὶ δοῖεο, 
φιρά αἰξπεὶ αὐ ἀἰδς ἀππογωπι ποςίτγο. 

22 Ἡμέρα. 

γδι, ἐπ ἐΐξ ξερίμαρίπία απνὲ. Νο-͵ 
τη ηδε γι 16 Δρδοϊυῦθ Ἰατ, οἱ 
Ῥραΐῃβ. ΟἹ]. 14. Χο. ΧΧΨΥΙΠΠ). 
ὅ. εἴ 7. 2 ϑαα. ΧΧΧΙΙ͂. 51. Ῥβαίγχῃ. 
ΟΧΧΧΥΊΠΙΠΙ. 16. ἡμέρας, ΡῈ’ πειίξοε 
εἶδε, αἴ ε ἰς Οδγγοοδίύσεηυσδ 8δῈ 
Τμοοάογίαια. ΤΉτοη. 11. 92. ἐχάλε- 
σεν ἡμέραν ἱορτῆς χ. «.λ. ὙθείωΣ 16- 

ὑγὰ ἡμέρῳ, ναὶ ὡς ἡμέρα. ΑρΡυά 
Αᾳυ. σεη. Ϊ. δ. ῥγὸ ἡμέρα, αἴ ἴῃ εὐ. 
Μοπίεξ Ἰερίξαν, Ἂν ορῥιδαν τὸ ἡμέραν, 
υὐ ῬΡαγίπι 6 864. νύχγα, ματγίίτν 6 
ψΕγ8. ὥὄγαιμ), ἃς ΤΟ. 1η(6]] 60] - 
ἴα. - ΠΡ» ποιλεῃ Ἀχορσίυσω, 

«ὔεπείπιαλ. 00. ΧΕΙ. 14. Ναὶρ. 
αἰδη,. Του νασιιηῖϊ ἃ ἔν ὅδε. ---- 

Γν οξπιιγ. δογεα, ΧΧΧΙ. 10. 

Ρο ΤῊ ὧν νυἱάδαεας Ἰορῖδθε ν 
᾽ν» δυῖ μου Ἰοεροπάυτηῃ δεῖ ἐσὶ 
μηροῦ, --- δ), πελὶ. Ὅευι. ΧΧΧΤΙ. 

85. ἐν ἡμέρᾳ. Τερεταπί 5 «α-- 

ἘΛΡΣ ποΣ. δυὰ, Ν]. 95. δὁρὸ. οοὐ. 

Οχοῦ. Αδοοροσιιξ ἡμόραν δ6ηδι 18- ὦ 
ἰβαίγηο, υἱ ἀ6 ἐόπιρογα Ἰὼ απίνϑύϑισε 
αἰοαζαν. -- Ὁ ἀυλ]. ἀφνα. Ῥβαΐτη. 

ΠΧΧΉ, 10. [ορογαηξ Ηἰο ἈΓῸ "722; 

εἰ αχμῶ, ."», ἀἶοε. Ἰᾶοτα νδὶοῖ ἀθ 

πο. ΤΆ σε. . 4. --- Δ»» ϑέρρετ. 

Οομε]. ΧΙ. 6. --- ἣν, ἐξπιρως. 06. 

Ι. 426. ΨΖυάὰ, 111. 929. 1 ες. ΥΙἼΙ. 
6δ. ---- » πυπο. Ἐχοά, ΓΧ. 10. 

-- "πῆ τρίγίμε. 1. ὅδ, 1. 15. 
γυνὴ ἡ σχ ἡμέρα ἐγὼ εἰμὶ βοες. αἵ. ; 
ΑἸ]εχ. δς Ῥμίοη. ἀ6 Τεοαυϊθηῦα Ρ. 
861. Ῥατίβι ἴπ ΑἸ]α. Οομμρὶ. Ἰορὶ- 
[ἊΣ ἐν σχληρᾷ ἡμέρῳ, ἀυοα τηόγϑζη 
ἸΠ ΟΣ ΓΘ ΔΈΟΏΘΣΩ ΤῊ] ΘΟΠΈΠΟΣΕ νὶ- 
ἀεῖασ. [1ονὶ στηυϊδοῃο Ἰεροπάση 
ΔΥΡΙΤΟΥ σχληρὼ ἡμέρῳ, Ἐ. 6. πεμέϊεν 
δπι αὐπιοάμηι ποία. [ΙΠΡε]χ θηΐτα 
δρυὰ Ηεῦγεοοβ 2" πῷ ἢ (ἰεϊων, 

ν. ο. Ψοῦ. ΧΧΧ. 426. Ῥτχορίεγοα 
δαΐοτη ΠΟ 2) σοῦ 77 ἰερῖββϑε 

ἘΙΧΧ σεθοηαὶὲ βιπξ, εο ἤοτα Δ ἢ- 
ἔπι ἈΓῸ ΣΏΟΥΘ 8110 θδηριτη ΕΧΡΓΟΒ- 



Ἕως ἡμέρας. 928 ,; ἩΗρόρευσις. 

« ϑετιξεί. ΟΣ θη οί ἀὐγω αἷε, 
ἐξέ αυοσῃε ἀπιγις ορέγιζε, αὶ ταϊθοσῖα 
ῬτοσηΣτιΣ, εὐυ8 ΒΠΙπηι8 εἰΐδπι ἀυτΟ 
αἰἴεσῖαα Ῥγεπιίαν, 8. ταστεῖ. ψυρ. 
πμέβεν ἐπ ζείεΣ πίπιὶς ἐρὸ δωπι. ΤᾺΑΛΙ. 
Νν. 9. ἡμέρας αολλὰς, ΡΕΓ πεμίίος απ- 
ποα, (011. 10. ν. 20. οἱ 80. 1 Μδος. 
ΠῚ. 490. ἡμέραι, ἀϊεε Ναεὶγιξαίως, τὶ 
φομξεσειμμ8 εδΐ ϑυσιϑ. δὲν. ΧΥΠΙ, 
97. ἡμέραι ἁμαρτιῶν δυυιῖ ἀἴεθ, απ] ρυ9 

ὃ αϑῖ οεολδϑίο, ᾿ἰσεπῖα οἵ βυθὲπα6 
1 ΠΟΟΘ5Β1 [88 Ῥεϑοοδπαϊ. 1 Μδοο. 

- 80. μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν, ροεί διεν» 
πέεϑε ἢ ΘἸΎΤΌΒ : ἄμωμοι: 
ἄπνος. Νίδιὰ ἡμίρα, υἱ ΗΘΌΓ. Ὁ», 

φΟΘΆΡα ἴα δΔηηογυϊα 18 δααϊζυς, υἱ 
Ῥίονον οἱ Ῥεγίεοίοε. ἀππος εἰατλβοοῖ, 
σερισλομένους ἐνιαυτοὺς, αἱ Εἰοτϊαογυξ 
(ΒΕ. ν,, 5) Ἰοφυϊζῃγ. Οομεον 
ὥεπεα. ΧΙ. 1. εἰ Ὀγααῖΐ Απίπη, 

ε ὅδε. {{{Ὁ. 1. ς. 1. Ἰηϊογάυτῆ οπιῖῦ» 
ἀτατ΄ ἡμέρα, ν᾿ ςς 8 Ἐδάτ. ΤΠ. 61. 
δευτίρᾳ καὶ εἰκάδι (66. ἡμέρᾳ) τοῦ πρώ 
φτοῦ μωρὸς, 001]. ἐέας: νΠ]. ἀν 
Γ, 2. Μϑος. Π1. 16. ἡμέραι, ἀἷδε γε. 
Οσμέ. νοτεῦυτ ἀθ Ἡεῦτ. Ν. Τ. γ". 
106. δὲν. ΧΥΙΙ]. 4. ἡ ἡμίρω ἀρ μιοῦ, 
εἶδες παειπετί, Ὦ. 6. πμηιοναίξ, δ δοῦν 
ὀπτευξέαέϊς πιοΐοτιε, φεὶ αοϊε πμπεδ- 
τατὲ Ῥοσεμπί. γιάδ αυοαπθ 8. ν. ῥῶ 

Δ΄ “ἝΩΣ ἩΜΕΙΡΑΣ. 2» “ιομέ. 

Ῥβαΐτπιν, 1Χ, 7. Τάροτα νογίετυσί. 
ἩΜΕΙ͂ΡΑ ᾿ΑΓΑΘΗΝ, ἐΐες ὄδοπα. 

ΠΟ» δακάϊρη, ἰαἰα. ἘΔ, ΙΧ, 

19.᾽ 

ΚΑΘ᾽ ἩΜΕΙ͂ΡΑΝ, 80. ὑκάστην, 
φιοίάϊε. “ΌΓν υρία. Νύχτα. ΤΥ. 16. 

ἩΜΈΡΑΝ ΚΑΘ᾽ ἩΜΕΙ͂ΡΑΝ, 
γμοίξαϊο. Ὁ Θ᾽» ἄϊε ἐπ αἷσ, Ἐ. 

6. Ρὲγ εἱηριΐοε ἀἶξε. 4 Ῥατ. ΧΧΧ. 
ε 31. -α Ὁ» Οὖν ἀἰα αἷο, Ἡ. 6. οοἰδο 

ἄς. Ῥα. Τ ΙΧΨΤΙ. 41. Οομξ 4 ον. 
ΙΓ. 16. 

ΚΑΘ᾽ ἝἙΚΑΣΤΗΝ ᾿ἩΜΕῬΑΝ, 

φμοίνϊδ. ἅ}0.}» λλ» φμεϊδεί 16 δειο. 

ον ΚΕ. 4.-- Ὁ Δ» ἀἷο εἰ αἷα, 

ἢ, 6. »ῈῪ σἰπρμΐοο ἀδεν. ἘΠΙΒ. 1Π|. 4, 
Ομοὰ μὲς εδὲ καϑ' ἱχάστην ἡμέραν, 

4 Οον. ΙΝ. 16. Ἰωχα Βιουχεθοσυπι 
Ἰοφισοπαᾶϊ γαομοιω εξ ἡμέρῳ καὶ ἡριέ- 

Οοπί. Ψασει! ΡΒΙ]οὶ. 8, Ρ, 1. ο. 
12. ν. 806. ξεᾳ. --- Ὁ ὉἿ)5. δ6- 

οεπάμηι ἀἕεπι ἐπ αἶα, ἢ. 6. δίσμέ οση.- 
δωξυεγαΐ μέγ δίπριίοι αὐεδ. 1 ϑαγα. 
ΧΙ]. 10. -- φῦ ΠΣ, λεῖὶ 
εἰ πεαάΐωΣ ἱεγίξες. Ἐχοά: Υ. 8. 

ὯΣ Ἢ ἩΜΕΙ͂ΡΑ ΑΥὙ ΤΗ, οἱπι 

εἶα ἔρεα ἀἷος, 8. οδεεὶ, ἐἶϊα ἴρδα ἀϊο. 
ὩὩΔΠ, ἐἰα ἀϊε. 900. ΤΠ. 1. 

ΚΑΙΡΟῚΣ ΤΗ͂Σ ἩΜΕΡΑΣ, ἐδνεο 
Ῥεδ αἰεὶ. Ὁ) ὩΣ"»» ἐρβενμιεί εἰδδ8. κα 

Θευ. ΧΥΠΙ. 233. 46. 
ἩΜΕΡΑ ΜΕΓΑΓΛΉ, ἀΐεε τιαρ- 

ππς, ἢ. 6. ,2,ϑέμ5, πιαχίηιε οοἰεδτηὶς εἶ 
ἐπεισ πὶ: ΜΉΘ ΡΣ σοπυοοᾶγε 005» 

υοσαδοπεπι. [68. 1. 14. 001}, 6. 
ὙΠ. 31. νυϊα. 7 εεἰλυϊαέεε. 

Το ΤΗ͂Σ ἩΜΕΡΑΣ, 8βς. “μέρος: 
9 Δ "ξ: αἰεὶ. Ὁ δῃ. Ἰ. 5. δίτα- 

ξιν αὑτοῖς φὺ τῆς ἡμέρας (ες. μέρος) 
καϑ᾽ ἡμέραν, ογταϊπαραῖ [18 ρογδοποης 
ἄϊεγπαπι αι οι α! 6. λ 

ἜΠΙῚ ΠΆΝΤΩΝ ἩΜΕΡΩ͂Ν, ἐπ 
οἴπῆεῦ αεξ. δ Ἴ2ὲὲ τν, αὐ ρεγάμιο. 

πϑῆι κεχμέ. οῦ. ΧΧΧΙ. 124. ϑίρηί- 
δοδῖῖο τυυϊυδ ὅὉΡ Αταρθίρυσθ, αὐἱ 

αἰενηπἑξαίοπε υϑι(ΔἘ3δῖπι6 ΡῈ ων ̓ 

δ οἰυΓΣΑΙ ΣΟΥ ἜΣ Μὴν, οχρεϊυμπξ, 

ΠΡΟ ἩΜΕΡΩ͂Ν, απίε ἀἶεει 
ΩΓ, αὖ λετῖ, ἢ. 6. 7απι απίε. 

[ε6.ὄ ΧΧΧ. 33. 

ΣΚΛΗΡΑΙ ἭΜΕΡΑ, ἄμγα ἀἰἷδε, 
ΤῊ Γων» ἄμτα απίπιο. 1 ὅδιι. 1. 

16. γιάα 5. ἡμέρα. --- ΙΔ 6 ΡΟττο 
Αἰ] Ἑπτὰ εἰ Συλλογή. 

ἪἩΜΕῬΕΥΣΙΣ, ἀϊε5. ΨΌΧ ῬΕΙΤΑΓᾺ, 
αυδ ὕζὸ [59.9}" ἰερίταν δρυᾶ Ααυ. 

ϑγταχω. οἵ πὶ αὶ. Θυϊηΐδ' εἰ ϑοχθι 
Ῥβδὶσα. 1. 2. ΓΝυαι ὨΏϊι8 ΘΧ ἰηϊ61- 
Ῥτειίθυθ βοσίρϑις ἡμερεύσει καὶ νυκτε- 
ρεύσεν ΨΙάε ϑγγα. Ῥβαίγη. ΧΟ. 1. 
Ἰηυστα 88η6 εϑῖ, ἢ. }. ἡμέρευσιν ῬΤῸ 

Β 4 



Ἡρμερόδεκτον. 94 ᾿Ἡμισουείωσις. 

ΡΟ τοις ἘΝ θα ἀκα ἐδις ἴσο 120. ΧΙ; α. δ. ν Ἡΐν, 
Ταδεο πιοῖϊμι, Κ.1 , ταδὶ σεπμδ, πιοπσεγαης ᾿σμογιτ 
“ΒΜΕΡΟΔΕΚΤΟΝ. ἘΞ Ὁ» ὁϊε- ἐρπεν πεν, ϑδγγυθ Ἐκ. ΧΙ. 94. 

δια. ἴον. ΧΧΥ. 20. δες. Ὅχοῃ. υδὶ νἱὰ, Μομπίξαυοοηυκ. 
ἡμαρύδεκτον ἔσται ἡ λύτρωσις αὐτῆς : αδὶ ἩΜΙΌΝΟΣ, ὁ χαὶ ἡ, πιμῖμδ, πιιῖα, 
ἔπ ΟΙδυ δι ϑασγαν! ΜΈ. γϑοῖτιβ ἔοσ. ἃ: ἃ, φευιίαείπεφ. γ᾽ 7γΝ, ἀϑίηα. Ομ. 
ὑπθρο ἰορῖζας ἡμερόλεγδο. ἘΕοχίδαϑα Χ]} 16 ΧΙ, 28, βδὰ ἰπ υἱτο- 
βου ρεπάυτη ἡμερόλεκτον Δ ἡμερολεκ- 41|6 ἰοθο ὄνους Ἰεραπάπη οεηδεὶ Βο- 
"ἴω, οὐρα ππιετο, ἀἶδε δωρρνίο. Ηἰἴος. Τ᾿ 1. Ρ. 994. .--- Ἴ2}) ἩΜΕΡΟ᾽ ΛΕΙ͂ΔΟΝ, δάν. οἰηφω- τὸ 

ὃ ἴος δες πισππεγαπάο. ἘΞ Ὡν, ἀἰεδια. ϑέτυιξ. 1 ϑδγα. ΧΧῚ [. 9. ϑεὰ αυεε- : βδν ΠΆΤῚ ΒΤ Π μὧἀο βοσνΐ οὐτὰ σοῖο ὃ 
Τενῖι. ΧΧΥ.. 29. βος. οσᾶ. ϑατταν. Νγες δῖ ἴπ ἴσια ΗδΌγ. νοοδθὰ- [1 Οχοη. οἶδ]. εἰ Τρϑ. ὙΠΟΒΘ Ἰ τη, υοα δγ βίχω τυάίποπι ᾿ΐξοτα- 
ἡμερόδεκτον ἰερίζατ. ΨΟΟΔΡΌΪαπα ἡμα- χη τ) Πμΐς δτροσὶ δαξ ῬΡειτηυϊδθοηϊΐ ας ξὐλεγδν ΕΣ ΑἸΐμ8 ἱμυδτρσεῖία ἔτος κει η ἄρτο ροϊτυοτίς. ΜΙΒΙ εο νὲ- 
τλδηΐο ἸῺ ψεσεϊοῃμθιλ ΑἸεχ. ἀθτηῖ-ὀ ἢ εν, [ῃ Τεοδηϊ σμειηοσίβ οσαξ ΒΥΆ556 νἹάδίυν;. Κὶ, Ἐρρεσϊίμν ῬΥ:- ΙΧΚΧ [πίϊ,, ΒΌΡΤΑ ΠΔΡ. ΧΧΙ, ν. 7. 
ἴέσεα δρυὰ 2Ἔβομυ]. Ῥεχβ. ν. 68. εἰ νοοδπα βαῖβεβ ΔΝ Ιποΐδη, Ἱ,οχίρἢ. ῥ. ὅ28. Α. Ῥμοιίιο : : ΠΌΘΟΝ αν Ικ. ἡ δον, τὸ καϑ᾽ ἱκάστην ἡμέ. Ὁ Ἣν ἢ. 6. ἄρχοντα τῶν νομέων, αἕ 

« βαν ἰξαρϑμεῖ, υἱοὶ νἱᾶ. χαϑδδ ΑἸίτ. κα ΒΥταπιδοῖο ὙΟΟΔΓΙΣ, 66 608 ὅι- 
ΟΙἹΙ. διεἰραῖ, πλυ]16 τερεα Ουίεμεῖδ τπαχίνοθ 

ἩΜΕΈΡΟΣ, τπαπεμείμϑ, ἵξ, ξαϊέναδ. Ὡφοθ βιΐθδδι Οἰωηΐβ ἰίΐδαυο οοπΐτα- 
 Μεος. ΧΙ]. 80. ἥμερον ἀπάντησιν ἀϊρεἰοηΐα ἐοἸοηᾷα οδυβᾶ ΒΟΣΨΟΤΌΣΩ 
ἑσωοῦντο. Ὑ. 8. ἀπάντησις. 4 Μβοο. ἴρεο γε] οχ ἱηρσεπίο οὲ οοηἰθοίισα, 
Π. 14. τὰ ἥμερα τῶν πολεμίων φυτὰ, γε] εχ ἐμά ϊείομο αἸίαυα ἕυπς 5818 καὶ δαξέυας Ποείϊατη δυροχεβ. πΟΙδ4 χη ἷοβ ἢ. ]. ροθυοσυπί. ---ἰ ΤΩ 

ἩΜΕΡΟΥ ΜΑῚ, πιαπδιιξο, εἴ ἴπδεο. “ππιμῖωα, Τῆς. εἰ ΤΟΧΧ 9. βάση. Ἰρεαρμοσῖοα ἀθ ἡΐσημπια εἶνε ἑποὸπ 111, 90. ΧΨΤΙΙ. 9. Εβάσ. 11. 66. : τ ἀϊοῖξασ, σοῖς 8 μιρρόβανιν Ἡρονα εἴ Δὲ δἰ χυοίίεδ. .--- 7128 ἔασι. δηαπ6 Ἰεη 8 ρταβααῖυν. τ χυΐ 18. “σε μὰν γὰρ ἡμεροῦται φ Ἂ Ἄ“πεΐα. ] Ἐδρ. 1. 38. 88. 44, πο. 

ψυὶς. νιαπδιείαδαν, Ἡ. 6. πιίέοξοε. Ἐς. ΧΧΨΗ͂. 14. ἐξ ἣν . δαΐῖ, νεραδαίεν. ΗΝΥΣΕΥΜΑ, εἰπιϊαΐεοι, πιεάϊα ἩΜΙΈΦΘΟΣ, κεπιϊοοοίειε, φεπεῖε- ἘΑΤ5. ΓΙῸ» ἀἐαείαξιων, αἰπεϊαϊα ρατε. ἔχις. ἽἼΘ» τείε. 1ε8. 11. 90. ὡς Νυχπα. ΧΧΧΙ. 86. 48. --- ΓΙΧΠΌ. 
σιυτλέον ἥμώερϑλον, ᾿νϑῦα σεπεϊοοοία. ἨΔὰ- ἰάστα. Νύχτα. ΧΧΧΙ. -.-. Ὀυεταηξ βἷπα ἀυδίο ῥσὸ ραγεοίρίο ᾿ἩΜΙΣΕΥΏ, ἀἰϊνιάϊο, αἰδπιδάϊεινε, ; ΨΕΤΌΣ ἼΏ5., ἀείμαυϊ, αἱ ἽἼΘΣ δἰε λαδεο, ἀἰυϊάο ἐπ ἀμαε ρατίες ἄχια- ΒΩ ΘΝ τις: ες, ἴξ. ἀἰυϊάο ἐπ ραγίεε ρίωτγεξ, αἰοὶ- «αἰοίαοίειδ, 8. αὐπείε. Η φιρῃ; οοἰΐοοο. Σγ.7, ἰᾶδτα. Ααιΐῆα 2 ἩΜΥΘΝΗΤΟΣ, δεπεϊπιογέε. 56. Οὐ ΉΡΌΒΗΝ ΠΤ Να ΧΗ. 18. Αἰ Ἰοίουν ἡμιϑνὴο, ν. ἕν οολερατὰ Αι τον ἈΕῚ σας δ. πρδα ΑἸορξσς. 11]. Τ. ᾿ς ΓΧΧ ῬαΊΩΝ. 97. οὖ μὴ ἡμισεύσωσι 

ἩΜΙΆΧΟΡΟΣ, Δεηοοτεα, αἰἰπι- φὰς ἡμέρας αὐτῶν, τσὰὶ δὰ χηράϊαηι “ἴξειπι οοτί, φορά γιοῖε σιπἀδοῖπη πιο- χῃρῦλ ρατυθηϊδης εὐξδίεχα, -- ΥχΓν 
ἜΤΗ ΤΠ Ῥθαναυ ἐδεηδαῖ, γα] 61. οτος ραγέίον. Α4ὰ. Ὑμεοᾶ, 0Ὁ. δεηοῦσι. ΑἹ, σε 11]. 9. ἡμικόφῳ. ΧΧΙ͵ 9]. Ααι. ϑγχωσῃ. Ῥβαϊχω. ΓΠΓΥ. 

“ἬΜΤΙΝΑ, δεπῆπα, ἀὐπιρήρη ἐες- 94. 
ἐατιδ, Α110 ποτηῖπο ἀϊοία ορέψία, ἐεϑῖδ “ἩΜΙΣΟΥΣΕΏΣΙΣ. Ἰοὺ ἡμέδου- 



Ἥ καρ. 

ἜΝΙΚΑ, φιαναῖο, υωρι. ἘΣ), ἀϊει 

Ἤμωσυς. ΩΡ 

« ἀἰωδιν ἴτι 1, ΣΧ 1 Ῥαῦ. ΓΝ, 57. Ἰεψει- 
ἄστα εοἴ ἧμωισυ σίωσν Ἐχ ορίπίοηα ἃ Βερ. ΙΝ. 18, -- Ὁ. Ῥγαδχυτα, 

πὰ Ομ 85. 12:0. ΝΡ. ο.ὕ 
5; ὃ. 37. γερ. 615. [6 υἱ ΥΧ ]οοο 
ὩΟΊΌ 3. ἰερειῖης ὑν}13 
ὉΡΌΥΌ : παῖ ὙΠ εἰστίβοει ἀξηὲ- 

ὄίωπε. δεὰ βεβδετέθηθονα. ἷπ Δῃ:ὶπι. 
δὲ ". 1. μίαοος ἐτιεπάδο Οσαθίϊ, 
4υϊ γμεὸ ἡρυσυεωσὶμ, φυοά ἴῃ οοὐ. 
ΑΙεχ. ἰερίτατ, οὐ!αϊς ἥρωσυ Σωσὶμ, 

ὁ ηαυἱὰ δαπιοάμηι στο 116 δῖ, Ῥδῖ- 
τασιδεοθσεη ᾿ἰξογδσισα Εὶ εἴ Σ ἰοσυ 
ἄραϊεος ἀερταναίιίβ Ἰοθοίίοηῦρυ8 δα. 
οι. εἰ ΑἸά. ἡμεσουσεωσὶν, οἰ (οὰ. 
Γαδηίαργ. ἡμωσυσέσσωσαν. 

ἭΜΙΣΥΣ, ἀἰπιάξδις. Ὁ} γιε- 

ὄζων, πιετίαϊεε, αὶ ἽΦ ἐπ ἀιαῖεε 

ἀτοϊάετε. ἴπο. ἴεε. ΧΧΧΥΠΙ. Ῥαγίεξε 
10. ἐν ἡρέσω. Ψυρ. ἐπ αὐπειάϊο. ---- 
ὙΓ ἀμόνι, ἀἠ πάτα ραγε. Ἐχοὰ. 

ς ΧΧΙ͂Ν. 6. τὸ ἥμωσυ (βς. μἰρορῚ τοῦ αἷ- 
μᾶτος, ἐἰπεάϊμηι ΒΑΠβΪηΪ8. ὅσο. ΤΥ. 
12. εἱ ἡμώσως φυλῆς Μωνασσῆ, αἰτηϊαϊα 
εὐὐδος Μδηλββο. .06. ΧΙ]. 2. Ὁ 
καὶ τὺ ἥμισυ τῆς γαλαὰδ νἹἀ ΕΓ τερὶ 
8 γεῖδο, αυοὰ γΡδ4}]0 τειηοίίυ δηΐθ- 
Ορβαϊ, χατ σαν. Ζεαοῖ. ΧΙΥ. 
2. εἴ ΔΗ͂ΡΙ βιεριῖι. --- ΓΝΓΌ» Ἰἰάετα. 

Ἐχ. ΧΧΧ. 18. 16. 28. 1ιεν. ΥἹ. 90. 
εἴ δἰτθὶ, .-- ὙΠ᾿ οὐ ΣΟΥ ΓΙΌ 7υμποιίπι, 

ἀ ἴ Ῥα;. Υ͂Ἱ. 61. -- ὸὴθ Ὁμβϊά. ραν- 

ἔδοιία. Ἰ)γαι. ΨῚΙ. 45. Ῥγεεῦετεα Ἰερῖ- 
ὍΣΣ Ζδοδ. ΧΙΝ, 4. υδὶ τὸ ἤμωσυ αὖ- 
τοῦ δηίε «ρὸς ἀνατολὰς δυρετἤπατα ἃς 
ἀεκυπιΐυτα 6βξ 6 βεαυιθηςθι. 

ἭΝΤΙΑ; ὕγάπωπι εἰ λαδεπα, δα 
Σβοίοηγτηΐοε : ἐμέ, δυῖ : ἐπμεδ, φμὲ 
“απο τεριένγ. ὋΝ ἐσάα. Ναυη. 

11. 8. Ιεοπεσυις ΠΤῚΣ “πιΐα, ς0]]. 

1 Βερ. 1. 33..-- πλν, ἐπεκμίαΐίο. 

«ε ΑἹ. ΗΑΡ. ΠΙ. 18. ἡνίας. Ἰϑδοράεε]οῖ- 
πἰαβ ἴῃ ἘΙΡΙ. ΤΈΡΟΙ. Τὶ, 11. Ρ. 842. 
οχί οὐδε, ἡνίας 6556 Ἰδσίο σα νἱτϊο- 
δι, οΥὐἴδῃι ἤοχίδεδαε ἐχ χλαδας. 
Δ Π χαλανός. 1 Μδοο. Υ]. 28. τοὺς 
ἐπὶ τῶν ἡνεῖῶόν, ἐϊΐοε. φεὶ ἐχμδἐδπ ῥγα- 
ἤαῖ! ἐγαπί. 

σε. ΧΧΨΥῚΙ. 84. --- ἼὮΦΕΣ: ἴμο. 

Φυΐδ,. ΧΥΪ. 99. Τποοάοι. ᾿ζότασ, ῇ 
ΧΧΧΙΧ. 1. -- 5. Ἐχοά. ΧΙΙ]. δ. 

-τ ἌΡ» Ῥυορίεγεα, φμοά, Ἰ)γεαῖ. ΥἹ]. 

13. -- χὺν ἐπ ἰεπιρογε. Οεῃθα. 

ΧΧΧΙ. 10. ΧΧΧΥΙΠΙ. 97. --Υ νῦν" 

αὐ ἐεπρκε. Οευ. ΧΧΙΨ. 1]. -- 
ΓΥῸ» 4 ἐειρονε. 1665. ΧΙΨΤΙΙ]. 16. 

ἕω Ἂ, αὐ οε, ρτοιί. Νυχα, ΙΧ. 17. 

ἬΝΙΚΑ ΔΕΙ" ΕἸ ΠΕΙ͂Ν, φκαη- 
ὧο ορογίεἑ ἀΐοεγε. ΠΟΥ. ἐειπρεέείέυε 

ἔοφωον. 168. 1,. 4. ε 
“ἬΝΙΚΑ ἘΑ'Ν. ἽΝ» Ὅεη. 

ΧΧΥ͂ΙΙ. 40. 
ῬΝΙΓΟΧΟΣ, αμγέρα, τπούεγαίοῦ 

σμγγρμηι εἰ Θημογιαν. ΣῪ Βα. 

ΧΧΙΠ. 84. 2 Ῥην. ΧΥΠΙ. 83. 
ἬΝΥΣΤΡΟΝ, σεπίγιομίμδ αὐ ΠΝΩ 

συεπίγιομῖξ ραγε. ΦῚΡ; δίεγοις, ἥηιμα, 

᾿Ηὴ ἑ ἐπ υεπέγίοκῖο απὲπιαϊὶδ σοπίἑπείωτ. 
αὶ. 11. 8. Ὁ] εβὲ υεπέγίομίμς πιο 

Ῥίεπιι. ὙΊάο βαρσα "Ἑνυστρον. ---- ἼΣὮ» ἃ 
νεπίτγιοῖμς, «ἰοπιαοῆπε. Ὅους. ΧΥΤΙΙ. 
8. Ηεεγ οἷ. ἤνυστρον, ἣ “ρώτῃ κοιλία 
φῶν μηρυχαδομένων ζώων, ὦ δὲ ὑπογά- 
Φτρον ἡδυσμένον, οἱ δὲ τὸ χόλον. Ἰά τη : 
τὸ ἤνυστρον, μέ ς τῆς κοιλίας τῶν μῆρυ- 
πωρμένων. ϑυΐάδε: τὸ μετὰ τὴν χοιλίαν 
ἔντερον τὸ τῶν β «μάτων δοχεῖον. Ιχὶ- 
οὐ ΟΥτῖῖ 5. Βτετι. Ἥνυστρον, τὸ 
ιν μέρος τῆς κωλίας τοῦ βοός. 

ϑείρ αὶ οι ταν αἰεὶ ἘΑΒΡΕΣ πη 

ἀκη Ρεὶ ἔα οε ἴων Τ' δεν 

Ρ. 88. 566. 
ἯΗἬΠΑΡ, λεραγ, 7εομ. ΓΤ Ῥεοίμ. 

εν. ΨΙ1. 90. --- ἼΔ,.» “7:0 εἷς 

ἀϊοΐζυμι ἃ ταν ίαῖα. Ἐχοῦ. ΧΧΙΧ. 
18. 1ονὶς. ΠΠ. 4. Ῥτον. Ψ11. 38. ὡς 
ἔλαφος τοξεύματι σεαληγὼς εἰς τὸ ἦ ἥπαρ, 
ρὸν ψὲς ΠΟΥΨΙ8 Βαρτ(ἴα Ἰοΐι8 πὶ 76- 

: Οὐμεν δα ἢ. ]. ΑἹΡεγε Ρεσὶς, 
ἩΜΗ Ρ. 6. καρ, Ἰοουν, ϑθάεβ διωο- 
τῖβ ἂς ἡδιαΐϊπυτι : Απδορ. Οἁ. 1{Π|. 
ἤη. ΤΒοοοςσ. 140}}, ΧΙ. 16. Ησκαι, 



Γ᾿ ὔ᾽ 

ἯἭκςα τοσκοκεοριαι. 

α 115. 1. Ἐρ. 18.. ν. 72. ΑἹ]. ἘΣεοῖ. 
ΧΧΊ. 21. ἤἥσατι σχοπήσασϑα .----"η ἢ 29» 

λοποῦ. ὅθ. ΧΙΙΧ, 6. ἤἥχατά μου. 
Ῥγὸ νἹᾺ 2» Αἰονγία πιδα, ἰορβεσυπί ΠΟ 

Ῥυπεῖυϊο ἀΐνετδο ὙἼ22. 2ἐσων πεδιππ. 

- 25, ρυϊυίπαν. 1 ϑατι. ΧΙΧ. 

18. 16. Ηἰς χυοχὰς Βαυὰ ἀυρίο 
Ἰεροσιηξ 55. δϑϑοιίαϑ 608 εἰίδι 

εβὲ οβορῆι5 Α. 1. Ν]. 11. 4. Οοηξ, 
Βοοβασιὶ Ηΐογος. Τ. 1. Ρ. 708. οἁ. 

ὁ Βοθθηχη. οἱ 1., ἢ. Μιςομδδ] 5 ΒΙΡ]. 
Οσ. Τ. ΝἼΙ]. ρα. 198. 864. Εογίδββε 
δυΐεοτῃ νὸχ ἦσαρ εβῖ ἴρ8ὲ νὸχ Ηθῦσ. 
ἘΡ» Οτωοῖθ Ποσῖθ, βϑᾶ νἱείοθθ, 6χ.- 

ῬΤΘΒΒΆ. 
᾿ΗΠΑΤΟΣΚΟΠΕΌΜΑΙ, δεοιν ἵμ- 

“Ριοῖο. Ὑ) ΤΣ ν γερρίοίο ἐπ 76. 

οὔτε. Ἐπ. ΧΧΊῚ, 41. ἡπατοσχοπήσασϑαι 
866. ἤομι. τ] 411] ἤἥσαγσι σχοχήσασϑα; 
Βαρθηΐ. Οἱ Ῥεγισομίυμη δὰ 2] δη. 

οὟ. Ἡ. ΤΑ͂Ρ. 11. ς. 81. 
ἘΗΠΙΟΊΎΤΗΣ, ἰρμίίαδ, ἀπιηιαπέδας. 

Αἀαϊίαα. Εβίμον. Χ]111. 4. ἐσιεκέσ. 
τερον δὲ χαὶ μετὰ ἠπιότητος ἀεὶ διεξάγων, 
τα ΠΒ εἴ βυπηστηα οὐχ ἰσπίέξαίε 608 
ΒΟ οΓΏΔη8. υ]ρδξι8: δε οἰφοηζία 
οἱ ἑεπξαίε φωδεγῆαγε φιξγοοίοα. Η65γ.- 
οὗπιδ: ἠσιότητι, αρῳότητι. 

“ΗΡΑΚΛΕΉΣ, οοπίτ. 'ΕΡΑ- 
ΚΛΗ͂Σ, εγομῖος, ἴὰ Ἰἰίπρυα ῬΒο- 

ἀ Ὠλοῖὰ 555" “}ΜΜ»1. 6. ἐϊιδίγαίον, ΟἿα 
ηλμτα, οεἶοδον. 4 Μαος. ἸΙΡ. 10. οἱ 90. 
“εἰς τὴν τοῦ ᾿Ἑρακλέους θυσίαν. 

᾿ΗΡΕΜΔΊΖΩΝ, Ῥᾳσίο. φωίοξοῦιν, 
γ6} “πῶγεβ. Ὁ Ῥατί. ῬΙΒ. δ 

Ὁ Ψ» δίμρενδ. Ἐπάν. ΤΧ. 8. 4. --. 

Ὁ Ρατί. Ηἴρη. Ααυΐα ββε. 

οἀΐε. δοουπάδπι ΕΖεοι. ΠΠ. 15. ὕοχ 
ὈΘΨ υαϑίαρδοσίοθ δα οδιπείο- 
ΦΌΕΥΕ Ὠοίδῖ, ν. ς. Ζ2ον. ΧΥ͂Ι. 7. 

4 ἘΖεοι. 11. 16. 
᾿ΗΡΕΜΑΤΙἌ, φιείεία, 86: ἕμοημ- 

ἰαίϊοπεθ, μὰ φμὶοία μογωρμηίαν. 
Ὁ)» »ταεβρῖα. Αᾳφυ. Ἐχοά. 

ΨΙ1. 11. 99. ἐν ἠρεχαίοις αὐτῶν; ἐπ- 
οαπίαἰϊοπίδωξ ϑυλδ, σὰ ἠρεμαῖα. ἀἰσιϊο, 
αιοά φυθχαίθβα νορα ἤδσεηί. [)6- 
ἀυχῖθθε ν] ἀδ(ΌΥ οχ ὯΝ» απο ἐξυεια 

͵ 

26 Ἤρεμία. 

ΡΟΝ εμμέ δαὶ ἰοχιιοηξὶς ποία. 
γιὰ6 Ὠχυβίυτα ἴῃ Εταρπι. Ρ. 186. 

᾿ΗΡΕΜΕΊ, φπέεϑοο. Ὁ; δίίοο Καὶ 

ὅσια. 8. ΧΧΧΙ͂Ρ. 16. --- Ἰοῳ» 
λαδίίο. ϑγτητα. Ῥβ. ΧΧΧΥ͂ΙΊ. 28. ἠρε- 
μήσεις, εἴ 900. ΧΧΧΙΧ., 98. ἠρεμῶν. 
ΤΠποοά. 20». ΧΧΧΥΤΙ]. 19. ἤρεμεῖς 
Αἀάᾶδ 2εγ. ΧΙΝΙ. 46. υδὶ ΤὭοοά. 
βθ0. Ἔποάογεί. Ἂς οοὰ. Μοσίηβ. 
δαρεῖ ἠρεμήσει, ΡῚ ἤυῆς Ἰορίτων κα- 
τασχηνώσε. ἰὐίεξγαιια οἐίαισι, τὶ ἢος 
ΟὈΟΣ τηθπθᾶπι, ᾿θίἄθι ὑτὸ χαϑὼς 
ἔμαροσδεν βαρεῖ κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς 
δμυτρόσλεν. ----- πο ἐγαπημῖες σιν. 

ΑἹ. Ρβ. ΟΧΧΙ. 6. ἠρεμήσουσι. --Ὁρω» 

φμίξέμ5, ἐγαπᾳιίϊίμδ δεπι. ϑγτήτη. Ῥϑ. 
ΠΧΧΧΙ͂Ι. 2. ἠρεμήσεις, ἩεΒγοῖι. ἦρε- 
μεῖ, ἡσυχάζει. 

ἬΡΕΜΤΙΆ, φμῖθθ, ἐγαπηιλ ἔα. 
ΓΔ 2» ορηβάεν. ὅγτοτα. “υὰ. ΧΝ ΤΙ]. 

7. ἐν ἠρεμίᾳ. δα ἔοταθθθ ἢς νοσθα 
Ροξίυδ δὰ δηϊεοθάθηθ ὉΡῸ τεΐεγει.- 

ἄδὰ δυπΐ, αυάτῃ δὰ γδὅ. -- ΠΡ» 

δἰἰεπίξμηι, ἱεπὲς αμτιΣ δἰδίϊμα. ϑγτωτα. 
90}. 1. 16. ἠρεμέας φωνῆς ἤκουον, αἱοὶ 
ΟΣ ἠρεμίας ἴῃ ἠρεμαίας ταὶοΐ ταμίδη- 
ἀλλ 6886 νἹἀδίιν, δαΐ ἠρεμίας εθι σοῃϊ- 
νυ ἃ δα)εοῖῖνο ἠρεμίος, 4υο ἔοτ- 
ἴα886 αἰ τατὶ οχ ἢ. 1. ροββθηΐ Γχίοα 
Οτεοα. Κ51, αυοὰ ΒίεΙα5 ἰῃ ΤΈο- 
ΒΑΌΣΟ 8110 Ῥχεορίαδβθε νἹἀδευσ, ἦρε- 
μίας ε8ῖ σοηϊίνιυβ ἃ δι ρϑίδπνο ἦρε- 
μία, δῃιῖα φωνῆς ἱπβογομάυτη οσῖς χαὶ, ὲ 
δοοοτηχηοάείο δα ἰθχέυση Ηθῦγ. δὶ 
δὴ Ἰεσίευν, 564 Πος ἃ ψεσίβπαϊ γὰ- 

οπθ, αδτα θθοιι18 οϑὲ υτητηβοῆ. 
ΤῊΪΕ} ὉΠ θπυσα 6886 γιοίτι..--- ὙΠ} }), 

ἐγαπφεηίαα. ϑγταγαλοῃ. 8. ΧΧΙ͂Σ, 
7. ἐν φῇ ἐρημίᾳ μον, αἱϊ ἤδη νεγϑβῖο-᾿ 
ΠΕῚΣ αἀὐοαια ῥγοΐοχέ Οτέρεμεβ Ἐ. 
ΠΕ Ορρ. ρΡ: 641. «ὦ, Ῥαγα, πᾶς 
δἰ πιὰ} ἀρραγοῖ, οἴτᾶτε Ὠγυρίυω οὲ 
Ηοάϊυχμ Ρ. 3890., αμιὶ ῥτὸ ἐν ἠρεμίᾳ 
ἰερεπάππι οεπέυδγαηΐ ἐν τῇ ἐρημίῳ 
ῥυυ, ἔπ δοἰϊμωαὶπο πισα, σοῃῖτζα Οοηᾷ, 
εἰ ΡΡ, σα. δυο(ουϊ αἴθ εἰ ἰρϑιυιχῃ 
ἰοχίαπη Ηδρχαίουτῃ. (οηΐδι χαοαιιο 
Ι,. Βο5. Ῥτοϊορρ. «ἃ ΧΧ Τηϊὰ ς. 
8. δὰ Ῥβαΐίγη. ΟΧΧΙ, 6. 



ἐπδενίδν δίδυγω: 9 
.« ΦἜΡΕΜΙΆΝ ΔΙΔΩΜΙ ὨΙΡΩΣῚ 

ΡΒ. σιίεεοετε [ποῖο. ϑγυστα. ον. 
ΟΥ̓ ΧΙ, 490. συϊς. ἡριὸ οὐποοάεπίε 

γιάεξωσ δαί “τας ἔοσταυα 
᾿. 1. ϑεῶδυ για 1οἿ8}1 δοοι ρίθμ 8 6886, 
τἠἱ κἰς σδεοίυεγο » ἦς. 4. ΠοΒ 
σεῖι Ἰβτοτεῦς σεσέπ {εἰπατν πίεσεῖ, 
φεϑίκαει, ἰο τοι α ρεγεον. 1Δδ 
δὰ Β. }. [πᾶ|. 
ἭΡΩΣ, λετος. Ἡΐϊηπο ᾿ΗἩρώων αὐλως, 

ὃ ἄφγουπε εγός. ὅου. ΧΕΡῚ. 49. 80. 
ὩΣ πῖ8}} υτὸ 1116 εδϑὲ ἴῃ ἰθχίὰ Ηθ- 
Βγδαῖοο. ἘΠπϑάοτα υτρθ την ποτυπξ 
Φοδερδυβ, Ριοϊδιμβοιβ, ϑσαρο, Ρ]]- 
πῖτιβ, ἐσ αυΐθιι ςοἸΠ Πσὶς Βοηξρεσίτβ 
Νοῖ. δὰ Ἐσβθρ! Οποπι. ν. ᾿Ηρώων 
ῬδΡ. 77.» ΘΔ1Ὰ αἰΐατι ἤιΐδοα ἴῃ 10,80 

δάϊαι 
ἬἭΣΣΩΝ. ΨΊάο ν. ἥττων. 
ἩΣΤΙΝΟΣΟΥΝ, φμαϊῥεομπρωξ. 

ε Ψοχ οὐεηροεῖία οχ ὅσενος ΖΟΏΪ. ἃὉ 
ἥσιρ, οἱ οὖν. ἃ Μδος. . 10. ϑδυβίῃ.- 

αν σοιότητος, σιαίμαία, γεὶ 
μορφῆς, ἀρ έδινα ναὶ οἰτη 6 αυἱά. 

δ τυλροχὴ ΗΣΥΧΑΏ, φμίεδοῦ, 
ἔαοεο, σοχμέδεοο, ἀδεῖπο, οδ480, φιλείε 
εἰ Ῥᾶρε ὕβπιον. Ὁ“ 4εο. ϑ σαν. 
Ῥεβαῖγα, ΧΧΧΥῚ. 7. ἡσύχαζε, οἱ 5. 
ΓΝ. δ. ἡσυχάσατε. ---- ΠῚ.» “ἰἶοο. ἔμο. 

᾿ς ΤΆ το. ΠΙ. 40. χαὶ οὐχ ἡσυχάσει 560. 
ἀ εοά. Νοτίτηρ. Υ᾽ὰ6 Επολμοσῃ. Εδ- 

τ. ΒΙΌ]. εἰ Οτοπε, [ἡογαῖ, Τ. 
Ἰ. Ὁ. 903. -- Ὁ γ, δἰἸεης. ΤΏτοη. 

ΠΙ. 96. - "Ὁ εἰϊοπίμωπ. ἀνόϑητ 

ἴες. {,Χ1]. 6. Ὁ30 Ὅτ» πε 

ἐονέδεομε υοὐέα, 50. εἰ, μὴ ως 
ἴάστα ἱ. ν. 7. --- ΟΥ̓ Ηρ. 

ἰδοθο. Ναβεσα. ν. 8. ἡσύχασαν, ἰω- 
ομεγεηί. Οομξ, ἴκας. ΧΙΥ͂. 4. εἰ 1,οχ. 
Ν. Τ΄ 6. ἢ. ν. Αἀᾶάςθ ϑυτημιδοῖυσα 

ε )υά, ΧΥῚ. 2. πον] ΦΙῚ ΗΙΡΒ. δυδ- 

πεγρο. Ἐξ. ΧΧΧΊΙ. ᾿4. Ἠαρεῖ νοχ 
Ἡδοῦτ. ἰῃ ἰδς οξαίτοι!5 6.16 ποιΐο- 
πεῖη ἐγαμᾳμεϊαπαϊ. ---- ὈΓῚ» ὑεγεον. 

Μ“οῦ. ΧΧΧΊΙ. 6. Ταάςεγα ἐδ δαυά 
ΤΆΓΟ εἴἴεοϊυ5 νεσεσυηάϊεο. --- τυ 

οεξεο. Ζον. ΧΊΨ. 6. πο πψΠ: πφτΠ 

Καὶ εἰ Εἰηρὰ. οἰΐεο. 1πἃ. ΧΥΤΙΙ. 9. 

Ἡσυχῆ. 

ϑγιοιο. οἱ ΧΧ Ρὲ. ΧΧΥΙΙ]. 1. -- 
δῶν Φεύφο, πεανεο. Εχοὰ. ΧΧΙ͂Υ. 14. 

-- πηφ, Ροίμε, οοπυϊυϊεπι. ῬτοΥ. 7 

ΧΥ.16. ἡσυχάζουαι διαπαντὸς, τισι! 580- 
Ἰαΐῶασα νἱΐζᾶσῃ ἀροῆὶ [Βα Ώ111ο διέπιο. 
Ξήϊτοσ, δ αορετυμι (αστε 80. βετεη- 
ἴοτη, αὐυοά Σ πῃ Βᾶο γοσβίοῃε ορίοὶ 
ΠΟΙΏΪΠῚ8 ΟἽ ὨΘῸ π0.}1Α εἷς τευ μο. 

υἱῶα,) ἴῃ ποία δὰ Ἀ. 1. δυσρίοετι, ἴη- 
ΕΣ σείδσω βου! 85.856 ἑστιάσουσι διαπ'αν- 
σὸς, ρεγρείειιο αρτέαδεπὲ οοπυϊυϊα, οὐπὶ 
δρετίβ δοῃβυσῃ ἢϊΐς εχργθβθεσίπί.. 
Νδὴλ ἴδιριιδ ΟΟΠΥΥΙΣ εδί ἰεπλρι κα 
αυϊεῖί8, εἰ ᾿ταδρῸ Υἱίδε δ οτπηίδυβ 
ουσί8 ΠΡΘΓα. -- -ἾνἝ »ίρεῖ 8. Ῥο- 

τἰυ8 οἰδοσι επ. Ζυ ἃ. ΧΥ͂ΤΠ]. 9. --ΟΞ- 
ἴ2:ν ομδο. Ὅεῃ. ΥΨ. 7. ͵οῦ. ΧΙ. 

19. -- γι ῦ ΡΒ. Ῥχγον. 1. 88. -- 

ΠΏ: 700. ΧΧΧΙΠ. 1. ἡσύχασαν 

ἀντωσεῖ ᾿Ιὧβ, ἀδφείονιιπέ οοτ Το σα 
70ο.-- γγ, λαδίο. 700. ΧΧΧΥΤΙ. 
8. Ῥγον. ΝὟῚΙ. 11. -ολὸ ν᾽ ραοΐδοα. 

ΑἹ. ὅεγεπι. ΧΙΧ. 31. .-- ὉΡῸ ἐλ 

ΛΩΝ Καὶ εἰ Ηἴρβ. ὕυά, 111. 11. 

ἡσύχασεν ἡ γῆ ὕτη τεσσαράκοντα, φιυδίε 
8. ραθοὲ ἡγιεδαίωνγ τεττα ΔΠΠΟδ α4118- 
ἀταρίπία. Νά εἰ 70α. ΄. 81. 1]. 
91. ΧΙ]. 1. ἡσυχάζοντα ἐν ἐλαίδι. 
ΤΧΧ ρος. Ησχ. μβαρεης ἡσυχάζουσα, 
ᾳυοᾶ τουϊαπάυτη 6βῖ ἰπ ἡσυχάζοντα, 
αἴ δὰ ρῥγαοράθωης λαὸν τεξεγαίυν. 
Αὐἀχαοάυμι ἱπορίδ θηΐτα αἰοϊξυς 
σις Σιδωνίων ἡσυχάζουσα. Ἀυΐῃ. 11]. 
18. ΤΗεοά. 9“ου. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 17. -- 
ὈΩ͂Ψ. ἰαοοο. Ῥ5. ΟΥ̓. 80. Ῥτον. 

ΧΧΥΙ. 40. Ῥγαίασαδ Ἰορίίυν 7υὰ 
111. 10. υν] νοχ ἡσύχασω, 46 ἴ 
Οοά. ΑἸεχ. ροβί Συρίας ἰερίξαν, ε 86- 
χαεπίϊ οοτητηδία ἱσταρβίί. 1 Μδςς. 
ΧΙ͂Ν. 4. ποῃ νϑχδὺῖ οἱ ρευζθασὶ 
θ611ο. Αἀάϊε. Εκιὶ. ΧΙ]. 1. "νογανὲ 
8. ἀϊυετεανί. 

ἩΣΥΧΑΊΖΟΥΣΑ ΟἹ ΚΩΣ, φωξεία 
καδιίο. “γ»» ἠαδίίο. 2 Βερ. ΙΝ. 

18. 
ἩΣΥΧΗΣ, αΐαιε. ὉΝ 2» οἶαηι. 

ἴης, Φυά. ΓΝ. 91. υδὶ [δίπο τεοὐδὲ 



Ἢσυχὶ. 28 Ἥτταο. 

᾿α Ῥεάε εἴ ποδίτο εἶδε, οἷν, τεσροπάεί, ἯΤΤΑ, οἷαάεε. πρδῦτι ἀεδὶ 
1ἴ8 αἴ ΠΟΠ ἘΧΡΕΣΡΊΘΟΕΡΕΏΙΣ. ---- Ἰλ κ 2), ᾳ;, βαχηατῖς. Ἐχ, ΧΧΧΙΙ. 18. ΟΕ 
ἔεμέέον. 168. ΤΠ]. 6. βίγασο. ΧΧΊ. 99. 

ἩΣΥΧΙ,, ἑάδηε. τ .), ἰδηΐξέετ. 188. 

ΨΠΠ. 6. εχ ναγῖδ ἱπϊεσρσείδειοηο. 
ἭΣΥΧΣΥΓΑ, φυΐεε. ἡδνν» πῖρτεο. 

Ῥγου. ΨΊΙ. 0. ἡσυχία νυχτεριγὴ, πος 
οομομδίαβ. ΨιΔεῖαΥ ἱπίογρσοβ νόοοοόῖα 
ΕφΡΥ. ἀυχίεθο ἃ Ἰῶν ἀονηῖγε, φοδδξ- 

ΟὟΕ. --- Ἐν" ξωυη. εχ Ἰγ Ὁ, 

᾿δφαίεία. 1 Ῥατ, 1. 40. ---.- ρψ. 
1 Ῥαν. ΧΧΤΙ. 9. Αἀαϊε. Ἐδίι. ΧΙΨ, 
6. ἡσυχία ορροπίτυν τῇ ὀπτασίᾳ, δἄθο- 
αὺ8 ἴῃ 60 εβξ, οὔπὶ 418 βεοῦπι αἱ 
Ῥείναίυβ υἱνἱζ, ὯὩδ ἰῃὰ ΡυΡ]οῦμι 
Ῥζοάϊσε ϑο]οί. | 

ἙΣΥΧΙΑΝ ἌΓΩ, {ππ αρο. 
ὉΠ ἘρΒ. Ῥχον. ΧΙ. 19. ἀνὴρ 

δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει, γῖν δυΐδχῃ 
Ῥγυάδῃ ἐαοεί. Ἑδάδτη Ῥηγχαϑὶ αἱ Σ 

ὁ ΖἘΠΠαυᾳ Υ͂. Ἡ. ΧΙ]. 64. ΑἸ δε 
ἡσυχίαν ἄγειν Οτεροῖδ δδὲ ἐγαηφμὶο 
υἱυεγε. Ὑιὰο 1, οχὶς. Ν, Τ' 8. ἢ. νυ. 
ἩΣΥΧΙΑΝ ἜΧΩ, φεῤεοίοης λαδεο. 

9, »εχοῖογ. ο8. Δ΄ 8, ἡσυχίαν 

εἶχον, ἐπ οαείγὶδ σεδείἑογμηί. ΟΟΌΡΟΥ 
Ηῖας Μδος. ΧΙΨ. 4. Οείεσιμι ἡσυχίαν 

εἴ ἡσυχίαν ἔχειν ἃ ἸΙΌΓΑΥ 6 δεδρθ 
ΠΟ ΠῚ ποίαν ἮΥ ἐβϑοὶρίυ8 δά 
Ηετοῦοι. ΥΠ]. 11]. εἰ ΤὨϊοάον. δὶς. 

ἐ ΧΥ. 01. 
᾿ ἩΣΥΧΥΙΑΝ ΠΑΡΕ’ ΧΟΜΑΙ, διίεη- 

ἐμρη ἐπγμησο. ὍΡΟΙ ΕἸΡΒ. φιΐοε.- 
σένα ἤαοίο. δον. ΧΧΧΙ͂Υ. 40. ἡσυχίαν 
παρέξεται, εἰϊοπέδεηι ἰ]υηρεῖ. ΟΠ ΟΣ 
Αςὶ ΧΧΙ]. 2. υδὶ σαρέσχον ἡσυχίαν 
ἐδ : Ῥγεβεςσιπι οἰεκέίεπι. ΨὙΊὰΟ 
αυσαιιδ δυρσα 5. ν. ἠρεμία. 

᾿ΒΣΥΎΧΙΟΣ, φμϊείμε. ΤΠ} [3)» 

ὑπεῦσει φρίγιδι,, 8. ἀπόθο αὐθώΖοίε. 
4 ἴδ68. ΧΥῚ]. 2. 

᾿ἩΣΥΧΟΌΜΑΙ, φμέεδοο. ΠῸΠ 

ῬΙεἷ, δέΐδθο. Ατηοβ ΙΨ. 10. ὉΠ, 96, 

Ῥεῦ ΔΡΟΟΟΡεη ἈγῸ "Ὸ 7, ἡφυχώϑητι. 

ἭΣΥΧΟΣ, φινείωδ. ϑάρ. ΧΥ ΤΠ. 
24, 8ι:. ΧΧΥ, 22. 

ΚΈ αι. Ν. Ἡ. 11. 25. Ῥδαν. ἧττα, 
ὴ τροπὴ, ἡ νέκη, ἢ ἥττησις. 

'ΤΤΑΩ, ἐνιπιίπιο, υἱποο, δὲ 
δ)» Ῥγαυατίοοτ. 166. ΧΧΧΊ]]. 1. 

οὕτως ἡττηϑήσονται, Τθοτα νοσίοσυπε. 
--σν ἐσαπφῆῖρο. 1ε8. ΧΙ]. 1δ. --- 

ΜΏΣΙ ΗΙΡΒ. ργοείεγπο. ϑυτασηδομ.. 
Ῥβ, Τ,ΧΧΧ, 1δ. ἥττησα. ---- ΠΝΟΤ 

Ῥτο ΓΝ ὉΠ, εειπι 7αεῖο, ἀφ πέϊσο. 

ϑ σι έγεσω, ΧΙ]. δ. ἡτεήϑης. Ουΐ 
ἴῃ συσϑιι ἐδεϊραξιιτ, 5 ἰηξοσίος ἀΐἶβοθ- 
ἀπ, -- ΟΦ ΗἸΡΒ. οσπάσηιπο. 
ἴ68. ΕἸ. 17. «άντας αὑτοὺς ἡντήσεις, 
ΟΠη68 11οὁ8 οἱμποῖξ. 1τὰ Ῥοϊγθίυβ 
ἔἜχο. ρ΄. 104. εχίτ. ῥ. 1906. ἥττης 
σαν τοὺς ἀντιλέγοντας, νἱσαταπε οοη- 
δα ϊοοηΐεβ. ΨΊὰθ 1,εχ. Ν. Τ΄. 8. ἢ. 
ν. -- ΔΩ σϑαηρον. ΟἹΤ' ΕἸ ΧΧ 

1ε5ὅ. ΠῚ. 9. ΧΧ, 6. ΧΧΧ. 81]. 
ΧΧΧΙ. 4. 0. Ψεγεη. ΧΙΝἃΠ. 1. 
ϑγτάσιδοι. ΗδΡ. 11. 17. ϑγχωϊηδοῖ. 
Τμοοάοί. 168. ΧΧΧΙ. 4. --- “ὍΞ» 

Ῥτο ἸΔ}, γεπρεοίμα. 166. ΧΧ, ὅ. 

ὈΘ:Ὁ» ἐχσδρεοίαξίο ξογωπι, ἡττηδίν- 

τες, ἢ, 6. δρὲ σα ἤριδίγαϊἑ. Ὁ 3 Ὁ 6δὲ 

ἢ, 1. ρει, Μβάμοϊα, ἃ 122» γέδρίσετε 
αἰφεεηι αμραὶ δὲ ἑριρίοταπαϊ σαιδα. 
Ηΐῃπο νὸοχ μβο ἢ. ].  Τηρδοἀοιίοηα 
τεδαϊτας ἐλαύς, -ττ ὉΡῸ, ἄσωρο. 

168. ΧΙΧ. 1. καρδία αὑτῶν ἡττηϑήσεται 
ἦν αὑτοῖς, δηθηο ἐΐπιογε φεπ ρεγομίεὶ. 
“- "ὯΩ22)» ἐγμδεδοεηδ. ἵπο. 2 ϑδνα. 

ΧΙ͂Χ. 8. υτ΄ὴ᾽ ἡνγημένος δδὲ ΤωθτΏσΩ ς 
δα! διηδηζυσα οἰϊοϑύχη, υοά ἔδηιθη 
Ἔσργεδϑς υ]ραῖαβ γογίθῃβ : ρορμΐμ 
ὕεγδμ5 (δς. ἐπ ἵώξαηι. Νυτα υἱοί θὴ) 
εἰ διρίεπδ ἀε ργαῖο. Ἑοτίδββα ἥττη- 
μένος ΒΟαΌΘΗΙΙ νοοὶ ἠτηνωμένος τη8}6 
Ἰοοῖα οσΐυτα βαι ἀοθοῖ. Ρσβίεσει 
Ἰορίταν αυοαῦο Ώδη, ΥἹ. 5. δβς. οοά, 
ΟἸΐ8. ἧνα ἡττήσωσι τὸν Δανιὴλ ἐναντίον 
τοῦ βασιλέως, αδοὶ ἡττᾷν οεἰ ἀείταλετο, 
ἀεπῆπμογε, δο ὉΪΕΪ εἰ ̓ ῃ ἰεχία Ομ] ὰ. 



Ἤιτημκ. 

« τεεροτπάεῖ. 1 Μδοο. ΣΧ. 94. ἡσνυηϑεὶς 
ὑσὺὸ φῶν ᾿Ιουδαδων, υἱοῖμς ἃ 76 εοῖδ. 
δίς ἈΞ απυς Ν. Η. ΙΝ΄. 8. ἡττηθεὶς 
ὑσὺ τῶν ΐ ἄφρων. ϑυ 82 : 
ἡτετϑ εὶς ἀπῆλθεν, ἀντὶ σοῦ ὄττω ἔχων 
καὶ νκηϑϑεὶς ἀπλεϑεν. 

ἬΤΤΗΜΑ, ἀξπέπωδο, οἷκάεδ. Ὁ, 
᾿ἰσωαξίαοιίο. ἴει. ΧΧΧΙ. 8. οἱ ἃ να- 
κίακοι ἔδονται εἰς ἥττημαι. Ὠοοὐεχλοϊπίυὁ 
ΒΡ]. ΤΠ οὶ, Τ. 11. νυ. 342. ταδν οὶ 

ὁ τοάοτο ἐεπμέας, πιπβέγια ΘΣιρίδ, 
οοἱ!. σι. ΧΙ. 12. 

ἭΤΤΩΝ εἰ ἭΣΣΩΝ, ΟΟΡΑΡ. 8 
μικρὸς, πείπογ. νὰ Οἰμα]ά. ἐπΐγα. 

Ὧδε. Π. 39. βασιλεία ἑτέρα ἥττων δου. 
ταῦσαπαν .; ἐεπμῖδ. Φοῦ. Χ. 10. ιππΣπα 

ὙΟΥΌ Ρασί. ΗἸΡΙ. οογοπαπα. Ϊςθ. 

ΧΧΠΙ. 8. Ἑαεῖε Ἰοεβεζυηΐ ΟΜ Ὁ, 
αυΐ βοουπάπτη Ποσάογϊοἰέυσι ἰῃ 
ΒΠν.. ΤΈοΟΙ. Τ. 11. Ρ. 842. ΝΠ 

ς ἵν πὲ οτία εἷξ ἀυρ]οχ σογεῖο : 

μὴ ἥσεων ἐστὶ ἢ οὐκ ᾿σχύε. Ῥτείῖετεδ 
Ἰερίτας 70. Υ. 4. ἐαὶ θύρας ἡσσόνων, 
κκὦ μοτίκο ἐπ εγίογηπι, ὉΌῚ ὨΪΒΙ] δδὲ 

ἡσσῶοτο. 16χ. ΟΥτῖ ΜΆ. Βγασῃ, 
ἡσσίσων, ἐλαχιστοτίρων. ἩΕΕΥΟΝ. ἡασό- 
νων, λαττώων. Νὰ εἰ 9 Μδοο. [Υ. 
40. ϑεΡ. ΧΥΤΙ. 13. ἥττων ἐστὶ ἡ σγοσ- 

ἐ δεκία, Ὦ. 6. πεὠία ἐπὶ Ξρ66. 

ἪἬΧΣΧΕΏ, φοκο, τέβονο, “ἰγορίίωπι 
εἶο, ἐξππίο. γ),» Φοεὶπάο, βηάο, Ἀ. 1, 

γόβοηο, μεγείγερο. ΑἸ. 1 Βορ. 1 40. 
ἤχησιν. αυΐρ. τπδοκιεέ. Οοηΐ, Οραυο- 
ευἷαά Οτοα μαρ. 141. --- "Ὁ". 

Ηΐρῃ. δ ΓΞ}, σἐγερίδναη γιοῖο. 
1 Βερ. Ι. 48. ΒΘΟ, Οσαιρὶ. ΞΞΞΞΞ ΠΣ» 

ἐπεμΐπεογ. 1 Ἄορ. ἴ. 41. 168.ὄ ΧΥ]. 
11. 1.1. 15. ϑεταη. Υ. 32. ϑγτηχα. 

ε Ῥε ΧΙ. 8... ΡΠ’ οαἶά. ἘΣ. 

ΧΙΧ. 16. φωνὴ τῆς σάλαιγγος ἤχει! 

μέγα. --- εν» ἔμδα. Ἠοϑ. Υ'. 8. 

ἠχήσασε. ἸκἜροταχῖ ὙΠ: -- ΘΠ) 
ΝΙρἢ. δὴν Ὁ25Π» Ῥεγείτερο, Ἐαίδ. 1." 

Ἥχος. 

10. Ψαϊα. υεἷοΣ ἀρεα οπποί 
μὐμλιψίμρα ῥα ϑ σον Ὑπὸ τσὴ 
1 Βερ. 1. 45. ---ῦνν, Νηνίο. 1 ϑατα. 
111. 11. 9 Βερ. ΧΧΙ͂. 12. ἠχήσει, τὰ 
ἀμφότιρα τὰ ὥτα αὐτοῦ, ἐϊππίεπέ δτα- 
6 δγεβ εἦυβ. ΨΙά6 εἱ 7εγ. ΧΙ͂Χ. " 
8. -- "ὌὌγ. ἢ Ηἰρῃ. ἰομμῖί, ἴπ- 

ἐονι. ϑγταυ. Ῥεδΐ. ΧΟΥΤΠΙ. 7. 
Ιάστα Ῥε. ΧΟΥ͂. 11. ἘΝῚ ἰδιδη Ῥτὸ 
ἤχησεν δρυὰ ϑγτησηδοῆυμι δὸ Τῆθο- 
ἀούὔοπειι τεροπεμάστα νἱάεϊτον ἠχη- 
σε, παἰἴ ἴῃ (δἴειια ΡΡ. 66. Τ. 1 Ρ. 
9ὅ8. εἰ 966. τορενῖτισ. --- Πν Ὁ» 

ἐμπιμμοτ. ἴεβ. ΧΙ. 14. -- τῷ, 

ιμεΣ. 1οῦ. ΧΧΧ. 4. οἱ αιρικλῶντες 
ἅλιμα ἐπὶ ἠχοῦντ!. Β16] 19 ᾺΧἧ οορ!- 
ἴδεδ6 Υἱάεδηίαν ἀθ νεῦρο “γ» υἱ 

Ῥοεί ἐχοῦντι δι ι αυα!οπάυτι [1 αὐὖγιω» 
λῷγ, μος βδῆδιι : οοη γι ηρεπίες λαϊμ 
"πα ἐπ τοεοναη ἴοτγε. Ο(ὨΠτγοοδίοταυ 
ἠχοῦντα ἱπιοετρτοίδίυν φάραγγας καὶ 
«ετρώδη, αἰ εὔηχοι οἱ τωοῦτοι τόποι. 
Ηδργ. δυΐει ΤΠ δὲ ἱπίεσ δἱΐδ 

φϑόγγος, ϑέγπιο, δοπις. ΜΙΝ ν᾽ οπευΣ 
6586 “υίνα, ἵπ φιιάδιιδ ἐεὶ πιαρπα τε- 
δοπαπέα. ΟΟΠΓδΣ ΒΌΡΓΙΑ δ. ν. εὔηχος. ἃ 
-- ἸΝγ0,, ἐογαίίο πεμίία. ϑγτατωδοῖι, 

Ῥε. ΟΕΧΥΤΙ. 18. ἠχρύνεων. ΜΝ ἀεί 
γε] 46 νεσρο ποῦ φορίίΑβθθ, γεὶ 

Ἰερῖεδε ἡγε ύ. Πεογοῖ. ᾿Ηχεῖ, φωνεῖ, 
“ 

ψοφεῖ Ιἄοτὰ : ΓΠχησεν, ἐψόφησεν. 

“ἩΧΕΏ ΔΙΜΩΓΔΕΣ, δοπὸ ξππεεῖ 
σμῆς. ΠΡ οἷαιπο, τεάο, γερο. ϑγτα- 

τΏδοῖ. 900. ΧΧΧ. 7. Ψοοοα δ- 
Ῥγχαϊοδι ῥ]οσίαυθ σϑοθη ογατ ἴῃ- 
τογρσοίσηι ἀ6 οἰσηιογίδμα ἰδία ϊποεὶς 
ἱπιο]]οχυπέ, φμέδει αἰξεγὲ αἰέετος ἀο- 
οἷαγιαγιπί. 

ἮΧΟΣ, δονμσ, δοπέίμα. ὈΔΓΙΝ 

»ἰυτ. απέπαδα ἐενγεδῥϊα. Ἰε6. ΧῚΠ]. 
91. ἤχου. [1 ἀποαιο ἸΤβεοἀοξου. 
γιάεδηϊον ατοῖίο ψεγϑτὰ νοοὶϑ πο- 
ἄσομοιι ᾿βθογαιῦεθ βοῆυτῃ νοοῖ Η6- 
Ὀγαῖοθ αγοοῖβ ᾿ἰτοτῖβ ἀχργίτηοσα νὸς 
Ἰυΐθθα ἃς βου 6886 ἠχήμ. ϑ6α Αὐδῦ. 

( ς- . 4 ἐδ δμεμγγνδ, οἱ ΗἩονταίσυπι 



Ὦχος. 

α χηλς αἰ, δἄδι; ποῖαξ, ---- "ΓΤ, αὖ 

. ὃ ροὐϊοθ αυοάδηι 

ἐπ ν. Ῥραΐτω. ΓΧ. 7. δυίναγαηξ δΌ 
ΓΌ» δίγοριΣ, ἐιππιιαίμς ὁεί, οἱ 

Ἰοχογιης ΓΙΌΤΣΔ νεγίθπίοδ : μετὶ 

ἤχου, ἢ. 6. ναὶ: ομηὶ ργαυὲ ϑοπὲίε, 
ψοὶ : με δοπιδ ευαπέδσετο δοΐεί. ΑἸ 
Ἰερῖθθα νἱἀθηταν ΓΙ ὯΝ» αυοὰ 

ποίδξ δοπέδωηι, Κ΄ ἐπιέμηπι, οἰγερίίωπι. 
-π σ᾽ 1 ϑδια. ΧΙΝ. 19. Ῥβαὶ τ. 

ΧΙ. ὅ. ἤχου ἑορτάζοννος, το ατο ἴῃ 
Ἰοεΐση δυῖδθα νἱάθ. 

Νδῆι 6χ ἐδ (Ρ ; ἦχος ὁ ὄντων. 
“ Ῥμδϊηι Ἰοοο ῥγοοιὶ ἀυδίο ἰΐα [Ε ΣΧ, 

. ΧΨΠΠ1.29.6Ε]1 

[χ] 

ἃ 

γε} ΜΆ. Βγϑῆι. ἦχος ἑορταζόντων, 
εὐχαριστία πανηγυριζόντων. ἴπο. 2 ϑατα. 

. ΧΧ. 18. --α 

δρεοῖες. τι. 11]. 7. καὶ «αντὸς ἤχου 
μουσικῶν βεο. ΟἸΐ6. Βοηα χιοδα θ6ῃ- 
βιιπι. Πα. ν, 10. .--- νῷ» μηιῦτγα. 

ϑγτατῃ. [69. ΧΥ͂ΙΠ. 1. αὶ. σγην- 
δαίο. Ὀτεγαιε Ἰερῖς νῶν, οψπιδα- 

ἴμηι, ἃ ὠμαλο, δσίγορίέωπι εὐ. 

Ψιά6 ϑιγιοηῖβ [,οχ. Ηςῦσ. Ρ. 1866. 
--  Ρ' ϑγτάτη. Ῥβαδῖτα. ΧΙΧΣ, ὅ, οχ 

ΑΥδΡ. (ς 43» οἷαγπιατε, ἐχοίαηιατε. 

- Ὁ» υοα. Βγτάγη. ὅοὉ. ΧΧΧΤΙΧ. 
34. εἰ Ρβδὶῃῃ. ΧΥ͂ΙΙ. 14. -α ἡ νΝῸ» 

εἰγερίωα, Ῥδαὶπι. 1ΧΙ͂Ψ. 7.. εἰ 168. 
ΧΥῚΙ. 19. φεο, Οοσιρῖ. --- »ῸΓν 

οἷαπρογ. ϑγτωτω. εἱ υΧΧ Ρκα. ΟἹ. 
3. -τ ΝῊ Ῥαγι. ρίαμάεμα. ῬΤΟΥ. 

ΧΙ. 156. ἦχον ἀσφαλείας. Τιερετυπί 
δἦΡΓν εἴ ἦχος Ἀ. 1. 8:6 ἀυΡ]0 

90 Θααλά. 

Φοπμῆε τιοῖαΐ, ημὲ΄ ἐν 
ππαηνμῆι ἐπ πάε εδεναάο ονγεξεῦ. ὅδ. 
ΧΥΙ]. 4. υδὶ «οπίξκηε, εἰγεριέωιη 
μοίδε. Ηοαγοὶ. ἦχος, φωνὴ, κεύφος, 
ἐχφώνησις.. ϑαρ. ΧΝΤΙ. 10. ἀ6 σαπέε 
αὐΐμηι. 880. ΧΙΧ. 17. μένοντα ἤχῳ, 
Οἱ ἦχος Ὡοίάτε νἱάρξαγ "ποάζιρη, 
(ἀεδαπαϑοείθε, Φοπλείφε, ἐλς ἀον 
ἐπ πεδία. 

ΨΈΓΧΟΣ ἈΝΕ ΜΩΝ, δον δὲ δέει! 80. 
πἰδκε υεπίογα, δὴ}. ὕαΣ. ἴπο. Ἐχ, 
ΓΧ. 422. υδὶ ἀνέμων ἱπίοτρτοϊδοηϊα 
οδῖιθα ἀ6 βυο δά !άξ.. 
ΠΛΗΘΟΞ Η'ΧΟΥΣ, οορία ξοπὶ. Κα 

ἡ ὉΠ’ ὅον. 1,1. 16. -- ΓῚΣν 8» 

εἐχωπαπέ πδεε. Ῥβατα ΧΧΥῚ. 16. 
Ἑοχᾷλαβα ἴδηιθῃ μολ ἤχους νεΥοτιηΐ, 
86 πάχους, φυοπιοᾶο δοϊεπί Ἵν» 8ε- 

Ρἷυθ ΟΔηβέοστσα. 

ἬΧΩΣΝ, δοΐο, δοπῶδ τορογοιιδδιξ. 
ἠ Ὁ» σἰγερείμδ. ΑἹ. 1 Βορ. ΧΝΉῊΙ. 

4. τοῦ ἠχοῦς, αδἱ Ιοραπάυτῃ οτἰς ἤχου. 
πὴ γπ' υἱδῖο. 900. 1Υ..18. υὉ] ρτὸ 

ἠχὼ νυκτερινὴ βἰπ6 ἀὐδίο Σοροποηάυμι, 
ΕΥϊξ: ἤχῳ νυχτερινῇ, Νῖαᾳ ϑοπίζυδ, 
4υϊ ποσξβ ὑδιλροσθ διά τιν, εϑὶ 5ρ6- 
Οἰ68. Υἱδίοπυμα Ποσίυσηδζιτη. ὅ8Ρ. 
ΧΥ]. 19. ἡ ἀντανακλωμένῃ ἐχ κχοιλό- 
σητὸς ὁρέων ἠχὼ, ΥΘΡΘΓΟΙΒΡ..8 ΟΧ Οδν]- 
ἐδλῖΐδ τοοπυπι δβοῦι8. ΕΗ δυο 8 : 
᾿Ηχὼ ἐϑδάδι. ἠχὼ (ἰζὰ επὶμ) Βα ἀ18. 
ππρυεθάδ νἱἀδηΐιν Β[6]1ο ὑγο ᾽ΗἩχὼ 
ἐνγάδε ἠχώ. Νίτα νεῦρα ᾿Ηχὼ ἐνθάδε 
νἹἀθηῖαν Οτεοὶ οσυϊυδάλτα διιςίοσ 8 
6886, 6 αυΐδιυβ ἠχὼ ἢΐο εχροῃίτυτ,), 
μαχρὰ φωνὴ ἀναχλωμένη, ἀπὸ στεῤῥῶν 
καὶ ἀνηινύπων ἐπὶ τὸν σροίμενον “λιν 
ὁπανιοῦσα. 

Θ 

ΘΘλαλα. ἴγ884 νοσ Ηρτ. ΠουΓν 

7ῶδδα, ἀφ ἀμοίμδ. ΑἸ. 1 Βορ. 
ΧΥΠΠ. 85, 835. 88. 01 νερὸ, 866 

νἱίοθο, - ϑάλασσαν Ἰερίτηυβ; Οταθοο8 
δυΐδιι ΠΟΙ 18 50. 08|586, 864 μοῖδι.8 
ϑάλααν, βιδρίσπίο, Βεϊδηάι Ῥδ- 
ᾳ8:. 1ΔὈΡ. 1. ο. 838, ρα. 239. πο 
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ετῶο 608 μοξῖιια ϑαοσλὰν 56Υ ρμαῖδοθ 
«σον, νοὶ ϑεαλὰ,, τις Βεαῦες (οὶ. 
Ὧὲ μοαϊεϊαὶ ἴρϑαὶ νὸσχ ΕἸ φθσαϊοα. 

ΘΑΑΣΟΥ͂Ρ. ἴγρϑε νοχ Ηδγαδῖοδ 
ἸΌΝ, οεάγμδ. ΑἹ. 1ε8. ΧΙ]. 19. 

ΘΑΙΜΑΝ. ἴμρϑ85 νοὸχ Ηδῦγσαϊοα 
Ὁ)» τερίο αὐ αἰμδέτγμης σία. ΑΒά. 

γ. 9. Ηδν. 111. 8. Ἐξυϑοῦθῖυδ Οποιι. 
Υ, Θαιμάν: καὶ «ὃςς δὲ ὁ πρὸς νότον τό- 
εἰς εὕτω καλαῆγαι, κα γὰρ ἱρμηνεύεται 

ἡ ϑαιμὰ» νόσος. Ὅ΄ς οἱ ΟἸοκα. Μ8. ἰπ 
Ῥτρρὶν, Θαιμὰν, νόσος. Δί [χ. ΜΒ, 
ἴπ Β0]. (οἰβ τη. τε. 472. Θαιμὰν 
ἐχροηΐϊς ἀνατολήν. Α]188 βοιθτα 
ϑιμὰν εἰ ϑεμᾶν. 1,οχὶς. ΜΒ, Ογχλ!! 
Βγεπι. ϑεμὰν, νότος. Ο1]ρ65. ΜΚ. ἴῃ 
μὶ ϑδετῆρί. ἀπὸ ϑερᾶν, ἀαὸ μεσημ- 
βίας, Ηεεγοῖ. ϑεμᾶν, ἄνεμος νότος, ἢ 
ἀγατειλή. Ζομδχαβ [.6χ. ο. 1022. ϑα,- 
μὰν, ἢ ἀνατολή. τινὲς δὲ τὸ νότιον μέρος 

«ε φασῃ: δὶ ν ἃ, ὙΠΌΩΔΏΩ. 

ΘΑΛΑΜΟΣ, ἐλαίαπειια, ἐπέέηιμα 
ἀοπάοιδεε γεοεδδιι5, ομδὲσιζεηι. ν, πια- 

Ώ24. Αᾳὰ. 1 Βδερ. ΧΙΨΡ. 27. υ 

ΜΜοπίδυοοιατιβ ἴὰ ποίδ βιι᾽θοΐα το- 
Ποῖ, πο 188 116 οϑ86 ΟΊ ΠΒΓΘ, 
ᾳυὰ Αχυῖ]α ". 1. Ἰερεσῖς. ΜΡΙΔΙ 
γοῖο ἴδ ἂς δος ἴοοὸο υἱάεϊωγ : ναὶ 
τεβρεχῖς Α αυΐ ποϊίοπεμι νοοὶβ Ἵ" 

ποῖ ἱσινοίδιι, οἱ δάδυς ε ̓ἰπρυὶδ 
ἀ οὐἱεπία! ἶναβ ἐτμορ δε, αμοά τη] 

ἰάρο ᾿ῃσοῦθ 116 εϑί, αὐἷἱα ϑγταπια- 
εὗως φῃοηυς ἰγδηβίυς εἰς τὸν τόπον, 
ὅπου ᾧ παρατρέχοντες, ναὶ Ιοοο ϑάλα» 
μον τοροπεσιάμπτ δος σάλαμον 8. πα- 

λάμμ. Οαΐετυα Ἵν ἀθ ἔθου δἊ 

ϑραξο απδπάοαεα αἰςΐ 5δξίβ ποίΐπσα 
θεῖ. -Ἶ ποῦν ομδὲρμΐμηι. ϑγτωτα. 

Ἐσροῖ. ΧΙ,. 45. δὰ αύυστ Ἰοεσιπὶ 
γἱάο Η-. δίδρδηὶ ΤΒοβ. 1.. Οχ. (6. 

ς Τ.πά)) Τ. ἴ. οἱ, 1]. Ρ. 2319. 8 Μαοο. 
1. 18. χατάχλειστοι παρϑένο! ἐν ϑαλά- 
μως, νἱγρῖπεβ ἐλαϊαπιῖδ ποῖ 585. δ᾽ς 
Ὀττροΐβ ρϑεϑῖτα οοποίαυε, σμὸ πρμἶὶδ- 
τει, ὑχαδεγεπε υἱγρίπες, ἀσράτγο δοῖε- 
δκπί, ϑάλαμος νοςαῖυσχ. Ὑ|06 αὐ 
ἐσ Ἥσχιετο, ἘΒεοοσσῖίο,. Ῥμβοον 6 
οὔεσναὶ Ἐοιιιια Απᾶσαπι, Ηοσαοσ. 
110. 111. ας. 11. μαρ. 265. 8δα. ϑὶς 

ἴῃ Ἔϑχὰ σοῖ δά ἀυς18 86] 

Θάλασσα. 

ἰερῖξυν οὔδια ἀρὰ Ἡετοβόίυπι 
141». 1. οαρ. 12. (0] ἀνδρεῶσι, υἱγον ἢ 
γῆι οὐποίαυϊδωε, ορροπυγ) εἰ 
Ειίδυσι ΚΝ. Η. ΧΙΠ]. 1. Οοηξον 
οἱ ϑυίάδια ν. ἐκιξήναι. [πᾶς δρυὰ 
Ἠδεεγοδίυμι ϑάλαμο; ἐχροπῖξι μὺ- 
χὸς, ἐπέδημες ἀομελοὶἐὲ γοοσϑθμ8. Οδ]- 
Ἰχ. Ηγτηη. ἰπ Πεΐυτα ν. 907. [δ4- 
ἰδιθοβ νἱγρίμυτι ἤϑεα πουράων ΒρΡρεϊ- 
Ἰλῖ. Ναϑῶρα ταοσῖβ οὐαὶ ἴδια δρυὰ 
Φυάεοοθ, φυδὶ αρυὰ Οτγεοοθ, αἱ 
νἱγρίμοθ :ϑίογίοσίθυβ ἀοτασβ Ῥ6ΏΘ- κα 
{τα ῖρυ8 οοπεμοσοπίυσ. Ὑιὰς ἀδ 
7Ζυάεῖς ῬΏΣΠΟομοπι ἱπ ΕἾδος. Ρ. 67]. 
εἰ ἀε ατεοὶς Ηυφρέυτα Πετμοηβίγ. 
Ἐνδηρ. Ρτορ. ΙΧ. μαρ. 768. 566. ἃς 
ϑυοογατα 1866. Τ. 11. Ρ. 560. Ηυς 
οἰαπι τεβρίος Ευτ. θα. ν. 
1680. υδὲ ὕτθοῦ Απᾶροποῃ νἱγρῖ- 
ποῖῃ ἰΐὰ δι οαυϊζυν: κόμιξε σαυτὴν, 
᾿Αντιγόνη, δόμων ἔσω, καὶ «αρϑενεύου. 

ΘΑΓΛΔΑΣΣΑ, πᾶτε, ἰξ. οὐοαδιδ, 00- 
οἰάεησ, ἴξ. πιοτίαΐεδ. δ γα» ἐπιδιΐα. 

Ὅκδη. ΧΙ. 18. δος. οοα. (8. Ὑ116- 
ἴὰς ᾿ἸπίοΙρτοβ Ἰαρῖββα Ὁ"). --- ν 

πιαπισ. 1 Βερ. Χ. 990. Μιάοηίυν 
Ἰείβϑα Ὦ". --- Ὅν "παγε. Οδῃ. 1. 10. 

σὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐχάλεσε γα» 
λάσσᾳς, ΘΟ ΘΤΟρΡΔΌΏΟΣ 65 δαιιάτιῃι νο- 
σαν τλᾶγῖα. σσησβ. ΧΙΠῚ. 14. σρὸς 
βυῤῥᾶν καὶ λίβα, καὶ ἀνατολὰς καὶ ϑά- 
λασσαν, δὰ Ὀογοᾶῖὰ οἵ δυϑβϑίγυτω, οἱ 
ογἹθηΐοσω οἱ οσοέοπέίοηι. (08. ΧΥ͂. 12. 
τὰ ὅρια αὑτῶν ἀπὺ ϑαλάσσης, ἤπ8 
608 ἂν οοσαδι. Ῥβ. {,0ΧΧΧ1. 8. ἀσὸ 
ϑαλάσσης ἕως ϑαλάσσης, δὉ οτγἱεπίες εὰ αὶ 
οστίοπέεηι. 7108. ΧΥΎ. δ. ἡ ϑάλασσα 
ἡ ἁλυκὴ, γιαγο σαΐφηι, ἢ. 6. ἴαοιδ 
Αβρβδιείῖεβ. Κὶς 811485 πὸμ ϑοΐυσα 
Ἡροδτωοβ, βοα Οὕεεοοϑ οἰΐδπι, [μ81]- 
ὯΟΒ πο οἵ Β6Ι 585 ἴδοι ἡπαγέμης τΟ- 
τοΐῃ6 Δ οἴομαι Βοϊαπάυ8β 
Ῥαϊροεί. [41}. 1. ς. 88. Ὁ] οἵ Υἱς15» 
βὶση πᾶτε Ογεθοὶβ λήμνην, ἰαομηα, ἀ16ὶ 
ορϑοεναῖ. [ωοςΐβ8 γιγζοσυμι ἀοςσίοσυχῃ 

Ῥσίεϑι 1116 
Ηουι. 1]. Ω’, ν. 79. υνῖ ἂς ΤὭΘΙΔΟ: 
ἔνϑορε μείλανι πόντῳ, ἐπιστονάχησε δὲ 
λίμνη. Οομίοσ εἰ Αὐἱδίορῃ. Αν. ν. 
1330. ϑυίάδτα ν. λέμνη οἱ Ηοἰπδίυτα, 

ἂ» 



Θάλασσα. 

Αὐϊοίασοῖ. β'δεῦ. ρμαρ. 168. 4 Βορ. 
ΧΧΙΨΝ. 388. ϑάλασφαν τὴν χαλκῆν, 
“παγὸ ἀπειθπ. ΟἸοαβ. ΜΆ. :ὼ [4]. 
8 εξ. Θάλασσα χαλχῆ, ὁ νατὴρ, εἷς 
ὃν ἔσλονον (Ἰἐρθ ἐκλυνον) τὰς χιῆας οἱ 
Ἰορεῖς εἰσιόντες εἰς τὸ ἱερόν. Ἐδάεαι ἔξτα 
ΠΑΡδηξ ἱπ ΟἸοεδίβ 4α Βδρσχιοῖο 
ΒΙΡ]. Θε. 1ωῳ}. Υ. ο. 40. οαἀϊεὶβ Ῥδζ. 
68. 7οδϊ, 11. 90. εἰς τεὴν ϑάλασσαν τὴν 
φρώτην, δὰ τργα δηίεσίυβ, ἢ. 6. οὗ - 

ὃ φῃίδὶο. (ἢ, ν. σρῶτος. -- ΝῸΣ Ομιδὶά. 

Ὅδη. ΥΊΙ. 3. --Ἴοὸν ἀεκίεγα, 86. 

ρἷαψα, πιεγίαἰεε. Ῥε. ΤΟΧΧΧΥῚΙΠ. 
12. τὸν βοῤῥᾶν καὶ τὴν ϑάλασσαν αὺ ἔχ. 
σισας, Ὀογολτα οἱ »ιεγαέεηι τὰ οχοδδιῖ: 
ὉΔῚ ΡῈΡ τῦδτο ᾿ηςε]εσεμάυπι δβί 
πιατὸ γταδγμπι, αυοᾶ δὰ τηετγίαϊοτα 
ἴοστ Ζυάαα βἰζυση γαῖ, (ομΐεν 
ΟἸδβαὶϊ ΒΏ1]0]. ὅδοσ. ραρ. 1378. οά. 
ΠΙᾺ. --- Ὁ ἄ0λ]. αφμα. Ῥπαῖσα. 

ΟΊ ΧΥΙΠΙΙΠΙ. 8. σοι. ΧΧΥΙ. 12. .- 

1,20. δασὶε. 76ν. {.11. 90. υδὶ' ποῖ 

Ἰερεγαης Ὁ" ὙΠ 5εἀ βοηϑατι 

ΤῊΔΡ18 ἀπάτα γοτ θα βρεσίατυης. (οί. 
Βυχίογῆϊ Απίιϊοτιξ. ν. 986. 566. ---- 
ΟἿ, αὐγεεια. ϑγττ. [οη. ἢ]. 6. 

βοὰ Ἰυάϊοα Εἰβοβογο Ρσχοΐιιβ8. ἀ6 
ψετῖβ. 66. Υ. Τ. νυ. 33. ϑάλασσα 
δαὶ δὶ νοοδθυϊυμπι ὩΝῺῸ Ρεττπεί, 

διιξ το]οὶ ἀερεῖ δὰ δα]εοϊνυπι ἐρ- 
ἃ ϑρὰ, ἴα υἱ, ἱπάποϊο ποιηΐῃς ϑ'υτητ., 

υἱἰσυμηηιο, οἱ ϑάλασσα οἱ ἐρυθρὰ, ν]ῃ- 
ἀϊοέζαν Ααυΐα, αυϊ ποπιεὰ Ῥγ)Ὁ 

δοσαροῦ, αὐ Φουδίμθη, ἀ6 τρλδσὶ 
χυρθτο. ὍἋυϊ αὐυἱάετα οοπϊδεοίυγο 
δοσθϊς ὩῸΠ Ῥομάοσῖβ 60, 
4υοὰ ἰάοπι Ααυ116 Ὠοαυΐ. 1. 1. ΠΠυὰ 
ἔρφυσα νοοδθυΐαα Ηδῦς. σδηβίαϊς 
ουπλ Οπϊκοῖοθο θοάδῃρλ χηοᾶο. --- 
τῶν ἴν αφια ἀμοίιμα. 1 Ἀορ. ΧΥΤΙ. 

« 82. 85. 88. Υἱάδ ΒΌΡΥΔ 8. Υ. ϑααλά. 
Οοηξεν αυοαυο ΤΊ Δ ΩΣ ποίδϑ δᾶ 
Ζοηδτο [,οχ. 001]. 1090. 8. ν. ϑάχος. 
--ὐ  , Τατεὶς, Ταγίοσδια. [68. 

11. 16. ΑΙ. [ε6. ΧΧΙΠ). 10. Οομίον 
ΕἼ] ογὶ ΜΙΊΒΟΕ]]. . 0. 1]. «. 10. 
Ῥ- 332. ουἱ Οταοὶ Ὁ ϑάλασσαν 

, Δα εσρσχείδηϊξεβ πομπιΐη8 Οτγεβοὶ οσῖρ- 
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ϑδει αὐδεὶ ἀϊρσίϊο ἀδεοομοίταζο νἱὰρῃ- 
ἴων. Νδῃι Οτεθοῖθ ῬὈσίπηυμπι ιἱοἰέα- 
δαὶ ἔιιθδ6 ΟΡΙΏΔΟΣΡ ϑάρασσαν, ᾳιοά » 

ϑάδτε. ἰῃ ἴδια Ῥαϊττωθηοῦιδ οὔ 
Βυσαπεὶ αρυὰ Αἰδοπρουϊα ΠὨεΐρποα. 
12}. ΠῚ. Ἰεσί οὔβεσναί. Ὑ͵46 χιιο- 
:6 Αροϊτα Οοτηταθηΐζ. ἰῃ Ῥβαΐμ. 

(ΧΕΝῚ]. 7.) Ρ. 960. Ὁ. υνῖ ϑαλάσσης 
τηδηο ϑοσὶρίογατα οχ ϑαρσεὶς ἔκοϊα τ 
6886 διιδρίολίαγ, δια υἵδεγαυο [Ἀ11}- 
ἴαγ. τ Ἵ ἱμίσάσμι πεαγὰ ποίας, 

ἐξα ἀϊεοίαπι εχ ϑοπίοπεβ ϑορααῦιὶ δὰ 
δι. Χ. δ. ἃ τουΐζιδ Πυςσέξαυτα ο0}}}- 
βίοῃθ. Οείοσιτι δἰΐδπι 6. Χ. δ. 
ἴπ οοὗ, ΟἾ 8. θάλασσα Ῥχτο οαἴοπι 
νοοο Ηθρν. Ἰεχίίαν. γιάς φυσια 
8. ν. ἀφίσως. 
ΘΑ ΛΑΣΣΑ ἜΤΑ ΚΗ. ὩΘΌΣ» 

ἰφμεαοίδοπεδ. ϑγτοτα. 168. ΕΧΤΥ. 
2. 1ῖ, αυδδὶ ἀνε αἀἰδαποῖδο νοραα 
ἐϑϑθηῖ: 9» Ὁ» ἐαδωϊέ βεὺ ἔφμε- 

ἴποίμπι εεί πιατε. . 
ΘΑΛΑΊΣΣΙΟΣ, "πατίπιΣ. Ἐ Μδοο. 

ΓΝ. 23. πορφύραν ϑαλασαίαν, υ- 
ῬΆΤΩ, τη ηδτη. ὙΥΙᾶὰε δὰ ἢ. πως 
Ι. Ὁ. Μιςοβδὲϊ]β. ; 

ΘΑΔΛΛΟΙ͂Σ, γαπμισ, οἵ φροοίδεϊηα 
γαημις οἰξυα. ΓΙῸ» ,"οιίπρπ. ἴῃς. ὅδῃ. 

ΨΙΠ. 11. ὅγιαμι. Ῥχονεγῦ. ΧΙ. 28. 
νιάς εἰ 2 Μδος. ΧΙΝ. 4. ΗἩδγοὶ. 
ϑαλλὸς, χλάδος ἐλαίας, ἄνθος, γίνημα, 
καὶ «ἂν τὸ ϑάλλον, κυρίως δὲ κλάδος 
ἐλαίας ἣ φωδικος βλάστημα. 1)6 γαπεὶς 
οἶνυιξ νοχ εἴϊδιη ἸορίυΣ δρυά Ατὲβ- 
τσρδδποῖι ΕοοΪθβ. ν. 738. ΖΕ] ἴδηι. Υ͂. 
Ἡ. Ι. 1. εἰ Ῥοϊγαηυχ 1. 91. 1. 
Ψιά6 Ῥεγίξομλισι δα 2Ε]ἴδη. ἢ". ὁ. οἱ 
οοπξ, ῬΒΔνοσίη, ν. ϑαλλός. 

ΘΑ΄ΛΛΩ, υἱγεο, ρεγυιῖνο, ογέδοο, 
πδίρο. Γκ)» υγεο. ΦοὉ. 11]. 1]. 

Βιοἰἰὰ5 ἜΤΟΣ δαοίοσίἐαίετη βεσα- 
8, Ὠ66 ἱπσρδοῦυ οοαΐοε Ηεθγαῖοο, 
ῬοΙΡεγα ἢϊς Ῥοδβυϊ: Γ» γείερο 

πε. -α ἍΝΔῪ ΗΒ, ἃ Ὁ)» δοπε- 

μοῖο. Ῥτον. ΧΥ. 14. 94λ- 
λει, ἔβοῖὶθοα πέέεῖ. Ψψιὰρ Ψ26οοὺρὰ δᾶ 
Απῖδοὶ. Τ. ΧΙ. Ρ. 181. Θάλλειν ἀκ 
λοηεπέδις αυοαὰθ ἀἰοὶ ἀοσες ἰοσυ 
Ῥῃϊοηῖα ἀς Επχϑρογαῖ. Ῥας. 933. Ε. 

θάλλω- 



τ εἰαξίᾳ ϑμέλλονες. 80 υἱγέεϊς φιρηθο 

Θάμβησις. 

τὴν ϑάλσῃ ἐσὶ τῶν νεοσσῶν, ταλίετ ἐπ τ 
αεετειν, τὶ ἀοουϊξ Βυτηδηπεθ δὰ 
Ἄαὶοσ. Εἴδος. 1. 77. -- [29 ἐκείν. 

σπου. Ῥτον. ΧΧΨΝῚ. 20. ἐν πολλοῖς 
ξύλοις θάλλει εὖρ: Ου)ὲ ᾿πίεΥΡ θα ρΙδηα 
τουσαχέντ οἾ.5, ατποὰ ϑαΐοτηο αἰχίξ, 
Ρἰδευῖῖ, φποά υἴταπι ἃ Ἰοοιοπίθ ἀἰ- 
ἔεγοπῖῖδ, δὴ τσ δαὶ δσυλ ᾿θ14ϊη6 
ε͵)ι5 δος οσὶξ, ποὺ οομβεζιῖ 9866 ,26- 
τι δα ἢ. 1. Ἐσοάεια ἔτορο Ηοιιον. 

ὁ Πιβά. χ΄, 212. φλὸξ ἐμαράνθη ΒαΡοεί. 
--τϑ. βετγπεῖπο. ὅεπθο. ΧΙ, 10. 

8ιν. ΧΙ]Π). 31. ἔχνος καρδίας ἐν ἀγα- 
δεῖς σρόσωτον θάλλον, ᾿πιᾶοχ Ἀ1]Ατὶ8 οἵ 
ὈΑΠΘΩΏΠΠ:: δηϊτιΐ οϑὲ ᾿ρ88 υμἱέως λεΐα- 
τίαε. ἴτα οἀ. (οχρ]. Θυοά δυΐζομλ 
ἴῃ ῥἱασίτνῖβ οὐ, ἴοοο θάλλον ἰερὶ- 
ταν 1δὲ ἱλαρὸν, 6 ρὶοδθεπηδί ογίιιτς 
τἹδείζατ. 

ΘΑΑΠΙΩΖΘ. Ἐπὶ 'ρ86 ντὸχ Ηδ- 
« δτδῖσα γ ἜΓ ΡΙΌΓ. ἀγηιατία, αὐλπὶ 

ΑαυΠ4 ἐπάλξεις, »χορερπαομία, ἴπ-ν 
ἱετρτείδταν ὕδηΐ. ὟΝ. 4. ϑγυησηδοῆ. 
δαΐοια ὕψη. πᾶὸ Η βγεῖ: Θαλ- 
«τὼϑ (δὶς επίτα ἰορεηάσπι Ῥτο Θαλ- 
αιὼ νεὶ Θαλπσίω, υἱ ῬΒΑνΟΥΪΠ 
δ|τρ5.1), ἐσάλξεις. ᾿ : 

ΘΑΓΛΠΩ, ἴσου, ἐπομδο, οαἰεξαοὶο. 
3}. οοπρτέηιο. Αι. δὸ ΤὨθοάοί. 
ἴεβ. ΧΓΧ. δ. ΣΉ, οὐηεργόάδιπι, 

4 8ρῸ : δ οοπερτίπαίμν, ϑαλφνήν. Νιχὰ 
ἔοτίλϑδα Ἰεριὶ ΓΤ» ἃ ἫΣ δὰ: 11}, 

οὐχμετε ὃ δια τπᾶπε οὐπιρτίηιενε θεξ 
οἴδαι αὐϊσμἑά πιαπε 7ζουεγε. Ὑαυϊρα- 
ἴα: εἰ φμοί οοπίθέμηι ἐδ. ---- ἘΟΤΑΤῚ 

ΡΙΉ. εαἰείαοίο. οὉ. ΧΧΧΙΧ. 14. 
ἐσὶ χοῦν ϑάλψει, 86. τὰ ὠὰ αὐτῆς. --- 
120, τόσων, αἀγωυο. ἴ Άδρ. 1. 2, εἱ 

4 81 ϑάλσεν δ6ῆδι: ὙΠ ΟΤΘΟ 46 005- 
οεδα δοεὶρίοηάτιτι οὐ, οἵ ἱπσογίαβ 

ε ΟΙΡΓεΒ σύγκοωτος μαρεῖ. Ν᾽ αἸραία : 
εἰ ἀογκπεξεδαὶ επὶ γέρε. ΗΘΌγ. ΓΛ) 

᾿, }, οοπομδίπανε τιοῖαί, ἃ : 

ἱανίατγ βι. ΑἸ οοπέεσυπέ 
ὌΣ οαἰμῶ, ἱποαίμ. --- γχν 

απο, ἱποιδο. Ὦεται. ΧΧΙΤ. 6. ἡ μή- 

ὕος. 11. 

Φ 

ομδεῖ Ρα}}18. 

ΘΑΜΒΕΎΤΑΙ, οδεϊμρεεοεπίεε. 
Ὁ ΓΙ)» ἰευες, δαῖ μοίΐι.8 ἐμηπενέες. 

Ααι. ϑορᾷ, 111. 4. υδὶ νἱἀθπάυϑ γ 
Μοπιξβυοοηυβ. 146 ἱπέγα β. .υ. 
ϑαμβεύω. 

ΘΑΜΒΕΤΥΊΏ, οὐείμρεϑοο. 171Σ.9 ἐπε- 

πιθο, ἑαηψμαπι ἢμυίμα, φμὲ αἰσέο νὸν 
οὐπί ἐπεί, ἴξ. δωρεγδίο, ζαϊο ρίογίον. 
Αια. ὅδ. ΧΙ Ι͂Χ. 4. ϑάρβευσας ὡς 
ὕδωρ, οὈεϊαραϊδιὶ αὐ δαυδπι, ἢ. 6. 
Βγασορβοῦία θεὰ γαδίε οαπὲπα οοΥ- 
Τερῖιι8 68 5. (6  Ἰγαδιὶ, ἵγὰ οἰδδυ δι 
ἔμιθ!. Ῥγο ϑάμβιυσας Ζιαηΐὰαα τηᾶ- αὶ 
νυ] ϑάμβησας, ς0}}, Ψυἀ. ΙΧ. 4. 
(οηΐον Ὠταδβίυπι ἰπ Εταρτα. ᾿. 198. 
νΙὰδ6 ᾿πῆνσα 8. ν. ϑαμβίω. 

ΘΑΜΒΕΊΏ, οδείμρεαοῖο, εἰ οὗ- 
οἰμροῖο, ἐσραυειοο. ΓΙᾺ τ ΓᾺΣ) 
Ρῃ. εἰ ΝΙρῆ. 4 ὅπηι. ΧΧΙ. ὅ. 
Ὦδη. ΥΙἼΙΠ. 17. Αᾳὰ. 1 ὅπ. ΧΥῚ. 
14. ..-- ἸΏ» αοοσείεγο ομῆι ἰγοηιογε. 

ὁ ρα. ΝΠ]. 15. Αᾳὺ, 1 88:1. 
ΧΧΠΙ. 26. εἰ Ρε. ΟΧΥ. 11. ὦν τῷ ἃ 
ϑαμβιδϑω. --  ξ» Ῥανεο, ΤῊ 

Ρβ. 111. 6. ἐϑδαμβήδησαν. --- ΡῈ 7}5 
Ηἷαγ. ἰευεε. συά. ΙΧ. 4. Αἥὔὐυὔξ νετα 
ἰοφεσυπὶ ὩΥῚΠ. (υπάς ὙΠ» ϑάμ- 

βος, ἱεγγοτ), ἰδγτογε ρεγοιοὶ, δαξ, 
ᾳυοὰ πηδρδ ἱδοοῖ, νερὸ π᾿ ἔδ. 

ηοπ ἐ6:ε, (ἰρθυδγαπς ποίσῃοτῃ οὖ- 
εἰμρειοεπαὶ, αὐ Ααὰ. Οεα, ΧΙΙΧ, 
4. εἰ ϑορδοη. 1Π|. 4. σοηΐεσ Ὠοθ- ὦ 
ἀονϊοῖηι! ΒΙ10]. ΤΒοοὶ. Ρ. 11. Ρ. 48. 
δ νἱὰδ βῦργα 8. Υ. δειλὸς εἰ ϑαμβευ- 
ταῖ. --- ἸΧν σοπέγεηιοο. 1 ὅδτη. 

ΧΙΝ. 1ὅ. - πον αὐἀηηγογ. Ααυ. 

Ρᾳ. ΧΙΥΙΙ. 6. ϑάμβησαν. Ἡδεγοῖ. 
ἔδάμβησιν, ἔϑαυμάσϑη, ἐξεπλάγη. 
ϑγιηπι. 700. ΧΧΥ͂Ὶ. 11. ϑαμβοῦνεαι. 
ϑαρ. ΧΥΤῚ. 8. ϑαμβούμενοι δεινῶς, 
“ταυϊίον ρετομϊδὶ. Ο]ο88. ΜΆ. ἴῃ δ. 
αμβούμενος, ἐκαληττόμεγος. 

ΘΑ'ΜΒΗΣΙΣ, οδείμρεζαοίἑο, δίι- 
ῬοΥ, Ῥανογ. ἸΏ αοοοίογο σμηὶ ἐγέ- 

ς 



᾿Θάμβος. 

α αογο. Ααὰ. Ῥε. ΧΧΧ, 990. υδὶ Ἀεοὸ 
95 Βαρεὶ ἐν ϑαμβήσε μὼ, --- 

ἜΣ ἢ. Αι. θευῖ. ΧΥ͂Ι. 8. - 

ΘΑΊΎΒΟΣ, ἴἄδῃ. οὶ, ἐεγγ δίδ. 

Οκηίῖ. ΥἹ. 8. 0. .- ἌΡ Αᾳυ. 

Ἐχ. ΧΙ]. 11. ἐν ϑάμζῷφ. -- ὈΠΠΠ 

Ρἷαν. οσπέγῥβοπεε. Οοδεὶ. ΧΙ]. δ. --- 
ἽΠῸ Οδηῖϊ. ΠΙ. 8. -- ΠΡ υδυεα. 

ΠΧΧ εἰ οἱ λωσοὶ ΤΉΣοη. 11]. 46. 
Ἰδρετοῦς ΒΝ. ““- ΓΞ» ἐγέποτ. 

ἢ Ἑσϑοῖ, ΥἼ]. 18. --- ΠΟ ΤΊ, ὅορον. 
1 ϑαζ, ΧΧΥ]. 19. ϑάμβος κυρίου 
ἐσέσεσιν ἐπ᾿ αὐτοῦ, δίωρον ἰδονιὶπὶ, Ἐ. 
6. Φορον Ἰλοιιὶηδ, αἱ Ν αἰβαίαια νϑσῖε, 
᾿, 6, δοιιπα βτανὶδ εἰ αἰΐμα. ἩΘΕΥΟἢ. 
Θάμβος, ϑαῦμα, ἔκαληξις. 
ΘΑΜΜΟΥΖ, 7λαπιπιμΣ. Ἐπξ 1ρ- 

,δύτὰ Ἡεῦτ, 7.» ποιαθη ἑάοίξ εἰλ- 

εἱοὶ. Ἑξοοῖ, Υ111.14. ουδὲ ΤΘοάον. 
ὁ Θαμμοὺζ, ὁ "Αδωνίς ἔσει κατὰ τὴν 

ε Ἑλλάδα φωνήν. ία46 ΤΕΥ] ὨσΊΪ Γλῖ69. 
ἄα Ε]είι δι ρον ΤΠδιηταιζ. ὅ. 10. ἱπ 
ΕΊ. ΟΡ 8. βδιδοτὶβ ἂς ϑεϊἀεπῦπι (8 
θιὁ ϑγτίβ ρας. 331. βοᾳ. οἵ Αἀ4)- 
ἔκαι. Βογοῦῖ μας. 312. 564. 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΙΡΟΌΣ, φιογίἐμενι. 
πῶ,» αὐ νιογίεκάμοι, Νυμα, ΧΥ ΤΠ]. 

ὅ4...ὦ γῶν, ὑστέρου, ἴξ. ἐπίεγρτεδ. 

108. ΧΧΧΊΙΠ, 48. ἐὰν ὦσι χίλιοι 
ἄγγελοι γανατηφόφο. Ναμαη ῬΟΓΏΣ.}- 

ἐ ἰἀσυμὶ γγ} οὐτὰ γη5Ὁὺὴ διὰ Αγαῦ. 

ωδι ἴῃ 11. οἴαια οογμιοαεηαὲ 

Ὠοδσμπδιαῃ Βαρεί. Αἀάδα 4 Μδροδρ. 
ΨΙΠΠ. 17. 
᾿ ΘΑΓΝΑΤΟΣ, "ποΥ5, ρεεέϊς. " ΠῚ» 

ἐποεῖρα. 9. ϑδγα. 1. 95. βες. (οἰβὶ ἴῃ. 
εἰς ϑάνατυν ἐνραυματίδϑης. ΜίιάσξυΣ 
Ηἷο ἱηοΥΡΓ68 ἰδ ρ 1586 γον» αἷὦ πιο- 

γἱεπάμηι. Οὐΐεγυτη ἢ. 1. ἀπε νοῖ- 
δἰοκιοδ οοδ] τἶδε6 νἱἀοπί: πδῖὰ ἴῃ 

« 4115 οοὐά, Ἰορίίυν ἐπὶ τὰ ὕψη. ---Ἢ 
ἀν 1197, » ἀδεοίαέμα. 200. ΧΥ. 84. μαρ- 

τύρον γὰρ ἀσεβοῦς ϑάνατος. Ἀεδρεχο- 
Τυπίὶ ἔοχίδοθα Ὡοίίοποιῃ δεοαμπαξ, οἱ 
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φεροοαπάϊ, αθδτα Ἡ εἰς. ὯΔ Βαννεῖ, 

"δα Ἰοερεγαπῖ χη 4ποά ρύοδα- 

Θάνατος. 

ΒΙΠἸὰ8 νἱδεῖαν. αροϊίαθ. οοπἠϊοϊέ, 
608. Ἰερῖ686. ---- ΒΡῈ υεγδωπι. 

θα. ΙΧ. 8. Ατδῦ. ᾿ρὼ δεῖ ἡιογε. 

Ἐοτίδεβα αυοαυδ Ἰερογαπῖ ὩΣ --- 
Δ ἰοφωΐ. ΤὨοοά. «6 γϑπλ. ΙΧ. 41. ἢ 

Ιερὶς "ὙΧ,» Ῥεείίδ. Οεείετυτα νἱὰε 
δὰ Ἡ, 1. Μοπίβευσοπυπη. --α Δ» 

"5. Ἐχοάᾶ. ὑ, 8. ΙΧ. 5. 16. 
ζάνιε. ΧΧΥῚ. 25. εἴ 4110] βωρὶι8. 
Αᾳυ. Τδεοά, Ψετοι. ΧΧΧΨΠΙ. 2. 
Οοπᾶ Αρος. ΥἹ. 8. εἰ ΕἼ]]οτὶ Μ|15- 
(611. βὅδογ. [1Ὁ0. 1. ς, 7. Ρ. 59. --- 
ΤῸ ἰμδη. ΗΙΡΆ. ἃ Σ)» ([χοϊεπάο 

"ποτὶ. Ψυα. ΧΥ. 18.1 Βερ. 11}, 26. 
27. 1ετοα. ΧΧΧΥΠΙΙ. 1ὅ. -- 
ΘΠ Ρἱαν. υἱέα. 1 ὅ6γα. 1. 11. ἕως 

“ἡμέρας ϑανάτου αὑτοῦ. ϑδηξιι δοίη. 
Νὰ ἴῃ ἰοσχίυ Ηδργ. Ἰαρσίξυν : φεαπὶ 
διε υἱυεί. ---ο ΓΟ 8 ρεῖβ. βιϊ. ΗΙρ}. 

δ Γ» »ιογὶ ζαοῖε!. οὈ. ΓΧ. 38. .-- 
"Ὁ εἰ. 168. [.11]. 8. εἰς ϑάνατονι. 

Ῥγο Ὁ δα]εοῖίοηθ υπίυ9 δια 

Ἰεροσαὶ 5) δυϊ 5" δάάϊο 

Ὦ ἷπκ ἔπεα. -- γι» ἢ ἀε ἄζονιο. 

Ἡδρδο. 111. 18. ϑάνατον. 1 δροτυπῖ 

᾿)1 διΐ ροϊϊι8 Ῥεῖ τηθίδι μοβίῃ ]ὶ- 

ὈΣΑΡΌΣΩ ΓΘ το ὉΠ Ρΐυτ. 

οοπέμξίοπεα. Ῥτον. ΧΥΠΪ]. δ. [τὰ 
ΒΙΕ]18. 56α [δὲ νοςοὶ ἩδΡγαΐίοο ρο- 
τὰ 5 γεβροπάοις Οὔεθοα τὸ ϑρασὺ ϑάνα- 
σον. Ὠδ αδ νεγδίσῃθ 14 ἐυάϊοκί 
δερεσυβ: ϑάνατο αὐϊάετα ἔ5ο1}ρ 
ουϊνῖ8 ὁσουγτας ῥσονθΐββα ἐχ υ}1}- 
χαὶβ Ἰτοσῖδ Σγγῦ, 864 ϑρασὺ εχ γα }}- 
αι18 ἼΩΝ) Υἱχ δββεδάυοσ αἰνἑηβπάο. 
Θρασὺς οᾶρ. ΙΧ. 18. Ἔχρτίμαί ΓΙῸΣ 

Ῥδσί. ἔπι. Καὶ ἂν ΓῺΓ ϑέγερεγα. 

Ἐογΐα Ἰρίτορ ἴὰ ὑπὰ ᾿ἰΐεγα νἱτίυτα 
ουπσαχεγαὶ ΠΡον ἱπιοσργεῖίθ, ἐρεῖ 
οἴδηι ἴρβο, 48 εἦν8 ἰῃίεχάστα ]1- 
ὈΟΣΑ 88 εϑῖ, δα Ὠοτηΐπῖβ, ἀθ αυο 

θ8 



Θαΐνκατος. 

« ρίξαν ἢ, ]., Ὠδέστασχη ἰδαῦε ὄρβοξ.- 
ἔπ ϑρασὺ ΔἸ δὲ σῷ. ΧΥ͂Ὶ]. 
37. σχληρὸν, ίψμε εὐξα εαπάετα ρεὸ- 
ΕΔ Πα: σδ! στ ἰεῃοσζεῖ, αἰσᾶξω 
βασιιῖι8 εδὲ Μ|ΟΒ55115, 775 Ὧ ΓΙῸ) 

Ἰη ΟΥΤΟΚΑΥὶ ρασιουΐετω, ΕΝ τοῖα 
Ῥοζωϊξ, σοί} δα τοὶ οομϑγταδίο- 
πΘΙΩ, τὸ ψεγα οοπίας ο. ΧΧΙ]. 
31. ΓΝ ΠΟ» λήψονται. --ς Ἷ εἴ 

Ὧ Ἰωδῃ, Καὶ, πποτὲ, τποτιεπάο. “0Ὰ, 
ὁ ἘΝ. 10. σρύδρα χελύσημαι ἐγὼ ἕως 3α.» 
κάτου, ναϊάς {χδὲῖβ διτὶ ΘρῸ πδχὺς 
δ τηοτίοσα. (οηΐετ Μαῖ. ΧΧΥΙ. 
38. Θεὰ. 1. 17. 111. 4. οἱ δὶ 
ΒΕΕΡἾ 118. ---- 7γ}» οἵ οοηβέρ. ἡ, ἴῃ 

Ρἷαν. Ὁ Ἐχοα, Χ. 17. εμέ, 

ΧΧΙ, 29. ΧΧΙΤ]. 26. εἴ 4110] βοριυβ. 
Αἀᾷς Ῥχον. Υ. 5. μετὰ ϑανάτου, υδὶ 
Βομοϊ. οὐ. οτη. χοσῖε: μοτ᾽ ὀδύνης. 

τ Π͵ΙΠῸ εὐπὶ ΣὙ Ῥασυζορίοο. Ῥὲ. 
ς ΧΥν. 5. ̓πτοπῆθρ Ρἷυς, πιογίεδ. 

ζει. ΧΧΨΗ͂Ι. 8. - Ἴ, πιογίχι, 

Ναι. Υ̓1. 9. ΧΙ]. 18. -- Ἴ0, δε- 

Ῥαΐοτεσνι. ζοδ. 1ΠῚ. 99. 48. --- δὴ γε, 
ἐπίέγηκ. 9 βδηι. ΧΧΠΙ, 6, "πα 

οογγμρέϊο. 705. ΧΙ. 14. ΧΧΧΊΙΠ. 
18. 223. 21. 80. --- "5 }16 7. 8. ῬοΣϑ. 

ἔπι. ῬΠν. ἃ 70γ}», οσοϊρί, τεογί! ἀα- 
δ. Ῥα. ΧΧΧΙΠΙ. 21. 1 βετυμῖ 
᾿ 8.2} ἰπ τερίταῖπο δῷ δοβοίυέο 

ἀ ἩΠΓῸ» εἴ ἴα ᾳασοαθα ΟΠ δ] ἄεουβ. 

: "ΠΥ Γν εἰδναίίο, οδὲαεϊο. 
ΤΗοοά. 9 ὅ54π.. 1. 9]. υδ] Μοηῦ. 
Εχιϑείπμαί εἰ νόσθπὶ ἢ ἢ Ἃ ἢ 18- 

1886. 1 ἀϊ)α8 βεραγαίδγηῃ, 86. ὙΠ 

ΓᾺΡ» ὅρη ϑανάτου, φτιοπίεα "εογέϊε. 

βοᾷ εχ τεα βεπίθηξία ὄρη Ἐ. 1]. τό- 
5ϑροπάες Ἡταῖοο χλι ἢ ᾳυοα οἰἶδπι 

Ἰδὲ εἰς ψογεξασ, ἂς το αἰδὶ κα] 

Ἰερὶε ΠΈΣ. Οαίεγυπι γετῦδ Πῶς, 

ε ὅρη ϑανάτου, Βοῃ ϑπί| ΤΗροΔοϊοηίε, 
βεἀ δεδατοσαέῶτα εχ αἰϊο ἱπίουρσζαῖε. 
Ῥναίετοα ἰοσίαν Ῥτον. ΧΧΙ͂Ψ. 10. 
πὲ 8} ὑζχῸ ε ἑερεσιοιν. ἴπ ΤΕΧΏ] 

88 Σχιὰ ϑιαιρόποο. 

Ηεῖν. δος ϑάνασις νοπάξ ἃ παδὶϑ γάρον: 
(τὶο 1Ι το ΓΙϑ υἱεῖ παῖθ ν σσίδ ρμειεεοδεπεῖς 
Γύο» δαρ, ΧΥΤΙ]. 6. πιέσεα ἐσ- 

λήρωσε, ϑανάτου, ΟΥΩΠΪ8 τορϊενὶς οὔ- 
εἰαυεγίδιδ. Αγαθβ: πιογίμεῖδ, δὶ 
ϑάνατος 65 ἰ. 4. ϑανατωθέντες. Οὐπῇ 
ΒΌΡΓΤΑ 6. ν. βίος. Ἡρεγοῖ. Θάκετος, ὅ, 7 
σε εὸς χαὶ ὃ πάσχομεν, τόλος ὃν τοῦδε 
τοῦ βίου, ὃ χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὺ τοῦ 
σώματος, καὶ ὃ σωματοειδὴς ϑεός. χαὶ ἢ 
δυσωδία. ᾿ 

δ ΆΤΡΟΙ ΘΑΝΑΊΎΟΥ, αἀρτὶ πιογί ἐξ. 
ΓΘ. ατυα. Τμοοΐ, Ἰώ. ΧΥΙ!. 8. 

Ιερὶς ΚγγὉ ὙΦ. 
ὁΑ' ΝΑΤῸΝ ΒΑ’ ΛΛΩ, πιορίδις ἕπι- 

"εξ ίο. ὙΠ» δεγομίο, νιώκανο. Ἠαὶ;. 

111. 19. ἔβαλες εἷς χεφαλὰς ἀνόμων αὶ 
βάνατον. Βαμγάθ5 ἰὰ Ανρμασ. ΟΣΐξ, 
δα ἢ. ]. βυερίςδῖατ, 6ο5 νοὶ γι 
γεΐ οἰπΐο αὐυἱὰ 1ερῖ886. ν᾿ 

ωῶξεο οἴαια λαοέαπαλ, ἔμο ὑππο 
πουεηαξ νῖτῃ Παῦθε. 

ΘΑ΄ ΝΑΤΩ ἤ" ΕΝΟΧΟΣ ΕἸΥ̓ΜΙ, »ιογ- 

ἐδ τόπς διῆπ. ΤᾺ) ΓΔ» χιο᾽ εῶρ 
“πἰὐγκ. ὅοη. ΧΧΥῚΙ. 11. 

ΘΑ'ΝΑΤῸΣ ΝΟΣΕΡΟΙΣ, τροῦξ 
τϑυδοσα, Ἀ. 6. ἀσεγδα. ΣῪ» οἰαάνε. 

σειεια. ΧΕΥ͂. 15. ἐν ϑαάνάτῳ νοσερῷ 
ἀσοδϑανοῦντω, αἰοὶ ποῖ ΑἸ 1θοΣ Ἰερεσιηβ, 
εοὶ ἀοοιχηῖδ εὐπὶ ἣϑο γοσρα 6 οδῷ. 
ΧΥῚ. 8. -- ΝΠ ΓΘ» ὑπον- 
ἐδς πρτγιμμϊίπιι, Ἦν. 6. πιοζϑ ρεττί- 
πια, αεογδὶδοίπια. Ζότοτα. ΧΎΤ]. 8. ἐν 
ϑανάτῳ »οσερῷ ἀποθανοῦνται. 

ΦΘΑΝΑ ΤΩ ΠΕΡΙΣΙ ΠΤΩ. κῃ. 
11. 9. δες. ΟἸΪβ. ϑανάτῳ περιπεσεῖδε: 
ὉΝῚ 181] Ἰερίτα ἴῃ ἰσχία ΗοΡΥ. 
ΘΑΝΑ ΤΩ ΣΚΕΠΟΜΕ ΝΗ, πιὸν- 

ἔς ἐεοία. ΓΛ. ϑγταμι. «(οὉ. Χ, 

41... 

ΣΕΤΑ' ΘΑΝΑΤΟΥ, πριόγα τπογέΐε, 
δ, 6. τἰὐριῦτα ἐεηδίδείηα, 86 ἀεοπνοίε- 
εὐπα ἐεπεῦτγα;, αᾳυλ]εα ἴῃ βἰδίυ τηογί8 
οαποῖρ᾽ απίπιτν ΓΤ» φτοβιπάμημ 

Ῥε ΥΧΧΧΥΤΊΙ. δ. δὶ ποὺ αἰίξου 
Ἰερεγαηῖ, δε ῃδι]ο ᾿Σθετῖυϑ τσατιβῖα- 
Ἰοσιιηΐ. -- Γὴ ἐεπεῦγα τηιονῆϊε, 

ΟΩ 

ΕΝ 



ἰχ] 

Θανατόω. 

α Ἦ. 6. ἀεηείϑεηισ. (Τοῦ. {Π1, ὅ. ΧΙΙ. 
49, ΧΧΙ͂Λ. 17. οἱ 410}. Ααάδα 
Αᾳυ. Ρε. ΧΙ.111. 21. υδὲ Ἰοοο σκιὰν 
ϑαγάτου ΥΕΡΟΠΘΓΘ ΤΔΆ]]Θ σχιῷᾷ “ανά- 
του. ϑυϊάδβ: σχιὰ ϑανάτον, οἱ «πρὸς 
άνατον ἄγοντες χίνδυνοι. 

ΘΑΝΑΤΟΏ, οοοϊο. 1, ἐπ 

ρεείε. Ἐχοὰ. ΙΧ. 15. ϑανατώσω σι, 
ὉΌ1 δὺυξ ομλ888 βπί νοῦρα ἐν λοιμῷ, 
αι ΤΧΧ ϑανατώσω σε ἀδ βιο 846]- 

ὃ ἀΔεσϊηΐ,. δυξ ϑοηβυχα ΠΠροσίυ8 Ἔχργϑβ- 
βεύμηί. ψοοστι ϑάνατος 88ὲρ8 46 
»εείε δ ΑἸ οσῖ, σομϑίδς ΟΧ 118, 0180 
Βυπί βυρσα δὰ ἢ..ν. ῥγχοϊαΐδ. --- 
Ϊ, ΓῺ’ ,)επιίδαδ, 80 ΠΡΌ’ Αᾳυ. 

Ῥτον. ΧΙΧ. 18. Ποάυχὶξ 6 Ὁ), 
ἀποτί. --- "ΤΣ, ΗΙρΗ". ἃ 2)». 90- 

οἷάο. 1 ὅδαι. ΧΧ. 82. --- 5), ἐπα 

ἐογποῖο. 1 ϑδτα. ΧΧΙ]. 2]. 1 Βερ. 
ΙΧ. 16. 2 Ῥαγαὶ. ΧΧΙΠ]. 17. οἱ 

ο 4110]. ---ὁ Κοῦ, ΙΒ. ἃ 077, ἀοίεγε 

)ποῖο. “200. ΧΧΥΡῚ. 18. -- Γ : 

ὨΠΊΟ: ΓΟ: 2), Καὶ, ΡΒ. 
Ηἰρῆ. εἐ ἤορῃ. θη. ΧΧΧΨΠΙΙ. 
10. Εχοά. ΧΙ. 11. ΧΧΙ, 17. 866. 
εοἄ. ΑΪεχ. εἴ αἰ] βεθρρίιβ. ϑγσητ. 
20». ΧΧΧΥ͂Ι. 14, --- γῶν πιογε. 

Οὐμ6]. Χ. 1. μυδω ϑανατοῦσω. (ΜΙ- 
Τὴ οβῖ, 51 ϑανατγοῦσαι ΒΟΥΪ 5 τὰ αγατοῦ ἕν ὑα. ΧΙ. 84. σον. ΧΧΙΪ. 19. ταρὴν (ρτὸ ἘΧΧ γγὸ ϑανοῦσαι, δυπί νεῖρα (δ- 

ἀ ΒΑ ΟΩΙ ἴῃ ΟΑΑΘΔΌ ΟΠ Αη18 Ρ. 83.) 
ΟἸΪοσθ9. ΜΚ. ἴῃ Εςοἶθβ. μυδὰ, ϑανατοῦ- 
δα, μυυῖζω νοχροῦσαι. ----Ἢ ΛΩΝ ΩΝ 

Καὶ εἰ ΗἸΡΗ. δεροϊπάο. 4. ϑϑτη. 
ΧΧΙΙ]. 41. 
νῷ δαί σοιιδ. ὅ6γ. Ν1Π]. 17. 

ὄφεις ϑανατοῦντας. --- ῬἜ. ἐπίδω, 

1. ργεβίοσ. Νιυτὰ. ΧΧΙ. 16. ϑανα- 
φοῦντας, ΒΑΡΙτ Ἰσηθὸ γ6] νεηθηβῖο 
ποοδσιῖθθ. (ομῆ. Βοοβασί Ηΐδτος. 
Ρ, 11. 1.}. 11]. ο. 18. -- ΠΓΔΌΓν 

οοοἷδίο. ῬΒ. ΟΧΧΥ͂ ΤΙ]. 12. ΟΙ. 41. 
τοὺς υἱοὺς τῶν σι ϑανατωμένων. ϑιυδρὶ- 
οοῦ, μὲς ἀπι88 ν βίο β Θ08].1986, 4]- 
ἰογϑῖω, τοὺς υἱοὺς τοῦ ϑανάτου, Δ] ΟΥΑΙ. 
ψοῖο, τοὺς τεϑανατωμένους. δ Μδοςο. 1. 
60. ϑανοτοῦν ποίδι ᾿πογέξηι ἀδοσγη γε 

86 

ΤὨνοη. 11. 59. ... ᾿ 

εἰ ἀϊοίαγε. Μυϊραῖαβ Ἰερίξ : κατὰ τὸ 
σύγκριμα, ἔδανάτουν αὐτόν. 

ΒΘΑΝΑΊΤΩΣΙΣ, πιογίὶε ἐἰϊαίϊο, ὁ0- 
οἱδῖο. ΟΣ, ἱπῆπ. Η!ρΡἢ. 2 ὅδ. κ 

ΧΧΙ. 4. ἀνὴρ ϑανατώσεως βες. ΑἸὰ. 
Ἐπὶ ὶ. ᾳ. ἀνὴρ ϑανάτου, δαΐ υἱὸς ϑανά- 
του. 43: ϑατα. ΧΙ]. δ. --- Γγ. 1 ὅδγα. 

ΧΧΥῚ. 16. υἱοὶ ϑανατώσεως, πιογίϊ 
γεῖ, αἷσπὶ, φμὲ ἐπίογ Ποϊαπίμγ, Ῥτο 
αυο ἱπ ΟοιΩρὶ. δ ϑ'γυμτηβοῦο υἱοὶ 
ϑανάτου Ἰορίταγ. ὙΊά6 ΟἸα4858511 ΡΏΪϊ- 
1ο]. 8. ῥ. 97. οὰ. Ὁδι εἰ 1,ουδάδῃ. 
ἀε Ὀἱαϊθοιία Ν. Τ. Ὁ. 108. 
ΘΑΝΝΕΙ͂Μ. Ιρβὰ νοχ Ηδεργαῖοα ἃ 
Ὁ Ρίαν. εχ βίῃρ. 2» ἀγαοοηεε. 

ΤΒοοά. [686. ΧΙ.ΠΠ1. 90. 

ΘΑΉΤΩ, ϑερεῖτο. Ἰ)γν δαΐίδαπιο, 

οοπάϊο. Θεα. 1,.. 36. Βοπίε οἀοτί- 
08 οοπάϊεραδίιν τηοτίαυδ αρυὰ Οχὶ- 
ΘῃΐΆ 168 δηΐθ ϑϑρυϊζαγδτη. --- 2» 

δορεῖδο, ἀιώπο. αδθῆθβ. ΧΧΙ͂Ι. 4. 
ΧΙΧ. 81. ἐχεῖ ἔϑαψαν λείαν. "ἜΔα- 
Ψαν Οταρὶπθ τοοῖα ταυΐανις ἴπ ϑα- 
Ψα, δοοοχηπιοάδίε δὰ ἱεχίυμι Ηθῦσ. 
ΡῚ "7 μ᾽ Ἰεσίαγ. ει οεῖ ὁ 

ῬγεοοάοπΈ)ιβ νουρὶβ, εἴ αυἷ8 ὑπυχὰ 
Ἰάδιθαμπα νοοαρυϊυτα ἔϑαψαν Βΐ5 ΒοΟ 
ἴῃ γοῦβα ργεβοδϑϑὶς, βοῦῖρδα {Πυα τα- 

αὖδθ6 τοῖα οΟἸ]ρὶ ροΐοδί. Νυχα. 

κατὰ ταφὴν) ὄνου ταφήσεται, Βορυ]αγα 
81:1 βερε)οίυσ. γι ά6 δὲ ἄεδη. ΧΥ. 
1δ. εἴ αυ8 δἃ ἢ. ]. ποίαϊα συπί ἴπ 
γ. τρίπω. ΤΟΌ. 11. 9. ϑάψας, ροεῖ- 

7 

ἴον. ΙΨ. 8. εἰ ὟἿἽ. 156. ϑάστειν ἩΟΏ 
ἴατὰ πυᾶς δορεῖγε αυδτα λοπεδίε δ6- 
ρεϊέτε ποῖδῖ, ς0]}. Π». ΧΙΝ.. 12. υνὶ᾽ 
τὸ 60 Ἰοχίξαν ϑάπστειν καλῶς εἷἱ ἐνδό- 
ὡς. 

ΦΘΑΡ̓ῬΙΑΔΕΌΣ, ,άεπς, απὶπιο- 
δι. 4 δος. ΧΙ]. 18. 

ΘΑΡ̓ῬΙΑΛΕΏΣ εἴ ΘΑΡΣΑΔΕῈ,- 
ΩΣ (πδιλ υὔυσααμ8 βου ρ (}), ο0»- 

ἐν, αὐααοίεν, φσυππηια οὐπὶ Οἷγ- 
ἐμίε. 8 Μᾶαος. Ϊ. δ. βοηϑεῖν ἑαυτοῖς τα 
καὶ τοῖς τέχγοις καὶ γυναιξὶ ϑαῤῥαλέως, 

αἱ 510], ᾿Πραγίϑ δὲ ὑχοσίθτιβ 8015 ορῖ- 
Σ , 

Ζορμεϊγῶ ταπῖα οδῥίδεεηι. 



Θαῤῥίω. 

« ἰαἰατοσέαν ζογέμεν ρυρσπαπάο. [Ὀϊὰ. 
γ. 43. ϑιαῤῥαλέως τελευτᾷν. ἘΖεαγοὶι. 
θαῤῥαλέως, εὐϑαρσῶς, ἀνδρείως. [ἄστη 
ἴετε ἴγδαϊε ἀποαὰς ϑυϊάλθ (ας Ζο- 
ὨΑΤαΒ 1, οχῖς, οοἱ. 1095.), αυ 8. ν. 

ῥαλέον γτοσίδ οὔδογνδῖ, ἀἰϊδοσγε 
ϑρασὸς ἃ ϑϑαῤῥαλίος μος τηοάο, υἱ 1]- 
Ἰαὰ τηβὶο ΒΘ, 80, ἢος δυΐσαι θοῃο 
ἀϊοδῦαν, 1. 4. εἰΐδτα ἐχθπιρία ἰδία 
5αϊῖς ἐοτηοηϑίσαπί. ϑϑυὈϑιδηῖ. Ηρ 

δ ῥᾳλεότης ἸεσΊίίυῦ ἀρυὰ 50[0]. ΞΕ βοῦν 
Ῥεσα. νυ. 5396. 

“ΘΑΡ̓ῬΈΏ εἰ ΘΑΡΣΕΏ, οοη- 
,"πάο, δοπο ἐπε ἀπῆπο, αμάξο. δ᾽ 3» 

ποὴ ἔηεεο. ὅἀφη, ΧΧΧΥ͂. 17. ϑάρσει, 
εοπβάε, ὅοπο εείο ἀπο. Ἐχ. ΧΙ. 
13. ΧΧ. 20. 1 Βορ. ΧΥΤΙ]. 18. εἱ 
ΔΕΡῚ βεορέτβ. --- ΠΣ: Ρτον. ΧΧΧΙ. 

11. ἐπ᾿ αὑτὴν ἡ καρδία φου ἂν- 
δρὸς αὐτῆς, ΠΟ ΜΔΣΣ 1Π1 οον τρδυῖὶ 

« ἐπε. --- 1 γοδοτογ. ϑϑγτοτοθο. 

1 δατι. ΧΧΧ. 6. ἔδάρσησε. ἴπ ἰεχία 
Ηδφδτ. Ἰορίζας : τοδοτγαυὶέ δὲ ἴῃ ὕουα, 
θεὸ «μο, ἮΝ. ε. οοηζέδιις δε, «ουα. --- 
ὝΞ Ὁ "εμέογμτη ο4. ἴτιο. {05}. 

ΧΥ͂. 86. θαῤῥῶν. Ἰερὶς Ηερνδίσυπι 
ΦΊΖΩ ὐωΣ 5. δομέμης 674. ϑοϊιζασα 
δαΐεια δρπὰ Ηοργεθοβ Ἵσαῃα αἰς τυ, 
ἴπ 480 4υΐδ 5ρεπὶ βυδπι δίχυε βάυ- 
ἴδια μοπῖ. ὅϑῖτας. ΧΙΧ, 9. ϑάρσει, 

ὦ πον ἐεί υοά πιείμαξ, 8. δεομΓ μα ἐδίο. 

ΘΑΡ̓ῬΙΟΥ͂ΣΑ ΛΕΤΩ, ἤδεγε ἴο- 
φποτ. ὈδΣ ΟΝ ἄϊοο υεγδα. 

Ῥτχον. 1. 21. 
ΘΑΡΣΕΙ͂Σ, εἰ ΘΑΡΣΕΥΙ͂Σ, Τλατ- 

2:2, ΠΟΣΩΘΏ ἰΔρ 8. ργείοβὶι, οἵ υτΡ 15 
Ἰρεσῖβεκ, απ: οἴϊτα Ταγίεαδμδ ἀϊο6- 
Ἰβίυγ. ον Τατίεεσιδ. ἘπεΟΐ. 

Ι. 16. ὡς ὅρασις ϑαρσεῖς, νεἷ, αἱ ΑἹ. 
ϑαρσιὶς, ἰαπαΠΆτη δρδοίθβ Τβατεῖθ, Β. 
ε. οὔτυβο ,. Μιᾶς Βγαυπίυτα ἀ6 

ε γεκῖϊα ϑαοεγα, Ηορν. 1.1. 1. ς. 17. 
σι. 1. 3. σλοὴν βαδίζον εἰς Θαρσεὶς, 
πϑνὶβ Τατγίσσνε νϑίθηβ. ΑἹ... 168. 
11. 16. Εξεοι. ΧΧΧΥΠΤΙ. 18. Οἱ 
Βοοϊππη Απίτα. ϑὅδοσ. 1,0. Γ΄. ο. 
4, εἰ ΟΙάοττδπηὶ 188. ἄς ΟΡὮΙΡ 
εἰ Τβατεῖα Ηεἶκεῖ. 1714. 4. Μ|46 

81 Θάσσον. 

φιοαυς βορδδσ Απίτ). δα Παηίθϊοιι 
Ῥ- 60. 864. 

ΘΑΡΣΙ͂Σ, Τλαγεὶς, αἰϊυὰ υὐδ]β 
Ὠοσλθη. ΣΤ Φφοίαγὶ, ἃ Ὁ» “ 

“οἵ. ἴεν. ΧΙ͂Σ. 2. 1,ερῖβθθ νἱἀϑηΐυς 
ΓΡΌΓΙ τ 73» ὄψεσι. Ἑξοςὶ. 
ΧΧΥ͂ΙΙ. 16. υδὶ φεουπάσαι (αρ- 
ΘΙ υπι ᾿π Νοῖ. Οὐ. νοσίθγιμι ἐκ 
ϑαρσὶς, αὐυδεὶ Ἰορίβϑεηξ δ ΠΟ. 

ϑοα Βοσ παινη ἔδο!]6 Ρεσευβδά θρίξ. 
Ιδροσγυπί μοϊίυδ 78)» ΜΝ. ς0]]. 76εγ. 

Χ. 9. 

ΘΑΈΣΟΣ, Μάμοϊα, απὶπιὶ τοῦκν, 
Ῥοίεπέα. γ᾽» τοδωγ. Φον. ΧΥΤΙ. 

9. καϑαρὸς δὲ χιδας ἀναλάβοι ϑάρσος, 
Ῥυζιιϑ δυΐεπι τοδηθυδ τεοϊρίαϊ Βά- 
οἶδα. Οομῖ. Αςἰ. ΧΧΥΠΙ]Π. 16. -- 
Δ ΤμΓΤμδ, 4 Ῥαγ. ΧΥ]. 8. υδὶ 

25 εἰστβοδὶ οεγγα δείϊοον, ἐπ 

φιεῖδωε ΖΕ ίορες εἰ πγεὶ 
4μαπιὶ αο Μαμοίατε απὸ. 1)6 
αμάαοία Ἰεσία; 1 Μδοολρ. ΙΝ. 35. 
Ἡδξδγοῖ. ϑϑάρσος, ἀρ τι δυναστεία. 
1ἐχις. Ογεῖδιι ΜΚ. Βγϑιῃ, ϑάρσος, 
ἡββηΐ ἰα, ἀφοβία. Ἰμοχὶο. Οὐτῖπ! 

Ὁ, Βα. ϑάρσος, τὸ εὔλογον φαράστη- 
ἭΝ τῆς ἧς, ράσος δὲ τοὐναντίον. 
ΡΑΠοοορίο ϑάρους οδὲ μετὰ φαντασίας 
ἢ ἐλαὶς τῶν σωτηρίων ὡς ἐγγὺς ὄντων, 
τῶν δὲ φοβερῶν ἢ μὴ ὄντων, ἢ α« 
ὄντων. ΕΝ Βγαν. ϑοδοὶ, 
Ἡοτμεν. Π]. Ἑ΄, ν. 3. ϑάρσος ἐπα: 
Ῥτοίδίυῦ ψυχῆς ἀνδρείαν καὶ πεποίϑη- 
σιν, δἀδῃι8: τὸ μένος ἐστὶ τοῦ σώματος, 
τὸ δὲ ϑάρσος τῆς ψυχῆς- 

δρεηι ὦ 

ἂν» 

ΘΑΙ͂ΡΣΟΣ ΠΕΡΙΤΙΘΗΜΙῚ, τοδων. 
οἰγομπιρονο. γκ3» ῬΙΒ. τοδοτο. 90. 

ΙΝ. 4. 

ΘΑΡΣΥΝΩ, Μαμοίαης αὐάο. τὺ; 

ΡΙΏ. οογ ἐγαὴδο αὐ πιε. ϑγτατη. οἱ 
Ἑὰ. Θυϊπία (δηϊ. ΙΥ͂. 9. 

ΒΘΑΡΣΥΝΟΜΑῚΙ, αμάαα διρη. 
ῬΙΠ, γοδοτο, σοηονγίο. Ἐπ. 11. 158. 

Βες. (οὔ. 71. Ἡοΐπι. ϑαρσύνϑη. 

ἘΘΑ͂ΣΣΟΝ 8. ΘΑΎΤΟΝ, οεἴεγέιεα, 
Αμῖοο ῥζὸ τάχιον. 9 Μϑος. ΙΝ. 2]. 
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Θαῦ. " 

α 83). ΧΙ͂Ψ. 11. Ῥδυψαϊοῦ. Ρ. 96. Ἕλ. 
ληνς τὸ τάχιν, “ᾶττον δὺ ᾿Ατεροοῖ. 
ΗἩρεγοῖ, θᾶττον, εὐθὺς, τάχρμον, τα- 
χίως. 

ΘΑΥ. ἴρμβα νοχ Ἡξεῦγ. ἡ Ὦν 

ἐλαΐαπεμηι, ἐχομδιογίηε βι συ βοΔῊ8, 
Εσεςοῆ. ΧΙ, 18. ΑἹ. ΕΣ. ΧΙ, 1]. 

᾿ΑΤα5 Ῥαϑδῖχη ϑϑεὶὲ βου θωσ. ΥὙἱάο 
ἱπέγα ἴῃ ἢδς νοςα. 

ΘΑΥ͂, ΗδρΥ. ἡ Ὁ» ἐχίγεμμδσῃ ΑἹ- 

ὃ γβδροεῖ ΗἩδργαοσυῶλ Ἰἰΐοζᾶσα ἄθπο- 
ἴΔη8. Ααυ. Τῆεοοά. ἘζΖεοϊ. ΙΧ. 4. 
Ὁδὶ νἱάεπάυβ Μοπιξαυοοπίιυβ. 

ΘΑΥ͂ΜΑ, αὐηιγαίϊο, δίωρον, τὲς 
"ἰγαηάα, ργοαϊσέιτα. ΓΝ γ2» ἀρρα- 

γέρο, ἴπο. Εχοά. ΠΠ1. 8. Τποουίυβ 
ἢϊς ἱπίεσρσεβ οὐἱ Ααυ1]α δαΐ ϑυτα- 
ΤΔοδ 5 6 ΠσοΠ]θοίασα Μοπίέδλιιοοηϊ. 
θά υἱ δῦ Ααυΐα ἑπρεθηῖϊο ῥτοσβαβ 
δἰίθηᾷ ἐβί ἤφς γογβίω, ἐξα σπου 

ὁ ἰοββεηα σΟΏΓ ΠΟΣΘ ΤῊ υἱάρίυγ. 
Ὑταγδοῖν9 νοοβ ϑεωρία ᾿δὺ8 δαΐ8- 

δεῖ. 81] οοῃ]δοΐυγε ἼοσυΒ φεβαῖ, ῃΣῸ 
ϑαῦμα τεροποπάμτα Ἰυάϊοατοση 9έ- 
μα, αυοά ϑϑγτηχηδοῦο ἢ. 1]. ἰρυΐ- 
ἴὰν ἴῃ Οοά, Μοβαι. --- νῷ» λογ- 

κοῦ, ὅρου. ΧΙ]. 21. Ἠεογοδῖμς: 
ϑαΐμα, ἔκαληξις, ξένισμα. 

ΘΑΥ͂ΜΑ ἜΧΕΙ, σάριϊγαξίο, δέει- 
Ῥον ἱέπεί. Ὁ) .), οὐσίμρεδοο. 0Ἐ. 

ἀ ΧΥΊΤΙ. 8. 
ΘΑΥ͂ΜΑ ἜΧΩ, ααριϊγαϊοποης 

λαδεο, οδείμρεεοο. ὈΣῷ; οδείμρεδοο. 

Α}. εἰ ΤΙΧΧ μος. Οοιυρίυς. 920}. 
ΧΥῚΙ. 8. 
ΘΑΥΜΑΊΖΩ, αὐἀπιτον, δίμροο, τε- 

ἉΡΑοΊΟ, ξιεδριοῖο, ῬΕΠΕΤΟΤ. ὉΔῚ ΓΥΖ δὰ» 
ΤΠ Ραμ. 4 Ὁμαϊά. Ὡογὶ. θδη, ΙΓ. 

16. 36, ας "τ ὙἹΣν λόπότο, κεν. 

ΧΙΣ, 15. οὐὰ μὴ ϑαυμάσῃς «ρόσωφον 
ἐ δυνάστου, δῆ 6 τρί οἷᾶβ ϑριι οοΐας 
(ΕυνῖΡ. ΗἸΡροἱ. ν. 106.) 
Ῥοϊεῃίίβ. --- δ᾽), Ἡορῇ. ἃ δηϊο, 
εἰεγιοίοῦ, Ῥγοξίθγπου, ἀεμιγδον. 00. 
ΧΙ, 1. οὐδὲ ἐπὶ ταῖς λεγομένοις τεϑαύ- 
μακας. Ὑοοετα ὅδ᾽ τπθϑροσῖοα 

ἂς εἰωροτε δοοαρεσυηΐ, φμὸ φπὶς 

48. Θαυμάξω. 

φυρεΐ ἀρδοδέεν αο μενίωτῥαίκε ἐξέ. 
Ομθσοτ Ὁ σατα δ χῳ» ὈΓῬαζιίουΐα, 

ςοπδίγιχεγιπξ, υἱ Ιου δὰ γοσρυσα 
1 βοπατεῖ : δῃ αἴδηλ παῦσδῖο (6 θὸ κ' 
ἔουυὶ ροῖοσί, αυοὰ ἀεῖπας δχροβῖ- 
ἴασαι ; δὴ δ ΒΕυτωοπθῦλ Ποῖ ΟἾΒΕΙ- 
Ῥυϊειῖ. --- ΓΠ Η;:ΡΗἩ. 8 ΤΠ} 45Ρεγ- 

φο. ἴε85. 1.11. 15. οὕτω ϑαυμάσινται 
ἔν σολλὼ ὁτ' αὐτῷ. Ἰορασυσί, υἱ 
Τροίδ υάϊοας Ὠωχοὶ]. εἰ Τοντὰ., 
γι υἱάεδμπί, ἃ Γ]Π’ οϊ γ ΟἹ 586- 

ΡῈ διυρδιδοα οαπὐαπρίταν πσεο δὰ- 
Ταϊταϊ οηλδ, ν. Ὁ, "ε. ΧΙ, 7. Ῥοβεῖξ 
ἴδτηθῃ οἰίαχι οχ υδὰ ΑΥδΡῖορ ἀεσὶ- 

ΨΑΣΙ, ΠΔΌ] 4 47) ἐδ εχυζαυϊξ »γςΣ 

ξαναϊο ἃς ἀδαγαίε. Νες δάτηοάυτα 
ΤΟΡΟΠΔΓΘΩ, δὶ αὐ͵ἷβ 608 νοῦοδπλὶ 
ἡνϑν ἴῃ πιρηΐα Βδυιΐ886 οχὶ βΌ4- 

ταί. Θαυμάφειν ᾳυλλάοαυε εἰἴίλτα πο- 
(δῖ οδείμρετε ομπὶ ἑπυϊαϊᾳ αὐ αἰδοῖ) 
)εἰοαίεηι, ποϊδηϊα Οαϑαυροῦο δᾶ 
ΤΒΘΟΡΆΣ. ΟΠδγ. Ρ. 158. --- ΓΤ, 

ΗΙΡΆ. 8 Δ ἢ φργοιριοῖο. ἴς8. ΧΙΝ. 

18, ϑαυμάσοντω ἐᾳί σῳ. -- γεν 
Ηρ. δὶ ᾿, δίμρεο. θε. ΧΙ. 

238. --α ἼΔΛ;ν Ηρ. ἃ ὋΣ νοὶ 

ΟΝ, ἐβέετο πιε. 168. 1.Χ]. 6. ἣν τῷ 

«λούτῳ αὑτῶν ϑαυμασϑήσιοϑε, Ξυρον 
ἀἰν!ϊθ δοσίσηι εἰ γαθίμίηὶ. δίριῆ- 
οδῦ 101 ϑαυμάζεσϑω «ὠρετδίγε, εἴξεττε 
46. (οηξ, δίγας. ΧΙ. 20. δὰρ. ὙΠ]. 
12. δὸ δοδυϊίθηδι Οροσα Μιη. ὑ. 
9386. ---- οἰ), αοοερίέο. ἃ Ῥαχ. ΧΙΧ. 

7. ϑαυμάσαι ᾳρόσωπον, τεδρίοεγε ρετ-- 
ΦΟΠΑΏΙ. ---- δῷ Ὁ» ἀοπιίνον. 168. 1.11, δ. 

Αδςοορεγαηῖ δ ΘΡατ6 8. ϑαυμάζειν 

68 ποξίοῃε, υἱ εἷς ἑπροίοηέεν δὲ ρε- 
ΨΕΓΕ, ἐπίχψιε σβετε. (ΟΟμδυ ΒΌΡΓΑ 8. 
το ἜΘΛΠΤ. --- ὉΠ), ΡΙΒ. ορπδοίον. 

ον. ΧΙ,11. 11. ϑαύμασαν ἐπὶ πἄσιν 
εἷς ἐπήγαγεν, υδὴὶ ϑαυμάζειν νἱάδξιν 
6888 πιουεγὶ αἰΐψμα τε. --- κι), 0), 

τ γαδὲϊς σισπ, Ααὰ. Ῥγον. ΧΧΧ. 
28. δαυμασεώϑησαν, σμπξ ταὶ αὐπηιο- 
ἄμηι ἀἰ ποία ἐπέεϊίδοίι. 1 ΧΧ ἀδύνα- 



459  Θαυμασυὺς. 

Φ60. ὕοἔϊ. 11. 26. αδί γρὸ εἰς ϑαυμά- 
Φιὰ Αὐδθς ἰοτγίδεδε τεοίυ6 Βεροῖ εὰ 
᾿ϑαυμάωα, οἱ ΟΧΧ Ἰοοο ΣΟΙ, 6.) 

αετίηι ρα Αὐἰἶᾷε ὙΒορὰ. ἐὰν 

Θαυριέξω ϑαυμάσια. 

4 νά μοι νεῆσοω. (δε Ἰτοΐγα 8. ν. ὑφιρ- 
αἰοίνεμ. -τ ξεῖν αεεο. ὅτευ. ΧΙΧ,. 

41. ϑαύμασά σευ τὸ πγέσωσνν, Ῥεῦβο- 
πδτὰ ζδτῖ ΥΕΡΡΕΧΙ, Ἀ. 6. (ι γδίο- 

Εδάοτα ἐοττηαΐδ Ἰορὶ- 
ἴως φυοχυε Ὠεαῖ. Χ. 17. 00. ἀγα 
10. ΧΧΤΙ. 8. Ῥχον. ΧΨΤΗΙ. δ. 
ΙΧ. 15. εἰ ὁσηξ. [κχ. Ν. Τ. 8. τρ Υ. 
ες. Υ΄. 1. ἀνὴρ μέγας ἑνώσιον τοῦ 

χωρίου αὐτοῦ, καὶ τέλαυμασμένος «ροσώ- 
ὃ τῳ, ὙἹΡ ΣαΆΘΤι18 ΟΟγάτα ἀΟΠΙΪΠΟ 5110, 

εἴ “απ μευβοπαπὶ δαπρίείεραηΐ, Ἀ, 
8 "παχίπιε δρεοέαδιϊἑε. (οπῇ. 165. 11]. 

-- ὈΌσ. ἀεεοία, Ἰ-. οδοέμρδεοο. 

ἼΗΙ ΧΧΥῚ. 89. 2ο». ΧΧΙ. 5. Ώδη. 
111. 27. Αὐάε ἸΤβεοάοι. ΕΖ. 11]. 
15. -- τη, ΟΒαὶά. ἐγερίάο, οὐείι» 

Ῥειοο, Ὅλη. 111. 25. --- ΠΏΣ ῬΒ. 
ΧΙΗΜΊΙΙ. δ. (οΠεῖ. Υ. 7. ὅότετα, ΤΥ. 
9. δῖγας. ΥἹ1. 80. τοὺς δερεῖς αὐτοῦ 

ε ϑαύμαζε, βδοοτ(ἀοίο8β ε}ιι8 ϑέπεγατγε, 
οὐἷε αο ἀμδρίσε. ὅγτυβ: λοποτα. Ψ αἱα. 
δαποίξβοα,» Ἀ. 6. ἑαπηυᾶπι δαποίοξ γε- 
φέγέτο. ὅς ϑαυμάζειν ξιαρίοεγε, υε- 
οὐληή, ποῖαι ἀρυὰ ΧΙΡΒΠΙΏστΣ Ὁ. 
ΕῚ 

᾿ ΘΑΥΜΑΖΩ ΘΑΥΜΑΣΙΑ, πΗΤῸΥ 
νταδέξα. ΠΌΣ ΤΏ» ἮΠΡΡ. εἰ 

ἘΞ ἡππσιία, πεῖσον. πεγον. ΗδβΌ. [. 

δὰ ̓Θαυμδ' ΖΩ ΠΡΟΎΧΩΠΟΝ, ρεγ- 
δόντι ΤοεΡιοίο. ΤΣ» ῬΊΒ. οορποπεῖπο. 

7οῦ. ΧΧΧΠΙ. 99. ψεῖθα δοῦν. αὖ 
᾿ἀονεῖπε πον σορποηεῖναῦο πιὲ ΒαΡϑαΐ 
᾿υῃς 96ΏΞΙΩ: 205 αὐάίοαηε τὴ ἑΐα 
υἱαοοτὶ εἰ δεπευοίεπία αἰοιεδ, ὦ 
εἰσὶ ρμοξεῖπι ματίμηι εὐι95. ΑΤἸιὶθ ΓΏΡ 

εἰχηϊῆοδί ἢ. ]. σσδεπίατίι, γέπι εἶ ρεγ- 
δοπαπι αἷὸ φμαπιὶ δὴ Ῥγοργίο δοζιίο- 

πορνεῖηε ποίαγε. ΟἿ, ΘοδΠΟΣΤΟΥ 
ῬΆΠΟ], γΡ. 370. ββα. --- "ἼΩΝ 

ΡῬῃ), 9200. ΧΧΧΙΝ. 19. ΖΕ ον. 
Ἴ2) ἴῃ Οοη]. 11. »εγαγὲ τποῖδῖ, 
ΘΑΥ͂ΜΑ ΣΙΟΣ, παι] δ. δε Ρ89- 

πὴ οεσυττις ϑαυμάσια β86ὰ τὼ ϑαυ- 
μάσια, πηγαδέϊα. ἦΓΛῚΜ, δισπιηη, 
ϑβεσσοιρίενι. 'Νατα. ΧΙΥ͂. 11. δος. οϑά. 
ΑἸεχ. ---- ΣΦ ΌΘΙΤ. ἰπῆπ. Ηρ. πεέγε 

ΧΧΥΠΙΙ 99. -- ΛΒ 2») ἐνὶ 
ε5. ρτοάϊ σὲ, Ζδοῖ. 11]. 8. υδὶ ϑαυμάσιω 

(εϊ1 Ἰεσξῖο 5δ8:)8 εϑὲ, πες ἔοσίβ σορο- 
παοηάιτι ϑαυμασίων) Βυπί ρογίεπάθη- 
ἐδε, δῖ ρογίεπίογμμι φρεσέαίογον. 
ΤΧΧ μαροῶϊ σφατοσχόσους.---- δ Ἴν 

ἑεντονυ. Ῥουι. ΧΧΧΙΨ. 12. χαὶ τὰ 
ϑαυμάσια (85. ἔργα) τὰ μεγάλα, ναϊᾶε 
ΤΟΙτ Ὀ}) 16 Ορατδ. .- ὈΝῸν δεῖ. 

ΝΙΊΡΒ. ΡΙυν. ἴῶδδες. ῬῈ. ΟΧΧΧΥΊΠΙ͂. αὶ 
18. ϑαυμάσια τὰ ἔργα φου, ταὶγΔΌΣ]α 
Ὁρογδ ἴπ8, Οομξ. δίνας. ΧΙ. 80. 
ΧΙ ΊΙΠΙ. 15. Εχ αὐυΐθυϑ Ἰοςῖβ ραζεΐ, 
χυοᾶ, εὐπι 61145 ϑαυμάσιε Βτ ρ] εἷ- 

τ: 

ΝῚ ατ. δα. 706. Π|. ὅ. 
ΣΉΝ ΟΥ̓. 92. δὰ αὕεαι 
Ἰοουτα ϑυϊάμδ: Θαυμάκια ἐν γῇ χάμ. 
ϑαυμάσια ἐπὶ ϑιοῦ, τὰ ἐπ᾽ εἰεργεαίμες 
τινῶν γινόμενα (Ῥ8. ὌΧΙΕΙΨ. δ. 6.) «- 
τ. λ. Αἀδο Ααυ]}. 20». ΓΧ. 10. --- 
ΤΊΝΕΣ ΥὙΔ νεγόα πείγαῤῥέμαμα, 
γεῖ τὸς πήγανε. Ῥε. ΟΧΤΙ͂Ρ. 5. --- 
ἀφ ))- Ῥε ΧΧΥῚ.11. ΕΧΧΥΎΙΙ, 

18. ΟΧΧΧΥ͂ΤΙ. 11..-- ΠῸΓν ΗΝ 
Ἰ, δ. ϑαυμάσατε ϑαυμάἄσια: υδῖ ϑαν. 
ῥάσα οὐ κἰοσδετῶθ 6 ἐτ 
τοχίῃτα ἱπδιϊσιτη. Νδιὰ Ραυΐυβ Ασξ. 
ΧΙΠ]Π. 41. Βυδς Ἰοσθμι ἰδυύδληβ Ὠδ- 
Ῥεῖ ἰδηΐυπι θαυμάσατε. 

ΦΘΑΥΜΑΣΙΩΎΤΑΤΟΣ, πιαχίπιε 
"γι, 4 ίδοο. ΚΙ]. 18. 

ΘΑΥΜΑΣΜΟῈΣ, αὐἀνκναῖο. 8 
Μδβος. ΝΕ]. 18. 4 Νίδος ΝῚ 13. 

ΘΑΥΜΑΣΤΟῚΣ, αὐρεὶναδβε, πῖζά» 

δέῥα. δ "πασηόβοια. Ῥε. ΝἪΚΝ 

1. ΧΟΙΠ. 6. ΤΠοοά. Ῥρ. ΧΧΥ. δ. 
οἱ ΧΥ. 3. ϑαυμαστὸν μὰ, τὶ Ιοοο 
“ἽΝ ἐποίεε, ρεγρθγάτῃ Ἰερῖς ΥὙΤΝ- 

-- “Ὁ οοπέειεπο. Ῥτον. ὟΊ. 80. οὖ 
ϑαυμαστόν, ϑϑεμίριείδτα, τοϊάρδυάι 

ς4 

ἃ» 



Θαυμαστὸς. 

α οδυθα ἰἴΐὰ νογίεταηί. [ἃ αυοαυθ 
ὅγταθ, Οβδ]ά, εὐ Ασδθβ. -- [ΤΠ Ὶ» 

Ηρ. ἃ ΣΧ. ἰεπέεσ ἐποεώο. Ῥα. 

ΧΙ,]. 4. ἐν τόπῳ σκηνῆς ϑαυμαστῆς. 
ΘΟΣΙΡΘΟσ πὶ 81:6 ἀυρίο ἐν τόπῳ ϑαυ- 
μαστῷ δαὶ ἐν σχηνῇ ϑαυμαστῇ, ἃς ἔοτ- 
ἴλθ86 6186 νΘΥΒΙΟΏ68 ἢ. 1. οοδ] πογυηΐ. 
Οεεἴοσισα ἴοοῦ Ὡ ΤΊΝ Ό3 Ἰερεσυπί 

ἔοτίδββα Σγγλὶ Ὁ » αἴ απ σοΠἾ6- 

εἷξ σαρρεῖϊυβ ἱπ Οτί σα 8. Ρ. 9318. 
ὃ φυΐ μοι, χυοᾶ τηαρίβ ἰεχίαϊ δοσθ- 
ἀν, Ὁ 5 Ὁ ἢ πιαρηυϊοὶ. ---- ΠΡ Ὁ. 

 ἀϊυεσαέϊο. Ατηρ 11]. 9. 7δετε ϑαυμασ- 
τὰ πολλὰ ἐν μέσῳ αὐτῆς. Ῥτο ΓΔ ΠΩ» 

οοπί τ οη6 5, ΤΟΠΏ11]}18 Ἰορ 1886 νἱάθη- 
ἴὰν ὈΌΣΤΟΙν γε εἰμρεπαάς, ἃ ΠΌΓ: 

Ὀγαεῖο δὰ ἢ. 1. γγγ ΤῺ» ταοίδιπεαὶ 

ἸΠδγασυστα εδὲ ΤΊΣ. ἢ. 6. ϑαυμασ- 
φά, ϑδοά πουΐζτα οοπ͵θοΐυγα ζἈο Πα 

58 86 οομητηοηεί. ΑΤΑΡ. Ω οϑἱ 

ς σοηιπιουοῦε, ρεγίμγδαγε, Θδτα αἰϊοη 
ἐμπὶ τεάάεγε. --α ΡΣ Ρασί. ΗΙΡΆ. 

υά, ΧΙΠ. 19. -- Ἰϑ δ» Ῥαγί. ΝΊΡΆ. 

βάμε. θαι. ΧΧΥΤΙΪ. δ9. «ληγὰς 
ϑαυμαστὰς, ΤΑΙΡΔΒ ῬΪΑΡΔΔ. --- ἐ Ἢν 

ρδσί. ΝΙΡΗ δ δ» ἐεγγίδι δ. Ἐχοά, 

ΧΥ. 11. ΧΧΧΙ͂Ν. 10. Ὠοαυΐον. 
ΧΧΨΤΙΙ. δ8. εἰ Αἰ]. --- μοὗξν, 

ΝΙρΒ. 700. ΧΙ.11. 8. Ῥβαϊτω. 
ΧΟΥΊῚ!]. 1. δ. Ἴ1. 34. --ο 5 Ὁ) 

ἀ Ὡνν εἰαίμς 7αοΐε, ϑρεοίαδιῖα. ἴ68. 

ΠῚ. 2. υϊ]᾽ ἸΙοοο ϑαυμαστὸν σύμβουλον 
τ ροποηάσχῃ εδὶ ϑαυμαστὸν, σὐμβου- 
λον. ἘΓΙΔΒΒ6 ἰδιηθῃ ροϑὲ ϑαυμαστὸν 
Θχοιαϊς νοχ στροσώπῳ, (011, Ῥγον. 
ΧΥΤΙ]. δ. εἰ ἴδει. Χ. 17. (Οἰογῖα 
ἢδεος οοπ͵θοίαγα πδ 018 μ]δοοῖ, συλ 
ΔΏΟΏΥΤΩΙ ουὐυϑάδιη, αυ ἴῃ ϑγτηθοὶ. 
Τλίεταν. Τ. 11. βαρ. 174. ϑαυμάζοντα 
φρόσωπον ΒοΥΊθΕΓ6 τοδὶ υϊ. Ψυϊραῖαβ : 

ἐ λοπογαδέζοηι υἷε. 14. ναϊοὶ ἀδ ἴοοο 

1ε6.ὄ ΓΧ. 6. -- οὗ» Ρα. ΟΧΥΊΠ, 

198. Αγα. Τοοά. [ε8. ΙΧ. 6. (υδὶ 
ἱηϊεΣρυπροπάυμη 6ϑῖ: θαυμαστὸς (ρΤῸ 

40 Θαυμαστῶς. 

ϑαυμαστῶς) συμβουλεύων, } δυ. 
νάστης.) 10. ΧΧΥ. 1. --ο αὐ), πεό- 

γαδείο. Ψυά, ΧΙ. 18. δι:-. ΧΧΙΙ. 
48. οὖδε ϑ)αυμαστὸς «λούσιος νοῦν οὐχ 
ἔχων, πος υσπεγαδὶϊὲς ἀϊνοπ, εἱ εδὲ 88.- 
Π8 ΓΈΟΙΘ απ και: υὐὶ τῷ χατω» 
φρονεῖσι)λαι ορροηίθιν. 8 Εϑάν, ΕΥ̓. 29. κα 
φοῦ ϑαυμαστοῦ τὴν παλλακὴν τοῦ βασι- 
λέως. ὅ1ς ϑαυμάζειν Ῥχο οοἶεγε, πϑὲπε- 
τατὶ, δωρρίοεγε οσσυτγτῖς ὅσας. ΥἼ]. 
98. 0011. ν. 81]. υν᾽ οὐπὶ δοξάζων 
Ῥεοτστηπίδί, εἴ ἀρυα ᾿ϑοογαίθιῃ δὰ 
εταοπίσαμ ρᾶρ-. 490. 

ΘΑΥΜΑΣΤΟΊΏ, πιγαδίϊα ζαοῖο. 
ἜΝ, πιαρηΐβοια. 8. ΧΥ͂.. 2. δαυ- 

μάσεωσεν «άντα τὰ ϑιλήματα αὑτοῦ. 
ΤΙ ρετιης ΔΝ ἜΝ, δεὰ ῬΡοῦυ8 

: ὙΝΣ ἱπορῖο. -- πϑν ΗΙΡΆἢ. 

δέρατο. Ῥβαῖτα. ἸΨ΄. 4. ἔϑαυμάστωσι 
κύριος τὸν ὅσιον αὐτοῦ, πιγαδίέεπι νοὶ 
δρεοίαδέϊεπι ἐεοὶξ Ἰοταῖπα5 βαποίαγη 
βιιατη. - [ἴα χυοαιια ἱποεσῖὰβ δρυὰ 
ΟΠγγϑοβίοταυσῃ ἰῃ Οδίεπα ΡΡ. 66. 
ΤΟΊ. Ρ. 10. Ταροτυαηῖ ἐς. υἱ 

αυοαια δαρεῆῖ οοαὐά. ὩοΏΏΝ]]}. 
Ῥθανοσ. ἔϑαυμάστωσε, «ερίβλεπτον χαὶ 
αυμασφὸν ἑαποίησε διὰ τῆς νίκης. ---- 
δοΣΣΤ  Ν 9)» ΗΐΡΒ. εἰ ΝΙΡΆ. 

9 ϑαιη. Ϊἱ. 26. 4 Ῥαν. ΧΧΥῚ. 16. 
Ῥραϊγω. ΧΥ͂Ι. 8. Αἀάθ Αᾳυ. ες 
Τροάοϊ. [ον ΧΧΥΤ͵Ι. 2. Ααυ. 
Ι.6.ὄ ΧΧΥΤΙΙΠΠ. 20. ἴῃ ἴοοο 23 ϑδιω. 1. 
96. Ἰερίτυαν ϑαυμαστώϑη ἡ ἀγάκησίς 
σου ἐμοὶ ὑπὶρ ἀγάπησιν γυναικῶν, Ὦ. 6. 
ΔΙΓΔΟΥ ἴαυ.8 τη Πὶ σὁμαυΐοῦ Κμὶδ δύδοσε 
ἔαπιϊπασυμ. ΓΝ δ), ἔσεται. εχ ἡ δ, 

πγίβοα. Ῥβαῖα. ΟΧΧΧΥΊΤΙΙ. δ. --- 
δ ν Ηρ. Ααυ. ΤΠοοά. .0}. 

Χ. 16. ἐϑαυμάστωσας. Ἀοροτίίυν αυο- 
48 Βῖγδο. ΧΙ.111. 8. βε6. οἀ. (ομιρὶ. 
Ὁ] ἴδλθη σοροῃθιάμμι νἹἀθῖιγν ϑαυ- 
μασεῶς ἐν κι σ΄ λ., πτἰ οἀ. οη,. 6Χἢ]- 
ροῖ. 

ΘΑΥΜΑΣΤΩ͂ΣΣ, "πὲγαδιϊέίον, αὐπεὶ- 
ταδεϊμεν, ποῖσε. γὴ, πιαρημίσια. 

ΡῬο. ΧΧΥ. 4. -- ΩΝ Ἢ Ῥασέ. 

ΝΙΡΙι. ἔωθπι. ῥἰυγ. ἃ κ9γ., ἐεγγι δέδια. 

Δ 



θία. 4] 

ΠΡ. ΧΙ. 6. --- ΓΉΝΟΕ,» πειγαδί- 
μα. Ὥπῃ. ΨΠ1Π1. 24. εος. ΟΠ ΐβ. --- 
ἜΟΟΣ αὐπιέγαδὲϊδε. ἙΒεοά. 168. 1Χ. 

6. Ἰΐα νεταϊ, αυΐδ ΝΒ συμ 86- 

ῃρηϊα νόῦε σςοΠ])αηχίί. -- ΟΣ 

ΙῚ,ΧΧ κες. Τδμοοσογείυμη εἰ Οοά. 
Νοεῖαρ. ΤΆγοι, ἴ. 9. ϑαυμαστῶς, 
“πε υὸχ ἔογίδβϑε ϑγτησιδοῖο νἱηάϊ- 
οδπάδ οὐ. ϑίγας. ΧΙ1.111. 9. 

ΘΕΓΑ, “Ῥεοίασμῖνηι, ἀδρεσίμα, 7α- 
ὑ οἶεξ. ΓΝ, Ρατί. Ρἷυτ, ἔχοι. 

ΗΙΡΗΠ 64 ΜΝ, ἐποεπάεηίθα. ἴ68. 
ΧΧΥΤΙΙ. 11. ἀπὸ ϑέας, α Φρεοίαομίο. 
Εοτῖε ἰερεταμῖ χη δ 1, ἃ υἱάενάο. 

Οσπῆες ΖΕ] δα, Κ. Η. ΧΠΠ]. 46. --- 
2 Φ. εἴπείεε, Ῥιοίωγα. 1ε5. 11. 16. 

ἐπὶ πᾶσαν ϑέαν «λώων κάλλους, ΒΡΕΣ 
ΟΠΠΟΤΩ Ῥυϊςυτἀ!η18 η8- 
νπιη. 1,6χ. Ογχῖ!]ῖ Μ5. Βνετω. ϑίαν, 

ὄψη, ϑεωρῥαν. 
ς ΘΕΆΜΜΑ, “ρεοίαοιζενι. ΠΝ» 

υἱεῖο, ἐπίαϊίες, οἷ. ϑγτητα. Ἐχ. 
111. 8. πες. (οἱβὶ. 146 βυρζὰ 8. υ. 
αῦμα. 

ΘΕΑΌΜΑΙ, δρεοίο, υἷο. Πλν 

ἄστη. 49 Ῥαγ. ΧΧΙ]. 6. χατέβη ϑεά- 
σασϑα; τὸν , ἀεβοοπάϊξ, υἱ υἱσε- 
τεὶ ΦΖοζασιατα. Οοπῖ. Ηοτα. ΧΥ͂. 24. 
9 Μδος. 1]. 4. εἰ ΠΠ. 86. ἅπερ ἦν ὑπ᾽ 
ὅψν τιϑιαμένος ἔργα τοῦ μεγίστου ϑεοῦ, 

ἀ ηυῷ οὁ(0}19 νἱάεγας ορϑῦδ τωδχίτηὶ 
[)εῖ, Τοῦ. ΧΙἧΠΙ. 6. ϑι.ἄσϑα;, ποῖδὲ 
εἰπε οὐπιγαίξοηε αἀδρίοεγε εἰ σοπίεηι- 

σί, 
ΘΕΑΤΈΪΣ, αἰυίπε, λατιοἶμδ. }ν 

ἰάεμι. Τμοοάοι. θοῦ. ΧΥΤΠ]. 11. 
δ Βασ δηρευρίυβ ἴῃ Δηΐτ. δὰ ἢ. ]. 
Ρ. 182. τοῦνυῖϊς Ιοροτο ϑελητὴς, ἃς 
τείεττο δὲ ἡν. Υἱάβ ᾿πῆγα β. ν. 
ϑελητής. 

ε ΘΈΕΕ΄. Ιρδὲ νοχ Ηθῦτσ. ΝΣ ἐλα- 

ἴαπεμπι, εἐσομδίοτέιηι βρη βοληβ. 
1 Βορ. ΧΙΝ. 49. Ἑσοοῖ. ΧΙ, 7.1]. 
21. ᾽ν] ϑ.δοὶ. εα. Βοπι. τὰ ὑπύρϑυρα 
χαλὲ ὑπεχωρήσεις αὑτῆς. Οσουττις εἴδη 

ΡΤῸ ὝΣΤΊ, αἰγέωπι. ἘΖ. ΧῚ,. 15. ἴκΕχ. 

Ογεπὶ Μ5. Βγϑιη. τοῦ ϑεὶ, τῆς καστά.» 

Θέλγομναι. 

δες. ῬΊΣα ἀδ μας σόῦδ νἱὰδ δρυὰ ᾿ 
Ὀχυπίυτα ἱπ Εταρτα. ὑ. 667. 

ΘΕΒΙΜ. Ηεῦσ. γῖϊιτ. πους Ἡ ες 

ΜΠ. Εσεοῆ. ΧΙ; 17. 

ΘΕΕΒΟΥΔΑΘΩΘ. Ἐοδξ ἱρδα νὸχ 
Ηεῦτ. ἡ 22 ΠΓ, οοησίδα “μα. ΑἹ. 

7200. ΧΧΧΥΊΙ. 12. Οοπέες Ὠσυδίυμα 
οἱ Μοπιίδυοοπιυχι δὰ ἢ. }. 

ΘΕΗ͂ΛΑ'Θ. Νοχ ΟΟΥΤΕΡΙΔ ΕΣ 9εὲ 
εἰ αἰλὰμ, φυοά ἴῃ αὐυριιϑάδπι τα 
οϑι ΕΣ. ΧΙ, 7. (οπῆ ν. 17. οἱ ὥχυϑι 
ποῖδ8 ἴῃ ΕἼδρτη. Ὁ. 657. 

ΦΘΕΙΆΑΣΟΣ. ιὰ6 ἱππέα 5. ν. 
Θέίασος. 

ΘΕΙ͂ΟΝ, «“ἶρλων. ὨΡΊΒ» 1΄σπλ. 

σευ. ΧΙΧ. 94. Ὁουϊ. ΧΧΊΧ. 428. 
Ῥρδῖτα. Χ. 7. οἱ δἱ"δὶ βροριιδ. Αἀὰθ 
ΤμΒοοάοί. 700. ΧΥ ΤΠ]. 16. 

ΘΕΙ͂ΟΣ, ἀἰυΐπες. ὃχᾳ, ει. 900. 

ΧΧΧΙΠΙ. 4. -- ἰδ» ει. “οῦ. 

ΧΧΥῚΙ͂Ι]. 8. - ΡΑΥΙ ει. Ἐχ. 

ΧΧΧΙ. 8. ΧΧΧΥ͂. 99. Ργον. 11. 17. 
διαϑήκην ϑείαν. ὅν. 111. 06. ὉὉ]1 Ἰοοο 
ϑεΐοις, φυοᾶ ΑἸ]οχ. Ἔχ ροῖ, εἰπο ἀι- 
θῖο Ἰεσοπάπιμη εβὶ ὁσίοις. 

ΦΘΕΓ ΟΣ, οι', ὁ, ραίγὶς νοὶ τηρέτὶβ 
))αίεν, αὐυμποιίμα, ραίγμμδ, “Ἴ: 
ἰάδια. 1ονἱῖ. ΧΧ, 20. μετὰ γυναικὸς 
ϑείου αὑτοῦ 866. οοἕ. Οχοῃ. ιδὲ 411] 
τὶ ΒδΡοπὶ μετὰ τῆς συγγενοῦς αὐτοῦ. 
Ἐὸ γϑυϊο ροβῖ Ἰδιάθια ῥσὸ τῆς συγ- ἢ 

ῳ γενείας, αὐτοῦ Ἰάετι Οοάεχ Οχοῃ. τοῦ 
δείου αὑτοῦ Παροῖ. 

ΘΕΙΟΊΎΤΗΣ, ανίπέέαϑ. 860. ΧΥ͂ΠΙ. 
0. τὸν τῆς ϑειότητος νόμο). 

ΘΕ Δ ἈΒΙΒ. ϑυηῖ ἰρϑὲ νοσδϑ 
Ἡρδταίορθ δὲς Ὁ» ἐμηεκίμπι ατὶδ- 

ἐατμηι εἰσι! δοβηίοα, φυθυ γέρο ἱπ 
Μεεοροίανα φγορέ Ἐωρήταξῤεπι οὗ 
͵ενεαίεοπι μδιρσηὶς βιρτι ποδία. Α4ιι.. 
ϑγττη. ΤὨροῦ, Ἐζεοὶ. 11]. 18. 

ΘΕΓΛΙΌΜΑΙ, ἀἀεἰπίον, ἀφηιμζοοον, 
ἀεοίριον. Θίλγω, πιεπίεηι εἰ φεπεεπι 
αιετο, Θεοὶρίο, ἐπ 7γαμάεπι σοη)οῖο. 
"πη ἴάεσῃ. Τϑοά. 86. οοᾶ. 108. 

Ηοΐνα. Πουι. ΧΙ. 16. Αι. βες. οοά. 
180. Ηοϊμι. Εσ. ΧΧΙἧ]. 16. ϑέλξῃ. 

9 



« -- ΠῸ. επρίες, ἤα, Α4ὰ, “οὗ. 

Υ, 9. ϑελγόμενον, Ὦ. 6. ουτ, αυΐ (66 
ἀεοιριζασ, 8. δι οίαιρ, 861]. τεῦιιβ 
ΘΧΟΓΏΒ, βοηβίδυ8 δάἀαϊοΐυτη. Ηδ8. 
ελγόμενον, ἁπατώμενον. λέγετωι δὲ ἐπὶ 
τῶν ἡδυνομένων τεῖς ἄσμαα. Α(μι. ὅο5. 

ΥΙ]. 11. ϑελγομένη. ---- 2), τἡπρίες. 

ἈΑφᾳυ. Ῥτον. 1. 14. ΓΘ δὲ σέμμις 

ἢ. }., υἱ σέμίίας αὐες ἀϊουης 1,δ[ἰηὶ, 
αυε ἔδο!]9 ἀδοὶρὶ ρῬοϑβϑιπί δο ἀδῃι- 

ὁ Ὥυπὶ ραῖϊ. Αρυά Ἡοπιεσυτα ἢ]. Μ΄, 
γ. 955. ϑέλγεϊ ἴῃ 80 80}118. τωϊῃοσῖθι9 
Εχρ Ἰοδίυν ἡσάτα, ἔβλαστε. Τ,οχίσοι 
Ογε] ΜΆ. Βγοηι. ϑέλγει, δὲ ἡδονῆς 
ἀφσατᾷ. Οοπέενγ Ἐπσυδίδιμιιπι δα 1]. 
Μ΄, Ρ. 862, οἱ 1]. Φ΄, ». 1394. 

ΘΕ ΛΗΜΑ, υοἰωπίας, ἀεϊεοίαξίο, 
ἀεειεγίεε, οἴλαπι τηοϊομγτηῖοο οὐγεο- 

ἐμης υοἰμηίαί 5. ΥἘΠ͵ γοσθυτῃ, υοἷο. 

εν. ΙΧ, 48. --Ὑὐϑπ γορΌδϊθ, νοΐδῃς, 

Ῥς. ΟΧ. 2. -- Υθν υοἰμηίαξ, ἀεὶ» 

ἀογίμνι. 2 ϑαω. ΧΧΙΠ, 5. 4 Ῥαν. 
ΙΧ, 12. ἔδωχε τῇ βασιλίσσῃ τὰ ϑελή- 
ματα, ἃ ἤτησιν, ἀοπανῖς Τορῖπε οπιπῖα, 
φια εἰδὶ ἐχρείεδαί : ᾿ἢ08: Αἰϊα8. ἀἱ- 
οὐ εὰ αἰτήματα τῆς καρδίας. ψιάο 
ἴῃ γ. Αἴγτημα. Ῥα. 1. 2. ἐν τῷ νόμῳ 
πυρίου τὸ ϑέλημα αὑτοῦ, ἴῃ Ἰερδ Ῥοτηί- 
πὶ ἀεἰεοξαέϊο εἦκ8. ΝΊάΕ οἱ 168. {Χ1]. 
4. Ααυ. ὅγτητῃ. 5. ΧΥ͂. 2. --ὩΥν 

ἃ ἵπῆη. ΟΠ β)]ά. «ἃ δέν θαι. ΡΥ, 82. 

κατὰ τὸ ϑέλημα: αὑτοῦ «οιεῖ: ---.ὄ Ὁ .» 

αοἰίο. Ῥ5. (Ἰ]. 7. ἐγνώρισε τοῖς υἱοῖ; 
σραὴλ τὰ ϑελήματα αὑτοῦ: αἱ τὰ 
ϑελήματα βυπῖ ἱ. α. Αἰ 1 τὰ ἐπιτηδεύ- 
ματα, 4082] ἐα ἱπάμείγία εἰ οοηδὶϊδο 
εία. --- ἢ ον Ἐδῖι, 1. 8. Ῥββίπι. 

ΧΧΙΧ. 5. 8. ΧΧΧΊΧ. 11. οἱ αἰϊοὶ. 
-- νὸν οαπέομηι. Ῥε. ΧΧΥΤΙ. 10. 

ε ἐχ ϑελήματός μου ἐξομολογήσομαι. ϑ36- 
οσυπάυτα ΟΑρρα]]υπι ἴῃ Οσίς. 8. Ρ. 
288. Ἰοοο ὙΦ ἰοβέγυπι οηδζ0, 

“«ὐυοα πϊτηὶδ ἤρυτα δὲ βοπὸ ἀϊβεσί. 
ϑεια ογυϑ ἴῃ ΕΡ. δὰ -Ονεβθδομίσι 
Ῥ- 14. οοη]οῖς Ἰεσοηάυτα μελῳδήμᾳ- 

εφοὸς ἴοοο ϑελήματος. ΜΑΝὰ δυΐξτη νἱ- 

44 Θελητῆς. 

ἀοί; ἰἐθοτίιδ ἐγασσίμιθφα, υξ ἐλ 
ϑελήματός μου δἷξ : δΖ ὕυοίο Ἠϊδο. ----- 

Σσνν 4οίω. σε... ΧΧΗ]. 96. 

τὰ ϑελήματα εἧς καρδίας αὐτῶν. Νομ Κ 
ΠΩΡΓΌΡΑΡΙ6 αἰϊάδηλ εϑὲ βἰδίυοσα, 
608 ἰορίεβθ ΓΟ Ρὲσ Πλδϊθῖδ, παττα 

ΟῚ οβί οορίίατε, απίπιο οοποίρεγα. 

Ῥοϊδεὶ ἰδύιθῃ αυοαιθ θέλημα τηοῖο 
ϑΘηδὰ δβπν, αἵ βἰρηϊβοεῖ οοηδίέα 
Ῥγαυα, οἴ ἴὰῃς οχηηία οΡ(ΙπηΘ ἴων ]-- 
Οοπὶ ΠΟΒεοσοηῖ, ϑ'ς ἴῃ ἀἰθίθυογθπα 
Ῥϑγίδιῃ δοοὶρίτυν ϑέλημα δῖς. 11]. 
19. υἱὸὲ χατὰ τὸ ϑέλημα αὐτοῦ ποῖϊδὲ 
ϑεομπάνηιν ἐεπιεν ἐαέεηι εἰ σερίαίενε 
ὅναηι, θεῖα ἱ. 4. ἀφροσύνη ἑῃ 566. 
- Γηῦ ̓ δ τὸ: Δεν. ΧΧΙΠ]. 

17. 

ΘΕΓΛΗΣΙΣ, ΠΝ τυῦν ργοδι- 

ἐϊαέιιη. Ῥε. ΧΧ. 8. 5εὰ ΓΝ Τρὺ- 

8 [01 νεγ Σ ρείἑεηι, ἐπρεέῥίμηι, 

ἃ Τα. ων» 2» οοπομρίυϊἑ, ανέάμς 

δι, --α γι θγι, ᾿'πβῃ. υοἱοπάο. Ἐπ. 

ΧΥΠ]]. 938. ϑιλήσε ϑελήσω. .---- εν ̓ 

ἐμοέγπα. 1 Ἀορ. ΧΙ. 86. βεουπάπηι 
8411ο5, τοαποηΐδ Νίορίξ, ἢ Ηοχαρ ϊβ. 
Βὲ Ἰοοξο 85:6 βϑσιβ δϑοΐ, δε ὃχ ϑέσες 
οχγίιτι ϑυυυχα Ἰγαχὶϊ, ἐοσίδϑδα μὲ οὗ-- 
ἰεοίαξϊοιεηι, οὐἰφείαφεσηέμνι τοσῖὶυ8 
τοαέδιιν. Νὴ Ἰυχΐης Πποσζηϊηθα ἀ6- 
ἰδοῖδσὶ βαϊθρηὶ. (φίογυμα οοηξον δὰ 

Ἀ. 1. [πε .-- Ὁ» ἄεοον. δι. ΧΙ. 

48. βεο. οοὰ. ΟἸεΐ8. 5. ϑέλησις Ἡ. 1. 
ῬΘΓΡ τηϑϊοηγτηίδτι δϑί οδ͵θοίιπι ὑο- 
ἐμπία(ἐς ἃς αεἰροίαἰϊοπ. 6 βαρτα 
8.0. ϑέλημα εἱ ἐπϑύμημα. --- ΠΧῪ 

2 Ῥατ. ΧΥ͂. 15. Ῥγον. Ι1Π. 885. 

ἑτοιμάζετωω ϑέλησις σαρὼ κυρίου : δὲ 
ϑέλησις τηοτοὨγτηΐοςα ποίδέ στὲς ργαίας 
εἰ 7ιομπάαα, σφας λονπίδιις εμπέ 
πιαχίπιε ορίαδιϊες. δὶς ἡ ουϊ Γ6- 

ϑροηάεῖ, δυταϊξιν Ρ6. ΟΧΈ. 9. 

ΘΕΛΗΤΗῚΣ, υοἶρησ, υοἰκπίατξις, 
“ἐκάϊοσιις, Ὀεηγο Ημ8. Ἅν}8, ΠΕςΤῸ- 
πιαπίεθ. ἃ ἤορρ. ΧΧΙ. 1. 6. ἐσοίησε 
θελητὴν, ἕβοϊο δῇ υεπέγοᾳμέμκ. Προ, 

φοι 



Θιλητὴῆς. 

«Ἰουθεα. ἈΨΙΠῚ. 11. .δοδοχοεισι 
Ἦν 80 λὲν» υοὲμὶἐ (ἐδῃαμδίη εἱς 

3)» δὲ ϑεληγὴς 58. υοἰμπίατίς 
ἀλοῖξωτν νισρωε, «μα ῬιῸ δυϑιιτίο οἔ 
γοϊυτῖδῦθ βὺδ ΠαυϊΟ]Ασ εἰ αἰ ΥἹΏΑΓΟ 
εἐγεοάϊξτιτ. Ῥγοὸ ϑελητὴν, αυσοά οχροῖ 
2 Ἀερ-. ΧΧΙ. 6. ΑἸὰ. εἰ ΑἸοχ., οϑ- 
αἷτια ἴῃ Ὑ1Πα ΟΣ 5 τὸ Ουχὺχ [ητὲ. Ὁ. 
51. τόροῦεῖα τρᾶνυὶὶ ϑελχτὴν, Ἀχεθ- 

, ϑιζε [χίοο Μϑ. δαὶ ΟΥτ1}}} πο- 
τ ῖπ6, απο ΟΥ̓ βὍη18 6886 Ρείδξ, ἴῃ 
400 τηϑηϊδῖο Ἰ ριον ϑελχεήν. 1,000 
ϑελητὴν ΘἸΠο Εογδηα Προς τέμενη, 
Οοπιρίυϊδη55 δυΐετα εἰ Τοοἀογαῖξιβ 
Ἰερτιηῖ ἐγγαστριρούϑους. ΑἸίατη σοἢ- 
Ἶ Ῥγοῖυ πε ὅδπι. Ῥοῦϊυ9 Κἀν. 
1.δοῖξ.1.10.1. ς. 18.}.182. αὖἱ τελετὴν 

6886 ᾿ιμαἰοξί, τὐἰχιι8 
δειοϊοσιίδῖο διμήω, αυὰλ τελεαφόρον, 
τίλωμον μάντιν, ἐγγρστρίμυθον Ἰαῖεγρτῷ- 

εἰλῶλ» εεῖ. (μρΐρσυμῃ (δ ̓ ϊθ οἱ αἱ νἱθ 
πτορμ5 ποιηϊπίννας οοπβιι εηάιιο 
εεἰ ετὴβ (6 γερο θ ϑροσθομμτΩ 
11}. 11. ἀρ. 1. --- ΓΛ ἵν, Ρἷατν. }ὺ- 
ἑλοπέε, ὁ ερ. ΧΧΗΠΪ. 94. Δελητὰς, 
υἱοὶ αἱ. ὀγγασεριμύθους. Ἰπάφ 1ῃ Ο]οδ8. 
1 1,0. 1. ερ.. τοὺς ϑελητὰς, τοὺς 
ἐγγαστριμυύδους. ἴπο. Τιεν. ΧΙΧ. 81. 
ΧΧ. 97. Ααυ. εν. ΧΧ. 6. οἵ 
1 ὅδ). ΧΧΥ 11. 0. ϑεληταί. σους 

ἀ ἂς ὃδς γοςα ϑροποοσυιη 46 [4]. 
Ηεῦε. Ἐπυαὶ. ΓΔ}. 11. σαρ. 41. Ρ. 
491. υἷκὶ, εχασηϊϑε!β ὅδσῃ. Ῥϑθῷ, 
14. Ψοεεὶ!, διεφῖι. 1Ἰὰ Μογηο οἵ 
Βοδι ἀ]οτὶ ὧδ ΣἾ16 ΘοηοεΣ8, 68}. 
ἄἀδιη ποῦ νοοϊδυ5 ΑΟἸοΐρ, δοὰ ΑἸοχ- 
8 ἀγιηἶσ, δα μοῦ ΖΕ ργρίδοῖβ 8ῃ- 
ΠΌΠΙΕΥΑΣΙ ἀφῦοτα Ρυϊδΐ, αυοα ϑελετὴ 
Κύτοβεσο [δϑῖθ Οπομηββί. Οορί. ραξ. 
114. Ἰηρυδ ΖΕ ργριίδοξ »ταείϊριαίο- 

« τες πιαβηπὶ ποεῖ. Αρυὰ Ἡδβγοίσυτα 
ϑελητὴς ΕΧΡΟΒΙΓΟΥ «ροαιρετικὸς, ΒΧῸ 
ᾳα0ο ϑιερῆ. 16 Μοόγπο δὰ ἵγ. ὅ86:. 
Ῥ. 9906. εἰ Μοκδίυβ ἀε Ττδμβ]δες. ἢ. 
61. τεροποπάμπμι ρμυίΐαπί Θελχτῆς, 
πτροερετιχὸς, ἱποαηπίαίογτ, αὑριγ. δεα 
ϑελητὰς νύμου ΒΑΡαΙηι8 1 Ἧς: ΙΝ. 
44. εἰ ῬὲΣ 1}105 ΤΌΣ ἱπίο]εστιηίαγ, 
40] προομρόσει αυδάδτι, ἢ. 6. νοϊυηίαῖα 
δἱ ακἰυάϊο, ἰοσεῖι Ιοταίῃλ ορβοχνυδῃ. . 
Βεῖδ ἐγρο δρυὴ Ηρογοῖ, ϑιλητὴς ἐχ- 

43 Θέλω. 

Ῥομὲ ροίδεὶ σγεσᾳφοναιὸύ, φιὶ υοἱκιέᾳτίο 7 
ἐρ. ὕς« ὕλοδαια, δυοὰ οοάεξτω τχούο 
Ἰοχαῖυν ἱπ [,ἐχ. γε! ΜΆ. Βσεσω. 
ΘΕΔΗ͂ΤΟΣ, μίαομμα, οὐρα. γΌ7, 

ἀεειαονίωηι. 1 ϑάτη. ΧΥ. 99, ιἰ ϑελη- 
φὺν τῷ κυρίῳ, δὶ ρμἰδοος ουαΐτο. 
Μίιςι. ΝἼ]. 18. βες. Οοιρὶαϊ. Μαὶ. 
Π]. 12. γῆ ϑελητὴ, ἴεττα, φμαπι υεἦε- 
πιοπίεν ἀπιὰί, σμρὶξ εἰ ἀεεϊαιται οι. 

ΘΕ ΔΩ εἰ ᾿ΕΘΕ ΛΩ, υοἷο, ἀεεὶ- 
ἄετο, ἐχρείο, ασημίεδοο, «ἀεϊξοίογ. 
ἈΡΊΟ Ἰάεω. ὕδωρ. ΧΧΙΝ. 8. 

Ῥεαΐ. 1. 96. οἱ δἰϊοὶ ΒΕΡὈἾμ8. --- ΠΝ» 

ΡΙΙ. εχρείο. 100. ΧΧΙΙΠ. 18. -- 
ἽΝ. ἀἰοο, ἔἜχοί, 11. 14. δὶ νὴ 

ἴῃ ποοῃε οορτέαηαὲ ΔοΟΘρ 586 νἱάθη- 
τὰν. συϊς. ἐπ υἱϑ. Ιης. 9 βδ. ΧΧΙ. 
4. ϑέλοτι. υϊς. υμἠ ἐσ. δεῖ, ἼΩΝ 

ἢ. 1, εἰσι βολὶ υοἱμπέαξειπ σμάσι "ξγ΄. 
δὲε ἀεοίαταγς εἰ εἰχηΐβοατε. πὶ Οουν- 
ΡΪαῖ. φυοαμα ἰδὲ νὸσ ϑέλετε σϑρευῖ- 
ἴυΓ. --- Μὴ τπ"υεμῖο. 2 ῬΑΥ. ὙΠ]. 11. 
Ἑοστηυΐα ΕΗ ΘΌΓ. υδηέγε ἱπ ΟΟΥ̓ ἀδ ο0η- 
δὲἰὴ οἱ ἀεογοίίς Ἠδαυὰ τὰτο δα 06- 
ἴατ, εὖ β8[18 ποίυτω δϑῖ. --- 7) 

ΡΙΠΒ. φμίξεο, ροείμίο. 1 Ῥαν. ΧΧΙ. 8. 
-- ε ἀδᾷ Ῥίᾷ, ουρίιο. ψυά. ΧΧ. 5. 

ΤῈΣ ΟΝ ν ἩΙΡΒ. βάο. ἴῃς. Ζυά. 
ΧΙ. 40. οὐχ ἠθέλησεν, ποϊοραῖ, ὅς. 
εἰεοίυτα μοδυϊς Ργο Ἴοὔυβδα, Θιΐδ 
Θπΐτα ἰραὶβ πο βαάοῦαί, δϑὰ τρδὶδ 
4υεν 8 80 105818 τηεϊα οθδῖ, Ιἅ6ο0 ἴτ81- 
δἴζατη ἀεπορανῖί. ---- Υ515 νεγθυπι. 

εις. ΧΧΙ. 14. 1 ὅδ. ΧΥ ΤΙ]. 
ῷῳ. ϑέλϑει ἐν σοὶ ὁ βασιλεὺς, Τεχ ἴα αἀεἶξδο. 
ἰαίωγ. Ψιὰθ εἴ 4 ὅδ. ΧΥ͂. 26. 
1 Βορ. Χ. 8. 2 Ῥαγ. ΙΧ. 8. 5. ΧΥ͂ΤΙ. 
392. ῥύσεσαί με, ὅτι ἠδέλησί με, ἸΙθοτα- 
18 τπθ, χαΐα τιθ ἀοἰδοέαέμν. Δα οἱ 
Ῥεδΐω. ΧΧΙ. 8. εἴ οομέος Μϑίι. 
ΧΧΥΊΙ. 43. Ρ5. ΧΙ. 12. ὅτι τϑέλη- 
χάς με, αυοᾶ τὴς ἀείεοίογὶδ. ῬΒΆΪΤΩ. 
ΧΧΧΙΠ]. 12. τίς ἐστιν ἄνϑρωπος ὁ 
ϑέλων φωὴν, 4118 οδί Βοζηο, αὶ ἐ7- 

Ὁ» 

ἃν: 

»είιἐ νῖδτα. Ῥ8. ΕΧΥΤΙ. 84. τὰ Ὅ νη 
τὰ τοὺς πολέμους ϑέλοντα, σΕΘὨ 65, αἴ165 
Ἀ6114 ἀεείἀεγταπί. Ἐλοάσδτα βρθῆϑιι νεσ- 
Ῥυμὶ Ἰερσίτυς Μείῖι. ΧΙ]. 88. Ματο. 



Θέλω. 

« Χ. 85. εἴ ἀρυὰ ρτγοίπηοθ διοίογεβ. 

ῳ" 

δ 

ἃ 

γΙΙᾺ46 [,6χ. Ν. Τ᾿ 68. ἢ. νυ. Ηοϑ. ΥἹ. 
6. ἔλεος ϑέλω καὶ οὗ ϑυσίαν, καὶ ἐπίγνω- 
σιν ϑεοῦ ἢ ὁλοχαύτωμα, τααρὶβ ἀεἰξοίοῦ 
ΣΩΙΒΟΓΙΟΟΣΩΙΔ, αυδπὶ νἱοῦταα, εἰ 
βοϊϑηζα οἱ, αυδηα μοϊοοδυβίο,. Ηΐς 
ϑέλω ῥγοὶ μᾶλλον ϑέλω ΡΟΠΙΓΌΓ, 46 πι- 
δαἀιηοάυμα 1 (ον. ΧΙΝ. 10. Οοηξος 
Ι,. Βοβ. Ῥγοϊος. ἴθ ΓΟΧΧ Ιηϊτ. οδρ. 
8. οἱ ΕἸ]108. ατας. ρδρ. 874. 5. 
ΧΧΧΥῚΙ. 24. καὶ τὴν ὁδὸν αὑτοῦ ϑελή- 
σει σφόδρα. ΜάΘ Ἰηΐγα 8. ν. σφόδρα. 
-ο θῖν γοῦθ816. 1 Ῥασ. ΧΧΥ ΤΙ]. 

9. Ψυχῇ ϑέλούσῃ, ἰωδεμίδδ. ῬΒΑΪτᾺ. 
ΧΧΧΙΧ. 920. οἱ ϑέλονεές μοι χαχὰ, 
φμὲ πιαῖε νελὲ σμρίιπί. Μαὶ. 111. 1. 
ὁ ἄγγελος τῆς διαϑήκης, ὃν ὑμεῖς ϑέλετε, 
ΔΏΡ6].5 ἔοράδτῖθ, απο ἀεδίαἀεγαΐε. 
--ύῇγν υοἰμπίαδ. 1 Βερ. Χ. 18, 

-- ΝᾺ Δ» ὄδοπρπ ἐπ οομζε. 

Ἐδίμον. Π]. 11. -π δι ὁο. Ἐχοά. 

11. 7. ϑέλεις (ρτο εἱ ϑέλεης. ΟΟΠΙΟΣ 
Βοβοοϊίσεῃ, δὰ 1,. Βοβ. ἘΠ|1Ρ08. ρᾶζ. 
866. 8βεᾳ.), καλέσω σοι γυναῖκα τροφεύου-. 
σαν, δὶ Υ18, νόοδθο ΕΡῚ πυϊτίσοιι. --- 
Ἴο. ΡΙᾺ. »έγπεξξεν οοπδίδίμο. ἘΒιΆ. 

Ι. 8. --- "Ὧ.» ἀεριἀετίμπι ἀπὲπιὶ. 

ὅ΄συθμ. Ρτον. ΧΙ]Π]. 4. οὗ ϑέλει: υϑὶ 
ϑέλειν ποίδί. δογίο τυεἶΐο, ἑέα ειὲ εἰαηι 
δίμίίφας οοπδεχιὲ ορίαία. Μαϊς .86- 
Βδεταβ δὰ ἢ. 1. βίδαι, ΓΧΧ [ηιϊ. 
Ῥοβέ γγ 9  πιρηΐθ ΤΕΡΘΌ 886 ΓΊΝ᾽ 

-- Ἢ δεγυὸ, ομδίοαϊο. ΞΘΥΤΩΑΤΑΔΟὮΒ. 

Ῥχον. ΧΧΙΠ]. 96. ϑελησάτωσαν: υὐὶ 
δρογῖθ ὄχργοϑϑιὶ Ἰδσοηοπι ἰδχίιδ- 

παν πον ΕΣ τ ὑπῆν 
υἱάοο. δ. 1. 19. 56.. οοα. ΓΟ ΐ5. 
καϑὼς ἐὰν ϑέλῃς, Ργὸ ΠΣ ἽΝ 

»χοιιὶ υἱάοδίἑιγ εἰδὲ. ὦ Νοῖ γηδ]θ 
4υοδβαὰ βοηβθηι. --- ΠΧ, σοφυΐδδοο. 

41 Ῥαταὶ. ΧΧΥΙΠΙ. 4. Αἀάθ [ἴπὸὔ 
ῬΡρ. ΧΧΧΙ͂Χ. 14. εἱ ΧΙΜΝΠΙ. 14. 
Ρχρίεσγεα Ἰορίίυν [ε8.ὄ ΙΧ. ὅ. υ] 
αᾳυϊὰ 5101 νοϊυογηῦ ΓΧΧ 800 καὶ 
ϑελήσουσιν, ΤῸ α1οὸ ΠΙ8Π Ἰερίτατ ἴῃ 
ἰοχίᾷ ΗδφΌτγ., τὴθ 'ρπογατα ἔδίθοσ. 
ΤοΡ. ΧΙΠ]. 8. ϑέλειν τινὰ δδί ἐστι 
αἰλοιιὲ ἤαυεγε αο δεπε υεἶΐο. 

44 Θιεμέλιος. 

ΜΗ ΘΕ ΔΩ, ποῖο. ὅπ, ἀδεὶ σέο. 
Πουι. ΧΧΙΠ. 28. --- ἸΏ» ῬΙ. 

γοπμο. Ἐχοά. Χ. 4. 168. 1. 20. --.ὄ 
ἸΝ» γ ΓΒ 6 ]6, 

ΧΧΧΥΤΙΙ. 91. 
ΟΥ̓ ΘΕ΄ΛΩ, ΟΥ̓Κ ἘΘΕ΄ΛΩ, ποῖο. 

Ἰδ, ΡΠ. ὅεπεβ. ΧΧΧΥΊΙ. 84. 

ΧΧΧΙΧ., 8. Νυπι. ΧΧ. 21. εἴ δ 10 ὲ 
ΒΕΕΡΙΌ8. -- ὈΝ Ὁ» γέῖρμο. 1660... 24. 

οὗ γὰρ ἡδέλησαν τὸν νόμον κυρίου, γ8- 
δρμεδαπί οπῖτὰ ἰοροῖα Τοχηΐηί. 

ΘΕΙ͂ΜΑ, ροξεέο, φιοὰ ροπέμν, α6- 
»οείξανι, ἐλεσαμγμδ, ἐΐεοα, οαρεμΐα, 
για αἰημία τεοροπάδμν ; ἴϊ. ογάο, ψιὸ αὶ 
αἰαφμά ρμοπέμγ, γεγοιδιοη. 1 γγχ8, 

οαρϑΐα. τ ϑατα. ]. 8. ϑήσετε ἐν ϑέ- 
μᾶτι Βερσεχὰν, ΤΟΡΟΠΘΕΒ 'π σαρδιεῖα 
Βευβθοδίηδη, πϑὶ, υἱ αὐΠΠ0ὸ6ὲ νἱαοέ, 
ἀυδ νϑυβίομοθ Ἴοαϊποζυης, [1}άδπὶ 
ψαϊοῖ ἀ6 νεγβίομα ἴποοῦί, αυἱ θὲ 
ἢαρεῖ: καὶ ϑήσετε αὑτὰ ἐν ϑέματι 
Βαεργάζ. ἴῃ υἴΐααυς νοσβίομθ δὰ- 
ἰοῖὰ νἱαἀοίυν το] οίατα ο886 Ηθρν. 
Ἰχν αυοὰ ποὴ ἱπιο]εσοῦδηϊ, 

υΐρρε ἰπ ἰοοο ἢος δοῖο ὁσουσθῃβ. 
566, Δ᾽ αυἷ8 [ἴῃ ΤΑΓρΡΊΠΘ ἸηςοΥργοία- 
ὨΟΠΪ5 οϑιι88 δα αι ἐν ϑέματι. ---ὄ- 
ΓΊΝΏ, οτγάο. ἴεν. ΧΧΊΨ. 6. ἐκι- 

ϑήσετε αὐτοὺς (χατὰ) δύο ϑίματα, ἴξ 
"ΠΕν (πατὰ). τὸ ἕν ϑέμα, Δρροῃοῦβ 
1108, 5611. ρϑῃδ8, ἀποῦιυβ ογα θυ, 
ΒΟΧ ῬΆΠ6Β [50 ογαάέπμο. ἴὉ. ν. 7. ἐπὶ 
φὸ ἕν ϑέμα. -- Πρ, Ῥοϑίέϊο. ἴπο.. 

εν. ΥἹ. 2. Τοῦ. ΙΝ. 11. ϑέμα γὰρ 
ἀγαϑϑὺν ϑησαυρίζεις σεαυτῷ, ἐλοδατγειηι 
Θπὶη Ῥοπυχῃ Σοοοπαϊ8 Εἰ 01. Θέμα 
δἴδιῃ ρεομπίαπι αρμᾶ ἰγαρεκίίας ἀ6- 
Ῥοδίαπι ποῖ. Ὑι]6 ϑαϊσθδβ ὧδ ᾿ 
Ἑσηοῦα ΤΎαροζ. ρᾶρ. δ68. ΜΙὰ6 
Ιχ. Ν. Τ᾿. 5. ν. θεμέλιος. Κῖγας, 
ΧΧΧ. 17. ϑίματα βρωμάτων σαρα- 
κείμενα ἐπὶ τάφῳ, Τεγομία οἰθοταα 
δΔΡΡοϑίίδ ἴῃ βϑρι]οσο. 

ΘΕΜΕΛΔΙΟΣ εἰ ΘΕΜΕΙΔΙΟΝ, 
ἡβιιάαπιοπέμην. ὈΠλλλὶ» ἰαρίάες. 

ϑγταχα. 1ε8. ΧΙΨ. 19. ϑεμέλια, βιη- 
ἀδτμθηΐδ, 80. ἰδρῖάθδ. --- ἡϑ» 

γέεμο. ὅοζα. 7 



Θεμέλιος. 45 Θέμες. 

ε μαϊαέξεενι. ἴεα. ΧΧΥ. 4. υδὲὶ ϑεμέλμον 
ποίας αταὐϊβεῖμπε ὅεπε ζμεπαάαένπε ἀο 

Ἴ ἐκείτμοίωι. (960τ. ΥἹ. ὅ. 
Ηοσβ. 111. 14. Ατοοα ἴ. 4. Ἶ. 10. 
135. 11. 9. 5.- πῦν, ΟΒδ]ά. ρίυν. 

Ἐκάτ. Ι΄. 19. Υ. 16.-.-- “ΝΣ πο- 
τπ6 Ὀτγορσίυσα, Βοσγαῆ. ΑἸηοβ Ι. 
13. θεμέλιοι αὑτῆς. Ἰμερετυπὶ ΓΤ. 

- ποῦ, ιπάο. 165. Γ 1. 11. 1 δα. 

ν. 17. --- λον. σο0. ΧΧΙΙ. 16.ὕ 
ὁ Ῥραῖτα. ΟΧΧΧΥ͂Ι. 10. ΤἝτοω. ΚΝ. ἡ 

Ε1. εξ δὲ, Αἀάδ Αι. ϑ'γιυσηδοῖ, 
Τμοοά. Ῥχον. Χ, 25. -- ἌΡΕΙ Ριᾳ. 

ΙΧΧΧΥΙῚ. 1. -- 5, ἰσέωιφ. 168. 

ΧΙ. 15. --- ἼΘ᾽» Ρατί. Ηορβ. 

ιάσίκπε. ἴε6. ΧΧΥΝΊΙ1. 16. -- 
ΤΥ ἸΘῚ Ὁ» Ρίατ. πιϑθο. Ὀεαῖ ΧΧΧΙ. 

99 Ῥε, ΧΥ]]. 9. ΧΧΧΙ. 15. οἱ 

4110]. --- ΤΡ Ὁ.» Ρίυγαὶ. ἔωπα, 
ῷ ὅδη!. ΧΧΊ]. 8. 16. ΡΕ. ΧΥΤ]. 17. 

“165. ΧΙ, 2]. --- "0. ἐεβηεξη. 

9 Βερ. ΧΥΙ. 18. 1,Ἔροσαπὶ 55ηὉ- 

-- Ο. 1 Κορ. ἾἼ. 9. -- ὩΡῷ. 

ἔοει;. Ζοῦ. ΧΝῚΙ1. 4. 166. Χ1Π]. 18. 
-- ἼΟ τρῖπα. Ναβανι. 1. 10. Ῥ͵ὸ 

Ὁ Ὁ ἰοξεσιηῖ Ὁ} Ὁ» δοσεραχιηῖ- 

χυε Π]υὰ γμεὸ 9 7)» πιδαΣ “Ὁ. εεἴ 
ἡβπάαπεενξισν --- ν 0» φοἶμπη, 3 μ- 

ἄμπι. ἴῃς. Αταοϑ ΙΧ. 8. -- ΠῚ ΓΦ: 

Ῥτορτῖε “επάανπεπία, ορίοΘ ἰδὲς εἰ 
ἀ 7ωγα. Αψὰ. Ῥε. Χ, 8. ὅτι οἱ ϑεμάλιοω 
κάϑαγεϑήσονται, ἴερεε Ἔγεῖβε ἸΔοθηΐῖ. 
Ιιὰ ας νεῦρα Ὄχρ᾽ σανὶς ΕἸθΟΒοσυ8 
ἴῃ ΟἸανὶ γε γε. σα. '. Τ. γαρ. 57. 
ες. --- ΘΠ, Ρίατ. εχ ὙΠ, 

ἰηζετίογει. 1ε8. ΧΤΑ͂Ψ. 93. ϑίτας. 1. 
12. μετ᾽ ἀνδδδρώσων ϑεμέλιον αἰῶνος ἐνόσ- 
δυσεν, ἢ, 6. ἱπίΘῚ ΒΟΙΏΪη68 παν ς 
δ δΔηαυἱοδῖτοῖβ [ετρουίρι8 λαδίξα- 
ομΐμηε δαθτα. ϑοουπάυτα ϑιἰοσσίατα 

ερυϑς, Τ. 111. Ρ. 389. ϑεμ. α., αφαοά 
ἰάδια γαϊεῖ δο 9. αἰώνον Ρ6Ὶ δρροοῖ- 
ἄοποαι, δον: ἰῃϑίαγ Βδρεῃΐθπι, 
ἡπαρσίταν οταΐσθο δοσυβδενο νοσσιὰν, 

4υἱ οοπ]υραίυθ εδἴ νΘΕΓΌΣ ἐνόσσευσε, 
Βοος ϑϑῆϑα : δἰάστη ροσγρεῖιο ἔυπάε- 
ἴαμα ἴδ. ΒΕΤΏΡΕΙ δία Ὁ}16 ἀοαιο!] πὶ 
Τφοἰ]οσαν!ς δρυὰ Βοτηῖπαβ. ϑιγας. {Π]. 
8. κατάρα ὃὲ μητρὸς ἐχριζοῦ ϑεμέλια, 
ὉΔΌΣ θεμέλμα ἄοηιος δεπε ζωπάαίμα πο- 
ἰδί. Ορροιίδιν [0] στηρίζει! οἴκους τέχ- 
νων. (8ις ΓΤΤΙΌ" ὑδυτρδίαν Ῥμαΐπν- 

ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 1. Οοπέεν αυοαυε 1,6χ. 
Ν. Τ. 8. ἢ. νυ.) [νἹ8. Χ. 17. εἰ ΧΥῚ. 
30. οσσαστοηί τὰ θεμέλια τῆς γῆς. 

ΕΓΣ ΤΟ ΘΕΜΕΔΙΟΝ ἘΜΒΑ΄ Δ- 
ΛΩ, ἐπ “ιπααηιεπέμηε ἐνπεπεξίο. ἽΡ» 

ΡΙΒ. [.5. ΧΧΨΤΙΠ. 16. 
ἝΩΣ ΘΕΜΕΛΓΙΌΥ, αὐ ζεπάαηιεη- 

ἐωπὶ πάσας, Γεηάϊια. ΤΥ 2. κα- 

φμε αὐ “ρίπαε. Ναυμι. 1. 10. Ὑιάδ 
ΒΌΡΓΑ 8. ν. θεμέλιος. 
ΘΕΜΕΔΙΟΏ, Μιπάο, “ιεπάκσηιοη- 

ἐμπε γαοῖο. Γγνγ., υεοίὶδ. Ῥτον. ΧΥΤΙ]. 

19. ὥσχερ τεθεμελιωμένον βασίλειον. ΤΊο- 
Ῥυπιὶ ἸΓΟΡΟ δυ δι ιιογιης, βαΐνα ἰα- 
ἸΏΘΠ ΠΌΠΙ ΙΟΠἶ8Β ἂς ἢγταϊ(αἰἰ8. Ὧ0- 
τἰοῃ6. β5. 80]. εἀ. ἔστι. παρεῖ μεμο- 
χλαυμένον. --- Ἴρν, γιπάο. 08. "Ι. 

436. 1 Βορ. ΝἾ. 86. Ἐράν. 11]. 10. 
ἐθεμελίωσαν τοῦ οἰκοδομῆσα, τὸν οἶκον, 
ἔυπακδηλθηζητη ᾿δοϊουδης δα εὐϊῆ- 
σδπάδγεα ἀοτηυτα. (δηϊ. Υ. 16. Ζαςοῖ. 
ΝΠ. 9. Δαάε Ασα. οἱ ϑὅ'γιιμ. [68. 
ΧΧΨΥΠΙΙ. 16. Εχοά. [Χ. 18. ϑγιι. 
Ῥε. ΧΧΙΠ. 2. --- γον ἡπιάαπιον- 

ἐμ. Ἐδάν. ΨΙ]. 7. ---- νἾ3, ῬΡΙ. ἃ 

Ἰ)5.»υὕγπιο. Ρ8. Υ111. 4. ΧΙΧΊΙΙ. 8. 

ΧΧΧΥΙ. ὅ. --- ἼΌΡ ἐπμπρο. ῬΤΟΥ͂. 

ΨΙΠ. 38. υϑὶ ῥγὸ "792 ἰερίββε 

γἀρηΐασ ΤΟΣ 

ΘΕΜΕΛΙΏΣΙΣ, Μιπάαέίο, ξιπάα- 
πιεπέειηι. Ἴ.Γ» ἱπῆπ, Ηορῆ. Ἐδϑαν. 

ΠΠ. 11]. -- τὸν, ἱπῆη. Καὶ. Ἐπράν. 

1. 19. --- Ἴ)Ό» υιναπνοπέπην. 
9 Ῥαταὶ. ΧΧΙΥ͂. 97. Αφυΐ. Ῥβαϊτη. 
ΤΧΧΧΥΙ. 9. 

ΘΕΙΜΙΣ, 75, ζαε. ἃ Μδος. Υ]. 90. 
ὧν οὐ θέμις γεύσασθαι. 10. ΧΙ]. 14. λα- 
λοῦντες ἃ μὴ θέμως. ἴῃ ἀσοαπα ἰοοο 

ἂν»: 



Θεροτὸς. 

α ϑίμες ὕχο θεμιτὸς ροῃΐαν. Ηφβνοδ. 
θέμις, δίκαιον, ἄξιον, «ρέασον, καὶ δίχη, ἢ 
«ροσήκι!, καὶ ἡ τιμὴ, καὶ τὸ ἀξίωμα, 
καὶ τὸ ἀρμόζον' ἡ θέμις ἐστὶ καὶ νόμος. 

ΘΕΜΙΈΟΣΣ, μσένδ, ἰἰοϊίμεδ, ἰσρίδε 
ρεγητσα. ἼΟΡ. 1]. 18. οὗ γὰρ ϑεμοκόν 
ἐσνν φαγεῖ; ΔΟΠ ΘηΪπὶ ἐῤσέέωενε δδί γ65- 
οἷ, [χ. Μ8. Οὐση Βτετα, θεμιτὸν, 
δίχαιον, ὅσιον. 

ΘΕΝΑΡ, υνυοἷα, 8. οσαυϊίας πιαπὺς 
ὑ εἰ ρεάϊξ. ΘΓ» ἀυΑὶ]. ρυρηῖ. Δαα. 

Ρτον. ΧΧΧ. 4. ἐν ϑινάροις, υοἷξθ πια- 
πιίρπ. Εοαγοῖι. θέναρ, τὸ καῖλον τῆς 
χειρὸς καὶ τοῦ «οδός : δὶ ΘοΒγανθῖαδ 
1 Νοεῖβ εἰίας Αγιϑίοίοϊ. Η]εῖ. ΑἸΐρ. 
Ϊ, ς. 1831. 138, Ριηά. ὅςοἰιο]. 9.56. 

ΘΕΟ ΚΤΙΣΤΟΣ, α ἴῆεο ογεαΐεμξ, 
εἰϊυϊηλίνς ἐγασία, οοπαϊξιις αμὲ ἐπ ςί!- 
μμξις. 9 Μδος. Ί. 28. τῆς ἁγίας καὶ 
ϑεοχτίστου νομοϑεσίας. Ῥίπάδν. ΡγΊΝ. 

ς Οἀ. Δ΄, 865. Βιυδίαῖῃ. ἴθ Οὐἶγθ8. 
Α΄, Ρ. 8. 81. 

᾿ΘΕΟΜΑΧΕΏ, ὅὅεο τερυρηο, 
σωπνι ορμώφηο. ἃ δες. ΥΙ1. 19. 
ϑεομαχεῖν ἐπιχωρήσας. (Ομ. εχ. Ν. 
Τ. 8. ἢ). ν. 

ΘΕΟΜΑΧΟΣ, εκ 1) 0 ρμεᾷπαηε, 
δὶ ορρμαᾳπαίοτ. ἘΣ)» Ῥὶαγ. ψέ- 

ϑαπίες. ϑγυδυθδοῆ. Ῥγον. ΓΧ. 18. οἱ 
ΧΧΊ, 16. υτΥ Ισοο παρὰ ϑεομάχου 

ἃ ΤΟροποηάιπι οϑὲ ϑεομάχων, υἱ ͵δη 
σηοηυὶϊς Μίοηςυοοῦυβ. [ἄδπι «7005. 
ΧΧΥῚΙ. δ. Ηδῃς νορβιοηδίη ϑγτη- 
ΤΏΔΟΝ, δὼ τρϑ]ϊυβ ἱπ[ε]]οροῖ, αυὶ 
ΤΘΡΠοεΪς, 48 ὧδ σιραπίθιδ, δά- 
γΟΥΞΒ ἄδθοβ 6114 χοτγοηίίρυβ, ἴῃ 
ἔλθ} 15 τοοτδουβΏς Γ. 

ΘΕΟῚΣ, 79ειιδ. γιλῖῷ ζογές. Ἐρν- 

(Ὠεΐοη αὶ. Ῥβαὶπε. ΟΧΧ ΧΙ, 9, 8. 
165. 1Χ. 16. -- ΣΝ» ΡΙατ. εχ 

ὦ ΟΣ ἀοκεϊπὶ. Νεδδια. Χ. 49. --- 

δ Ἴ Νεποαι. ΙΝ. 14. 5. ΟΕΧΧΥῚ. 

ῷ, ἴε6. 111. 16. Ηαν. 111, 18. --- 
"ὮΝ. πο, πἰλέδιονι. ϑγτασοδοῖ. 90}. 

ΧΧΙΨ. 95. [ερὶϊ δι5, Τεμα, στα 

Μυϊμαῖο Ἱπίεγργείε. --- )ὲ8, δίηρ. 

υνιῖς, ἴοις ον. ὅγτατα. Ῥβαῖπι. 
ΤΧΧΧῚ. 4. ὁ ϑιὸς κατέστη ἐν συνόδῳ 

46 Θεὸς. 

εοῦ, ὉΡὲὶ ϑεὸς ΠΩΟ ᾿οεο ρμοδιτισῃ 
Ῥὶυγαϊτος ἤεος ποῖδε; ΓΧᾺ Νάσε. 
ΧΥῚ. 22. ϑεὲ, ϑιὰ τῶν σατέραν καὶ κ' 
«άσης σαρχὸς, Ο 1 ευϑ 1)εὶι9 μασασῃ 
δ στωσιὶβ ΟΑΓΏΪ8. Ῥραὶπι. ΧΥ͂Ι. 7. 
ἐχίχραξα, ὅτι ἐπήχουσάς μὸν, ὁ ϑεὸξ, 
αἰατηανὶ, αὐ͵α ἜΧϑυα νι τηο, Ὠ δι. 
Ῥεαῖπι. ΧΧΙ. 1. ὁ ϑεὸς, ὁ ϑεός μου, 
φρόσχες μοι, δε 5, Ποῦ ΤΩ], δεῖεπαῖα 
το]. Οοπέ, 2οῦ. ΧΧ, 428. οἱ αἷϊα 
Ἰοσα, ᾳυϊθυβ Ῥδγίεῦ ποτηϊπδίνυα 
ΓΙῸ νοσδῖῖνο Ῥοη, ΟΧ βϑ0γῖ8 εἴ 
»τοίδη!β βου ριον θυ βεγναῖα Ο]49- 
οἷο ἐπ ΡΒΠοὶ. 5. Ρ. 70. οἀ. Πγδι ΐ. 
Ααάα Ἰοσυτα Ατὶεῖσρῃ. Οομπείοι. ν. 
128. ὁ περιστίαρχος, περιφίξεν χρὴ τὴν 
γαλῆν, υδὴ Βἰβοίιι : Τοῦτο δὲ ᾿Ατει- 
κῶς, ἀντὶ τοῦ, ὦ σεριστιάρχη, ὥσπερ καὶ 
ἐν τος ᾿ἙἘλλλησ. ὁ «αἷς ἀντὶ τῶ, ὦ “ας 
Οοπξ, εἰ Ῥοἐφεϊϊπα ϑυ7ηίαχ. Οτεος. 
Ῥᾶρ. 7. οἵ 78. οἴ δυσζε αἰϊδίου 
ΤΙ ἀτηρῖο ἴῃ 8. ΧΙ. ρΡ. 3994. Ῥᾳ. 
ΧΧ ΧΕ. 5. δικαιοαύνη σου ὡς ὄρη “εοῦ, 
υθθξκία ἐὰα ἰαπάυδτὰ τποηΐο5 εἰ, 
ἢ. 6. χηοπῦθβ πιαρηὶ 6. αἰξφειηιδ οἱ 
νειειπι. Νοιάδθῃ οὶ ϑῃΐϊπὶ 3118 
ΒΟ είδηξινι8Β ἴῃ 583. Ἰυπρίοιν δὰ 
ΒΌΤΩΓΩΒΗΙ ὈΤΈΘΒΙΆΠΟΔΙΣ Τα, 46 
ϑϑσίωο εοῖ, ἱπαϊοκηάδιῃ. ΡΕ6. ΓΧΧΙΧ. 
11. τὰς κέδρους τοῦ Θεοῦ, οεάγοθ οἱ, 
ἢ. 6. σθᾶάγοβ γοοεγαδ δεῖνα αἰδὲδδίηπιαξδ. 
--. οὖν, Ρίαν. υγίο. Ῥ8. ΧΧΥ ΤΙ. 

1. Χ ΧΧΥΊΠ. 7.-τὸν εἰ ΝΙΝ 

οὐχ 9 διηρδαί. (μα α. Ἐβάν. ΙΝ, 
44. Ὗ. 1. ΥἹ. 3. εὲ 811}0᾽1 γμαδϑίτω. --- 
ΓΙ ϑδ» κἴπρ. Θευς. ΧΧΧΊΠ. 16. 17. 

4 Ῥαν. ΧΧΧΤΙ. 15. εἴ αἰ ἱοὲ Ξορὶα5. 
-- Οὐτῦν» Ρίυν. ὅεῃ. ΧΧΧΥ. 5. 

φόβος “εοῦ, ἴεγτον δ εἱ, ἢ, 6. κακία. 
Βοος ρα Ριπάδγαυν Νεῖ. Οὐ- 
ΙΧ. ν. 64. ἐν δοωωμονίοισι φόβοις, ἱετΤῸ- 
τίδιδ ἀυϊπὶς, ϑοῇο]. ἱπτογργοίδτοῦ ἐν 
φέβοις μεγίστοις. ΟΥ. ἩΗϊβίον. Οτπ. 
Ἀεῖρ. Τὐΐογαν. Τ. ΧΙ. Ρ. 2358. δθα. 
ῷ ὅδιη. [Χ. 3, σοιήσω μετ᾽ αὑτοῦ ἔλεος 
ϑεοῦ, ἔδοίδυη σὰπὶ 60 χη ἸΒΟΥΙ ΟΟΥἸΔΣῺ 
Δ εὶ, ἢ. 6. πιαχίηιαπι. Ῥ8. ΧΡ. 10. 
ὃ αοταμὸς ϑεοῦ, Βανία8 δεῖ, ἢ. 6. 
γιαχίπιμδ. [ΠΟ] ΠΟΘ .10Γ- 
ἄδῃθθ, αλθπὶ οἰϊδῃ ϑέγαρο [ωὲ.Ψ 

-- 

φϑι 

ὃ.- 



Θιὸς. 47 Θεὸς. 

« ΧΥ͂Ι. Ρ». 1095. εἰ ἴ18 ἢ Αφαΐὶδποῦ, οἱ ΠΡ ΣΕ ΜΝ Ὀτίτιο νεῖ- 7 
ἔτασταθοῖο ἀρι 0}. Απαοεδοχυπι 
τεςιτδῖο δρυ ϑαϊσαδειιτ ἴῃ Εχεσς. 
Ῥῆῃ. ο. 85. Ρ. 407. μεγίστον, εἰ 20- 
βορένις Α. 7. 140. Ν. ο. 1. τὸν αοτα- 
μὸν βανίισα χατ᾽ ἐξοχὴν ΔρὈε}1δ. 
Οοκῖ. Ηϊει. εἰς. Βοὶρ. [Δὲ Τὶ ΧΙ. 
Ῥ- 944. βεᾳ- 90. 1Π1. 8. Νιευ ἦν 
«ὧλις μεγάλη τῷ “εῷ, ΝΙπῖνε ογβί 
τοῖα ταδ τα [)66, ἢ. 6. ναΐεϊξ πιαφπα 

ὁ κ. απερϑδεείπεα. (οτ. Υ ογεῖί! ΡΒ1]ο]. 
5. Ρ. 1. οὔ. 16. μ. 388. εεα. Εδδθεὶιὶ 
Δάγετα. ὅδεσ. ΕΠ. 1. ς. ὅ. Ρ. 47. εἴ 
ΤΉ] 125. ἀἄ6 [εὰ εἰ Ανυσὰ Αὐ- 
ξήσειως Νογαΐπασι Ὠϊνϊποεαα, Οοπι- 
τηθηϊ. ἂς Ῥαγθηῖθεαὶ ὅδοτα διθ᾽ιπο- 
ἴσα, Ὁ. 153. δεαᾳ. Εχοά, ΥἹ! 1. 
ἐὼγ διεδωκά σε (εἰς) ϑιεὸν Φαραὼ, ερο 
ἀδὰϊ ἴα 'π Ὦθυτ ῬΒδζδοηὶ, ἃ. 6. 
εἐσπιϑτίζαϊ 16, υΣ ἰδπάμδῖὰ [ευ μὲσ 

ς Αδζοδσιῃ, ρχορβμείδια. ἴσων, Ῥα- 
τϑοηὶ νοϊυπίαίοιι ἀἰνίπατη 46 εἰταϊ- 
τοπᾶο φρορυϊο μαϊεΐδεῖδβ. ἅψυ. δ. 
ΧΕΙΝ. 8. ὁ ϑρόνος σου, δεὲ, εἰς αἰῶνα 
χαὶ ἔτι, ᾿ἰσοῦυϑ ἴυυβ, Ο ου5, ἰπ 
βοουΐατη εἴ υἱἵϊγτα. Ψι46 εἰ Λα. 
Ῥε. 1,. 8. Ιάφπι Ρ5. ΧΙΙ͂Ν. 8. ἤλωφέ 
σε, ὁ “γεὸς, ϑιός σου, τχ! ἴα, Ὁ ευσ, 
εῦδβ ἴμπ6. Ὠγιιδίσα μὲ Εχαρπη, Ρ. 
938. δα ἢ. 1. τὰ : ̓εεβετγῖηι δε, ὁ ϑεός 

ἀ φυ. δὶς αρμὰ Η:εγομ πηι αιιδὲπι 
τεροπέτε : ἔδεε, 1)εμα πιδιιδ, ὕτῸ εὸ 
φιοά. ἐπ εὐϊές υμῖρο, ἴχια, ξεως 
πε. Κεὶ Ἀγιιαπάα εὐπέ υεγὅα 
ἀδα : ὕπαάε εἰ Αφωΐία Εἰολινι ὑεγδιπι 
Ἡεὗὐναΐϊοιπε πο ποιεϊμαίτδο οὐδ, δεὰ 
υοοαΐϊοο ἐπίετργείαμγ αἀἴοεπα, “)εὶ, εἰ 
ποὲ μγορέευ ἐπίεἰϊερεπάκπε ) 66 ρο- 
ἀμήπει, 7 αὔπα ἥπρια πον τε- 
ερ. Ησε Ἡΐδγοη. ἐπ Ἐριδί. 104. 

ε αὐ Ῥγχὶποὶρίαπι. Ἡδοῖεηυβ Ἰτιυιῖυδ. 
Αἁ φυσι ἐδ Ἐδθσιοὶα8 ἰὰ ποίδ ΜΆ. 
Καϊω Ὀγιμέμδ. Νακ υοτΟϊδ, χα 
ἐς Ηϊεγοηνπιο αὐάμοῖξ, τεβρίοίεν αἷ 
Ὁ. Ἴ. δὶ ἱορίιν δεῖ. 7πυεγδε αἰἰοης 
ἄοο σοίαυο Αφιῖία ποπ ϑεὶ, δε ϑλεὸς 
διτιρεεγαί, εἱ ἑάεπι Ηἰεγοπυ πεῖς ἰ64- 
ἑαίπν ἐδίάεπ. Μεγδα οἦμ8 διιπέ: 
“Φυοά ϑεαασίξυγ, ἐρὶξ ἐκ, 1εμ, 
θεω ἐμμα, Ῥζϊολασα ποθ [οἱ νο- 
ἐδᾶνο Ἄοαβὰ 1π|6]Ποροπάυτη οϑῖ, 86- 
ηποτι8 ποσαϊδίϊνο. ὅ'δἴ!δ ΤΤΟΥ, ΟἿΣ 

εἰσυΐο, νοσδενο οἕδιι ΤΠ ΟΡ οβειβ 
εἷϊ, δφδεα ποεοϊηδῖτο, Ὀὲδ ΠΟΙΩΣΏ8η8 
᾿ευτα, 40} βυρστα αἱσίυμι τπχοσῖς 
Ὠουμι." Ααάς Ααᾳᾳ. βες. οοά, 
Μοβαὰυ. Οοποβ. ΥἹ]. Ζ. ϑεῶν. Ῥβδΐση. 
ΟΙΧ. 1. δὰ ααεῖα ἰοευπι ϑιυιϊάδ : 
ϑεοὺ οἱ κατ᾽ εἰχόνα ϑείαν γεγενημένοι, 
καὶ ἀκήρατον τὴν εἰκόνα φυλάξαντες. 
Ῥρ. ΧΧΧΙ. 1. ϑυϊάμε: ϑεοὺς, τοὺς 
τῶν ᾿Ιουδαίων ἄρχοντας.---- ΓΝ δ. 

ἄεπαι. ΧΧΧΗ]. 40. ΧΕΥΕ 8. --- 
4» βθμ, ρορωΐκδ. 705. Χ. 18. πὴὶ ὁ 

ἕδτδη ὑγῸ ϑιὸς ΟταΡυ5 ἰὴ ῬτοΙορσν. 
ΤΟΥ. «ἀρ. 5. δ. 7. Ἰερεπάτππι σεπεοὶ 
ἔδηος, ασυοηΐδηι ρορκίμς Ἰερίταῦ ἰῃ 
[ταῖῆΣ νοτοΐοπα ἀρυὰ Τεγ]} ἀπυτὰ 
Ὧἀ6 “Ζεἶυπ. ς. 10. ΒΙ61 18 τὴν 
Ἰενίοσι τατος ἱερὶ λαὸς, απιοτηδῆ- 
ταδάυτη ΑἹ]. 95 Ῥαγ. ΧΧΧ, 47. ὕγὸ 
ϑοὸν Βα ροῖ λαώ. ΜΠ πίσσα πιο 
τοθᾶο δ ναγίεϊαΐϊε. ἰδοϊοηΐβ ἢ, }. 
φοραπάιπι νἱἀεῖυσ. Ναα αυοά 
Ἴδταδ τε αὐχι]ο οὶ δαϊε ἔδοο- 
Ταμπδ, ἤοο ὩΟῺ ΣΩ8]6 θεὲ 1) ΦΈΉΧΧ 
ἴΙπξῖ, Ἀ. 1, υὐἱρυΐζυν. -- ΠῚ, νἱα. 

Ατοοϑ ΥἹΙΠ. 14. ὁ ϑεός σου. Ἰέοῃ 
Ἰορεγαπὶ ὌΝ, πὶ ῥ]ενίϑατα ρ]6- 

ουϊι, ςοὰ ΤῊ ἢ, Ἰ, σεϊβσίοποηι, σεἶο 

ἔπωπε ἀἰσίπωνι Ὠοίαι, υοὰ ἀε ομ᾽ϑεῖο 
οὐ] τ5 αἰν!ηΣ ΡδΣ τηθίοηγτηίδεη δ6- 
ςαρεσυμῖ, αυετηδαππιοδιη δβάδι 
ΨῸΧ ᾿δυὰ χαάσο ἰοοΐπι ποίδί, υἱα 
δι πίσης ἀμοῖΐ, ν. ο. Εζοςοῆ. Χ ΧΙ. 95. 
εἴ Ρχον. ΧΧ. 24. ---- δ)» 51, εἰ πον. 

Ῥτου. ΧΧΧ. 8. ΤἸιροσαῦς ᾿ἰορί8 
ἘΓΔΏΘροβὶ 3 ̓)ὲ47- ρα] ο νεσο ἤομ 

ΟὟ νατἰεἰδίαπι Ἰεςεϊοπὶς ἐξα νεγβϑε 
γἱάρηξιεν, δοεα 1Ιάθο, αἱοᾶ οδ ἱμίαὶ» 
Ἰεχασὶμέ, ἰπ Ῥοϑίθσίοσι συραργο εχ 
Ῥτίοτὶ βυρρίοπάϊπι εθδ6 δξὦ. --- 
ἘΜΠΠἜΠ ἐδ, εἴ, αἰ αὐτὸς, ποθῶ ..6- 
δον. ἴπο. γον. ΧΧΙ!. 0. -.Ψ.Ὄ 
“ΝΥ ρει. ϑγγθωι. 900. ΧΧΧΊΙ. 

8. Τοεὶϊ Πν͵ δαΐῖ, αυοὰ τπαρὶβ ἢ ΤῸ 
ΡῬδοεῖ, 593. ἀυοτιοᾶο χει 56ὲ- 
Ρἶπβ᾽ δρρεϊϊασυσ ἴῃ 55. ---- ΚΜ Ο, 

πολνοϑ αππεθ Ῥρ. ΧΧΧΥ͂. 7. ὁ 

Φ 



ὃ 

6 

Θεὺς.- 

"ἃ ϑιός. ὙτΑΠΒροα( 5 ̓ἰθοτῖΒ Ἰερεσιης 
ὈΝΠ. -α ΣῊ ΓΝ [ῖ.ὁ6.. ΧΧΧΥΊΠΙΙ. 

Ἐ1. -- πτῆν ν ψζελονα. Οδεποβ. ΙΥ. 4. 

Εχοά. 1. 4. οἐ αἱἱδὶ ΒΕΒΡ 98Ίτη6. --- 
ΤΣ Π» «ῳαὴ “ελουαΐ. ἴεε. ΧΧΥῚ. 

4,.--- Ὁ 7Ζεταξί. Ὥοαι. ΧΧΧΉ. 

8. χατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων ϑεοῦ : αυδ 
γΘΓΒΙΟ ΟΠ ίδπὶ ἀραΐϊξ νασίδγα ἴθο- 
τίοπεπι, αυαπὶ Ροίίιι8. τεβρίοασθ νὶ- 
ἀείαῦ δηθαυ ϊββίπιαπι «᾿ἀεεοσιιτα 
δά! ὔοποαι, ἤδυτα ἰπ αἰνϊδίοπε ρο- 
Ῥυϊογυτα Β:Π50}}5 ΡΟρΡυ}18 οἵ σερίο- 
ὨΪθυ8 δἰηρυΐοθ δηροὶοβ δἰ τ ρυ1586, 
αυϊ ΠΠοτατα σαγαπι σεγογεηΐ, Ὀγρεῖθῦ 
Ρορυ]υπὶ ᾿βγβδἤσυτα, οὐΐι8 [ει 
ἸΡ86 ἱπηπιθάϊαῖα συγατα ἴπ Β8 8 806- 
Ρετῖ. Ψιάς δὰ Β. 1. Ῥδῦμ!  ἴβα. 
1ῃ Ε} Οριυο. --- ἥμφὸ, πον. 1. βάζω. 
Π. 8. Τερεταης δ): ὙΠ 4υο- 

4μ6 δαρτα 8. ν. ἐξ0). --- "Ὅσο 
1 ὅδ. 1Π|.18. Τωρογυηῖ ὈΥ̓ΤΟΝΝ: 

-- ἸΝ απφεῖα: ΟὐΒεὶ. Ψ. ὅ. 

βεῖταο ἰδὲ εϑι ἀ6 σαοεγάοίε, αυὶ ἰερα- 
ἐμς ᾿εὶ νοσαῖαν Μαὶ. 11. 7. εἴ σου 
δσδὶ Ὡομλΐηθ αἰνίηο ἄς ηυεδιοηϊ- 
Ῥὺ8 ΒΌΡΟΣ γνοϊῖϑ γσεβρομάοσγε, ἴον. 
ΧΧΥΙ]. 2. βεαβ. Νοῦ τμδβ ἰΐδαπε 
ΤΧΧ " Ἰ. πρὸ προσώπου ϑεοῦ Ῥοθδιι6- 
τυηί. ΒὴῚ 

ΧΧΧΙῚ Π]. 12. Τιορῖβθθ νἹἀθηζυῦ 
ἀ ἦν, 486 681 Ἰοοῖο δἀ πηοάτα Ρῥγοὸ- 

ῬαὈ1}19. ---- ΤΩΝ» »οριιίμδ. 3 Ῥαταβὶ. 

ΧΧΧ, 27. υνὶ ἰδσιθὰ ΑἹ. ῥγοὸ ϑεὸν 
τε 8 λαόν. --- χζ, ἀδοια. θτοτι, 

111. 19. κληρονομίαν ϑεοῦ, ΒερΓοα 4-. 
ἴθι ρυγαείαπέϊδειηιαηι, 8. ΤοΥτάτα α6- 
φἰἀεναδίίεηι. ὅϑ΄1᾽΄. Ὀ6ὴ6 σοηνθηϊ οὐπὶ 
Ηερτγαῖοο, --- δ οοἰΐωνε, Ῥδ. 

ΤΧΧΙ͂Ν. 6. Ἰκρετυηῖς ἼὯην, αυοά 
ΒΙΕΡ6 ῥζῸ Ὁ θ0 ὑβυγραῖαν, γεὶ 
οὔ ἐρεμίμεβὶ. τοῦ δ᾿, ἰάδσῃ υοὰ 

ΝΣ 6886 Ραυϊαγιηί. --- Ἴηγ» γρεε. 
Ὠευς ΧΧΧΙΙ, 4. 15. 18. 80. 81. 
εἴ 11 ϑεθρίιϑ, --- τῷ παυΐδ. ἴε8. 

ΧΧΧΙΠΙ 21]. ὁ γὰρ ϑεός μου μέγας 
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᾿οὗρανός. 

Ἦ» δώρεν εμπι. ἰδέας. 

Τὰ πρὸς τὸν Θεὸν. 

ἐστί. Αὐτιοάυτα ἱπορίδ. --- Ὁ» 

δαποίμαα. Αταοι 11. 7. --ὐὴῦῷῦ, οπε- 

ηἱροίφηα. Νυπι. ΧΧΙΝ. 4. 16. ἴεβ. 
ΧΙ]. 6. --- "ὈνοΨ» οαἶι. ἴης. 900. 

Ἰ. 16. υδὲ νεῦρα σαρὰ τοῦ ϑεοῦ το- 
δροηπάοπϊ δροτίο Ηδθσ. ὈΌΨΙ Ἰ». 

ΠΟῚ δυιΐίεπι τῷ ὨΥ )δὼ αἴ νεἰ εχ ᾿γε- 

Ροδϊὔομθ ΔΡῬΑΓΤΕΙΟ ΑΙ Ιοσ. 
οσεηθ ὨΝΠ ᾽ς ἴῃ γϑσζϑίοῦθ βιιδ 

Ῥτοῦβὰβ οπιβί:. γι46 ἰηΐγα δ. ν. 
ἀὐεξνῳ ἸεχίυΣ 42. ὅδτ.᾿ 

ΧΧΙΠ. 4. ἐν ϑιῷ φωτὶ 86ς. οοᾶ. 
ΑἸοχ. (δῖ Ὡ18}} γεϑροπάει ἰῃ τοχεα 

Ἢ Θρσ. οἵ ἴοοο ϑεῶ τοροποπάυμῃ αϑ 
τῷ.) δἮἪ 1 Ῥασ. ΧΧΥῚ. 28. υδὶ ϑεοῦ 
δηΐο Σαμουὴλ ἱγτορδῖῖ ΡῈ ΠΡτασί τ καὶ 
βοίοϊυη, αὐἱ ποὴ δσοπηοᾶς ἀϊοὶ 
Ῥοδδα Ῥυϊαραὶ ἅγια Σαμουήλ. ἴῃ 
(οά. ΑἸἴεχ. τοῦ ϑεοῦ τοσῖδ οὐ ΐαν. 
8 Ἐπάν. 11]. 26. χατὰ τὴν σοφίαν τοῦ 
τοῦ, βαο πάσχῃ σμηιπεαπι ΒΑΡ δ ΐδυα 
ἴυδηη ἐἐδὲ α' 1)60 οοποδεδαπι. 

ΘΕΟΣ ΑΥ̓ΤΩ͂Ν, εις δογηι. 
δπῷ ὉΝΝ» Ῥεμα οπιπίροίδης υεὶ διε}}- 
οἷέΣ. Ἐχοα. ΥἹ. 8. 

ΘΕΟΣ ᾽'ΕΜΟῚΣ, Τθειε πεόκδ. γγ}χ). ἃ 

ὅδε. ΧΙΙΧΣ. 925. 
ΘΕΟΣ ΜΟΥ, [1ἄἀδμ.᾿ Ὁ δ: 

αεποβ. ΧΧΡΝΙΠ. 83. ΧΙ.Π11. 14. 
ΧΙΨΊΙΠ). 8. 
ΘΕΟΣ ΣΟΥ, ει ἐωπα. ἢ )}8- 

σευ. ΧΥΗ͂. 1. ΧΧΧΥ. 11. 

ΘΕΟΣ ΤΟΥ͂ ΟΥ̓ΡΑΝΟΥ͂", εις 
οαἷἶὶ. ἾΨ- Ρᾳ. ΧΟ. 1. 

ΤΑΙ ΠΡΟῚΣ ΤΟΝ ΘΕΟῪ, εἰ]Πρςοα 
ῬΓῸ : κατὰ τὰ πράγματα τὰ «ρὸς τὸν ἰ 
τὸν ἀνήχοντα, ἐπ τε, φμ αὐ αὐ ἴδειιηε 
»εγεποηί. Ὁ Ν ), ὦ ἐπ ἴεωηι. Ἐχ. 

ΙΝ. 46. σὺ δὲ αὐτῷ ἴσῃ τὰ φρὸς τὸν θεὸν, 
ἴὰ 6.185 1111} 86. Ὀσασβίο ἰπ σεθυ8, α1188 
δα Ἰλευγα γεγίπεης, ἢ. 6. αυοιαδά- 
χαοάσπι Αδγοῖ δεὶξ ὑσγορἢθίδ 8, 
Ρεν 4υθτι δα ρορυΐμαι Ἰοαμεσί8, ἴτα 
ἴι ᾿ρϑὶ ἴδπαυδηι δι ἔα} 68, ἃ 
ᾳυο νϑῦρδ ἰδῃαύδσῃ ἃ τὴ6 080 ΓΕΥΘ- 
Ἰαῖδ δοοίρίεῖ. - να 9)» Ἔ 



Θιοὶ. 

ἐβυκωῇ νεὶ α ἰαίεγε θεὲ, νεὶ: ῬρῸρε 
Ἐχοὰ. ΧΙ. 19. γήου σὺ 

αμεμρ Ἐια μα: τὸν θεὸν, οδῖο ἴι ρ6- 
ῬΌ]οΟ (ρτεββίο) ἴῃ σεριδ, πε δὲ 
Ῥεατα Ρεσγμηεηξ, Β. 6. [ι ἶοοο εἰ 
γοϊυσιίδίετη ε03 Ρόορυ]ο μαίεΐδοϊεβ. 
Οοπε, [π|ϊ. δα Ηρ. Υ. 1. 

ΘΕΟΙ͂,, ἰπ ρἰυν. Η, τς. ἑάοία. ὮΝ 

βἰησ. ΡΕ.Ὶ ΧΧΧΙ., 1. [ε86. ΧΕΙ͂Ρ. 16. 
Μαΐδοῃ. 11. 11. -- ΣΝ ΡίαΣ, 

ὃ Ἐχοά. ΧΥ͂. 10. Ὦπη. ΧΙ. 86. --- 
ὉΠ)» - σεη. 111. 56. ΧΧΧΙ. 80. 

832. ΧΧΧΨ. 2. 4. .- δδΙϑὶ οπ 

δ εἸΡἢ. (514, 26:. Χ. 10. --- 
ὙΠῸΝ Ομδ)ά. Ὠδη. 11]. 11. 111.19. 

14. 18. --- Ὁ) Ῥω. ἑάοία. 168. 

ΧΙΧ. 8. -- 2} ᾿φαογί βοίιππ. ΕΣ. 

ΧΧ, 28. υδὶ ἴοοο τος θεοῖς αὑτῶν 
Οάρρεῖο πὰ Νοῖῖβ Οὐ. δὰ ἢ. ]. Ρ. 
550. τοροποηάζυσι υἹ δίων τὰς θυσίας 

ς αὑτᾶμ, Νέα δυΐετα νἹαϊΐξ, ἐοϑ ̓ νε 
τὐδηβίυ δα, ες, αυΐα ὁαον βοῖὲ παῦο 
ἴῃ Ῥυεοούδηξο γοδα 2 ἴβζσὰ ἰαζεῖ, 

φοὶς θεοῖς αὑτῶν ΒΟΉ ΒιιΒ οδι188 δ ρ5[1- 
1596. --- ὉΔῸΝ Ῥὶυν. εἰνιμίαοτα. 

2 ϑαχα. Ὗ. 921. -- ον σκρες. Πεαϊ. 
ΧΧΧΙ͂Ι. 81. 

ΘΕΟΣΕΒΕΙΑ, Π)εὶ οαἰξια, ρἱοίαα. 
ἢ ΓΝ» ἐπιὸν Ἰοπιπὶ. ΦοὉ. 

ΧΧΥ͂ΤΙΙ. 38. -- ὈΝΠγς ΓΝ 

ἄ ἤπιον Πεὶ. ἅσπ. ΧΧ. 1]. --- "ΠΝ 

Γην, ἐἥριοτ. ουα. Ι᾿ο. Ῥτον. 1. 90. 

4 δες. ΨΙ]. 6. θεοσέβεια δαοταΐοξ 
ἴχο εἶδοα ποιδῖ. 

ΘΕΟΣΕΒΗῚΣ, Τεμης οοἶεης, ρὲμδ. 
ΟἾΟΝ: δ». Εχοά, ΧΥ ΠῚ. 21. 

00.1.1. 8. {Π. 3. Αάάο 7“πάπ|. ΧΙ. 
16. 

ΘΕΟΦΙΛΗ͂Σ, 7260 οαγμδ εἰ σταίμ. 
Ῥγοϊ. 8:ν. ϑεοφιλεῖς ἱστορίας, Ἀ. 6. Ὠἰκ- 

« ἰοσίας ΒΆΟΓ89 (ἴπ 1116 718 88 Υ18 Οὐ ν᾿ 88) 
Ὧ6 Βοταϊπίθιβ Ρἰ18 εἴ ῥγορῖβ8. Νϑῃλ 
"Δ ἴρβῈ δυςίοσ ἴῃ βεαυθπεθυβ οΣ- 
Ρἰϊςδὲ νεερὶβ: περὶ ἀνδρῶν εὐαριστη- 

γοι. 1]. 

49 Θερατεία. 

σάντων τῷ ϑιῷ. ϑυροϊαπενυτη ϑεοφιλία 
τορεῦϊαν ἀρυὰ ϑεμαὶ. ϑόρμ. (Εὰ. 
Τγτ. ν᾿. 40. οἱ δανδυθίυμι θιοφιλῶς 
δρυὰ Ιδβοοσζγαΐοιῃ Ῥδπερ. ῥ. 65. 40. 

ΘΕΡΑ'ΠΑΙΝΑ, αποίϊα, {ανιμία. 
ΠῸΝ. ἰάεμι, Εχοά. ΧΧΙ. 26. 97. 

7οῦ. ὟΙΣ. 15. ΧΧΧΙ. 18. “πὸ. 

1» λοπιῖπος ἰοπίονμῖ. 200. ΧΧΧΙ. 

81. --- [.}» »μεῖϊα, δεγυα. Ῥτον. 

ΠΣ 18. ταν ΠΡ. Εχοά, ΧΙ. 

. 1εα. ΧΧΙΝ. 4. ἴμχ. Ογτῖ Μδ5. 
Ἡΐον θεράπαινα, δούλη. 

“ΘΕΒΑΠΑΙΝΙ͂Σ, αποϊϊα, γαπιμῖα. 
Πρ» ἰάειω. Ἐχοὰ. ΧΧΙ. 97. τῆς 

θεραπαινίδος 86.. οοά. ὅ8. ΗοἾπηοα. 
Οοπῆ, φυοηὰο ϑυϊάδιη 8. νυ. θιρώσανα. 
Ἡδεγοὶ. θερωπαινὶς, δούλη. 

ΘΕΡΑΠΕΙ͂Α, δαπαΐίο, μποίϊο, 7ζα- 
ηπΜἰεἴπεηι, δυῖμν, οὔδιηι οοπυεπίιδ δα.» 
θεν. ὨΔ 7 Ῥίυτ. πικπαάαίίοηεε. 

Ἐδιὰ. 11. 12. ἡμέραι τῆς θερασείας, 
α1ς8 «ποίοπμὲξ. ---- Ἵ Ἂν» “ἐγυιώ. Οεη. 

ΧΙ. 16. θεραπεία αὑτοῦ, )ανιωίπέωνι 
ε}ι8. Ησης νοεὶβ δερασεία ἀβυχῃ 11» 
Ἰυδίταν! Ῥεζουῃ. δὰ 2Ε]. Ν, Η. 1]. 
3. Οομΐξον [κεχ. Ν. Τ. 8. ἢ. νυ. - 
ΤῊ» “τα. 2οξ. 1. 14. υνὶ θερα- 

σεία οοπϑεπέιαπ δαογπηι ϑιστιιβοδί. 
ψΦυχία δηθΐαυδια [ι,δεϊδτλ ἰγ8Π5}5- 
οπαπι: ργασαϊοαίε ομγαλίοπεηι. ()ὐυοὰ 
ἩϊΪἰδἐγοηγτωιβ ἱπιο]εσὶς ἀ6 ἐπιεπάα- 
ἐΐοπε, ῬΘΟΟΔΙΟΤΌΓΩ 8: ΟΓΌΙᾺ Ῥαηϊζεη- 
«ἰα, πὶ αυὸ ΤἘΠεοἀοτεῖι 1 18] δαἀβῦ- 
Ῥυϊαῖατ. ΒΙεἰπιβ δά. ἃ. 1}, ἐπ Τ- 
ΒΒΌΤΟ 500 ἴΐὰ : οχ Ηρῦγεθρα ΤῊ Υν 

6 τηΐϊπὺβ νιἀδέ οὠγαύἑομδα ὨΟ- 
ἘοΏΘτα δαϊηϊῖογο, αυᾶτὰ τϑαϊχ Ἣν 

βρη οδ οη θη οἰσμαάφπαϊ οἰ οοη- 
δίτπρεπάϊ!. ΜΆΪΠΘΓΑ δηΐγα ΘΟ, ΒΕΓ16- 
ὈΟΠΟ συγδηΓΟΥ, αἴθ τΐα δα νυ]πο- 
ΤΌΣΩ ΔηΪηΘ ΟἸἸΓΔΌΟΠΘΙΣ ΔΡΡΙΙΟΔΥΙ 
Ῥοδβαὲ ἢδπα δρβοπῦπι νἀ ον. Ἦΐδο 
βι σὨΙβοδίίοηα δα τα απὶ ΡεΣ δέω 
ΙΧΧ σεγε. ΧΧΧΙΗΠΙ]. 1. Αἱ αἰ185 
ΡῬγαΐεσθα βαρεῖ νὸχ τσεαῦοδ θεραπεία 
αἰστιϊβοαίποποβ, αιι85 Αἱ ἢἰσ δπίδ. 

Ὦ 

ἂ» 



Θεραπινεῆς. 

α ἔεγτυπί, ἰδηαυδπι Βυὶς Ιοο0 πιαρὶβ 
σοοηνθηϊοπίοθ, οἱ βυπί, ομὔμα ἀϊυὶ- 
πεδ, ζαπαΐμδ, τιϊπέϑίογέμηι, (Δ τιο- 
ἔἰοπθ Ἰιχία Ασδθοβι Ὑ Σβομθῶι 
ψοῦθὰ βοηδηΐ ργοοίαπιαίε πεπέδίογέμηι, 
Ἦ. 6. δἀηοῃμοῖθ θοβ, υἴ δίσηιϊ 8οοθ- 
ἀδηΐ δα βεγυνϊοπάυμῃ Πδο. 146 ΕΑ. 
Ῥοοοοκίυμι δὰ ἢ. 1. μαζ. 62. 866. ---- 
“ὈΒΠ’ Αᾳυ. 1 ὅδ). ΧΥ. 28. 

Ἐπ ΓΡ88 νοχ Ηδρθγδῖοβ χες βουρ- 
ὃ ἴδ, αἴ. ἰδωθῃ δυϑρθοῖίδ νἱβα εϑὲ 

.] 

ἀ 

Μοπείιςσομϊο δὰ ἢ. 1. Ῥγεβαίογθα 
Ἰερίταν Ἐπ. ΧΥ͂. 4. 6. Υ,. 1. ἐξεδύ- 
σατο ἱμάτια τῆς ϑεραπείας, ἀδροδυϊξ 
ψοϑισωηθηΐα ΟΥ̓Θ[18 8. ΟΥ̓ΒΙΙΟΏ 8, Ἦ. 6. 
γνοβιχηθηΐδ απ ρχῖα, 408}18 ΟΣ πίθυα 
86 ΒΌΡΡΙ]Ἕοοτα ἀθοθπί. Οοπέδν ΕΤ45- 
β6ῃ. Π᾿ϑαυϊοϊίοπεβ ΒΡ]. ρδρ. 858. 
94 Βερ. Χ. 20. ἁγιάσατε ἑερείαν τῷ 
Βαὰλ καὶ ϑεραπείαν, ΒΔ Πσδῖδ 88- 
οεγάἀοϊσα 4411 δὲ οὐυϊΐυμι, ὉΡὲ 

. 81] Ἦὶδ νουθὶδ ἰῃ ἰοχίυ δοῦν. ΣΧα- 
βροπάεϊ. Ῥμαδνοσίηιβ: “ρασεία, ἡ 
Ἴασις, ἀφὺ τοῦ ϑεραπεύω, καὶ ϑυρασιευτὴς 
παραωγόμενον. ϑεραπεία χα ἡ διακονία, 
ἀφ᾽ οὗ λέγεται καὶ “εράπων, καὶ ϑερα- 
φᾳεία ἡ ὑπουργία καὶ ὑπηρεσία, καὶ τὸ 
«λῆθος τῶν ϑερωσόντων. 

ΦΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣΣ, νιμὶ δέον. Αἀαϊε. 
Ἐδίμον. ΧΙ. 8. ϑιραπιυτὴς ὧν ἐν τῇ 
αὐλῇ τοῦ βασιλέως, πιπὶδίταδαέ τερὶ 
ἐπ αἰΐα, 856: πιμπεῦε αμοο μη ρ6- 
δαέμγ. 

ΘΕΡΑΠΕΥΏ, ηιϊπιδίτο, ϑεγυῖο, 
οοἷο, δαπο, ἵξ. ἰαυο. 1) ΡΒ. φμζτο. 

Ῥγον. ΧΧΙΧ. 27. σολλοὶ ϑερωπεύουσι 
φρόσωτα ἡγουμένων, ταὰϊοϊ οοἶμπέ μεὲτ- 
501)88 Ὀγἰποίρυτα. --- ὩΤῚ ΡΙῊ. ἀε- 

Ῥγέοοῦ. Ῥτον. ΧΙΧ, 6. σολλοὶ ϑερα- 
φεύουσι «ρόσωπά βασιλέως, του] οοἶμπέ 
ῬΟΙΒΟΏΔΠ. ΓΒ. [{ὰ ῬΒι]οδίταϊαβ 

“ἀκ Υίκ. Αροΐ!. Τγαη. 11}. ΨἼ]. ο. 
81. Ρ. 311. ϑιραπεύοντα τὸν βασιλέα 
γοοαῖ, [πηρογαίοσὶ βυΡι1880 οὐϊΐα 
δαἀαϊοίυχη, αὐ νότος ΟἸ] ατγι 8. - 
ϑν δεηθο. Ἐ51Ἐ, 1]. 10. ὁ δὲ Μαρ- 

δοχαΐς ἐθερώπευσεν ἐν αὐλῇ, Ματάο- 
οἴου δυΐοιη πιἐπέείγαδαΐ ἴὰν αὐ]δ. 
γΙάς εἰ Ἐβῖ. ΥἹ, 10. --- ἼΔΥ» 467 

“ὦ σου 

Θεραπεύα. 

υκ8. 165. ΕΝ. 17. ἔστι 
θεραπεύουσι κύριον, οδὶ 
41 οοἰμπέ 1λοταίηυχα, ἢ. 6. δάσεγ- 
ἀοίέδιι5.--- Ὅν» “μοῖο. 3 ϑιτα. ΧΊΧ. 

934. οὖχ ἐθερααεύσατο τοὺς αόδας αὑτοῦ, 
οὐδὲ ὠνυχίσατο, ἈΘαι6 Ῥο68 βι.08 810] 
ἰαυεγαί, Ἰδαι6 ὉΠστι68 810] Ὀγεςοῖα6.- 
ταῖ. ὅς. θιρασεύειν ποίδί ἴῃ ὈΠῖγῈΣ - 
Βπι Ομ ἢ βΌΓΕΥΕ ἀρυὰ Ο6., ν. Ἂς. 
ΧΕΠΟΡΆ. Ογτορ. Υ, .1. 18.-ὐ 

πιὸ ἱποϊϊπο, ἱποισυο. Ῥτον. ΧΙΥ͂. 19. 

οομέα τοῖς 
ἰ85 11116,Χ 

νοχ Ηρ. ἀθ 118 ἀϊοίξαγ, υΐ δοοῖ- αὶ 
ἀυης δὰ αἰϊουιδ ρμβάδβ, Ββοποσὶβ ἢδ- 
Ὀεομαϊ οαρίδπάπαυς Ῥεμανοϊθηῖῖεθ 
οδυβα. ΤΟΡ. Χ]]. 2. τὴν γυναῖκά μου 
ἐθεραπεύσε, ὰξ ἀχοόγοῖι Βαρεσεσω, πιὲλὲ 
φὉταείο ἥὶ. 8. Ἐδαγ. 1. 8. θιράκευετε 
τὸ ἔθνος αὐτοῦ ᾿Ισραὴλ, οπτανπι ἀρηΐε 
δομεϊθ ἰρβίπβ [βγϑᾶ]. [6δ1α. 11. 18. τὰ 
τείχη θεραπεύουσι, της ἱα γε βοίμπὲ 56 
γοοίμμπί. Ψ ]ρσδῖυθ: σέαξμιιέ ἩΏΤΟΣ. 

Βεσροπάες (Βαϊ. γϑγ)» Ἐϑάσ. [Υ͂. 

12. Φοθορδυ Α. 2. ΧΙ. ς. 3. ν. ὅ49. 
οα, Ηαν. ἐσισχευάξευσι τὰ τείχη. Ῥο- 
ἸγὉ. ΓΝ. 70. 2. ϑερωπεύειν τὴν δύναμιν, 
δωρρίεγε δχοτοϊζυση, [0] 4. Χ. 90, 2. 
θερασεύεν τὰς πανοπλίας. Μαχίπηα 
δυίΐοτη ἃυς ρογῦποεῖ ἰοσυβ Ὠ᾽οάοχὶ 
ϑσα (40. ΓΝ. ς. 41.) ἃ δύερβδηο 
Τ. 111. ΤὨοϑαυτί 1,. ΟΥ. ρμδρ. 154]. 
Θχοίϊζαϊυβ : ἕνεχα τοῦ θερωπεύειν ἀεὶ τὰ 
φονοῦντα μέρη τῆς γηὺς, αἵ, 831 αὰθὸ 8» 
νἱβ ρᾶγίεβ ἰδθογασεπῖ, 688 'ρ86 σε)- 
οεγεί, Αἀὰς Ὠϊοά. 5'ὶς. ΧΙ]. 82. 
ΡΝ αυοά ἴῃ 1. Ατλν. εἰ ΖΕ [ορ. 

ΟἿΩΠἷηο ποῖδὶ γεέδαγοῖγο, ταδίδξηεγε, 
οἴίδιῃ ΗΟ γεοῖβ [8 ἀδυγρϑαισ, ν. Ὁ. 
1 Βορ. ΧΥΤΠ]. 80. εἰ Ῥεαΐ. [Χ. 
4. βαρ. ΧΥ͂Ι. 12. οὔτε μάλαγμα ἐθε- 
ρβάπευσεν αὑτοὺς, Ἡδατ6 Τὰ 86. 
παῦε 1108. Κ᾿ὶν, ΧΥΤΠ. 19. πρὸ ἀῤ- 
ῥωστίας θεραπεύου, διυῦδ τλοτρυπὶ ππθ- ἃ 
αἰοῖπα τίογο. Ἰοϊὰ. ΧΧΧΥ. 16. ϑερα» 
φ«εύων, ὕυεγμ8 Πεὲ σμΐίον. ῬΒΔνοΟΥΣΙΠυ8 : 
θεραπεύω, τὸ δουλεύω. οἷον οὐκ ἐξξ τὸν 
δεσπότην θεραπεύειν. καὶ θεραπεύω, τὸ 
φσιμῶ. ἀγαθὸν θεραπιύεις σοφιστὴν, καὶ 
θεραπεύω τοὺς θεούς. καὶ θερωφεύω, τὸ 
Ἰῶμαι. ὡς τὸ, σώματος μὲν ἀῤῥωστίαν 
θεραπεύει τέχνη. 
λ 



Θιράσων. 

ΘΕΡΑ ΠΩΝ, »κεἰνέςείεν, δευυϊ. 
"ΤΏ ἀονιμα, ἴδ. ,απείδα, απικίὶ- 

ἐκ. Ῥτον. ΧΧΨΙΙ. 97. βεος. Ηοχ. 
γμ|6 ἰΔίποθη δα ἢ. 1. ὕδερογυμι, 
401 πἴαϊτυϊ, ὙΠῚῚᾺ Ὁ) Δι ΧΧ 

Ιηῖξ. ρίαπο Ἵ ᾿εἴ θερωτόν- 
των» μοῦ δὰ Χγ) Ἵν) τείεγεπάυπι 

εεδε. --- ἿἸΝ ἸΨ δια ])ονιϊπὶ. 

σευ. ΧΧΙ͂Υ. 44. .-.- Νὰ ν᾽. 16} ἐπ 3γ- 

αἴας. Ῥτον. ΧΥ͂ΤΠ]. 14. ῥεράπων 
ὁ μος, Ὦ.. 6. ϑερωπεύων φρονίμως, χαὶ 

ἴασαι Ομϑοαυ δ οἱ οἱ 118 οἰ, δρ- 
μαγευοσχιθ ἀδπιεσεσὶ δἰμαεί. [- 
ξεταπί ἌΓΟΤΤΟ 8 πῖν αποά 114. 

οὔρ. ΧΙΧ. 6. γρεῖ εν το 1 46- 
τὰπ. 16 δα ἢ. 1. 746 ΠῚ. ---- 
ΓΦ. Ἐχοὰ. ΧΧΧΙΠΙ 11. --- 

ΤῊ)» »Ῥεεΐα. Ῥτον. ΧΧΝΊ]. 27. 

ἘΞ 2» αδπρ8. [.. 17. Ἐχοά. ΨΥ. 

10. . 21. δὲ δἱἱδὶ. ---- ἣν 9210} 7. 

ς σίίετ. 4 ες. ΧΧΥ. 80. δεο. οοά. 
Α]Ἰοςχ. ῥεράσωτος. Τιερα διωκαντύς. 
Ἡδεγεῖι, ϑιράσοντες, οἱ ἐν δευτύρᾳ τάξει 
φίλοι, ἀσὺ το θεραπεύειν, δοῦλώ τε καὶ 

ἔσαν. 

ΘΕΡΑΊΠΩΝ ΦΡΟΝΙΜΟΣ, "μεσοῦν 

ργωείρης. πο. ἐηννίαε. Ῥτον. 

ΧΥ͂ΤΠ. 14. ὙΙΔΟ δυργα 8. ν. θερά- 
συν. 
ΘΕΡΑΦΕΙΝ, εἰ ΕΠῚΝ, ἱἰΐετ θε- 

ἀ ραφίν. ἴμ88 νοχ ἩεΡγαίοβ 98} Π 

Ρἷατν. εἀοία, 42 ρεπαίεε. συ ΧΥΤΙ. 
δ. ΧΥΠΠ. 14. 17. 90. 1 ὅδ. ΧΥ͂. 
28. ὅγταια. Ἰμπεοά. ὅεῃ. ΧΧΧΙ. 
19θ. Αψυ. Ἐξεοοϊ. ΧΧΙ. 2]. [χ, 
Ογτῆ! ΜΩ. Βγεια. Θεραφεῖ, μορφώ- 
ματα. 

ΘΕΙῬΡΕΙΟΣ, αϑίξυειΣ, 1. 4. ϑερινός. 
ὕὴ»» αείαε. Ααὰ. Ῥεαΐγα. ΧΧΧΙ. 4. 

ἐρημώσω ϑερείᾳ, 

ε ΘΕΡΙΖΩ, γπείο, ἰἴοι αδεοϊμάο. 
(Απδοσ. Οὐ. ΧΙἧ. δ. ϑορὶ. Α}4ς. 
388.). χῦ 1» ατο. 1 ὅδπι. 111. 12. 

ϑερίζειν ϑερισμὴν αὐτοῦ. Αἀάϊειπι πος 
δεῖ οχ 411:9 Ἰοςῖϑ, ν. οὄ. ἴξον. ΧΧΙΠ. 
44. Ῥιοποσυδ ἰπ Ῥχοΐυδβα. ὧς Κ2Ὲ15 

δὶ Θερισμὸς. 

Ιοχίοοσυσα Ν. Τ᾿ μΡ. 179. τισι, 
οοδἰειΐοθο ἢ. 1. ἄυδεα νογβίοηθβ, δα 
ψογθ8 ϑερίζειν ϑερισμὸν αὐτοῦ ματίϊοῦ 
80 τρυγᾷν τρυγητὺν αὑτοῦ μετίποτο δὰ 
ἔοττηυ ϊδη ὙῊΡ ἽΝ.» υἱ δάεο γ 

γοῦθα καὶ ϑερίζειν ϑερισμὸν αὐτοῦ ΕΧ 4118 
ΨΕΓβίοα ἴῃ τηδυρίποπι ΓΧΧ νἹγῖδὶ 
ἐταμεϊδίβ, ἱπάς ἱπ' ἰρϑυπι νεγθογιτι 
οοπίοχίυμη 118 ταϊρταγίηΐ, οὐ Ἰοοο 
Β.0 τπηονοσὶπί νεῦρα τῶν ο΄: καὶ ἀρο- 
φριᾷν ἀροτρίασιν αὐτοῦ, αὐδὸ βεῖνϑ- 
ν Οὐομμρὶυΐεηδβα δχοιρίιπι. ---- 
ΠΤ ΤΌ; γείγμη. 1 ϑδια. ΧΙΠ]. 

21. ΜΊά6 ἱπῆτα 8. θεριστήριον. -- Ν᾽. 

ἐρερίεο. ὅφη. ΙΧ. 1. δες. Οοἱεἶῖπ. ἴῃ κα 
τ ΔΙ ϑιρίσατε. ΙΔ δὰ ἢ. 1]. 
Μοπίξ. Του. 1. Ρρ. 660. Οοπεποηςὶ 
γοσδα ϑερίσατε τὴν γῆν τηργδλ 4108. 
ΒΆΤΑ ἸΙΡΓΑτΙὶ, ουἱ ἐογτηυΐλη Ηεδσ. 
ἐπιρίογε ἐέγταπι, 46 πμηιέγοϑα ργοΐξ 
ΕΧΡ ἸΙσαπάδυ, δὰ πεέϑεης γϑίοστο Ρ]4- 
οὐ, ἰαυϊοϊορίε ἐοτγίδϑθαε δνϊζαιίας 
οϑιι88, ---- 0). ἄξοεγρο, γεὶ πιᾶπῶ, 

γ6} μαίοε, ἴμάθ υἱπάεπῆο. ΑΥδ. 

3. 10». ΨΙΠ]. 13. -π γὰρ, 

ηιοδοὶδ. ἴης. οεἐ ΓΧΧ 70Ὁ. Υ. ὅ. -- 
ὝΣ "πείο. 1ανὶι. ΧΧΙΠ]. 10. 422. 

Βυῖὰ. ΠΠ]. 8. οἵ 411} δεορίι δ. Αὐάο 
Ἰποετί, Ηοε. Χ, 12. -- ν1ὼὰ6 Δὲ 
ΣῦΤος-. 

ΘΕΡΙΝΟῚΣ, ἀϑείϊυι. ΓΡῸ» τε- 

βιίμεναιο. Τυαὰ, 111. 420. ἐν τῷ ὑπερ- 
ψῳ τῷ ϑερνῷ. ΝΟΥ τοδῖθ. Οἱ ἄλλοι 
ἱρ1: 4. ν. 34. --- δὴ Οβαϊά. αεέαε. 

ἴδῃ. 11. 88. --- γὺ}» Ἰάεαι. ϑγαιι. 

εἰ ΤΧΧ Απιοϑ 11]. 16. ϑγτωμι. ῬΒ. 
ΧΧΧΙ, 4. 

ΘΕΡΙΣΜΟΣῚ, "πεεεὶς, ἴι. ὥωρε: αὐ 
"πείεπάμπι τπαίωγα. ὩΣΥΤῚ, αΓαίίο. 

1 ϑδχὰ. 111. 12. Ὑ 46 βιρσα 6. ν. 
ϑερίζω. -α ΠΝ, ἀπρμίμα. Ἰκνῖς. 

ΧΙΧ. 9. ΧΧΙΠΙ. 22. πη υὔόαυς 
]οοο ϑερισμὸς ααξ ἀρτεῆι ποία, γιὲ 
ἀενεείξίεν, αὐ ζγαρεθ. Ῥτῖον ἰηΐοῦ- 
Ῥτοίδϊο τιδρῖθ σον θη νοςὶ Ηφδν., 
46 ρατγέεπι, ρμογίϊοπεηι ἃ. οταυΐηο 
οπο Ὡοϊαῖ, φμοά εεέ αδεοίϑομηι εἰ αὖ- 

Ω ἃ 

ἃ» 



Φφ 

Θερισφήριον. 

« τιρέκην. ---- Ὑγ5)» “εἴας. ἴε6. ΧΥ͂Ὶ. 9. 

- τ» πιοδες. αφηο5. ΠῚ. 29. 

Ψεγοῖι. Υ. 17. χατέδονται τὸν ϑερισμὸν 
ὑμῶν, ἀδνοτδῦυπὶ »παέιγας 7γιρ6ς 
γεϑίταβ. Υ᾽Ὰ6 εἴ [ονι. ΣΧ]. 10. 
42. 1 ὅδ. ΥἹ]. 18. οέ οοηῦ, Μαι(ἢ. 
ΙΧ. 37. εἱ ρος. ΧΙΥ. 16. 5ὶς ἀμη- 
τὸς ἴδτα ηιόδδεηι ἀυλτῃ ἔγμροδ πιαίι- 
γαϑ β'στιῆοιί. ΥἹᾶΘ Βυρτα ἴῃ ἢ. ν, 
Φοῦ. ΧΙΝ. 9. ,υϊς. εἰ ἔδεϊεῖ οονιαπι. 

ὃ ιάε Βανι. δά Νεῆιθβ. Εοίορ. ἴΡ. 
485, Λάᾶδε Αφυ. Ρβ. ΧΧΙ͂Χ, 19. 
-τ ΝΡ ἰθδη. [ν. ΧΙΧΣ. 9. 

ΘΕΡΙΣΤΗῬΡΙΊΟΝ, {αἷς νιοδροτία. 
ΓΙ ΓΙῸ» νόρμεσ. 1 ὅδπι. ΧΙ. 20. 

ὐὶ ΡΘΕ ϑεριστήριον ποι [αΐοοπι φεδδδο- 
γίαηι, β6ἃ τοπιογεηι ΤΟ ΧΧ εἰρη στα 
γοΪυ 886 ἀοοοπί βοααδπῆα, 00] οοτα- 
χτηθιηουδηΐ τὸ δρέπανον, Καίοοηι. Μιὰ 
δα ἢ. 1. Θομδυ θη θογρίυτα, δο ΒΡ τα 

« 5. Υ. “γερίζω. 
ΘΕΡΙΣΤΗῚΣ, πιεβδον. Ὦγϑο. ν. 40. 
ΘΕΡΙΣΤΡΟΝ, νυεϑιὲ5 ἀείῖυα, ηϊ68- 

Φογτὶς υεσείἐπιεπέμηι, υεδε ἰσπμῖα, ἃ θ,- 
ρος γδὶ ϑερίζω. ΓΨ ἌΓΤ»  ὕόπιεν. 1 

ϑατα. Χ11]1..90. βες. αι. ϑϑὰ Ἰεοίίο 
Θόριστρον Θϑῇ ἴθὶ ἀρετίε νἱίίοβα, 86 6 
᾿φΟΙρΟΠἶο βοτΡῈΠα] οτία. Ἐθρο- 
᾿ποπάσυχῃ οδὲ ϑερισγήριον. ---α νυ Ρε- 

Ῥίωπι, Ὅεη. ΧΧΙΨ,. 65. (υδὶ νἱά. 
ἀ Ὠτυβυ8.) ΧΧΧΥ ΤΙ. 14. (Ν᾽ ὅ.Βο]. 

σααϑαρίσκον.) 19. υδὶ να. Μοηίέ --- 
ΠΤ ἐμ δε, γαϊπιοίμηι. (απ, 

8. ἴς8..111. 22. Ηδδγοῆ. ϑέριστρον, 
λεπτὸν ὕφασμα, ϑερινὸν ἱμάτιον. ΟὙ]οΒ8. 
ἧπ Οοἴαϊ. τὸ ϑέριστρον, τὸ συλύγιμον 

᾿ ἡμάτιον. Ἰ,δχῖο Οὐ} ΜΆ, Βγϑω. 
ϑϑέριστσρον, ὠμοφόριον. Ἡϊοτοπ. Οοχ- - 
τηθηΐῖ. ἴῃ ἴ68. Θέριστρα πο5 ροδδμηιδ 
αρρεϊϊαγε ραϊίοῖα, αιέδις οδυοίμέα 

ε ἐταί Κἰεύεοσα, μὲ δοάϊε φμοχμε ἀτα- 
δία εἰ Μεεοροίαπιδ; ορεγειπίμν ζα- 
πμης, αὖ 60, γιοά ἐν θέρει, ἀ. 6. ἀϑία- 
ἐὰ σὲ οαἰπεαίε, σογροτα ρτοίεραπέ ξα- 
μεπαγμη,. . συδίαπι ἴῃ Εσαρτη. 
Ῥ. δϊ1, δο ϑίαγξ. ἀ6 14]. Μαςεα. Ρ. 
1722. δθη. 
ΘΕΡΜΑΙΝΩ, οαἰρίαοὶο, εἰ ϑερμαί- 

νοῴμκα;!;, ἑποαΐίεδοο. “πὸ Π, ἐμ μογ. 

δῶ Θερμαστρεὺς. 

ΤΙΧΧ βοο. Τθοάον. Ὁ» ἐδερμάνθη, 

Ρῖὸ δὸ σχυοᾶ τεϊαυϊ ᾿ἰΡτὶ Βαρεπΐ, 
ἐθροήϑη: δὲ 66 Ἰοσῖῖο σσϑοδ 8011}. ἭἍ" 

οἰϊδηάδ, μος δὰ ναγιείδΐδι Ἰεοϊ ἢ 8 
οοὐδυρσίομάυτη εοῖ, υἱ Ἰεχοσίηΐ Ρὲσ 
Ομ γη5» υἱ πΟΠΠ}} νοϊποσυηΐ. 

Ῥοξΐυβ Πρετα σδηβίυθθα σΘΒΟ ΠΣ 
βυπί. Νὰ υσυτηαιο ἀδ σοτηταο- 
ἄομε δηΐταὶ ἀϊοϊξαγ, βρϑοϊδπα αδ 
ταϊβοσ: ον. --- ὩΣ» οαἰον. Ηαρσσ. 
1. 6. οὖκ ἐθερμάνθητε ἐν αὑτοῖς. ---- 
ὉῸΡ» ἐποαίοδοο. Ῥβαΐπι. ΧΧΧΥΙΠΠ. ἑ 

4. ἐθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐνεός μου, καὶ 
ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται αῦρ, οαἰκέ 
(ΟΡ πηϑῦτα ἰῇ χηθ, οἷ ἰῃ ταρα!τξατίοσα 
ΙΏΘΆ ὁχαταεὶ ἰστιὶθΒ. ψεσρα πδς ὧδ 
ππαρπο ἀοίογε εἰ ἰτὶε ἐέξα ̓ Ἰμι6] ρθη δ 
ϑυπί, οἴ ραΐεϊ 6 βοαιθηῖθυβ. (ομΐ. 
406 δ ἢ. 1. Π]υβιταπάστα οἐχ ΑΤΊ9- 
τορδιδπο εἴ Ρ]δυῖο ορϑεγναῖ ΕἸβπουτιβ 
δὰ 1λις. ΧΧΙΝ. 831. ρας. 386. Ηοϑ. 
ὙΠ]. 7. ϑερμαΐνεσϑαι, ἑποαίεδοετε, εαὶ ἡ 
αγάογε πιάϊηε "παϊε[αοἱεπαϊ, χιοτα- 
'δἀιηοάυτη ἀρυὰ ΖΕ κομγΊυ (δερί. 
«. ΤεΡ. ν. 605.) ναῦται ϑερμοὶ, παι- 
ἐα οαἰξαϊ, δυτιῖ ϑερμοὶ «ρὸς τὴν καχόέαν, 
ενοϊαϊ αα πιαϊδέιαπι, θεὰ αείμαπέες 
πδιάϊηε αοϊεπαϊ, αἱ ϑοΒο  αϑῦδ8 
ἐχροηϊ. ἴᾷςΩ Ἐξββ6}} Δάνογα. 
ϑδον, [{Ὁ.11. ς. 922. ν». 160. ϑδῖτνας. 
ΧΧΧΥΤΠΙΠΙΠ. 18. ϑερινούώνων ἀἰοίζυΣ ἐς, 
ηιὶ πιαρηοὸ δἰμάϊο εἰ ατάογε αἰϊᾳμιά 
υἱαοῖξ, ἂο ϑέρμανον κοπετὸν δὶ ναίάε ἰα- 
ογψίπατε αὐ ρίαπξε. Ἰ,δοτγτῶθ δῃΐγη 
Βιηῖ (8116. 

ΘΕΡΜΑΣΙ,Α, οαἶογ. ΩΤ» Ἰάδπι. 
Ψογοα. 1.1. 50. Αἀάε πη. {Π]. 46. 
865. οοἄ. ΟἸϊ8. χατὰ τὴν ϑερμασίαν 
αὐτοῦ. ; 
ΘΕΡΜΑΣΤΡΈΤΥΙ Σ, οαἰδαγίμηι. ἰἘΑΛΤΑ 

Ρἷυγ. ραΐα, δοορα. 1 ες. ΝἾἼΙ. 40. 
Ἰυχία ο(. Ἄοιι. ἐποίησε χιρὰμ τοὺς λέ- 
βητας καὶ τὰς ϑιρμαστρεῖς, ἔδεϊς (Ἠϊ- 
Γδᾶτὰ ᾿οροίοβ οἱ οαἰάατια. Ψιᾶδ εἴ ν. 
45. ἴῃ δὰ. Ἐγδηοοῦ. υἰτοθι απ τηδ]6 
Ἰερίτα; ϑέρμας τρεῖς. Τ βοοἀογεῖαα δὰ 
Ἀ, . Τ. 1. Ρ. 472. ϑερμαστερεῖς δὲ χί- 
κλῆκε τοὺς γερμαντῆρας, ἐν οἷς τὸ ὕδωρ 
“ερ(φαίνειν εἰώθαμεν. ΠΣ ἴῃ ᾿πισυᾶ 

᾿ 
ΖΕΚιορίοδ ὠγέγα, οονεδιγεγε πιοῖλξ. ᾿ 
7 

δν»- 



“ 

Θέρμιη. 

.“. ΘΕΙῬΜΉΗ, οεαἴον. ὉΠ ὑτϑῖ. Καὶ ἃ 

ὉΌΤΙ: Οοδεὶϊ. ΙΥ͂. 11. -- ΠΡΠ' Ῥᾳ. 

ΧΥΤΙΠΠ]. 1. νιᾶς εἰ δι... ΧΧΧΨΥΠΙΙ. 
3... 

ΘΕΡΜΗ ΓΓΝΕΤΑΙ, οαίον Μϊ. 
Ὁδτν οαἴεβο. 320Ὁ. ΥἹ. 17. 

ΘΕΡΙ͂ΡΜΑΙ, ρἷυν. ἐῤλέγημε, δαΐπεα. 
ὈΣΔ Ρἷυτ. ραΐα, δοορα. 1 ες. ΥἹ]. 

89. 40. υνὲ ἰδίῶθῃ ὑγὸ ϑέρμας τρεῖς 
τοροπεπάστω εϑἰ ϑερμαστρεῖς, αυοάᾶ 

ὁ ν] 6 ϑρτβ. εσδῖο δαὐυηςίδ Ροΐγ. 
σοι. Απρὶῖο. τοάαϊι: οαἰαοίοτία. 
ΤΒεοοάοτείαθ δὰ ἢ. 1.: “ρρείϊαυϊξ 
αμέίεπι τὰς ϑέρμας τρεῖς ἔρδος ϑερμαν» 
τῆρας, ἐπ φιόδες δοΐεππα οαἶε- 
,εετε. Μιὰ. ΕΊΔτα. ΝΟΡ]]. δὰ Β. 1. 

ΘΕΡΜΟΣΣ, οαἴάωε, ατάεπε. ἐγ. 1, 
γεδιοκπάμε. ἴπις. Οσηοβ. ΧΙ ΙΧ. 19. 
Βεθα: δῖ, ἡὐυοὰ χυρεῖ, σγάεγε 
νἱάεζωτ. ---- ὉΓΠ- 906. ΓΧ. 12. Αψυ. 

ε ϑγιαπι. εἰ ΟΧΧ 900. ΧΧΧΥΊΤΙ. 17. 
ἡ στελὴ ϑερμὴ, νεδῖε8 ἱποαίεδσεπέεδ. --- 

ὉΓΠ, οαἷον. 1 ϑατι. ΧΧΊ. 6. --- 771, 
ξταΐία. 721ετετὰ. ΧΧΧΙ. 4. εὗρον ϑερ- 
μὲν ἐν ἐρήμῳ. Ἡοτοί ται 8 πὶ Οὐτ- 
τηρηϊ. δὰ Ἦ. 1. ϑεριὸν ΤΩΙΤ 6 ἸΠΊΘΥΡΓΘ. 
ἰκΐι5 εβὲ ἀς Αροβίο]β ἿδἹᾶΐβ δὸ νἱ- 
γεθεθυδ, εἰ Βοοὐ5 ΘΟτΌτα ἴῃ ἀδβορίο 
βεπίπηι, εἴς, δἰ] ποῦιῖ, ἔ,Δ8}- 
ποα τοάίοεθ διὸ τοτηροζο τιαΐσυ] 

ἀ Ῥζὸ οαἰξάο ἱμρίπος ἌΔΡετα; Ῥοζτηυΐα- 
Ἐπ τανίοσσα ϑερμὸς, οαάπε, οἱ ϑύρμος; 
ἐαρίπεε. Ἰάστα τὰ Οοιασηθηΐῖ. δὰ 168. 
ΠΧΥ. ράρ. 345. ἐχμίθες Ἰεοσπεην 
εὗρον ὡς ϑερμὸν, 45 ϑχί. Ατοδίπδτε 
πὶ Απεέρατρ. ΒΡ]. 10. ΙΥ-. ν. 751. 
ἴω οαπὶ ἱπάυχῆ ᾿ορίοησμι, ΧΧ 
ἵπ|ξ, δογί μρίβϑε εὖρον οἰκσιρμὸν, ἐπῦθη6- 
γωπὶ πεϊδεγιοοτάΐαπι, ἀξ εὗρον πίονι εἷξ 
Β, 1, ῥυήγθδ βἰπρι]αγῖβ, δε (οττα 

ε μἷαταϊ8. Τυσῖαν ἴαππθη ΘΟ ΟμΘτα 
ϑερμὸν οτπηίπι οσἀά.' νοτῊ. ΑΥ̓ΔΌ. 
Οοὰ. ϑγσ. Ηδσχαρὶ. εἰ Ὑποοάογεῖ 
δυςίου 45, πὶ δά6ο νϑγοβίσωιἶι8 αἱ, 
608 Ἰσοο 8 Ἰερίθ8ε ὮΓ1:- γ ον δρυὰ 

ΟἨβἰοσίατα 'π Οδίεμα Ὁ. 664. εβίδ- 
ἴα, αἰἴοβ Ῥχὸ θερμὸν ἴθ1 ἸΕρΌΓΘ θεριό- 

“ μὸν, πεεξδεηι. ἴτας ἔοσίε δηδίδ “0888 

58 Θέσις. 

δρυὰ Ἡδρεγοβίυτη : Θερμὸν, τὸ ϑέρος. 
ὉΡ. 11. 9. ἀφώδευσαν τὰ ϑερ- 

μὸν (85. ἀφόδευμα να] εἰπιῖϊο χυΐα) εἰς Κὶ 
φοὺς ὀφθαλμοὺς, ἈΑΔΡΕΣΓῸΪ οδ] στη 
βἴδυουβ Θχοοσπθραδσι ἴθ οσυΐσθ. ὅ':σ. 
ΧΧΙΠῚΙ. 90. ψυχὴ θερμὴ, οπέπεα οαἶξο 
ἄα, Ἀ. 6. Βοτλο ἐγαομπάκε, αἰ 6 ϑδνῖθ 
οταϊοπίδ ᾿σςὉ]οΠΌΟΣ ἀρρατοῖ. Θερμὸς 
Οταοεῖβ οαιηΐτιο ἀϊεϊτυΣ, οπλδ απὸ- 
νκὸ αἡεοίίδες ργαυὶ ἐχαείμαί. Β16- 
110 ψυχὴ θερμοὶ εεὶ ἐ;, τ ἐμγρὶ ἐδδὲ- 
ἀπε ἰοίμα ἤαρταί. Μιὰθ Ἐ δαὶ 
Αἀν. ὅδογ. 110. 11. ς. 92. Ρ. 160. 

ΘΕΡΜΟΊΤΗΣ, οαἰδάϊέαε, οαῖον. 
ϑαρ. [1]. 4. ὑκὸ θερμότητος αὑτοῦ βα- 

γθεῆσα. 
ΘΕΙ͂ΡΟΣ, “είαε. γνῷ» αείαε,  ν 

πιρεεὶς. Οαηαε. 111. 28, Ρχον. ]. 
8. ΧΧΧ. 45. ἑτοιμάζεται θέρους (ῃΓῸ 
διὰ θέρους), Ῥαταῖ εοϑίαῖα νἱοΐατω. ---- 
ἘΡΩ͂ ηιεδε. Ῥτον. ΧΧΥῚΙ. 1. 5 ν. 

ΙΓ, 9. ἐν ἡμέραις θέρους. ΜΊα6 6 00Ό 8. 
Ἀπΐτω. δὰ Απίβοὶ. Τ. 111. ραὰζ. 
867. ᾿ 
ΘΕΣΒΙΎΤΗΣ, Τλεεδείεξ, ΤΟΣ ΟπΙΘπ 

Ρτορμείβ ΕἸΐ8. 58»), φτορλεία. 

Μαιὶ. 1. δ. υἱὶ ῥτὸ τὸν θεσβίτην αἰτὶ 
Βδαρϑηϊ προφήτην, αὐοα εἴ νεῖ δ] 18 
ἱπίορρσϑίβ, νε]: οιπεπαβεο δὰ ἴεχ-. 
ἴαχε. --- ἌΣ Γν. Τλεεδιίο9. 1 Βερ. 

ΧΧΙ. 17. 2 Βοχ. 1. 3. 8.1Χ. 86. 
ΘΕΊΣΙΣ, ροείἑο, εἰέωια, ἴι, λαδίξεϑ, 

σπιοία. ΚΓ» ἀεεοεμσϑ. λλλοι 

Ζο0. ΧΧΧΥΙ. 16. Αοεορρεσαπέ 
νοζο Ηθῦγ. ἰῃ 68 βρη βοδ 006, 
88 τγεφμίεηι ποῖδι, αὖ αυοαθε ἱπίετ- 

ὼ» 

“Ῥτεϊδία εδὲ ῸΪ ζαῦιβ. ---τ ν᾽ ἔμ 

οεγηα. 1 Βερ. ΧΙ. 86. ὅπως ἢ “θέσις 
σῷ δούλῳ μου Δαυΐδ. Θαστηοᾶο Πεεο 
ψεσοὶο δχοιβδηἦδ δαὶ ἀοίεπάθηα 
εἰς,. υνἱχ ἀρραγεί. Οοη)οῖο, θο8 10. 
διθεθ "Ἢ δ 2.» ΟΟΠΙΠΙΟΥΩΤῚ ἐπ αἷ- 

φμο ἴοου, αἵ ϑίσις εἷς χα ἂρ ΡΕΡΡε- 
ἐμα δεάδε, δυῖ πε δείεξ, αἱ ΠΟΙΩΡΘ 
γοχ ᾿βθα οἴσχὰ ΕΟ ΟΘΟΪΥΤΩΑ ἴῃ 90- 
φυσηεραβ οοπ)πηραιιτ. Ψιάθ δὺ- 
ῬΓΆ 58. ν. ϑέλησις. --- ἢ Ττυῷ» Ῥοείδο, 

ἴς. ογπαίιδ, ἤόγπια ἐσίεγπμα. Ασα: 
Ὦδ5 



Θεσμος. 

« Ῥτον. ἾἼΙ. 10. ϑέσιν πόρνης, παῤιμηι 
ΤΟΥ ΟΓΙοἷϑ : ὉὉῚ ϑγτημ. τάξιν, ΟΧΧ 
εἶδος ΒΑΡρος. χσυδίυβ ἰῃ ΕΥΔΡΊΩ. 
Ρ-. 1110. δὰ ἢ. ]. : Ηἰς συμεὶ νἹἀοίον 
ῬΓὸ δαρίζι δυΐ νϑϑῖϊβ ζθηθγα, 41188 
εἰ σύνεσις. Θυδ νοοῖ 1,8π| αἴιο0» 
4186 δυΐογεβ υἱυμίιγ. δϑυδίοῃϊιβ 
Νεύομο (τ8ρ. δ61.): 4ς ρίεγμπιημε 
φυπίλοεῖκ ἱπαμέμε, εἴθ. Μαγί δ] 8 
(ων. ΧΙΨΜΝ. 1.): ϑυκνέλεείδες ἄπμρε 

ὃ σαμοέ δἜαμες ἀονεπμδημε βεναΐμε. 
8 Ἐδάγ. 1. 2. ἐν τῇ ϑέσει, 60 φμοαῖ οοἷ- 
ἰοοαγεπί. ἴῃ ἴοχίι ΕΕΡγ. 2 ΟΠ γοη. 
ΧΧΧΥ.. 8. οδῖ ) ἢ. οοἰϊοοαίε. ὅ380. 

ΜΠ]. 19. ἀστέρων ϑέσεις, ε'ἀοτατη δἰ- 
ἐες, αυῖ αἱδροξιἑομες, (011. ν. 90. 

ΘΕΣΜΟΙΣ, ἔκ, δέαίμέμπι. ΓᾺ ΓΥ» 

“ῃιπιάαπιεηία, ἃ Γγγ» Ῥομπεγε. ϑγτητα. 

Ῥ,. Χ. 3. ὅτι οἱ ϑεσμοὶ χατελύϑησαν, 
ἔερες γετίνδοιε Ἰδοθηΐῖ, 8. ΠΙΠ1] γὰ- 

ς ἴἸορηξ. νοχ ΗδθΌΥ. τροίδρβοσῖοα ἐορεδ 
ποίδί, αιᾶ βυηΐ ΄υδδὶ ἐπ πάἀδτηθηία, 
αυΐαθβ δυρογβυοία πἰθΓαῦ ΟΤΏΠ1Β 
Βυχήδηα βοσίοίαθ, υξ 118 σοΏνΟΪἶ518 
δνεσίαπίαγ ἔρβεα οἰ] αῦεβ. --- [ΤΣ 

εχ. Ῥτον. 1. 8. 8480. ΧΙΝ. 38. 
ΟἸοεβ. Μ5. ἰῃ ὅδρ. ϑεὶ. ϑεσιμῶν, νό- 
μῶν. 4 Μδεο. ἼΠΠ. 6. Ηδογοῖ. 
ϑεσμοῖς, νόμοις. 

ΘΕΧΕΙ͂Μ. Ἐπὶ ἰρβα νὸχ Ηδ- 
ἃ Ὀγαῖοςα ὈΛ9Γ Ρἷυγ. ραυονος να] 

»εϊαοὶ, 866. δ[ῖοΒ δέν ((οπῆ, ..6ς. 
Ηββδοὶ Ῥεο. 188. ἴῃ ΒΡ]. Βγθῃι. 
ΟΙ. 11. Ρ. 468. ε64.). 4 Ρασ. ΧΙ. 91. 
ΘΕΩΡΕΏ, οομέεπιρίον, δρεοίο, οθῃ- 

δίάενγο, δεμέϊο, μεγοὶρίο, δἴδτη σμτα 
υοἰμρίαίς νοὶ αὐηπιγαξίομε υἱάρο εἰ 
αὐδρίοὶο αἰλφωμϊά. Ἐ2)5]» οὐσίο. Ῥτο- 

ν τῷ. ΧΧΧΙ. 16. .-- τ. Ῥβδῖσι. 

ΧΧΥῚ. 8. τοῦ ϑενρεῖ μὲ τὴν φεραγό- 
ε τῆτα κυρίου, αἱ ρμεγοιρέαπει ἀο]θοίδιϊο- 
ποῖ ἀογμ πὶ. --- ΠῚ Ομδὶα. ἢ δι. 

1. 31. 84. Π|.928. ὮὨδη. ΨἼ]. 11. 
ἔϑεώρουν τὴν φωνὴν 560. (δ. (0]]. 
ΑΡος. 1. 12. 001 ἰοριειν: βλέσειν 
τὴν φωνήν. ---- ΜῺ,» ἐμρηδπ. Ῥῦον. 

ΧΥ͂]. 9. διωρῶν. Ἑοτγῖθ Ἰερογυπί 
ΓΝ Ὑ, υὐάεγε "ποίεης. -- ΠΝ 

δ4 ΘεφΦρία. 

2οε. 111. 90. Ζυᾶ. ΧΙΠ]. 10. 90. 
20». ΧΙΠ. 1. ἰδοὺ ταῦτα τεϑιώρηχέ 
μου ὃ ὀφϑαλμὸς, οος6 Ἦξες νἱαϊξ οσὰ- 
ἰυ8 πιουβ. Ῥβαΐῃ. ΧΥ}]. 46. δά 
ποῖ Ἰοσιπι ρῥογίποὶ ρἼοθδα Ζοπδ- 
γοὸ Ἰ,οχ. ο. 628. ἐδεωρήθησαν, ἐφάνησαν. 
ΑΙ. ΨΦυα. ΧΥῚ. 47. ϑεωροῦντες ἐν «α!7.- 
"α!ς Σαμνψγῶν, Ὡὡρεοίαπέεε, απουιοῦο 
δάϊρυβ οσδηογοὶ ϑδιϑοῃ. 81: ΧΧΥ͂ΪΙ. 
82. γυνὴ μεγαλόφωνος χαὶ γλωσσώδης 
εἷς πολεμίων τροξὴν ϑεωρηθήσεται!, τηὰ- 
Ἰοῦς οἰδυηοβα εἵ ἰοαυδχ δα ἢδοβῖθβ 
ἔυρδηαοβ ἐαᾳφμίγείιγ. Ιοϊὰ. ΧΙΕΗ͂. 
80. ὡς σάντα τὰ ἔργα αὑτοῦ ἐπιθυμητὰ, 
καὶ ἕως σσινθῆρος ἐστὶ θεωρῆσαι, υδὶ 
θεωρεῖ ποῖαι πηι υοἰμρίαίε εἰ αὐνιῖ- 
γαίΐίοηο υἱάογε. Οομξ, (485}} ΡὮ]]ο]. 
5. Ρ- 915. εἄ. Παιμὶϊ. 

ΘΕΩΡΗΤΟΙΣ, οοπδρίομιξ, ἰα- 
δὲ᾽η:Φ. Χ}Γ. υἱσίο. ἴδηι. 11. δ. 

κέρας θεωρητὸν, ἢ. 6. βες. ΤΒοοΐοΥ. 
ἐπίσημον καὶ σερίβλεστον. Ὠϊοΐ. δ1ς. 
Ρ. 420. 14. 

ΘΕΩΡΙΑ, οοπέεπιρίαἰΐο, Φρεοία- 
ομΐμηι. ΓΝ Ὑ: Ἐσοοῖ. Χ. 10. βες. 

Οοπιρ]. ϑγτωγηβοῖ. 168. 1.11]. 2. --- 
ΤΉΝ ν͵ αδρεοίιδ. ϑγτατα. (οὶ. Υ(. 

10. ΙφρίτυΣ ῥτωΐεγεα δ. Υ. 7. 
860. οοὔ, Ο ἰδ. εἰ ὑετο ἐσὶ )εωρίαν 
ἰδεῖν τὴν γραφὴν, ὉΒῚ ΠΙ81] τεβροπάσδς 
ἐπ τοχίι δὸ βίπ ἀυδὶο ἄμε νϑῦβιο- 
68 σοδ ποσί. 24 Μδοολρ, Υ. 96. 
φοὺς ἐξελθόντας φ“άντας ἐπὶ τὴν ϑεωρίαν 
ἐξεκέντησε, Ἦ. 6. οἸἴλῃοβ {π6Ὰ6 08, 4] 
841 οοἰούγαίξίομοηι δαδῥαίξ ὙΘΏΘΓΒΩΗΣ, 
ἱπίδγοσῖξ, 60]]. ν. 925. Ψυΐϊᾳ. τλδ]6 
δρεοίαομίμηι σδιιβίαϊ!. 1,δῶτι οπίτα 
Ῥαϊοῖ ᾿ββὸ νοὸχ δρυὰ Οτεοοθ, 4υ}- 
θυδ ϑεωρία ἴῃ υπῖνογβιτη οπιπία Ππο- 
(δῖ, φιξ αὐ ομΐίηι Ἰ)εὶ οπίεγημης 
δρεοίαπέ, πᾶ τοχ ἀθ ἐμάς δαοτὶς 
δεπεδωπι, ταοχ ἀθ δαογὶΣ σοποσαῖση 
δα μιροῖυγ. Οοπέ (δοδυροηὶ (οτι- 
ταθηΐξ. ἴῃ ΤΘΟΡἢγ. ΟἸΑΥ. δἰδμ 8Ὁ 
ἰηππῖο. ϑὶς ϑεωρικὸν ἀργύριον 6Θ8ῖ 1π- 
(εγργοίβ Ηδυοῆῖο τὸ εἰς ϑεῶν τιμὴν 
καὶ ἑορτὴν διδόμενον, εἴ εοάδηῃ [6818 : 
ϑεωριχοὺς ἐχάλουν «τοὺς τοῖς “εοῖς τὰς 
ἀταρχὰς ἀπάγοντας. 8 Μδος. ,΄. 94. 
«ρὸς τὴν οἰχτροτάτην ϑεωρίαν, δὶ ἔχ 68- 

8 

ὴ 

ὲ 

᾿ 



Θεωρίζω. 

α ἀδβϊπυυτη ϑρεοίαομἔνηι ἹΠΕΟΕΤΏΘΟΙΟΙΙΒ, 
86. ἡ πἀρογυσῃ. 

ΘΕΏΡΙΖΩ, αϑριοίο, σομϑρίοϊο, 
Ψψυάπι. Χ. 11, οὐχότι ἐϑεώρι- 

δαν αὑτήν. 

ΘΕΩΡΟΣΣ, οοπέεπερίαίοτ, δρεοία- 
ἐ0 γ, ϑροοϊατίτι Φασεν ἱοραίμα, φμὲ αὦ 
δαζγα ἀξογμπι ἐχίεγπογμπι πμέεδαΐεγ. 
4 Μδος. ΙΝ΄- 19. θεωροὺς, ϑαογοτμῖε 
Ῥγοομγαίογεε. ϑ01648 : Ὰ οἱ 

δ εἰς ῥυσίας τιμπόμενο κἀ) τὰς ἑορτὰς, ἢ 
ἐεὶ τοὺς ἑεροὺρ ἀγῶνας, χαὶ ἄλλας σα»- 
ηγύρως, καὶ εἰς χρηστήρια. Οτσεθαῖ 
εἴδατα 106, αυὶ ῬΣιμπι 48 Π)}18 δῇδ- 
τεραπῖ, θεωροὺς νοσΔΡδηί, ΗἩεβγοδ. 
ἴῃ Θεωριχός: Θεωροὺς (8ῖς ΕὨΐπὶ 16- 
δεπάυτῃ οομϑοῖ ϑίδρηδηιβ ῬγῸ θεω- 
βικοὺς, εἴ Ῥεοῖο, )υαῖοα Βἰ6]1ο,) δὲ 
ἐχάλουν τοὺς τος θεοῖς τὰς ἀπαρχὰς 
ἀπάγωτας. Οοηΐ. Κρδηδοια! ΟἸ 588. 

« ἴῃ (Δ) Πτ8οἢ. Ρ. 487. εἴ 515. 864. 

ΘΗΚΗ, ἐἤεοα, ἰοοιμίιδ. γ., ἀ0- 

“κε. Ἐχοᾶ. ΧΧΥ͂.927. ΧΧΧΥΙ. 832. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 14. -- ΠΤ Ν Ὁ» δίαίμηιθη, 

ἰαίίο, εἴγρε. 168. ΥἹ. 18. ὅταν ἐκχ- 
«ἔσῃ ἐχ τῆς θήκης αὐτῆς. Αροοερεσγιηῖ 
νοορὰ Ἡοῦτ. ἰἱῃ δα ΠΟΏΟΏΘ, ΠΌΛΙ 
Βαθεξ νὩ. υἱ ποίες οὀγεβεηι ἐοσιηι, 

κὐὶ αἰξσιμ ας οοπεί ἐνέίμτ νοὶ οοπεοὶ δε, 
πί δἄδο ϑήχῃ εἰς ἢ. 1. οαρεμία σίαη- 

ὦ ἀπ, ααἱ ροῦμῃϑ δες. Οτοίίιτλ υεία-. 
"πεπέκπι, χμοά ἱεποτὶ πιασίηιε αγδο- 
τίδαα οἰτοισαροπὶ δοἶεί, μέ ἐαΣ αὶ μΡέ- 
οσμάνμε ἡπογει ἀείεπάαί. ϑεουπάυτῃ 
ΜιοΒδδΊ5 Θαργρίεση. Ρ. 9328. Ἰερσο- 
τυηξ Ὦ ὨΞΝΌ, ἐαπφηρηι 62 ἐεείμαἶπα 

ΔΝΩ, 8 “ὦ Νυμ. ΝΠ. 3. νοὶ 

ὉΠ,» 5 Πὰν 7 ποἰσωίωε, Ἐσύ, 
Π.1ᾶ. Κταοροῖίο Ἰερίεθθ νἱἀθπῖυνῦ 
ΓυάΥΌ» 4185 ΝΟΣ οπιπέ τας πιοίαϊ, 

εἶπ σωο αἰῤφωϊά τεοοπάϊέμν εἰ “εδετυα- 
ἐμσ, (011. ἔχ. ΧΥῚ. 38. ---- “ΠΩΡ. 

δακμα. ἴτε. 111. 426. ὯὈΣ ΠῚ ΩΘ 

ΙΤΧΧ τὐδηβίυϊογαηῖ : αἱ θῆκαι τοῦ 
χίσμου ὑμῶν, δὸ ἩΠμα χόσμου ὑμῶν οεῖ 
Ἰποσιπὰ Δ ἀϊδυηοπίυτη, εἰ δῆχα; Ρο- 
εἰἴἴαπι οδὲ ὕσχο θύρω. ΨΜυϊραῖυδ: 
ἱκρεδιιπέ μογίξ ο,ι2. --- ΠΣν 

δ5 ᾿ Θήλεια. 

αγοῶ. Ἐχ. 11. 8. δ. εἴα. 8666. (ο 
εἰ ἴπο. ἀριιὰ Μοπείβαοομπιχη. 
[1885 Ἰοαρεμάυτη εἰ δθήβη.“ 
ἰηΐτα 8. ν. θίβη. 
ΘΗΛΑΊΖΩ, ἰαοίο, εἰ ἰαοίεο, φιρο. 

ὈΥΙΒΟ Ρίυν. εἀμοαίοπες, α. ἃ. Ῥαΐ- 

πιαίέοπος, ραγυωΐ, φμὲ μαϊγιὶδ ρεδία"» 
ἐμν εἰ κραπίην. Τδγοη. 11. 90. 
νήατα θηλάζοντα μαστοὺς, ᾿Ἰΐατιῖ6 8 σῳ- 
ξέμέος ὉΌΘΥΔ. ---- Ῥὲ ΡΝ Καὶ 

εἰ ΗἸΡΕ. 90}. 111. 12. ἱνατί δὲ μασ- 
σοὺς ἐθήλασα ; ΟΌΡ Ὑ6ΓῸ ἰαοίαίμς διρῃ 
Ρουθ ὺ Ψιάο οἱ (δηι. ΝΊΠ]. 1. 
οἱ 206]. 1. 16. ὕδηα8. ΧΧΙ. 7. ὅσι 
θηλάζε; ποιδίον Σάῤῥα, χυοά ἑαοίοέ ἰη.- 
ξαηΐθτα ϑὅασα. ΥὙἱ66 οἱ Εχοά. 11. 9. 
1 εάν. 1. 238. ΤΏγοη. γ΄. 8. Ῥ, 
Ν11]1. 8. ἐκ στόματος νηπίων χαὶ θηλά» 
ζόντων, ΣΧ ΟΥΒΘ ἰηΐαπίυτα οἵ ἰαοίδῃ.» 
ἔστη. ὙιΙὰ6 οἱ Ψετεοι. ΧΊ ΡΝ. 7. 
ΤΒοπιδ5 Μαρίϑε. οἱ Μοβοβορα]αϑ: 
ϑηλάζει τὸ θῆλυ μεταβαετικῶς ἃ ἕτεχε, 
καὶ δηλάξουσι τὰ τεχϑώτα ἀμεταβάτως. 
(οπέογ, αυθ οχ ΖΕ] απο, ῬὨΙΠ]οβίταῖο 
εἰ Γ᾿ γβῖα ποίας Οτενίυδ δα 1, πςίδηϊ 
δοϊαοῖδε. ρ. 734. Ῥδαῖ. ΧΧΧΙΗΙ. 
18. ἐθήλασαν μέλι ἐκ αὕτρας, δι τέγη 
τπ6] εχ ρεῖσα. ει. ΧΧΧΙΠ. 10. 
αλοῦτος θαλάσσης θηλάσε; σε, αἀἰνὶτε 
ΤΩΔΣ]8 ἰαοίαδεηί γοὶ φσαίαδιιπὲ 8. τε- 
ογεαδεμπέ ἴ6. Δάάε Τδεοά. [68.1.11]. 
4, εἴ 4 Μδος. ΥΙ]. 99. 27. 

ἐς 

γιὰ 7 

1 

ΘΗ ΔΕΙ͂Α, επεπα. Γῆ  γνν “ἰ4- 

διρΐμηι. 4 Ῥατ. ΙΧ. 985. βήλειαι 1 ἵσπαι. 
[ὰ δϑβυτάε τϑάδαϊτυς ἃ ΤΧΧ [μτὶ. 
)νάἴοε Βοοβασίο Ηΐδγοζ. Τ'. 1. ρ. 
115. οεἄ, τεο. ϑ᾽΄:λα ἀυθῖο ἄς ἐσμα- 
γα 8. σωλείφᾳ ᾿σορίζατυπί, δῇ πιιδπὶ 
οΡ᾿πΐοποπι ἰρ8ὸ5 τηονἶδβα νυἱάρίυτ 
νοχ ΣΝ. τ Ψ ὄον. Ατηο ΥΙ. 

12. Γαρότυπι [οτίαβθε ὈὉ» ἃ 

ΓΔ ὑνεῖπα, ὕγοὸ απὸ ἰδιθθῃ 865 

ουπάυτη ΙΘρ658 μτδιαγηδίῖςεβ χὴ 202 

το, 

βου δαπάναι δαϊδθεί. --- [730), ἵβ- 

πῖπα. Τιενῖς. ΙΨ. 48. ΧΥ͂. 89. 
ΧΧΥΙ. 4. 6. 7. Ααυ. ϑγτημπι. .[6Ὁ. 
ΧΧΧΙ. 22. Μιάθ αυοᾳας ον. 
ΧΧΧ. 31. ὉὙὉ1 ΠΙΒῚ ὑγὸ πδῈ νοῦ 
ἰῇ ἰοχί Ηφῦτγ. ἰορίτιτ. 

δε 



ο. 

Θηλυ. 

ΘΉΓΛΔΥ, 7,ενεέπα, βο. γένος, ϑέζεις 
αρίπειω, “ αιῖπα. πῷ ΝΜ. ΦΠΤΥ Ἐ 

ΨΙΙ. 9. -- ὩΣ, ϑδα. Ἑχοά. 1. 16. 

9. --- ΓᾺΡ» “«πιΐπα. φη. 1. 27. 

ΥΙ. 19. ὙΠ: 8. 9. εἰ δἰΠοὶ αἰΐψαο-. 
[168. ; 

ΘΗΛΥΚΟῚΣ, Μιενιεπίπιδ, ζαπιϊπεὶ 
δόχιδ ργορτίμδ. 77}, οἷαπιῖπα, 

Νυμι. Υ͂, 3. θεουΐ. ΓΝ. 16. 
ΘΗΔΥΜΑΝΗ͂Σ, 7εγυέάπε απιαίον 

ϑετιδ Καπεπεὶ, α. ἃ. τιδαηΐοη 8 ἀΠΙΟΥῈ 
γεμξέετιηι. ΤΣ) 1» ΡίυΣ. δοηδ ραδίϊ. 

Ψον. Υ. 8. ἵπαοι ϑηλυμανεῖς ἐγενήθησαν, 
δα ῥγθὸ ΘΠ ᾿Π88 1668 (ΔΒ. 
οηιαδατγξ, υἱ Μ αϊσαῖιβ ἐρδηβί, ἢ. 
6. 8 γ1388711}) 86 δι. Αἀ Ηδθρτ. 
ἘΣ θηλυμανιῖς Ῥτιοΐες Βίεἰίατα 

Κιγομβογυβ αυοαὰθ δὸ Ὑτοιωνηΐαβ 
γοϊαϊεγιης, αἴ ἃ Σ7] ἀογῖνδββα νἱά6- 

δπίυγ, 86 Ηἰδτοηγπιι8 δὰ β6α. γο- 
ε ὁδτλ ΛΟ)» υἱ συμ δίεαομα {{μεχ: 

Ηδεδγ.) ἀοάἀπορέυν ἃ ἌΡΟΣ υαρατὶ, 

ἷὰ υὐ ΣΦ ὈΞΌὍ3Ό 5ἰπὲ ἐφωὶ 

ἑπαάοηιδε, σε ΤῸ Ὁόπογδο μενοι. ΨΊαΔΘ6 
ΒΟ βασ δηρεσριυτα δα Οδρρε}}} Οτῇϊ. 
δ. ». 818. (φίδευπι σΟΠ ον δὰ ἢ. 
1, Πγτυβίυα Ῥγονουρ. (Ἰ. 11. 10. 
ΓΝ. ἢ. 97. οἱ δβδβεὶ Αἀνορϑ. Ξ'δοσ. 
1.0. 1]. ο. 46. Ρ. 171. Αρυὰ Ηε- 
5γοιιιπλ θηλυμανεῖς ϑυηῖ σόρνο. Αἀα6 

4 ὅ.δο]. Αὐιβίορῃ. Νυ. ν. 1018. 
ΘΗ͂ΛΥΣ, Μανιίπομβ, πιωϊοδτὶς. 

2 Μδςς. Ἴ]. 21. τὸν θῆλυν λογισμὸν 
ἄρσενι ϑυμῷ διεγείρασα, ᾿επιΐπδανε οο- 
αἰϊαϊϊοίθτα χηϑβϑο]ο δηΐσηο Ἔχοϊ (88. 

, ΘΗΜΩΝΓΙΑ οἕ ΘΗΜΩΝΙΑ,, α6ο᾽- 
υμδ, οσμπιμίμδ. γ) 9. πιοίᾳ 7γιππεπὲξ, 

οοαοετυαέϊο, αεογυ. Ἐχοᾶ. ὙΠ1Π,. 
14. συνήγαγον αὐτοὺς ϑημωνίας ϑημω- 
νας, (αὶ 41} γι ϑυμωνίας, 411] 
ϑειμωνας αὰς ρεγρογαπι ἨΑΡοπ) 
οΟἸἸοσοταπί 645 ἀδόρυος σοογύυοῖ, ἢ. 6. 
αοεγυασέδηι, ααϊ }ΕΡ ἀσετγυοδ. τὰ Μᾶτο. 
ΨΙ. 89. συμπόσια συμπόσια, Ρέν οοπυῖ- 
υἱα, εἴ ν. 40. «ρασιαὶ πρασιαὶ, ΡῈΤ 
ατεοίαδ. Οομΐδυ δυοίοχεβ Ιδυἀαῖοβ 

56 Θήρα. 

ἃ ὙοΪῆο δὰ Μαγοὶ ]. ο. Ρ. 468. 
γυϊρ. ἐπ ἐπιπιθπϑο ἀββετεβ. ΓΝ» 

ἀοογυμδ. Ὀδηῖ. Ψ]]. 2. κοιλία σου γη- 
μωνία ἅλωνος, νΘΠον ἴπιι5 σοσεγυμδ Κὶ 
ΔΥΘΘΘ, Ὁ] ϑημωνία Βροοίδίτ σοδρυτη 
ἐγ ἰοῖ α ραΐρα 5μα δοραταί! ποῖαϊ, 
αὉ} Ῥαγτίγη οὐ τοϊυπα!ταΐοη οἵ ἴὰ- 
ΤΟΓΟΙΏ, ῬΑΤΤμῚ ΟὟ Τδπάοτγέτῃ οἴ πὶ- 
ἴογειῃ (Ρ]η. Η. Ν᾿. ΧΝΤΙΗ. 7.) οοπι- 
τποαδ οὑπὶ ΘΠ 6 ΡῈ16 1186 ΘΟΙΠΡΑΓΒΤῚ 
Ροίεβί. δὲν. ΧΧ. 28. ΧΧΧΙ͂Χ. 29: 
1 Μαος. ΧΙ. 4. Ηδεγεῖ. Θεμονια! 
(816 τα βου ταν ρτὸ ϑημωμαὴ), οἱ 
δωροὶ τῶν δραγμάτων. Αρυᾶ δαπάειῃ αὶ 
Θειμωναὶ (ἢος 6Χ τηϑοπάοβο Ῥγοουϊ 
ἄυθῖο σοάϊοα ἀστερίυπι σἱἀθίυτ Β16- 
1ἴο, ἴ αὰο το Θιμωνιαὶ βοτίρίυτα 
ἔαμο. Οοπ, Εχοά. 111. 14. Ἰοίαυδ 
ψαγΙοίαίοτη ἰδοιϊοηϑ.) ϑάθσα ψουθὶα 
ΘΧΡΟΛΠΓΙΓ. 

ΘΗΜΩΝΓΑ ἍΛΩΝΟΣ, σοσενυιις 
αγθίσ. 17.λ, πιεία βιοκεπὶὶ, 70}. '. 

96. -- τὺ ΠΣ» ὕοάϊπα φαἶδ. 

ϑορῆ. 11. 9. ὉΡὶ Ῥτὸ ἅλωνος 56 
ἀυρίο τοροῃμοπάστη δὲ ἁλὸς, αυδῆ 
Ἰδοῦ οηστα νεσο αροὶ θά. (οπιρίπε: 
Οοπέ, Βοοβιανῖ 'Η!οσοζ. Ρ, ἢ]. Ῥ. 
4,29, οἀ. Ἠοβδητη. ᾿ 

ΘΗΝ. γ᾽ ιὰς Θὸν Ἰηΐγα. 
ΘΗῚ, ἥέτα. 7, απὲπιαΐ, δεξίϊα 

απὶηιαία. Φοῦ. ΚΝ. 48. νΊ]άς εἴ ὅδρ. 
ΧΙΎ. 10. 9 Μδαςος. ΙΝ. 25. ΧΙ.9ο. . 

ΘΗ͂ΡΑ, φνεμαίο, οσαρίωγα, ἵδτα, 
»ξαα, ἱονπαϊοκῖα. Δ ΒΝ ρ»γαάα. Α΄ὰυ- 

Ὑμοοά. 7οὉ. ΓΝ. 11: ϑγιήτη. ΤἼθοά. 
ουῦ. ΧΧΧΥΠΙΙ. 850. Αφυ. ΤΗρο- 
ἄἀογ. ὅγιωσα. βαΐσηω. ΟΧ. 4. (οηξεν 
1 Μδος. 1Π1]. 4. -.-- ἌΡΊΆΟΝ ἀΐδοενὈ- 

ἑμηι. Ἐχοά. ΧΧΗ. 18. ΧΌΣ νυ]ράγοτα 
Ἰεσξίοποσα ἐσὶ τὴν ϑύραν ΟτΔΌϊ8 Ργο- 
Ιερ. ἱπ ΧΧ [πεὶ. Τ. 1]. 6. 4. 5ες..8. 
[υδίαγν σοπίτα ΕἸαπιϊπίατη ΝΟΡΊΣατη, 
φυΐ ἐπὶ τὴν ϑύραν Ἰερεπάτπι ὍΣ δι15- 
Ρἱοβῖαν, οἱ ν᾽ αϊϊομυπι, αὺλ 'π ΒΒ!» 
Ὁ}118 Ροϊγαᾳ)οτεῖθ νοςὶ ϑήραν ϑρηῃυτα 
τηθηε ὑγθῆχις. [πὶ (ΠοΟΟΓα ΔΉ 18 
ΤχοιάτΩ ϑήρα ὈΪάοτι τα]6 ΗΠ ΘΡΥ. 
ἽΨ» ἐεείἐ, Τεβρομάθσε αϊοϊταγ, οἵ 

ΠΧΧ γτὸ 111ο υς 1 βίβθα οομ)λοϊζαγ. 



Θῆρα. Θήρευμα. 

᾿ς [οϑοταπὶ μοί ΕΣΣΧ ῥτὸ Ἵν σὰ πι εβδβε σύτρας. --- "ἶἰ, γμρεε, ἴτ ὅ γγμε. Γ 

ζετο Ἴ οὔτ ρδῖδεϊι, αυοα 5] 6η)- 

βεοδὶ αα. Οεεῖεγυτα ϑίθαοδυβ ρΡυΐϊδί 
ἰογῖς Ἰεσεπάμτη: ἄξει «πρὸς αὐτὸν τὴν 
ὅζραν, αἴετεῖ εἰ ργαάαπι, πε Ἰοοῦο 
΄συοηυδ ςοπποῦϊος νἱβα δε (ὐδγῦ- 
ψτρῃῖο ἴῃ ΕἸοςῖΒ Τθδγρυταῖοο- 
ἘδΡΡιηϊοῖβ Ῥαρ. 981. --- Ὑν» ὑέπα- 

ἔο. ἄεθη. ΧΧΥ͂. 48. ΧΧΥΊΙ. 4. 9ή- 
ρευσόν μοι ϑήϑαν, ὙΘΏΒΤΕ Το δὶ ὕέγαπι. 

ὁ Ὑιᾷο εἴ ν. δ. 7. Ῥχον. Χ]]. 428. -- 
ΤῊ φἱοέμα, αἰππεηέμοι, οἰδαφγία. 

Ῥε. ΟΧΧΧΙ. 16. τὴν θήραν αὑτοῖς εὖ- 
λογῶν εὐλογήσω, Ὁδ1 ϑήρα 6Θδὲ ἀπποπα, 
αἴ τισὶ ἡ ἀπεεπία τλοῦο, νοσυτα δἰίδαι 
οἴππε βέπιις οὐδοηῖὶ εἰ αὐμοη εἰ ἤεγα- 
γε εἰ μέξοίεπε Ἰη 6] ραν. δ᾽. (8- 
τοῦδ ΟΣ. Επροῦ. εἰ ΟΠγγϑοβί. θήραν 
λέγει τῶν ὠνίων τὴν ἀφθονίαν, τὴν εὑετη- 
ρίαν. ΗΠ ΘΣοΏ ταῦ Ουιξεβῖ. ἴῃ θη 658. 

ε ΧΙ,Ν. 21. νοῦῦα Ρ5.]. α. Δα ἀπιορη8, 
«αὐ [ἷ5 ἱπίεοσ δα :ἴὰ Ὡἠοίδῖ : Θήραν 
φεπαξίοπεης 'παρὶδ ρμοίεξέ ξόπανε, σμαπὶ 
3 γαξεε, ἰαπιείει νιογὶς οἱἐ Ἐξ ργρἕο- 
ταπὶ ϑῆραν εἰἶσηε [ᾺΥ υοσαγε, φυοΐ 
πὰπὸ οογτιρίς δμοσατα ποηρπαηξ. 
Πὲ μας Ὠ᾿οβοστίάοβ 1.5.1]. ο. 114. 
᾿Αϑήρα δὲ ἐκ τῆς ἀληλεσμένης εἰς λεπτὸν 
φιᾶς σπευάζεται" ἔστι δὲ ῥόφημα ὥσπερ 
σολιτάριον ὑγρὸν, παιδίοις ἁρμόδιον. Ἐΐξ 

ἃ Ηεσγοῖπιβ: ᾿Αθηρὰ (86 επΐτα Ἰορτίυῦ 
Ρὑτὸ ᾿Αϑήρα), βρῶμα διὰ πυρῶν καὶ γά- 
λαχτος ἡψημένον παρ᾿ Αἰγυπτίοις. Οοηξ. 
εἴ πε εχ ΡΙΪηΠ Ηδι. Ναῖ. 172. 
ΧΧΊΙ. ο. 956. ἄδ πηεραϊοεῖμα οχ ἔγυρὶ- 
Ρυ8 ἀεοοςία, εἰ ΖΕρΥρΕΪ8 αέλατα 
γε], τιῦ 411 Ἰερστιπί, αἰλεγα αϊοίδ αἴοτί 
Ηοάτυ9 ἀε Τοχί. ΒΙΌ]. Οτῖν. Ῥ. 120. 
(εἴοσασα ῥγὸ ϑήραν ὕ]ν. Βαραῖ υἱ- 
ἄμαπει, αυλϑὶ δἰ: χῆραν. ϑ86( ΕΥΤῸΤ 

ς οἴΐατω 'π [,πϊἴπο παϑοὶ μοι, ἄππὶ 
Αἰχτῖ5, ἱποοηβαϊα Ηδον, νοτιϊαῖθ 
πες ἵἱπδρεςῖο οο. ἄτεροο, αυοά 518- 
τὸ βοηποσγεῖασ φαμρεγοδ, Ῥαϊανϊς 
δίοίπιπε δε56 τηοπόυπι, ἰάδοαιο Π1ἢ1] 
Ἠροπίτδη8 σἱάκαιε τοροϑαϊ. [τ 7861" 
οανὶξ ὅν. ἄς ΜευΐΒ. --- ἔγηζ, ρείγα. 
ἴπο. 1 ὅδ. ΧΧΙ͂Ρν. 8. ορὶς Ἦν 
γεὶ Ἧς, υἱὐ ΜοπιβποἪοουυβ δὰ Ἀ. ]. 

τοςί8 πιο, αὐ Ὁσὸ ϑήρας ἀερεῖ 

Ηοβ. ἜΧ. 15. Ἐοτίε Ἰερεσαπίὶ Ἧν, 

δαΐ ροϊΐυ8 Ἵν". Μίάε δὰ ἢ. 1. 

Μοηῖῇ --- στην ἀπριιδίια. ῬΥΊΟΥ͂. ΧΙ. 

8. δίχαιος ἐκ θήρας ἐχδύνει. )υδηπαυδιι. 
ΟῚ ΠΗΡΙΌΒΔΙ1]6 ϑϑῖ, 608 ΣΝ ῬΓῸ 

ΓΤ υἱαδίοιιηι, ἸερΊδ88, ἰασαθῃ, αἱ νεὶ 

ΤΕΟΘΡίδἃ Ἰθοῖίο βογνδίυγ, Β6 808 ρδΓ- 
ἀσὰ ταυΐδίυν. Οἱ δηΐπι οαρίιι8 6βῖ, 18 
εϑὲ δα δηρυϑι88 τεάδοῖῃ. --- ΠΣ» 

τείε. Ῥβ. ΧΧΧΙΨ. 9. ἡ θήρα, ἣν ἔχρυψε, 
δθυλλαϊββέτω αὐτὸν, ἰεπαϊομῖα, αυλτα 80» 
Βοοῃ ἀξ, σαρίδί ΠἸυτα. Οοπέεν Βοσα. 
11. 9. --- "ῸΝ Ρἱαν. ἀεοίξπαπέεν. 

Εδοι. Υ. 2. υδὶ ὑτὸ Ὁ οἷϊτα ἰφο- 

ἴατα ἔα ΤΥ Τὼ ἴῃ αυο νεῦρο ΟΧΧ 

Ὁ οὖ ΣἹ Ῥοιτηυίαγυῃῖ, οἵ κ [58}9- 
Ῥοσυοτιῶξ, δὺξ ροϊίι8 ἰγϑηβροοθί ζεται 
ἴῃ βυο οοάϊοα τοροσεσυσῖ 146 δὰ 
ἢ. 1. Βαβγάυμ ἰῃ Δρραγδῖι Οὐ οο 
Ῥ. 80. 

ΘΗῬΑΜΑ, οαρέμγα, ἐεμάϊοσμέα. 
ὝἾΧΌ» γείδ. (οἈ. ΥἹ1. 27. -- δ αν 

σοπαΐίο. 1.6ν. ΧΥ͂Τ]. 18. 866. οοἀά. 
Βο]». 

. ΘΗΡΑΤΗΣ, νυεπαίογ. 7)» οαπὶδ. 

Ααυ. Βυπῖμι. Ῥρ. ΧΧΙ, 17. ̓ ϑηράται. 

Τεβετυτι “05 (ΑταΡ. ι -᾿ ω.9} 

φεπαίογ, υἱ ἩΗἱϊοσοηγτηῦβ αυ06:6 
{ταριϑίυϊε. Οοηξοσς ΖΕ] δῆ Υ. Η. ΧΙΥ͂. 

40. 

ΘΗΡΔΑΊΏ, ὑυέλοῦ. πτν ἰάοτω. ὅση. 

1 αι. ΧΧΙ͂Ν. 12. υδὶ ἰδτάθῃ 86 η8ι 
τϑίδρδοσῖοο ἐπ αξαγὶ ποῖδί. 

ΘΗῬΡΕΥΜΑ, οαρίωτα, ἱεμάϊομία. 

Ὅν υοπαΐϊο, οι ἤξγα υσπαπάο οαρία. 

ιν. ΧΥ͂ΊΙ. 13. ΑἸ. Οομεὶ. ΝἼΙ. 97. 

-- "γῳῷ δίοη. δέγεα. ΧΧΧ. 17. 

Τερεγυμῖ Ὁ» δυ ΣΝ (βεουῃ- 

ἄυπι ΜΙομδδμ8 δα ἢ. ἘΠ Χ.) ΠῚ 

Ἔν; σεπατὶ, εἴ νς εβι θήρευμα 8. 

θήρα. ' 

φὺς 



ὸ 

ς (μοῖο, ἩΪΡΕ. ἃ δεν 

Θηρευτὴς. 

ΘΗΡΕΥΤΗΣΣ, υεμπαίογ, οαρίαίζογ. 
“2300» ἀμοέρε. ῬΒ. ΧΟ. 8. --α "Ὧν, 

φεπαίογ. 716ζ.. ΧΥΙ]. 15. ϑῖτδο. ΧΙ. 81. 
αέρδιξ δϑηρευτῆς, ρενάϊς υεπαίοτ. Ἐμπῖ 
Ῥεγάϊχ εἰςσαγ, 4 ἔδγοβ ρϑγάϊοθβ 88 
ψοῦα ἰῃ οανοδπὶ δυΐ ᾿ἰδαπιθο8 4]]1οἱξ, 
Ῥλπίυβ ἀμομρὲς ἐπαίοεηι νοσοδυὶ δἰζ. 
γιάς Βοοδαῦῖ Ηἰοτος. Ρ. 1. ῥ. 17. εἰ 
Ῥ. 1]. Ρ. 89. εἰ Ὀτυδίατα δὰ ϑιγ. 1]. 
δ. 
ΘΗΡΕΥΏ, τέπογ, ἤέγας οαρῖο, 

τροϊαρδογίοε : οοπέρατο, οοποὶδο παῖ- 

λὶ αἰϊφωϊά. γγγῃς» οαρίο. Οομεὶ. ΙΧ. 

12. --τ ΧἼΝ. ἑποίαϊοτ. Ῥ8. 0Π|. 8. 

-- ΤΊ) ἐδιγπισίϊηι οοπυεξηῖο. Ῥεαΐχα, 

ΧΟΙΠ]. 21. ϑηρεύσουσιν ἐπὶ ψυχὴν δι» 

κακυ. Νοῦ Ἰερεγαηΐ 5.75}»» β6α 

γ χ᾽ δε 11) αυσαας ἀ6 υεπαίοτὶ- 

δι ἐμγπιαίέηι σοπυεηϊεπίδιιξ ΟΟΙΙ- 
ἕηοῦο ἀἰοΐ γμοίεβῦ. ---- 5452. 1) ὑεπέγε 

Ιπο. Οδῆ, 
ΧΧΥΤΙ͂Ι. 7. θήρευσον, Ὦ. 6. εΏΔΓα οἷ 
δον υἷῃΣ. [ἀἐπὶ αυοαι Ἰορίταν ἴῃ 
Οορ]υΐ. 16 ἴατηθῃ δὰ ἢ. ]. βομδγ- 
ἔδηρθοσρίυαπι, αὐ οὈβογναν, θήρευσον 
6 Υ- 8. δὺς (γϑῃδβίαζασι 6858. ---- ΠὝη, 

ἄἀἑοεγρο. “ετετα. Ὗ. 6. ϑγτωμ. Ῥδβ. 
ΧΧΙ. 14. - δ, ἀπρογ. 9005}. 

ΧΥ͂ΠΙ. 7. Ιοροταπε Ἰοοο Βεβοὰ 
Ῥδιεῖα ἃ νεσρο ΣΥΊν. 146 ΒΌΡΓα 8. 

ἃ ν. θήρα. --- Ὁ» ἰαφιεμηι ἑεπαο. ῬΒ. 

ΟΧΧΙΠΙ. 6. .--- Ἤν, σπεπον. ΘΠ 68. 
ΧΧΥΙΠΙ]. 4. ὅ. ον. ΧΥΠΙ. 13. 
ΤὭγοη. [1]. δ1. ΙΝ. 18. υδὲ ποὴ 
Ἰεχογυηῖ ἢ ΤΡ δε ῥῖὸ ἐθηρεύσαμεν 

ἴη ςοα. Νοχίγαρ. τεςτίυϑ Ἰορίίυν ἐθή- 
ρυσαν. -- ὅϑιν Ῥγελεηάο. 6:. 1,1. 

41. διν. ΧΧΟΤΙ. 19. ἀφῆκας τὸν «λη- 
σίον καὶ οὗ θηρεύσεις αὑτὸν, ἀτα᾿Β᾽δ[1 διαὶ- 
οὐχ, αθσημ ΠΟῚ ἔμο1]6 Ἐ; ΠογΌτα 

6 γεομρεγ αὐ. 

ΘΗΡΙΑΓΛΩΣΙΣ, οαρίιτα έγαγεπηι. 
ἘΠ γ2.. απίπιαὶ ἰαπίαΐωπι νεὶ ἰαπίαπ- 

ἄμπι, ρυσάα. ϑγτατα. Θεῃ, ΧΙΕΙ͂Χ. 
9. 

58 Θηρίον. 

ΘΗΡΙΑΓΛΩΤΟΣ, α )ενγὶε οαρίωε. 
ΓΤ» δερίία, [κν. Ν᾿. 2. Ἐχϊβτηανιι, 

Ροϑβὲ Σ.ΤῚ ΒΌΡΡΙ μάν εβ8ε ΓΞ» υἱ 

θηριάλωτος Ἀ. ]. εἰξ δεϑίἑα α εὶς ἴα- 
δεγαία. ---- ΤΊ ἢ» ἀϊεοεγρίωπι. στη. 

ΧΧΧΙ. 838. Εχοὰ. ΧΧΊ]. 31. 1δν. 
ΨΙ1. 14. δὲ δὶ! ]. 

ΘΗΡΙΑΓΛΩΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, α 73:- 
τὶ οαρίμ8 δεπι. ἘΠ. ΠΟ; ἔαοε- 

γαπάο ἴαρετον. Ἐχοὰ. ΧΧΤΙ. 18. 

ΘΗΡΙΟΒΡΩΤΟΣ, α ὕενὲς δοηεεείμ. 
ΠΡ, ἀἱοεγρέκτε. πο. σεῃοα. 

ΧΧΧΙ. 88. Οοπέεν ϑίσαροῃ. σϑορτ. 
ΤΑ. . ν. 1285. Ὁ. 
ΘΗΡΙΟΒΡΩΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, α "εγὶς 

οοπιεείνι 5 σπι. ἘΠ ΠὉ; ἀϊδοεγρεη.- 

ὧο ἀΐδοεγρον. ὅθι. ΧῚ ΘΙ͂Ν. 28. 
ΘΗΡΓΟΝ, γα, ὀεδίἑα. ΣΠῚ 

ἰάοτα. Ὥθυς. ΧΧΥ ΤΙ. 46. ΧΧΧΊΙ͂. 
9294. 1 ϑδζο, ΧΥ ΤΠ]. 44. 90ὕ00. ΧΙ, 10. 
ὉΔῚ θηρίον εἰορλαπέεηι τιοιλῖ, ---- ΓΤ 

σεη. 1. 94. 11. 19. εἴ δὶ ρμαββῖπι.. 
4 δα. ΧΧΙΙ, 11. συνήχθησαν οἱ ἀλ- 
λόφυλοι εἰς θηρία, Ὁ Οομρ!αῖ. μαρεῖ 
εἰς σιωγόνα εχ ΦΟΌΒερΒο Α. 2. ΥἹΙΙ]. 
19. 4. αυὶ Ἰερίβδα νι ἀθυῦ ΠΡ» αὰ 

],εοὐὶ, χαοὰ εὐξ ποιηδ ρῥτορσίυτα 
Ἰοςὶ, οὐὐιι8 τηεπίο δὲ ΨΦυά. ΧΥ͂, 14. 
ΧΥ]. 19. ΑἹ. 2 δι. ΧΧΤΗ, 18. 
τὰ θηρία τῶν ἀλλοφύλων «αρενέβαλεν ἐν 
τῇ κωλάδι Ῥαφαεὶν, δὨϊχΑ]ἰα 4116 }}1- 
ομδυιτι ΟΑδίΓὰ πιο ὈδῃΓ ἱπ γ8]}]6 
ἘΔΡΒδίῃ. δὶς εηίτα ῥρσὸ γσάγμα νεὶ], πὲ 
α]., τάγματα τῶν ἀλλοφύλων ἴῃ οοὐϊοο 
ᾳυοάδηι Σὲ Ἰδοῖαπι ἔιιΐδθα οοἰ]ρὶς 
ΒΙοΙυ8 6 ΟἸἹοοθοθὶθ ΜΆ. ἴὰ Τὰ. 8 
Βορσ. 00] ἰηἀ6 ργοόσυ] ἀυδῖο τὰ : τὰ 
θηρία τῶν ἀλλοφύλων, τουτέσει τὰ τάγ.- 
ματα. Ἰιςεῖ οδῃΐπι μεὸς αἰοδβαὶβ ἴῃ 
0. 8 Περ. ἰῃπβογίδ εἰμί, ἰδσηθῃ 
εἴ Αἰΐε νοθδθβ ἱθ1 Ὄχροπυπίιν, πε 
δἰ ἀδ ἰηϑοσίβ ϑυηΐϊ. ΟΥαΪΏ65 δυ- 
ὕεται τα ]τυτα 161 χη, θηρία, ἀἱϊεὶ 

ν᾽ ἀθηζυν ΔΌ ΔΗΙΤΉ Δ ΡῈ. ἴῃ να ΧῚ]]18 ἱρ- 
ΒΟΣΌΙΩ ΤΕΡτε Βα Δ 18. 51. εἴ δριια 8ἃ- 
1148 σιοηΐοβ βίζτια σα ἑαυ διἰ τι δ] λιτὰ 
οὔ σι65 ὀχ ίθυιῖδθθ διιοίογε8 [δβίδῃ ΕΣ. 

8 

ἂ»᾿ 



Θηρία τετράποδα. 

αἴ φηδα ἔδοδδτὰ, 408 0 εόγισα 
τισι σίβιτὶ 66. δοϊτηδ θυβ ἰῺ νοΧ 1} } 18 
ἐχεγοϊςαβ ῬορῈ} 1δγδδ] οὶ, οχ 2Ὲ- 
υρῖο ἴῃ ἴεσσϑῦι Οβηδδη ἰθπἀθηί18, 
Ρἰςῖα τεΐοσυμε, (ιὰ6 Βοοδιαπι 
Ηϊοτοκ. Ρ. 1. 1.0. 11]. ς. δ. ῥ. 772. 
εἰ Οἰδϑδῖῖ ΡΟ]. 3. 12. Υ. ΤΥ. ἢ ο. 
8. κι 1604.) ἂς Ῥεεβίβ γοίδσε Χοηο- 
Ῥδοη 121. 11. Ογσοραα. 1. 1., ᾳυοὰ 
δαυΐίητη διγοδτ ἴπ ΒΑδία Ἰοηρδ Θ0Π}- 

δ κρίσιιδιηι τΤη]}1ἴδ8 ΣΠοσυση Βδθυοσίης 
εἴ δες κἰης. ΕΦ 1 νεχ]]}}8 ὅογ- 
181ςῖ9 ἀὐδοομοβ οοϊιρατι θα ἀοςεί 
διυιάδα ἴῃ σημεῖα Σκυθιχά. (ὐοηΐος 
εἰ φυρρ ἐς [η615 χτιδιλοζαῖ ἰάοσα Υ. 
᾿χδοὶ οἐὲ Χιλιοσεὺς, δὸ ἰρδβίυπι ἀδ 
Μῆϊε οι. 140. 1". Ὠ᾽αὶ. . μᾶς. 
171. [πὴ Ἐσοιοδηῖβ γοο Ἰορίομθι8 
ἱπῖεσ δἰ στ ΤΣ] ΑΥία δα υ}}48, ἸὰΡοΒ, - 
τηϊηοίΒαΓΟΒ, ΕΠ ΌΟΒ, ἈΡΓΟΒ ἰοσυχα ὁὉ- 

ἐς Ὀπυΐδεο, Δ Ρ] πιι8 1,10. Χ. ς. 

4. πο}: ΠῚ]: ΝΟΥ (μα, 
Ῥδη. ΠῚ 38. 1. 9. Ν. 48. εἰ αἸϊθὶ. 
- Ἰ᾿ΡῚ ἐσ ΣΡ σὰ ἢ ῬΔΓΔΡΟΡΙ- 
θα. Ῥεαῖτο, ΧΕῚΣ. 11. [68. {ΨῚ. 9. 
-- ἮΓΡ τπὔη. γαρίενάο. Οδπεβ. 

ΧΧΧΥῚΙ. 39. ---- ΒΟΥ γαρίπα. ἴ68. 

Ρ. 30. -- νοις Ηἱυν. 3έτα απὶπιαίϊα. 

ἴεα, ΧΙΠ,. 421. -- 0 νοῦ. ϑορᾷ. 

11. 14. αὶ δὴ} δοοερίβϑαε νἱάθηζοΣ 

ὦ ἀδρ αηἰπιαὶεθτιβ βοηιπι δοὺ ὙΟΟδΙΩ 
Ἰυρυῦτοτα δὐεπεραβ. ϑ8ρ. ΧΥ͂Ι. δ 
ϑηρία, δεγρεπίεα. 1 Μδβος. ΥἹ. 85. 
αὉ᾽ μἰδὶ ὑαῃ εἰερλαπέέδιις Δ ἴθεῖαν, αυο- 
Τοηλ Ἀξροοῖιθ 115 ΟἸΔΠ68 ΒΟΣΤΟΤΘ 
οἰΐπι στερίερδέ, υξ νεὶ βεβάαγυσω πο- 
ἸΏ16 ΠΟΓΣ οϑϑοηΐ. ΟὈΠΕΕΣ αἰοαυθ 
1 Μδοο, ΧΙ. δθ6. Ἐοάδιι τροᾶο 
ἀρυὰ ῬοΪγΌτατα φιοαυς εἰ Α]108 
Βετρίοτεβ Ογαοοθ τὰ ϑηρία, εἰ ἴῃ 

ε Τετεπεῖο δείξειε ἀβυυραπίαν, αἱ ταυ]- 
[-- ἀοςιῖς Βοοϊιαγίυϑ Η]ο- 
ΤΟΣ. Τ. 1. ραρ. 958. Αἀάο 23 Μδοο. 
ΧΥ͂. 20. 91. 83 Μδοςο. Υ. 48. 290. 
45. Υ]ἱ. 16. 21. 

ΘΗΡΙΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ, δερίία 
φεαστερεάεξ. ν ἝΝ Ῥίαν. εχ δὰ» 

οτίεα. Τοῦ. ΧΙ]. 17. Ἰὶὰ πεοιὴρα 

δ9 β Θησαυρίζω. 

γοσοη Ηεργαίοατι ὃχ σοη͵θοι τα 
ΠΟ ἱπερία Ὀδηβί]σαπί. 

ΘΗΡΙΟΌΜΑΙ, ἐἤετον. 4 Μδεςοο. Κ 
ΝΟ 11. τεθηριωμένος τῇ ψυχῇ, εἴέετα- 
ἐμὲ ἀπῆριο. 

ἘΘΗΡΙΩΔΕΣΤΑΤΟΣ, ἐπηπαηὶδει- 
1,8. 4 δος. ΧΙ]. 14.. 
ΘΗΡΙΩ ΔΗΣ, μέγ, γεγίμι. ῷ 

Μδος. Χ. 88. ϑηριώδει ϑυμῷ. 
ΘΗΡΙΩΔΩ͂ΣΣ, Ἴποασ, ,γίπο 

406. 4 Μδοο. ΧΙΪ, 1δ. ἐγέσε;σαν )η- 
ὡς τῷ τείχει. 
ΘΒΡΟΒΡΩΤΟΣ, α ϑέτα ἀευοταίεϑ. 

ΠΡ» ἀϊοεγρέμπι. ἴῃς. εὐ ΤΧΧ 

βθ6. δας, Οοτρὶ. ὅθ, ΧΧΧΙ. 80. 
ἴυ14. ΧΙΙ͂Ν, 28. Αἀάδ 1 γοοργ. 
ΑΙοχ. ν. 472. υϊὶ᾽ νἱἅ. ὅβ'.δοὶ. εἰ 
ϑίγδδοῃ. ὅδορτ. ΥἹ. Ρ. 408. Ὁ. 
ΘΗΣΑΥΡΙΖΩ, οοηφέτο, ἐπ ἰλεεαι- 

γπι Τεοοηάο, ἐμεδαιγωπι 7 οἷο. χν» 

γερομο, τρόπο. 9 ἤδρ. ΧΧ. 17. 
ὅσα ἐθησαύρισαν οἱ πατέρες, χυδουη- 
406 σοπρεϑδεγεπέ ρϑῖτοβ. Ατηοβ {Π]. 
10. οἱ ϑησαυρίζοντες ἀδικίαν καὶ ταλαι- 
τωρίαν, 4υἱ {ΠαββυτῸΒ οοηβεγεηέ νἱ 
86 ἰπ͵υγία ρασίοβ. ---- ΕΣ τ ἐπυοηΐο, 

σΟΉδΕ4ΜΟΥ͂. ἴῃς. Ῥτον. ΧΧΙ͂. 91. υδὶ 
ϑησαυρίζειν ποῖεξ οοπδεφμῖ, εἰ αυϊά απ 
ῃ Ῥασίθμι. -- Ἴν, ΘΟπβΈΓΟ. 

Ῥβ. ΧΧΧΨΥΨΙΠΙΙ. 10. αἰνὰ, καὶ οὗ 
γινῴσχει, φίνι συνάξει αὐτὰ, ἰοβαυγοϑ 
οοπρβεγεί, εἰ ἰᾳφῃοταῖ, ουἱ φοπρενεί 
111οϑ8. Ζαςοῖ. ΤΣ, 8. ἐθησαύρισεν ἀργύ- 
ρον ὡς χοῦν, οοπχεσειέ ἀτροηΐατα ἴΔῃ- 
αυδτὰ μυϊνετδῖα. (οπῆ. Βαγ. 11], 
10. Ηεεγῳῷ. θηπαυρίσασαν, συνάξασαν. 
--ο γεοοπάᾶσι Ῥτον. 1. 18. θησαυ- 

εἴζουσι ἑαυτοῖς χαπὰ, ἰαπιαύδηι ἴῃ [86- 
ΒΔΌΣΤΟ τεοοηάυπἪ δὶ τρρὶα, δ8:ς 
Ἐπχὶρ. ἴσῃ. ν, 918. μέγαν θησαυρὸν 
κακῶν, ταλσηυτα (ποδδυτιμτι τηδ]ο- 
γυσα, οἱ Ρίδυξιβ Μεσγοδῖ. Αςὶ. 1. 
ἣς, 3. ν᾿. 51. οἱ Αςῖξ. 11. ὅς. 4. ν. 

δ6. ἐλεδαιγιπ πιαῖϊλ αἰχι. (οπίοι 
[μχ. Ν. Τ. 5, ἢ. ν. Ῥχγονυ. 1]. 7. θη- 
σαυριῥε τοῖς κατορθοῦσι σωτηρίαν, Ττεο- 
εἶα ἰαπαύυδῆι ἱπ Τἤδβαυγο τεοομπᾶσξ 
Βαϊ υἵετῃ. Ῥχον. ΧΙΠ]. 23. θησαυρίζε- 
ται δὲ δικαίοις «λοῦτος ἀσεβῶν, Ἰυι8[15 
δυΐοτα ἰδπαυδη 1 {Πδβαιτο ΤΕΟΟΙ" 

ἃ» 



Θησαύρισμα. 

ἀυπίυν αἰν!α περί ογιιῃ:. ---- ἢ ὙΦ 

αἄμτοηδ. Ῥτον. ΧΥ͂Ὶ. 97. Νοη ρεῖ- 
ταυϊαγατις Ἣν εἴ Ἴων 564 ΑΥΔΡ. 

ψμα  οοἰϊέρενε ποῖαι. ΤΟΡ. Γ΄. 11. 

᾿ ϑέμα γὰρ ἀγαθὸν θησαυρίσεις σεαυτῷ εἰς 
ἡμέρας ἀνάγκης, (Ὠοεδυγιπι Θηΐτ Ἀο- 
στὰ γεοομαΐς ἘἸΡΙ τ Εροὶ ἴῃ αἴ68 
ὩΘΟΘβΒΙ (ΔΕ18. 

ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑ, ἐδεεαιγωξ, εἶνο 
φμοΐ ἐη ἐμεδαμτὸ τϑροξίξιηι ἐδί, τϑρο- 

ὃ δέίογίμηι, ἀδϑοεγυαῆο. "γϑῳ, Ἰάθηι. 

δ 

ἃ, 

δ 

Ῥγον. ΧΧΙ. 6. νοχ ἴθς, αχυδῖὰ 
ϑίορθδηυθ ἴπ ΤῊΘβ. οοη]θοῖς, βθὰ 
βΒῖ Π6 ΒΟΥΙΡ[ΟΥΒ δυοίοτιδῖθ, ΓΟΡΟΥ ΟΡ 
οἰἴἴδια ἱπ ϑόρῆοςὶ. ῬΒϊοςί. 387. οἱ 
Εμτῖρ. ΕἸεσίτα ν. 407. 

᾿ ΘΗΣΑΥΡΟΣΣ, ἐλεβαινες, γεσορία- 
ομῖμηι, ἑλεοα δῖ οεἰΐα, φμα ορὲς υεῖ 
γέ ργείοδα γεοοπαμπέμτ, οἱ ἔρδα αἰ» 
υἱξέᾳς αὐ τες Ὀγείζοξιξ, χες εἰ 5 γεοον. 
ἀμπίμγ, ἰἴξ, ἰοομς αὐδοομαϊῥμ5. ἜΝ ἐδ, 

ἰάθη. θθυϊς. ΧΧΥ ΠῚ. 12. ἀνοίξαι σοι 
κύριος τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ τὸν ἀγαθὸν, 
ἀροῦῖδὶ ΟΌΣ Τοπιίπιι8 {Ποβαυτιτι 
βυαυτη Ὀοπυῃ. Οομέ, “ζ6γ. 1,.. 98. 
διν, ΧΙ1.111. 16. ϑιὶς οἵ δρυὰ Ρ]υ- 
ἰδγοδυτῃ δοϊοῃ. Ρ. 98. τοὺς θησαυροὺς 
ἀνοῖξαι, τῶν χρημάτων οϑῖ ἐλεεαιιγος 
σρεγίγε ρεομπία. ΟΥ. ἘΠΒποσυτη δᾶ 
Μη. ΧΙΠ. δ1. Ρ. 71. 61 1,.ὄ Βος 
δὦ Μαίῇ, 1.11. Ρ.8. θδυς ΧΧΧΊΤΙ. 
84. ἐσφράγισται ἐν τοῖς θησαυροῖς μου, 
ὀρ βίρηδίιμι οδῇ ἴῃ ἐλοδαιγες τη ]5. 
ὅοβ. Ί. 19. πᾶν ἀργύριον ἢ χρυσίον ---- 
εἷς “γησαυρὸν κυρίου εἰσενεχ θῆσετιχ!, ΟΥΩΤΙ6 
δτροηΐυμ ναὶ δυσιπὶ 1π "δόμα 0- 
να τείεγομιτη οδῖ. 1 Βορ. ΥἹ]]. 
51. τὰ σχεύη ἔδωκεν εἰς τοὺς “νησαυροὺς 
οἴκου κυρίου, ὙΑ5Α ἀξ τὰ ἐλεσαμνος 
ἀσταιβ ᾿οιαπι!. 23 Βος. ΧΧΙΨ. 13. 
ἐξήνεγκεν σάντας τοὺς θησαυροὺς ἐκεῖθεν 
τοὺς ἐν τῷ οἴκω χυρίου καὶ τοὺς θησαυ- 
ροὺς οἴκου βασιλέως, αἰϑζαϊ Οταη65 
ἐποβαμτοβ ἱπᾶθ, χυΐ ἱπ ἄοτμο ).ο- 
ταῦ, εἴ Ποβαῦγοβ ἀοῦνιβ Χερβ. 
Νϑδϑ. ΧΙ11. 19. ἤνεγκαν δεχάκην 
φοῦ φυροῦ καὶ τοῦ οἴνου χαὶ τοῦ ἐλαίου εἰς 
φοὺς θησαυροὺς, ἱπζυϊογαμπίς ἀφο πηδηΣ 
«ὙΠ |61 οἱ νἱὴι οἵ οἷδὶ ἴῃ ἐλεδαιῦος, 

60 . Θισαυρὸς. 

Ὦ. 6. 1 ἀογγεοα σὲ οοἶας υἱπαγίασ. 
ἴον. ΧΧΧΥΙΙ]. 92. ἦλθες καὶ ἐκὶ 
θησαυροὺς χιόνος, θησαυροὺς δὲ χαλάζης 
ἑώρακας; Ἡυϊη οὔατα ὙΘΠ1511 δὰ ἰοοα, 

ἐδὼ ΠΧ γεοομα μγ, σγοὶ οἵΐδπῃ 
α, φμίδιεσ ρταινὰο αδεογυαίων, νἱ- 

ἄϊδεὶ ἡ Ῥε. ΧΧΧΙΙ, 7. εἰὐϑεὶς ἐν ϑησαν- 
ροῖς ἀβύσσους, Ῥο ΘΙ 5 1π ἰοοῖς αὐϑέοη- 
ἀμα ἀθγεθοβ. Ῥβ. ΟΧΧΧΙΨΝ. 8. ἐξά- 
γεν ἀνέμους ἐκ θησαυρῶν αὐτοῦ, οἀπ- 
δδὴβ νϑηῃΐοθ ὁ ἰροὶδ φμὶβ γϑοοηαὲς. 
ἴα εἴ 76γ. Χ. 13. δυΐάδε: θησαυροὶ 
ἀνέμων, οὖκ ἀποθῆκαι τινὲς, ἀλλ᾽ ἡ ῥαδία 
χίνησις, ἀπηνίμου τοῦ ἀέρος ὄντος. Ἐπ. 
ΧΧΨΙΠΙΙ. 4. ἐσοίησας χρυσίον καὶ ἀρ- 
γύριον ἐν τοῖς “ϑησαυροῖς σου, ΟΟἸ]ορ δε: 
δΌΣΟΤα οὐ ἀγρεηζυση ἱπ (ΠοθδΌΓΙ8 
(υ18. Ομ, Τ,οχ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. ---:ὄ 

᾿ ΌΝ» λογγέμης. ϑγτώση. Ῥσον. ΠῚ. 

10. ϑησαυροὶ, τεοορίασιῖα ἤγερια, αὉὶ 
Ααυϊ]α αἱ ἀποθῆκαι, Τ,ΧΧ τὰ ταμιεῖα 
ΒΑΡθηϊ. ---Ὁ ὝἾΝ 3.» ἀονιας ἰλε- 

δαιτὶ, Μα]. Π]. 10. εἰσενέγκατε πάντα 
τὰ ἐχφόρια εἰς τοὺς ϑησαυροὺς, ᾿πξογία 
ΟἸΏΠΕΒ ὈΓονΘη8 1 ἀονγε. ---ο ἢ 

,7ουπιοπέιαη. Αταοβ 111. 5. υδὶ ροεῖ 
“)ησαυρὸν ΟΥ̓Δ ΙΒΒΌΓΩ 65: σίτου. 816 οὕπὶ 

σουνοηϊ. 14 αυοαυθ Κ΄ γγυϑ εἰ 

ΟΠ] ἃ. ποῃ τηδ]θ. (οπίεπίυχη ρΡο- 
β' ἴτω δδέ ὑγο ἼἿοπίποηῖθ. ΥἹά ν. 
6. Ι-α]ὰ : λογγέμπε. ---- γγ)» ἐλερακτεδ, 

8. 7)}» οοἰϊεσίξ, »νεροπαϊαϊί. ἘπεςοΝ. 

ΧΧΥΊΙ. 94. ..-- ἸΌΠ γοῦν, οἴδην 

Ῥοδεεϑδῖο, Ορέξ, φικα τοοοπαξ ϑοϊφηί. 
.ω5. ΧΧΧΊΤΙΠ. 6. -- ΓΙ} 2» ομόίοινο 

ἔωνι. Νεῆ. Χ. 80. εἰς τοὺς ϑησαυροὺς 
οἰσοίσουσιν τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου, ἴῃ 
(δδβδυτοβ ἱπέδγεηϊ ὈγΙ τ λα τὐϊεϊςοὶ. 
-- Ν δ» εἴψγρειδ. ἃ Ῥαταὶ. ΧΙ]. 9. 

ἔλαβι τοὺς ϑησαυροὺς τοὺς χρυσίους 866. 
ςοἄ. Οδηί. υϑὶ θησαυροὺς ᾿γο ϑυρεοὺς 
ΕΧ δηςθο πε θυ8 ἱστερϑίξ.---ὐὸ ὉΙΘΌ» 

ἐλεδαυτι τεοοπαμδ, προ. οἶα; δι ὃ- 
ἐσγγαπε. Οδποβ. ΧΙ.111. 698. 1ος. 
ΧΙ. 8. δεγεα. ΧΙ Ϊ. 8. οἱ δἰ οὶ. 
πο νν» ἐπιροτπι. Ζυά. ΧΥ ΠῚ. 7. 

1 ορσετυπί Ἔν ν6} ρμυΐϊασυῃί, ων 

΄ἦ 

Ὁ» 



Θησαυροφυλαξ. 

4 ἰάδοστω δβϑδὲ αυοά ἽΝ» 4αΐα ̓ ἴξατε 

εαϑάδετα οὐρϑη! 586 01}9 τη] 9 ΘΠ ΕΓ. 
--- ΣΜΞΔν γουεπίια. Ῥτον. ΕΠ]. 

14. --- ἢ» ἐψπιραπωπι. Ἐκ. ΧΧΥΗΙ. 

18. ἐνέπλησας τοὺς θησαυροὺς σου. Ὗ οτ- 
δἰοιχἱβ μα}υ8 Ὠυ]]1ἀπὰ δ] άτη δ σΘτΣ 
τοίάεσε ναΐθο, αὕδῖ αποὰ ραξορῃγ- 
Ἰδεῖα ἔοτίδθβε οἱπιὶ ἔρστηδπι ἰγπῖρᾶ- 
ποχάτει ΒαΡμοτίηξ, αυετηδαζηοήυτῃ 
αοαιαε δυοβο, απΐθυδ Ἰπαοθδίυγ ρΡ6- 

ὁ ουμῖα, ἴῃ δίσίο χηι όγυμ ροπὶίδ, 
ΣΧ 9 ἀἰοεραπίασ. Μιᾶς [κχ.ϑ 

Ν. Τ. 8. γαξοφολάκιον. Βατυςμ, [1]. 
9. οο}1. ϑαρ. ΥἼ]. 15. 51. 1. 22. 

ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΔΑΞ, ἰλεβαιτὴ ομ3- 
ἰοε. ΠΕ» Ῥγαζεοίια. Ἑπβάγ, ΄. 14. 

νιὰς Ῥανοτίπιτη 8. ν. ταμίας, εἴ 
Τροά. 8ϊς. Ρ. 658. 25. 

ΘΙΑΣΟΣ, Ῥσορσῖο : ἑμγδα 8οῖ) σα- 
ἐετυα ττμϊεγς Βασολῖοος ἀρίέαπα 

ς εἴονοε, οαέμς εἰ πενἐμάο ἐγέρμά!αη- 
ἔεπι αὐ οοπυϊοαπέμεπι, ἀ 6.6 οἰ ΠΟΥ͂, 
ημαΐ εεὶ Ἀρ πρφῤθες οοπυϊυϊμηι 
δροσϊδΌ τη, ἐπ ἐχϑοημῖῖς πιογίμο- 
ται βαδετὶ εοἰεδαί. μία ΣᾺ» ἀο: 

πὴ οοπυϊοϊξ, 5.1}. ξιπεότίΣ. 7Ζοτετω. 
ΧΥΙ. δ. μὴ εἰσέλθῃς εἰς θίασον (Θά. 
Εταποοῖ. Ῥογρεσατα παρεῖ θύασον) αὖ- 
τῶν, μ6 Ἰηστεάϊαγὶβ ἴῃ ἀομγυτ Θ0Π- 
γψῖν!!, δε αὐ οἷαπιότεηι ἱμρμόγεπι ἐξ. 

ἃ ἰογωπι. Οσιῖ. ρθῆ: Οτιῖ. 5. Τοαι. 
Π. γμᾶρ. 194. Ηδογοδῖι : θίασον, 
εὐωχία (ταλίττη εὐωχίαν) καὶ «λῆθϑος οὗ 
βόοον τὸ βακχικὸν, ἀλλὰ καὶ τὺ ἐργατι- 
πόν, ἰάσεται : θίασος, χοροῦ σύστασις ἢ 
σύλλογος, καὶ τὸ «ψιλὸν «πλῆθος, ἔσθ᾽ ὅτι 
δὲ καὶ τὸ βαχχικὸν ἢ ἐσμὸς τῶν γυναι- 
χῶν. ϑοδιοὶ. δὰ Τολοθιβοηθια ἰῃ 
Οταξ. οοπίγα ΠΕ δοδίποια οὶ. 11. Ρ". 
65. Ποία. θίασος ἐστι τὸ ἀθροιζομένων 

ε αλῶδος ἐπὶ) τελετῇ καὶ τιμῇ θεῶν. Μά. 
Η ἴο δ θίασος, Οἱ Θἴὔδτη 
ΟΣ δος βϊ : Ἴων δὲ ἐν ᾿Ομφάλῃ 
χανῶς ἐπὶ σαντὸς ἀθροίσματος ἔταξε τοῦ- 
μα. ῬΊυγα ἀε δάς νοῦα υἱάβ δρυά 
Ἐδββοϊ σι ἴθ Αὐἀνοῦβ. ὅδον. [α. 1. 
ς, 12. ᾧ. 8. 

ΘΙΒΗ, αἀγοῶ, 3εοοῖϊα ε ΓΞ ΕΣ 
ρίεχα. μοῦ: 6566 νοχ εχ Ἡδερχεο 

6) Θὲν. 

ΠΤ. ἐλεδα, δαξ (υξ {}}} υἱάσπρας 

Ἰ6ρ}886) ἐῤίδα, οοηῆείΔ. ΟΥὐβοολ δὺ-." 
ἴδῃ βο}ο]α ἰαδίδηςζυν, 84]105 ᾿ἶθγοβ 
ὮΒΡΘΓα θήβην. ἌΡΤΩΝ παυϊχίμπι, ατοα. 

Ἔχοά, [1]. 8. δ. υδἱ ὅοδοὶ. Θήβη, χε 

βωτὸς πααύρου, ἢ ὑδρία, ἢ «λατυσμὸς, 
ἦν τιες καλοῦσι στίφην. Ο]οθΒ. ἱἰπ Οο- 
ιαἰ. θίβη, «λέγμα βίβλινον (ϑετὶθε βύ- 
βλινον) ἐμφιρὲς κοιτίδι τὸ μέγεθος. Ἰ,6χ. 
Ογεῖ ΜΚ. θήβη, κιβώτιον ἐκ φυλλᾶν 
αυπλεγμένον ὡς κοφινῶδες. ἨΚΥΟΒ. 
θίβη, αλεχτόν τί χιβωτοειδὲς, ὡς γλωσο. 
σοχομεῖν. Αγρυάὰ ϑυΐϊάκπι θίβης νοσδ- 
(γ, οἱ Ἔχροηϊτος κιβώτιον ἐκ βύβλου 
φλεχτὸν ὡς κοφινῶδες. ἘὈΓΒΙΟΥΙΒ ἴῃ 
Ἰἶἴρτο ἀθ Βγββδο Απθπσυογτ ἢ. 113. 
ε ἰΐπρυα οορεςδ ἐχρ]ϊοαῖ, αἵ εἰΐ νοχ 
εχ ἀσδρυβ σοτηροθὶία, παυὶδ γαπιὶ 8. 
οἰ ραΐπια. Οομῆ. Βανι βοϊηυμι ἀθ 
Ῥιετῦραγ. νεῖ. μᾶρ. 86. ἂς Η. δίο- 
εν ΤΏο8. 1. αν. (64. 1,οπα.) Τ. 1. 

οἱ. "1. Ρ. 851. 

ΞΘΙΒΙΣ. Δ, παυϊρίμπι, ἀγοα. 

Εχοά. 11. 3. βες. Ηδχαρὶα. Εογίββϑε 
βουϊθοημάυτη οβὶ θίβης. Ἐγκίοτιβ 1. 
Ἰ. Ἱεσεπάυτα ρυΐαί θῆβιν. ϑ.δοὶ. δὰ 
μ. 1. θίβη, κιβωτὸς «απύρου. 

ΘΙΓΩ, ἐαπρο. Μ)λ), Ἰάοπι. Ἐχοά. 

ΧΙ]. 92. β66. εΠ. (ὐοταρ!. υδὶ τε]ϊααυὶ 
καθίξετε μα επί. [0]4., ΧΙΧ. 2. Ηε8. 
θέγειν, «γαῦσαι!, ἄνγψασθαι, ἅπτεσθαι. 

ΘΙ͂Ν νοὶ ΘΙΣ, αἀοογυμδ, σμηιμῖμδ, 
αρρεγ, ἴοσμα εχοείσμα, οοἰϊάα, {ἰξέιιδ. 
πνὰ» οοἶϊ. Οετὰ. ΧΙΙ͂Χ, 426. ἐκ 

εὐλογίας θινῶν (1π ΕΤδποοξ. οατξ. ταα]α 
Ἰερσίτας θηνῶν) αἰωνίων, ΒμΡ0ὲῦ Ῥδῃθ- 
αϊοίομαβ οοἰϊμπε ρεσθηπίαπι. (οπῇ. 
Βαγιυςοῆ. Υ. 6. Πευΐ. ΧΙ]. 2. ἐπὶ τῶν 
θινῶν, χὰ οοἰϊέδια. ΑἸ. 290». ΧΡ. 7. 
Τ,εχῖς. Ογτ ΜΒ. Βγϑπι. θινῶν, βου- 
γῶν. ---- γν}}}» ἐπ τοϊμπάμηι εκιηι εἰ 

οοπυοϊμίμηι, ογδὲδ. Ααὰ. [68.ὄ ΓΧ. 12. 
θινός. --- 2)». Ασα. Εσ. ΧΙΥΝΙΙ!.. 

8. δας. ϑὲ'ς οηΐταηι Ῥσγὸ ϑηνὰς νοὶ θῆ- 
νας Ἰεροπάυτα ρμυΐαὶς Ὀτυβίὰ8 ἴῃ 
Ἑτσάαρτα. Ρ. 681. [ἴὰ οἱ 7οξ]. 11. 4. 
--ὐ» ἀσεγυμα, σμημεῖμα. Αχῃ. Ηοϑ. 

'Χ]]. 11. ϑλος. --- Ἴη, τυρε. ἴπι|ο. 

φου. 

ἂν 
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“«οΕἸἿΧΧ 70». ΧΧΥ ΤΠ. 10. ϑῆας δὲ 
αὐταμῶν διέῤῥηξε, ἰἑίογα δαΐετα ἢυ- 

Θλαδίας. Θλίβω. 

λῶν γὰρ δυνατῶν οἴχους ἔθλασεν, τηι]- 
ἴοστιτι δηΐαι ροϊοηίιιπι ἀοπιοβ ορ- 7 

νίογατα αἰδγαρις. --- Ὁ, ἀρζον, 

ἐμηιμῖμα. ἦοβ. ΧΙ. 18. δες. οοὐ, Οχοη. 
Ἠδβγοῖ. ὀινα), (Ἰοροηάυτη νἱάοίυγ 
θδ ες) «νάμμοι, ὑψηλοὶ τόποι, καὶ αἱ τῶν 
καρπῶν συγκομιδαί. Ἰάδτα: Θινῶν, αἵ- 
γιαλῶν, ἢ σωρὼν πυρῶν. Ἰλυγϑυβ ἰάστ : 

Θ᾽ς, ὄχθος, βουνὸς ἀμμώδης, αἰγιαλὸς, 
άλασσα, σωρὸς κυμάτων. τὸ κάτω βά- 

ὁ ὃρς τῆς ϑαλάσσης, ἣ ὀστέων σωρός. 

δ 

ΘΛΑΔΙΙΑΣ, νὲὶ Θλασίας, φμπε,- 
οἶκα, ποπ φωδεί, δεἀ φμὲ μεν ϑλάσιν 
8611 ἐεεέϊομίογηι σοπεργεδείοπδηι Β. 
οοπέμδίοπεηι Κασίμδ 6σέ, ααδτα ονίγα- 
εἰοῃβ σχηοάστ ἀσβουιθὶς Ῥαυϊυ 4Ε- 
βιποία 11Ρ. ΥἹ. ἸΏ) ΜῸ» Ρατί. ῬδΒ. 

οομργόσδμα. Τονῖϊ. ΧΧΙ]. 94. Τηά6 
Ο]ο88. ἴῃ Οεἰαξ. ϑλαδίαν, τεθλασμένον. 
δοῦλα ΣΡ ΠΑΡῸΝ υμίπεγαξμδ οοπέξξίοη6. 

Πευῖ. ΧΧΠΙ. 1. οὖκ εἰσελεύσεται θλω- 
δίας οὐδὲ ᾿ἀποκεχομμένος εἰς ἐκκλησίαν 
Κυρίου, θὰ ἱῃρτοαϊοίυ σοπίμθιια 
(δϑῖϊου 5, νοὶ Ὄχβϑοῖιι9 ἰὴ δοοϊ δϑίδσῃ 
Ἰομιΐηι. [Ὁ 1,6χ. Ογυ!}}} ΜΒ. Βτϑηι. 
ϑλαδίας ἜΧροπίξαν εὐνοῦχος. ΟἸ]εχΘ.8 

ΟΑΙΟΧ. ρᾶρ. 15. θλαδίας ὁ τῆς θείας 

8 

χαὶ γονίμου δυνάμεως ἐστερημένος. 
ΘΛΑΣΜΑ, σοπίμδίο, σον αοέϊο. 

Ὁ Ὅσ. Ρἷυν. »"'αρπιεπία. Αὐδοθ 

ΝΊ. 11. πατάξει θλάσμασι. 
ΘΛΑΏ, οοπέμπαάο, ἥγαηφο. ΤΊ 

᾿ 
αἰϊτίίια. ϑγτατα. Ῥεβαΐτη. ΓΧ. 9. τῷ 
τεθλασμένῳ: ΟἿΌΣ ἰδηδη Περς ψϑγϑίο, 
4.85 ΕΧ ὑπο ςοαϊοα Βορίο ῥχοΐξοσίωγ, 
νἱ ἀεί τῆθσα Θχρ] οδίϊο γογϑοηΐα 
Ααυΐε τῷ ἐπιτρίστῳ 6886, οἵ 6 ἰόοο 
ΟἨγυϑβοβίογαί, τηα]6 δξϊατηι ἃ (ογάθγίο 
(Τ. 1. ὑαΐοπε ραρ. 903.) ἱπι6]]εεῖο, 
ΟΥ̓ΓΏΙΩ 811} {ΓΑ ΧΊ886. ----- ΥΠπῸν "εν- 

ομξῖο, εἴ ρεγομέϊοπάο ἤγαπσο. 42. ϑάση. 
ΧΧΙ]. 80. --- γὴν οοπέμηαο, οοπέξδ. 

«.- κ 8 γα, Ζυά. Χ. 8. ἔθλασαν τοὺς υἱοὺς ᾿1σ- 
ραὴλ, ἐγεδιι ἐδ ὀρργεεδογμπί Π]105. [8- 
Ταῦ]. 1 ὅδ. ΧΙἠ]. 4. οὐκ ἔθλασας 
ἡμᾶς, ποὴ ορργεεοίδίϊ πο8. 2 Βερ. 

ΠΧΨΙΠΠΙ. 421. τὴν ῥάβδον τὴν καλαμίνην 
τὴν τιθλασμένην, Ὀδου]ὰπ) δγιπᾶϊ- 
Ὥρῦπι φυσδδαίμηι, ὅο0. ΧΧ, 10. αολ- 

»γεδδι. ἘΖοοῆ. ΧΧΙΧ. 7. ἐῤθλάσθης, 
ἡ )αοίμε 68. 300. ΧΧ, 10. βθο. οοά. 
ΑἸεχ. θϑλάσιαν. Τιερα θλάσεαν. 81ν. 
ΧΧΧ, 12. ῥλάσον τὰς «λευρὰς αὐτοῦ 
(5ς1}. τέκνου), ὡς ἔσει νήφιος, υὐϑὶ ϑλᾷν 
Ῥεγομέεγε, ζεγῖσε ποῖδς. Ψ υὶς. ἐμάς 
ἑαίεγα 475, ἄμηι ἐπζαπε ἐεΐ. 

ΘΛΙΒΩ, ργόπιο, ϑβρδοϊαϊίτι οὀειαἐ- 
οη6 (ν. ο. Βυτίρ. Ηεὶ. 1176.), αβὲϊ- 
80, υὐχο, πιοίδείει5 αὐλοϊο. δὴν 

λορί(α. Τυὰ. ΨἼΠ. 84. δλιβέντων 56ς. 
Μαι. -- ΓΙ}; Η;:;Ρἢ. 8 Γ)» σρρτὶ- 

πιὸ υἱ υεἶ ἡγακάφ. εν. ΧΙΧ. 383. 
ΧΧΝ. 14. δας. ΧΧΙΠΙ. 16. --- 
ΡΥ, ΗΙΡΗ. ΡῊ» ἀτοίο, ῥγένιο, 

εγρεο. Ὦδοαϊ. ΧΧΥΤΙΙ. 53. 55. ἴεε. 
ΧΧΙΧ. 7. 1.1. 18. ---- Ὕστυ ἄδετο. 

200. ΧΧΧΥῚ. 1ὅ. Ῥτο ΥἿΤ Ἰερε- 

τυ ῬδΣ ταθίδιοϑίῃ 1 θσασιιπι γπν» 

-- Ὧν, σηρον. Ζυὰ, Χ.᾽ 9. 1 ϑδτ,. 

ΧΧΧ, 6. 23 ϑαχη. ΧΠῚ. 4. υδὶ ἀε 
60, φμὲ απιαΐ (Ἢ ΩΉΊΟΤΕ γδαίων, 
ἀΙοἰξων.--- Υγ{|2. ορργίπιο. Ἐχ. ΧΧΤΙ. 

91. Ψυά. ΓΝ. 8, ΥἹ. 9. Ρ8. ΟΥ̓. 49. 
ϑγιητη. Ἐχοά. 11]. 10, εἰ Ῥ8. ΧΙ,]. 
10. εἴ 4118] βερίῃβ. --- ἜΣΣΩ ἀεγίεῖο. 

[ε6.. ΧΧΥΤΙΙ. 14. 7) ον» υἱτὲ 

ἐγγίϑἰοπῖξ, τεθλιμμένοι, ἰγὶ δια. Μὶ- 
ἀδηίως Ἰορίδβ6 ὙΠῸ Ἰοοο ἡ κ9.-- 

“νῸ, αηριδα. ΤΏτχεη. 1. 4. --- 

ἽΦὉ. ἰγαἦο. 1ε8. ΧΥ͂ΤΠ. 7. ἐκ λαοῦ 

τεθλιμμένου : εχ ἰηϊογρτείδιομο δα- 
τηοάυχη ἱπρορία. ---- 2} υἱπάεηιο. 

ϑγγὰβ 086 ΤΉσχοη. 1. 924. ϑοδϑυτα 
Ἔχρυθϑδιῖ: δπὶ νἱπάθιμϊα δϑὶ βύτω- 
Ῥοϊυγη 'γϑ ἃς Ραθῆδ αἰνῖπθ. Οοηῆ, 
Γχὶς. Ν. Τ. 8. ν. τρυγάω. -- τὰν» 

ἔγγαππμδ. ἴτιο. 168. ΧΧΊΧ., 5. θλεψάν.- 
ΦΏΝ. ----- ΡΩΝ» ορρτίπιο. Ἐξ. ἜΥΤΕ: 

18.--τ Ἤν: ΝΠ, Καὶ εἰ ΗἸρῃ. 

θους ΧΧΥΠΙ. δῷ. 2 Ῥαυ. ΧΧΥΤΠ. 
24. ΧΧΧΙΠΠ. 12. --- ἦν, αάυετεα- 

γίιδ. Ἐβᾶτ. 1ΓΥ. 1. Νεδοιι. ΓΚ. 11. 



Θλιβόδες. 

εἾΧ, 427. εἰ «ἰἢἔν παρρὲυ5. Αἀά6 ὅϑγτι- 
ηδοῖ, ἴφα, ΟΙΧ, 19. --- ῷὸ ἀπαερ- 

α. 1 ὅδ. ΧΧΥΤΙΙ. 15. Ῥβαϊγα, 
ΧΧΧ. 11. πο. 7υα, ΧΙ. 7. -- Ὑ 

ατοίο, ὈΤΕιπΟ, Ῥραϊτι. Χ ΧΙ]. 6. 
ΧΥ[1]. 24. ΟΧΤ,(Π1. 14. ὅγτηηι. 
ῬΩ͂ΥΙ]. 8.1,00.. 3. Αᾳυ. ΡΒ. Υἱ!. δ. 
-- ΠΠ Ἴ πιασίπια ἀπριδίϊα, οχ ἀυ- 

Ῥἰσαάσπμα ἱεττοϊπδιϊομῖβ ἔτι πἴπεβ 
ΤοΟΟΙ5 ΓΤ Ῥβ. ΟΧΙΣ, 1. --- Ὑ3Ρ, 

; αδοιπέποτ. ΒΥ τα εἰ Ἡοῦν. Εχοά. 1. 
13. ὉΡῚ ραγῦτι ῥγὸ ἐδλέήβοντο Ἰεοδβ- 
Β80 ἱοροπαππι οί ἐθληβον, ΡαγΌτα 
ΡἾΣ εἰ γγ3} ᾿πνίοετα ἀνὰ ἀμόφονν 

ΟΕΠΘΟΏΩΣ σαπξ. 166 δά ἢ. ]. Κὅομιδγ- 
ἐεπρενσίπτη. --ὐ τ, οοη τίπρο. ἴπο.Ψ 

δπά, Χ. 8. -- ͵ὕάπρο, 1ιοντῖ. 

ΧΧΥ,Ὶ. 16. -- Ῥγυῦ οὐπίετο. ὅγτατα. 

εῃοα. 11{Π1. 156. ϑλάψω 86. Ἵοοά. 
Μοθχα, ἱπ Βοροσῖ. ΒΙ0]. εἰ ΟΥ. 

ε ἰλτες. Τ. ΓΥ. ρμερ. 260. ϑεὰ δἰπθ 
“ ἀυθῖο Ισοοο θλέψε; τοροῃοπάυτηῃ 6ϑὲ 

τρίψει, αυοά νεγρυτῃ 78πὶ ἴῃ τηδυρὶ- 
Ὧ6 οοὐ, ( οἰ]. ποίδίμτῃ ἔμ, ογαβῸ 
ἴάσηθ [ΠΙΟΥΡΓΘ 8 Ὠοτηΐη6. ΟΟΠΕαΡ 
Βεχαρὶα Οτίσευ. οἀ. Μοπεῖ. Τ. 1. 
Ρ. 659. ϑαρ. Ὗ. 1. ΧΥ͂. 1. κεραμεὺς 
ἀεαλὴν γῆν ϑλίβων, ἄσυϊυϑ 1 ΠῚ: 
ΤΠ) ]]οτ στρϑββϑση ἈΥρῚ Ἰδοδατα. ὅ1Χ80. 
ΧΥ]. 29. τδπίυβ 6βῖ σογρογυτω ο- 

4 ἰεξαπι οτάο, αξ ὑπυχω ποὰ ῥσζατηδῖ, 
ιτῖοεϊ νοΐ ἱτηροάϊας δἰϊυα. [ΙΡ1ὰ, 
ΧΧΧΙ, 57. ϑλίβων εεἰ αὐ ὀἰδεπάμπι 
ούρετε. Ὑιάς δὰ ἢ. 1. ζσαβίυσω. 
Ἡδαγο, ϑλήβω, ὠθεῖ, σέζει. Ιάετα: 
ϑλήβεται, «αἀτεῖται. τοῦτο δὲ ἐπὶ σταφυ- 
λῆς. λέγεται χαὶ ὅτε τις ὀλνυγωρεῖ, 

“ἰζετα.- ἐγξῆς Ογελ ΜΆ. ριλη 
ἡλίβοτα;, ἐκπατείωω, ἐχεζεται ὡς στὰ- 
φυλή. λαμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ ἀθϑυμοῦν- 

ε Ἶθ. 

ΘΔΙΒΩΣΔΕΣ, αηριξίμηι, ΘΥΗΠΠ0- 
ὁκης. γῶν ἀηρογ. ἴπο. ὅδ. ΧΧΧΤΙ. 

ἡ. ϑλιβῶδες αὑτῷ. 

ΘΔΛΙΜΜΟΣ, ᾳβιοξο. γ7}}, ορ- 

Ῥγεεεῖο. ΤΒεοά. εἰ ΥΧ Ἐχοά. 1Π]. 
10. ἑώραχα τὸν ϑλιμρὸν, νἱά!] αἰΠοιο- 

ΘΛΙΎΙΣ, οοππργεεεῖο, αΠβοίϊο, υετ- 
αἰϊο, απχιείαδ. ν» οαἰαπιέαι. 3. Ὁ 

βδτη. ΧΧΊ]. 10. --- ΤῊ Φ ΠΟΙΏΘΙ 

ἀὰὰ νὰ τῆ Βοτα. Μὶον. 11. 12. 
τοηυπδγιπς ἸρΊςαΣ ΠῚ τ 

ἌΣΙΣΩΣ σπαὶϊείαα. ἘχεΟΝ. ΧΙ]. 18. 

- "ΠΝ πιερδίγμμπι. ϑγτοτα. ἴον. 

ΧΙΠ. 2. υδὶ θλέψις τιογδεπι ἡ υταη 
-- ὈΝ)3. ΡΙΒεΙ. ἐγγώο. 1 ὅδπι. 1. 6. 

Ι͂ὰ Βιοϊΐυ5 Ἐχοσωσηΐυση βοουῖΐιι, δο 
τ.8186.0. Νξιμ σψεῦρα νογδίουῖα ΤΧΧ 
Τητ. ουτὴ ἰοχίι ΕΗἸΘΌΓΡ. ΘΟΠΟΙΗΔΥΙ ε 
Ἀ0}10 ταοάο ροβϑειηί. --- γ71}» οΡ- 

ἐςδῖο. 1 Βερ. ΧΧΙΠ. 37. ἃ Παρ. 
ΠΠ΄. 4. Ῥραϊηι. Χ1.11Π1. 26. Αἀάς 

ϑγιητα, Εχοά, [1]. 10. - ΓΙ): 

ογνεάο. ἴπο. Ῥε. ΧΧΧΙΠΙΙ. 4. υδὶ 
γοχ Ηβρρσ. οὐ)θοίμοι γον ὲπὶς Ὡο- 
(Δῖ, υπά6 εἴδη ϑυτμηδοῦι8 γΟῸΘ 
«ερίστασις 808 6Β5ῖ. ---- ΠΡν Ὁ, »γεῖ- 

δωγα. Ῥεαῖτα, ΧΟ 10. --- νῸ» 
οδίοπεδταίιο. ἴο5. 111. 92. δὶ γαμεῖ ἂ 
πο ὙἹἀθαζοῦ Οὐ ΦῸ ἰομίδβθ, αἴ ποῦ- 

0119 Ρἱδουϊ, βθὰ βοηβυτα ὄχργοϑ- 
δἷ886, Πδῖὴ ἰθηθῦσοθ δυηΐ δγτηρο- 
Ἰυγα δἰ δα  [δ8. ---- οἷν), ἀπριδίία. 

Ὅροι. ΧΧΥΡΙΠ1. 68. δ5. 57. --- 
Πρ χ, ἰάθη. 200. ΧΡ. 94. .. 

ΟΣ, πριπίο. Νβατη. 11. 1. ἐκ 

θλέψεως, υἱοὶ παι ἀυλὶς Ἰερετυπί 
ΓΝ ἐς ἀπρι δία. “-πν. »τεδείο, 

ατοίαξο, απηρσιίία. Ῥ8. ΟΧΥΤ]. 8. --Ὁ 
ΓΝ» οαἰωα. ΗοΒβ. ΥἼ]]. 19. τῆς 6λ)» 

ΕΡΡΕ αὐτῶν, θὲ ἰΙοοο ΣΩ ΓΝ Ἰορο- 

ζυπῖ Ὁ γην διιῖ νοῦ Ὁ ὨΡῪ 

Οοπίτασία ταυϊεϊίο οσσυστη ΟΒδαὶ. 
ν. 18. 0}ὲ ἡ ΓΙ. νεται συναγωγὴν 

αὑτῶν, Ὦ, 6. ἦ ΓΞ ϑοεουπάυνα 

Τγοββεπίαση Τοπίδτω. Ρ . 90. ἱερο- 
τυῦῦ ΠΥ. πν ἀρπίκιι. Εχ. 

ΙΥ. 81. -ν οοατοίαἰϊο. Ῥβαῖτα, 



Τόχος ϑλίψεος. 

«α ΟΥἹ]. 89. --- ΓἸΡν» Ῥγεισωγα. Ῥδδίχη. 

ΠΕΙ͂Ν. 2. --- "ὐν, Ονεῦ, πουῖθα 

ῬτορυϊὮχω τηοηξίβ. 68. Χ. 96. υδὶ 
. Μοὶ ΒΘηΒΌτ ΘΧΡΓοδβογιηΐῖ, νοὶ ἀ6- 
ἀυχογιηΐ δὺ Δ» οὐδοιγαΐμδ, οὗ- 

ἐεπεδτγαίεςξ ἐδ, οἵ Ἵν ποοίεπι, σα- 

, πἰρίπεηι εἰρτυιϊποοῖ, αα85 εβὲ βγιηρο- 
Ἰυτη »πέξεγί εἰ οαἰαηι αἰῖε. ---- γολὴν, Ρῷ 
ορρτεδεῖο. Ἐσθοῖ. ΧΥΤΠ. 18. ---ὴν, 

“οερέμηι. ἴε8. ΧΧΥΤΠΙ. 10. 18. 
ὃ Ἡϊς ποῃ Ἰερογαπέ ς, αὐ Οδρρε]}1υ8 

γ ]αξ, 86 ἢν οὔτ ἱπίεγργεῖθυβ 

αυϊθυδάδτη ἐχρ ϊοαγαης ἀθ πιαπάαἐέϊ 
εἰ εὐϊοίδ ραπατμηι α Ὦεο ἱπξεγτεπαα- 
γμΉΙ. --ῊΡν εἰάεγεπί. Ἐπὶ 8. 

Ῥεγϑ. ρ]ιισ. ῥγεῖ. Καὶ ἃ ον", ἐβμπάο. 

Ιε5β. ΧΧΡΥῚΙ. 16. Ἐοτίε ἰερογυπί 
ΠΡ. ῷ ἀπριδίϊα. ---- "γι᾿, αἀυετοατίωδ. 

Ζδοι. ὟΙΙΙ. 10. --- νῷ ἀπρωδέϊα. 

ει. ΓΥ. 49. 9 Ῥαγα). ΧΥ. 4, 5. 
5 ΙΝ, 1. οἵ δἰ]. ϑγτωπι. 1 ϑδϑζγη. 1]. 

82. ---- γώ Ιάσα. σεποβ. ΧΧΧΥ, 

8. ΧΙ.11. 21. εις. ΧΧΧΙ. 17. εἰ 
ΔἸ βϑορίυ8. -- ΓΝ γν ἔεγτα 

αηιοιϊοπὶσ, Ἢ. 6. υαἰάο αῇδῥοία. 165. 
ΧΧΧ. 6. --Ξ ΘΔ)» Ρίαν. οαέεγνα. 

ῖε8. {1 007]. 18. ἐν τῇ θλέψει σου. Ὺὸ- 
δε ΗΌγδιοαση δοσεροσιης τηοί- 
ῬΒοτῖοβ 46 οορία εἴ αὐυδδὶ οο]]νῖθ 
τοδϊοσυτα. Εἰ οοπ͵]δοίισα ΜΙοδδδ]18 

ἀ ἴῃ ϑυρρίθιι. ρας. 2161. Ἰἰερεογυπξ, 
αι τοΣ]8Β ἜΧΡΔ 1118 σοπ]θοδγιηξ 
ἽΡΙΥ23: -- ἥγν ἔασα. ηιαΐμηι. 

Ῥρ. ΧΧΧΙΠΠ. 19. -α Ὁ, υασία- 

ἐϊο. ἴε8. Χ. 8. 

᾿ ὙΟΊΤΟΣ ΘΔΙΨΕΩΣ, ἴρομς αΠ]ο- 
τοπῖϑ. Μιὰ ΒΌΡΥΙΔ 8. Υ. 5}. 

ΘΝΗΣΙΜΑΤ ΟΣ, "πογίμμς οἱ θνη- 
διμιαῖον, 801}. σῶμα, πιογέϊοίπμπηι, οα- 
ἄαυεγ. ΣΧγΛῺ, ἱπῆῃ. ἃ Γ᾿), πιογί. 

ΕἼΤ νῖι. ΧΙ. 381. ἀστόμενος τῶν ϑνῃσι- 
μαίων αὐτῶν, χὰϊ ἰΔηρὶ οασάαυεγα 
δογυ. ΑΙ 10] τεθνηκότων ὨΔΡΘΗΪ. ---- 
2)» οαάαυεν. μον. Ὗ'΄. 2. τῶν θνη- 

64 Θνητὸς. 

ὡμαΐίων κτηνῶν, Ἰυηοηϊογυση πογίμ- 
ογμηι. Ὠδυῖϊ. ΧΙΨ. 2]. σἂν θνησιμιαδὸν 
οὗ φώγεσθε, οἴαπθ ᾽πογέϊοϊπερα Ἰοῖι 
οοτηθαϊθ. 2 ἤσρ. ΙΧ, 87. ἔστωι τὸ 
θνησιμαῶὸν ᾿Ιεζάβελ ὡς κοπρία, οτῖξ σα--: 
ἀαυέν 9εβαθεὶ ἰδυγαυδτη δβίθγσιϑ. 
γιᾺῺ}6 εἰ 68. Υ. 295. ΟΑυεοιηδάπιο- 
ἄἀυπι πὶ ἢἰθ Ἰοοῖβ σῶμα ϑ0Ὀαμα!θ- 
ἄσμι, 18 ἴῃ νεχρὸν ρα ΕἸοΙλογυε 
οἱ ΖΕ βοδγίυπι Π]υα δἰχυδηάο ε}- 
6] ρττατ. Ρ]επα δυΐθιῃ νεχρὰ σώ- 
μασα αἰχὶ ῬὮΠο ἀθ Τεραῖ. δὰ 
Οαΐυμ Ρ. 782. Μιᾶς ἵ,.. Βο59 ΕἸ]}05. 
ΟΥ. μὰν. 187. ϑυϊδ5 ; θνησιμαῖον, τὸ 
γενεχρωμμένον. 

ΘΝΗΣΚΩ, νιογίον. ΓΛ, ἐτοεῖξα. 

Ααυ. 2 δ4ῃ::. 1.19. Τμερὶῦ ἢν ΠῸῸν 

ἴοοο 3 ὯΔ Ὅν οπιίβθο Βεί. ---- 

23 Ἵ» Ραγῖ. ῬϑᾺ. οοοίδεια. 168. ΧΙΨ. 

19.--ῦη, οοπ 555. ὅν. ΧΧΧΙΧ. 

80. -- ΓΛ), δ] δρῖυδ Γ, πιο - 

ἐμες. Οδησρ. ἵ,. 156. Εχοά. ΨΡ΄. 19. 
ΧΙ]. 80. εἴ 4110] δεορίυ8. Δαάάε πο. 
4 ὅδ. Χ]11. 89. εἰ 839. υὐἱ ααὰς 
ἃς ΓῺ ΣΠ ἀ6 "πογίε υἱοϊεκία Δα ῖρο- 

ἴαΓ- --- ΠῚ Ὁ» "ποτ. Ῥχγον. ΧΙΠ. 185. 

ϑανεῖγαι. Ἰωεροταμπέ 7)... -- 

αν. λοηείπες. Α4ὰ. Ῥεαΐπι. ΧΥῚ. 
156. Ιά. 1.95. ΧΙῚ]. 14. Ἰθεαυχίϊ ἃ 
ΤῚ » πιοτὶ. Βαγυςῆ. 1]. 4. υδ᾽ τε- 
ϑνηκότες νοὶ Βυπί πε δεγὶ, ἐπ σαρἐυϊα- 
ἐδης αδαμοίἑ, να] δοοίοϑδ, ρέσοαίογας, 
1. 4: ἁμαρτάνοντες ἴῃ βΒεα. Υ]ας 1,οχὶς. 
Ν. Τ. 8. ν. νεχρός. ΒγεΙβο ποι οσιιβ ἴῃ 
ϑΡΙς1]. 5. ἢ. ν. τεθνηκότες ᾿ἸπϊοΓρΓοΐδ- 
ἴὰ8 εϑ8ὲ (6 118, φμὲ σμπέ οαὐὲ ἀεεί,- 
παΐ!. 

ΘΝΗΤΟΣΣ, πιογ!αἶΐδ. ἘΠῚ Μ. λοπιο. 

Ῥχγον. ΧΧ. 24. ϑνητὸς, 56. ἄνθρωαος. 
--- ὑΓ. υἱυεπδ. 500. ΧΧΑΧ. 928. οἰκίᾳ 

γὰρ φαντὶ ϑνητῷ (5611. ἀνθρώπῳ) γῇ, 
ἀοτυ8 ΘΠ οὐηϊ δου ἱ χη οΣΊΔ}]} 
αϑί [ΕΤΆ. --- Ὁ, 8 ΡῬετέ. ἔα. Καὶ 

8 [Δ » πιογίεμιγ. ἴξεβ. 1]. 12. ἀπὸ 

ἀνθρώπου ϑνητοῦ. ---- ΓΛ ΣΛὩ» πιο- 
γίεπο πιογοῦ. Ααα. ϑγτήσω. αρῃ. 
ΤΠ. 17. βες. οοᾶ. (οἰ τη. 

“ 



δρωΐωπε, οὐπυϊυϊηα, 8 
ϑιὸς δὲ οἦο;; αθοᾶ ἱπ ἔδπιὶα Ὠοοζυσα 
ἰαγσίιαα ναῦται Ὀἴθοσε ϑοϊεσεηξ, δες. 
Αἰδοωρούτη 1.1. ΠῚ. σδρ. 11. 864. 
0. ΣΧ]ΙΙ. 6. ἀνδρωσίνων σαρκῶν “γέ 
ππ, σδεα Πυπιδπάστι δρμέμηι. 
8 Μαδος. Ὗ. 51. ΟἸοβα. Μ5. ἴῃ ὅδρ. 
Θυὰν (1. Θοΐνην), βρῶσιν, τροφὴν, ἀνά- 
λωμα. Ϊοσγοῖ!. θοίνη, εὐωχία, τροφὴ 
χαὶ τουφὴ, ἣ τράπεζα. Ο(οπέον 2] 1ΔΠ. 

Υ͂. Η. ΧΙ]. 51. 
ΘΟΔΕΡΟῦΣ, ἐπγδῥάμε, ὥπρεγες, 

αασποόσδ. ΓἽἹῸΓΊ. Μέετ, ἴαρεπα. ἘΔὈ. 

1. 15. Ἰαχία οἂ. ἔσῃ. συτίζων τὸν 
φλησίον αὐτοῦ ἀνατροκῇ ϑολερᾷ, αυΐϊ ρο- 
(αἰ διηϊσιιπ διυτα ΒΟ ΡΥΘΓΒΙΟΩΘ ἐπ7.- 
ἀδάα, Ἡ. 6. ἕδεςα τὰχθ! 4. ΑἸ πρὶ 
μδθεπξ ἀνατροτὴν ϑολεράν. Νοι νἹά δέ 
δοδυ οῃ ἴῃ 8 ἴπ Απίπι. δὰ ἢ. ]., αυἹὰ 
ΧΧ νἱᾶοτίης τὐβπϑίσγοηϊοβ ἀ.᾿ 3. 

ς ϊος πσππ}}} ἡπά!οαζαπί, ἐογίαβϑα 
τεβεϊπετιδυτη 6586 χολερὰν ὕΓῸ 30λε- 
βὰν, ααοά ποῖ τη8]6 οοηγνθηϊγεῖ Η6- 
Ὀταῖςο. αϊν. πεϊέεπς {εἶ σίμιηι. δά 
ταῖη! πο 6 οἰ απἄδ ν᾽ ἀοίαν Ἰοςο 
τοοορία. ᾿Ανατροπὴ θολερὰ εδῖ σμδηεγῖο 
ἰαΐε, φια ἔξοες εσοϊέαπίμν - (Πάτα 
ϑολόω επξ γτ. ἐμγόο οαὔπὸο βεοιμίεμίο 
ἐτοϊαίο), εἰ ΓΥΛΤῚ 65 ρεγίμιγδαξίο, 

δὲ σα ἄς σορυ5 ἤν α 18 πδυγραΐαν, 
ἀ χαυῖρτια ἔδεοες δϑιηΐ, ἐσοαϊο. ΨΜΊΔ6 
4ποῦπα ΒΏΡΓΑ 8. ν. ἀνατροσή. ΤΕΣ. 
νυ ΜΆ. Βγεηι. θολερὰν, ταρα- 
χώδη. Ἡδογοῖν, θολερὸν, ταραχῶδες, 
ἀκάθαρτον, βορβορῶδες, τεταραγμιάνον: 

ΘΟΛΟΏ, ἐεγδο. Β15}}} ἐμγδιάμΣ 

ἐπτα. ϑγτοτα. Ῥβδίια. Χ ΤΡ Υ͂. 8. θολου- 
μένων. --- τον» οοπίαδεδοο. ϑγτατα. 

Ῥραΐτω, ΧΧΧ. 11. ἐθολώθη. Θολοῦσθαι 
ἀε οου}ῖδ πβυτραΐυται οαἰξσαγε ποίδί. 

εὕπδε Ηδδγεῖι. ϑολῶσαι, “πληρῶσαι, 
στεγάσαι, ταράξαι, σχοτίσαι. 

ΘΟΡΥΒΕΏ, ἱμγόο, ρεγίμτδο, ἐμ- 

πμϊίμον. 2: 5772» Καὶ, ΝΙρΡἢ. 

ϑγτάσηβοι. 900. ΙΝ. ὅ. ΧΧΙ. 6. εἴ 
ΧΧΠΙΙ. 16. Ιποοτὶ. Εχοα. ΧΥ͂. 15. 

ϑυιατηβοῦ, 42 ὅδπι. ἵν. 1. --- 5, 

ΡΝ. ἑπεαπίρα τοάο. ϑυτατα. (οΒεὶϊ. 

οι, 1. 

65 Θόρυβος. 

ΨΙ]. 8. δορυβήσω : δὶ θοερυβεῦ ποίκὶ 
οὐπέμγδατγε τοεπέεηε αἰλοιμδ, ἐπϑαπῖτε 
8. ΕΥΤατε ἔασεγε. Αηὰ. «λανήσε. αὶ 
ΙΧΧ περιφέρει. ΔΙ. οὐπίωμγδα 88» 
Ρἰοηίριη. γιάς ἱπέγϑ 8. ν. θόρυβος. ---- 
γ» Ηορΐῆι. ἃ Ὧν), ἐγεριἄο, ἄογ.- 

τογε ρεγομέδως εἰ εχαριαίως διρν. 
Ναδβ. 11. 8. οἱ ἱππεῖς θορυβηθήσονται. ----Ὁ 
ΓΙῸ 7 τίγερο, 3) επο. ϑγτοτα. Ῥβδῖσα. 

ΧΙ. ὅ. ζ. Ιάσχα Ρκα. 1,011]. 
7. 160. δορυβείτωσαν. ---- ΠΌΠΟΙ, 

Ηρ. ομποίου. Ζυά. {Π|. 426. ἕως 
ἐθορυβοῦντο, ἀμπι ἐμπϊ μαδακίμγ 5. ς 
απῖπιο ρετγίεγδαίο εγταπὲ, ποτῶρθ Οὗ 
ΤΕρο: πδιι τποζίειηι Ἐρ]οπὶθ, Μοῦ- 
δ ἱϊαγυσι τορίδ, ατυοὸ δεἰδηὶ οδιβα 
συποίδοιϊΒ Θγαξ. --- Τ)» 7 κεἰῖπο, 

φ»γαοὶρίαπέεν εἰ {εείϊπαπέεν ἐνορίάο. 
ϑγτηήση. 4 ὅδ. [Ρ΄. 4. θορυβεῖσθαι Ῥτὸ 
ἐν τῷ θορυβεῖσθαι, οὐτὰ ταγρΑσθῖα Γ 8. 
ἴῃ σοϊατηὶ Ῥετταγ βοπο. ἩΗϊπο 
ΠΟῺ ΤΆ Ϊ6 τεβροηάεῖ ΗοΡγ. ΒΓ 

ομπὶ ἐμγδαία 8. ρεγίωγδαία ζεεἰϊπατεῖ, καὶ 
--- λον ἑωπιρέμον, σμπὶ σγερίίε ο0π- 

ουττο. Ααὰ. Ῥεαΐπι. 11. 1. υδἱ νἱ 8 
Μομῖ, ἴερίξαν ῥτεΐογεα ββαΐψη. 
1Χ11. 8. ἀρυὰ ϑγτηησηδοῖυτο, υδὶ 
γοοὶ δυΐῖς π1}}] τεϑρομάες ἴῃ ἰοχία 
Ηεργαῖοο. 

᾿ΘΟΘΥΒΟΣ, ἐκμγδα, ἐμπεέωσ, εἴ 
δρεοίδείπι ἐκγόα ἰαπιεπέαμέμιπ, ΘὌΔτα 
ρεγίωγδαίο πιοηὶὲε, ἐιϑαπδα. "ἡ ΔΝ» 

ἐἧει,, νοχ Ἰατηοπίδπ8. Ῥτον. ΧΧΙΠ]. ς 
90. τίνι οὐαί ; τίνι θέρυβος ; ςαἱ νεὸ ὃ ουἱ 
ἑμγδα ἰαπιεπίαπίϊμπι ὃ Ἐσάδῃι 66ῃβιι 
Νίατγο. Ν.. 38. θεωρεῖ θύρυβον, κλυώοντας 
χαὶ ἀλαλάζοντας πολλὰ, νἀ ορδῖὶ ἐγ. 
δαπε ἰαπεοπίαμ εμηι, αὶ] Ηδθαπί οἱ 
ἐραφοιρρ ταῦ. Μδῖ. ΓΧ. 28. 
ἰοΐξαν ὄχλος θυρυβούμενος, Ρ6Υ ιθτὰ 
Βανι Πο πὰ ἀθ ΤΊ 5 Ν εἰ. Ρ. 974. 
864. εἱ Ψοἷι. ΝΊςο]6) (6 [ψποῦα (σγεθοςς. 
οΡ. ΙΧ. ὃ. 4. Ρ. 114. θεπε ργαβοας 
ἰπ:οΠορυπί, ἀθ φαῖριι8 νά ε «2}Έγϑτ. 
ΙΧ. 17. Αςι. ΙΧ. 89. Οείεσ. ἀ6 
Ταοῖυ Εν. σαρ. '΄. ὅ. 16. εἴ 10. εἰ 
ΘΡΘΏΘΟΣ. ἀδ 1,6ρ. Ηφῦν. Εἰς. [ΔΡ. 
ΙΥ. ς. 9. βεεῖ. 1. Ρ. 1136, β64ᾳ. δὲς 

Ε 



ΓΑφνω ϑόρυβος. 

« εἱ θαι, ἰατιοέαγὶ ποῖλὶ Μδζο. 
ν᾽ 839..---"λ}5}Πν ὑμαπῖα. ϑγτοχη. 
Οοδοὶ..11. 12. Χ, 18. ὉΒὶ ὀόρυβος ρεν- 
ἐωγδαξἑοπέμε πιοπίδ, ἱνδαπίαης Ὠοιαῖ, 
δε. ΧᾺΧ σαεριφέρειαν Βαθοπι. Οὐπῆθε 
ΒΌΡΓΑ,Β) , θορυβίω. ----Ἰ) Ὁ7. Ἐοςλ, 

ΨΙΓ. 11. απ. Χ, 6. δος. (ἢ 8. ---- 
ΠΤ Ὁ. Ἑκοςοῖ. 1]. 7. οὗ μετὰ θ0- 

οὗβου, "αὶ 75 Ὀσΐαβ Βαδυαδγαπε ῥτὸ 
ῬυεΒΡΟΔΙΠΟΏΘ. ---- Ὁ ΓΤ» Ρασί. ΡῬγὶι. 

ὃ ἑπδαπια. ϑυτητη. (οὶ. 1. 9. --- 
ἋνῪ» Ῥασί. ΗἸΡΉ. ἐγειειβ. Ἐπϑάγ. 

Χ. 9: -- νῷ. Α4ὰ. Ρβ. {Χ1ν. 
8. -- ΠΡ ΠῚ. οἰαηροῦ. 23ετ. ΧΙῚΧ. 

9. Βὴρ. ΣΊΨ. 425. ὀόρυβος ἀγαϑῶν, Ἡ. 
Φ. γε] Ὀσῃαγαπι γοῦυμπι ρογίυνθαῖῖο 
οἱ δοκῆιοϊο,. γοὶ θοηοσιπι οιηϊπιστῃ 
ψνοχδῖο. " ; 

- ἈΦΝΩ ΘΟΡΈΒΟΣ, “πδίξαπει 

ἐμηέια. ΠΝ 9 ἽὉ) Ῥαυον, δὶρ- 

ς κὲ υαδίαίϊο ἱμπιμίέμοεα. Ῥχον, ἵ. 
47. »ἰϑ 

" ΘΟΡΥΒΩ ΔΗΣ, ἐώγδιίοηέμα, ἐμ- 
πιεϊέμοσι. ἈΡΧΔΙΣ ἐμδαηπῆα. ϑγτήτη. 

Οοπεϊ. 11. 96. θορυβώδη. 
ΘΡΑΕΙΔ νεὶ ΘΡΑΗῚ Δ, ὑγο ἡ ΓΝ) 

εἰ υἱάϊ. Ἐχ. ΧΙ. 8. Π]υα δραὶλ. νεὶ 
θραὴλ 1,ΧΧ [πε|ϊ. (ᾳυοὰ οἴαπι ἀρτιο5. 
εἰς. Οσᾶεχ ὅγε. Ηρχαδῃ].) υἱ οπιπῖπο 
δρυγίυπλ τας Η!δτοηγίλιβ, δἱΐ- 

ἁ αιι6, ορουοβ ἱπίεγργεῖεβ νευίϊβδο : 
εἰ υἱάα. ϑεταΐετο ἴῃ ΕΡ. δὰ Οτίθς- 
Ὀδοβίατη νἱάθίῦ Γοιηδϑηβῖββα ἢϊς 
Ἡδοῦτ. ἡ Πδν ΒΘΩἿ γηΐθοῦ6 ΘΟΣΓΕΡ- 

ἴυπι ἐπ ὀραὺλ ῬγῸ χαὶ ῥαιθ), χφυιοα ρα- 
ΤΌΣ ὈΓΟὈΔΌ116 6βῖ. ᾿ 

ΘΡΑΝΟΣΣ, δρίομαϊάμε. ὅδ. ὙΠ]. 
92. «νεῦμα θρανέν. Ὑιὰδ ἰπῆνα 8. ν. 
φρανός. . 

ΘΡΑΣΟΣ, απνάαεῖα, ἐδηιοετίέαα, οοη- 
ε  άεπέα ἱεηιδγαγία. ΓΝ» υἱάπα. 

Ἑσοοι. ΧΙΧ. 7. ψιάδηίυν ἀδαυχίθθα 
εὖῦ σῦν ᾳυοά ΟΠ]. οεβὲ Μ“υγέἐς, 

γοδιισίις βρ. ΟἌΡΡΕ6]]ο πῃ Νοῖϊβ 
Οσίει. δὰ ἢ. 1. νἱἀδπίων ἀδγίνβαβθ 
8ΔΌ τὲ» 4ιοὰ ,όγίες εἰστάλβοδε. 

Ὶ 

66 Θρασὺς. 

0. ΧΙ], 17. αμνάδοενι ἑσηπιενἐαέδηΣ. 
1. Μαος. [Υ. 832. ΥἹ. 4δ. 3 δος. Υ. 
18. ᾿ ι ὲ 

ΘΡΑΣΥΚΑΡΔΙΟΣ, αμάδε οοτείε, 
ὡπρασναὶ ρμεοίογὶ; κονεῦ, 'ππαρπαπίπεις. 7 
ἈΡ ΡΙΤν ὀωγμς οονάε.. Τεοὰ. Εξοοῖε. 

Π.. 4. θρασυκώρδιοι: τὶ Α11}} Π|Ρτὶ Π4- 
Ὀρης στεροοκάρδιι. Μίάα δα Ἀ. 1. 
Μοκπιβαυοσοηίυμι. --- Ὁ γ) Ὁ, αἱ ἐτ.- 

δι οὐγάε. Ῥτον. ΧΙΥΝ. 14. -.-- ἍΓΤ 

Ἃ" ἰαίμα οογάξ. Ῥτον. ΧΧΙ. 4. 

Άδβγοβ. θρασυκάρδιος, εὔτολμος, θρασὺς, 
τολμηρός. ἸιερίταΣ Ῥτεθίογοα δρυᾶ 
Ηεεϊοὰ. ϑσαξ. ν. 448, εἰ Ἡσοιηεν. 1]. 
Κ΄, 41. υδὲ β56Π0]. εὔτολμος. 

" ΘΡΑΣΥΝΩ, αμάδσοσεης τεῦάο. ὈΙΤΠ» 

οὗ βγηιο, τοδογο. ϑγτητι. Ἐχοά. ἹΥ͂. 
21. θρασυνῶ, ὉΔῚ ἴῃ τοχίι Ηρφῦτ. δά - 
ἀν ἡ" ὮΝ: 1 βδῃ, ΧΧΙΠ. 16. 

δρυᾶ δαπάσηι Ἰερίτυῦ Ῥγο ἽΝ ΓΙ. 

ΟΟἨ]ογίαγε τιαπώηι, ἈΔὶ θΟΠο δρήϑιι 
ἱρείυγ, υἱ «ἀαϊξυτι [2 ΠΝ ἴῃ 

ἰοχίι Ηδφργ. βαιἰβ ἀοοεί. 

᾿ ΘΡΑΣΥΝΟΜΑΙ, παι δίηι 861 
2,0, εγοοῖο. “.γ.}, απὶπιοσμπι τϑάσο. 

ϑγίαμη. ὦο0. ΧΙ. 14. Μυΐραί. ἐπ 
διρεγδίαπι ἐγ ρΉηγ. --- Ἧν» γτοδογο. 

ΑἹ. Ρ8. ΙΧ... 90. ϑρασυνέσθω. 
ΘΡΑΣΥΣΣ, χες ΓΟ ὉΠ, Ρασί. 

ἔα. Καὶ ἃ "2 .» “ἰγέρεγα. Ῥτον. 

ΙΧ. 18. -- Ἴ)» σμρεγδμς. Ῥτον. Χ ΧΙ, 

24. --- γῇ τοδισία. Νυα. ΧΙ]. 

39. --- νυν, ἀοἷον. ϑγτάτη. Ῥγον. 
ΧΥ. 1. λόγος θρασὺς, υδῇ᾽ Αια 
σχληρὸς, ΕΧΧ λυσηρός. --- »Ψ , ἕπι- 

Ῥγοῦμα. Ῥτον. ΧΙ]. 18. υδὸὶ ὀρασὺς 
ἡπερίμηι, δοείοεέμηι, φιξα δεῖ ἀκάδη- 
ἔεπι οομέγα αἰδο5 τέρβες ποϊδῖ. ὅδρ. 
ΧΙ, 18. θρασεῖς λέοντας, αὐ ἄδοοβ ἢ. 6. 
εγοοος Ἰδθοθθϑ, ὅϑίτας. ΧΧΙΙ, δ. θυ- 
γάτηρ ἡ θρασεῖδ, Π]1ὰ ἐριρμάίοα, ἱ. ἡ. 
ν. 4. κατιωσχύνουσα, οοἷ]. Ῥτον. ΧΙ]. 
4. ϑγτυ8: ἰζδιτο, αυσὰ οἱ εἰκῖ- 

ἐπὶ εἰ ἐριρμρπ τοῖα, τε8ῖ6 (88- 



Τὸ νασὺ “γάνατον. 

ε(ε1]}0 ἴῃ Γιεσ. Ἡνϑεὶ. Τ. ἐὐΐων 
3524. 
“ΤῸ ΘΡΑΣΥ ΘΑ΄ ΝΑΤΟΝ. νει- 

δε ος ἀρὰ ΧΧ Ῥγου. ΧΝ]Π. 6. 
οὐνία σεδροιιάοης Ηοῦν. γήδυτο» “οπ 

αὐ ρεγομείονεε. δερετιυβ δὰ Ἀ, 1. 
ϑάνατον ὈΓΟΘΏΪθ86 αὐυϊάδτῃ δίδιυϊξ 
εχ Ὁἱεῖπλια 11 ετῖβ 77» 564 θρασὺ 

ἐσ χοϊϊααἱθ ΣἼΩΣ νἱχ αἰν! παπιὰο 56 
διιεηπὶ Ῥοδδϑε [ειοῖν. Αἀάβέ ἰΔ- 
ΣῈ Ργονυ. [Χ. 18. εἐχρεὶ- 
πὶ ὶ πον 41 τἄει ραν. ΧΧ, 1, 

ὑβωσενκὸς: ἀρρε!ϊδίυν. Ἐοτίε ἰρίτωγ 
ἴᾳ πὴδ Ἰἰΐοτα υἱῶμηι οοπίχαχασας 
Ῥεσ ἱπίεγρσεῖβ, ἔοσίε δἰΐδπι 'ρββ, 
4υα ε͵υ5 ᾿πίογάστω 11 ΡΈΓΑ 85 δδῖ, 
(πιὰ. ς, ἴ. 3.) δα Βοζαϊηϊβ, ἄε χυο 

.].. δέισδηι ἐατῈ Ορροζίι- 
πὸ δασὺ Δ 1α1ξ, δ6 κυρτὰ σαρ. ΧΥΤ]. 
91. εχληρὸν, αἴχψπε οὔπι εδπάσα ὑτο- 

ε Βα δ. Ἱ Τα οΠΡΊΩ [οπαγεῖ, αυλίῃ 
δβεοιῖαΣ εβί 1. ὮὉ. Μ|ιοΒδδ]18, ἌΡ; 

ΣΟ» ἱῃ οττοσ δ] αγίου ]ΔΠ}, 

φυσι τεοῖξ Ῥοίεϊί, ᾿οοπίι}! δὰ ταὶ 
4υο γεσὲ σοῃί ἐδ 

ς. ΧΧΙ 21. πρὸ" [5 λήψονται. 

ἍΝ νι εδέιν τὸ θρασὺ ῥανάτου Ιερϑῃς 
ὅποι εδϑε, ᾿ξ τὸ ὀρασὺ͵ αἱ αρ᾿τμούο 
ἸΩΟΣΙΪς, ἃς 1Ππ| δι᾽ σοαο6 ἱηνθμδεὶπὶ 
ΤῊ ΓΔ, σεπέημπι πιογτί. Ὑιάο 

οι Βἰδσηίο 1χ. Ἡεδν. Ρ. 893. Ῥοίρεεϊ 
ἴδε εδάεγα ἰθοοῃς βεγναῖδ' θρασὺ 
τείοτει δα σεύμα. 

. ΒΘΡΑΥ͂ΜΑ, δε λούνοςο ἐν ἀῆρτὰ 
ἥροα, 11... οασάεε, 
ὁμαάπν, Χ]1Π1. δ. οἱ 6ϑι 1. πα Σμὶ 
πὶ δροεῖ οοὐ, ΑἸοχ., ουΪι5 ΘΟ ΘΙΩ 
Βιεϊξιι5 δοουΐϊια οδί. 106 ἰπΐγα 6. 
Ῥ. ὀραῦσμρεα. 

ΘΡΑΥ͂ΣΙΣ, ᾿αοίο, οοηγασίϊο, 
« ρμίαρα, σεἠἶπε:, ο . ΒΔ» »ίαρα. 

Νυμι, ΧΥ͂Ι, 48. 50. 2 ὅδ. ΧΥ͂ΙΙ. 
9. δος. δῖ. υδίὶ δ «τῶσις Βαραδ, 
οοἷἱ!, 0:4. ΧΧΤΙΝ. 21. 25. Ρε. ΟΥ̓. 
80. ἐχόσασεν ἡ θραῦσις, οδεβαθαῖ ρία- 
κα. ϑαϊάκαεθ: θραῦσις, φθορὰ, ἧττα ἐν 
πολέμῳ, θάνατος, ἀῤῥωσεία, συντριβὴ, 
πληγή, ἴάσιτα νοσῦα Ῥβ.]. ο. δῃ}- 

6] Θραύω. 
ἡαιρῖε. Αὐἀάο . Ἐχοὰ, ΙΧ. 14. 
--ΡῺ» ἑάδθιη. Νυχπ. ΧἯΪ. 47. --- 

Ἐν ὐραν Ῥε. ΟΥ̓. 93. -- “νν» 

"οὐδ πόρτα ἹΤΠοοά, 1.5. ΧΧΙ͂Ρ. 
1416 δι ργϑ 8. ϑραύω. ἢ. 

τ. 7. 88. ΚΤ 111. 90. θραῦσις ἣ 
ἐρήμῳ ἐγένετο «λήθους, οἷα(δε τὰ οροτν 
ἴα δεθαὶ χουϊε τυ ϊη)ε.. ἩδαγοΝ, 
ῥραῦσις, ὀργὴ, πληγὴ, σφῦρα ἡ τοὺς βώ- 
λους ὀραύφυσα. . ἱᾷε ΒΆΡΙΑ 6 ΟἿορβ, 
πῃ. Οείδς. ποίδίδ ἴῃ ν, ἐδάρχομρμωι. 

ΘΡΑΤΜΑ, Ῥ)αρπιόκῖπον, 

, 

ἥν 
ἕπηε, ἰζοτα »ίαψα, εἱαέεν. Ἢ)» Ῥία. 

3α. Ἄχ. Ἐχοά, ΧΙ]. 18. -ρῃνν 

4ᾳ: 4. αὐυμίεο οα "3. 
ΠΙ. 30. 31. δεᾳ. ΧΙΨΡ. δ4. 

Ταδϊάν ΧΠΙ. 7. εἰς ἐραῦσμα ἐχϑρᾶν, 
ἴῃ οἰαάεηε Ἰαϊχαϊοοσι. Ηδογοῇ, 
θραῦσμα, λύπη, «ληγὴ, κατάατωμα 
γῆς, καταστολὴ, σαῦσμα, «αὔσις. 

ΘΡΑΥΣΜΟΙΣ, οοπίγαοϊο, υμίπεγα- 
ἐΐϊο. Ὁ ΝΙΡἢ. δ ὈΌ» ᾿φμεῆο. 

Ναῇ. 11. 10. χαρδίας ὑραυσμὸς, οογάϊδ ἃ 
οοπ Γαοίία. ΟἾοδβ. Μ8. ἰπ ργορᾷ. 
ὀρανσμὸς, χαταστολὴ, κατάπαναιφ.. 

ΘΡΑΤΥΏ, ϑαπρο, οοα , ἄὦ- 
Εἰ κῶν, Ῥοτομέο, ἐγυεέμηε Υχοϊα. 
ΥΣΠ, Ηρ. βαπρο οἰ ἀ1- 

τὴ νν Ῥατείμνι, ἀἰβνίηρο. ἴποεῖῖ, 
Ηρ. 1Π]. 6.--- ὙΥΣΝΝ πε ἔρεμια 

ἀἰῆτίαρο. ΤΒοοά. 168. ΧΧΙ͂Τ. 10. 
-- τὲῦν ἐγερίάο. Ὥευϊ. ΧΧ. 8. μὴ 

φοβεῖσθε, μηδὲ θραύεσθε,. τ ταδαί!δ, 
Ὠραὰθ πείῳ “᾽αηραηιπε, ---- γ), 

ἤἴφμςίο. Ἐποοῃ. ΧΧΙ. 1δ. ὅπως μὴ 
θραυσθῇ ἡ καρδία. ὅϑ6Ώδιι ρΪ]Α1 6 σοῖ» 

ἰρασῖο. ἴγοοο 23) ἰεβεγυηῖ γη δξ), 
-- Ὑπ}. ρεγομέο. Νυτὰ. ΧΧΙ͂Υ, 

17. ᾿Θραύειν ἀ8 ᾿ογΡΟΥΘ οπιηΐδ σοῃ- 
ἔτϊηρσοηῖο ἃς ἀοϑίσυσηίε Ἰερίίυτ δρυὰ 
Ριπάαν. ΟἸγτορ. στ΄, 164. δθραύσοι 
χιόνος ὄλβον ἐφέρπων. ---- ἢ» »εγομέϊο. 

4, ϑδτη. ΧΙ. 16. 2 Ῥατγαὶ. ΥἹ. 94. 
ἴῃς. 1 δι. 11. 8. Λαᾳυϊδ 1 ὅϑδηι, 
ΧΧΝΙ. 10. υνδὶ πεοατὸ ὩὨοῖδῖ. Οἱ 
λοιτοὶ 860. Ῥγοζορ. ἴῃ (δῖ. Νῖς. 
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᾿ς Βρεκὸς. 

« Ὅουε  ΧΧΨΤΙΙ.. 96. --- ἢ), ρίαρα: 
Νυ. ΧΥΙ. 46. --- Ὁ)», ΝΙΡΒ. ἃ 

ὉΌ» ἔφωρβο. Ἐπεοῖι. ΧΧΙ, 7. 
Ἀδὰρ 4. ϑαχι. ΧΥ͂ΤΙ. 10. --- τῶν 
ἀφἤοῖο. .6:. 1,1. 80. ---- νν» οἶεο. 

1 ὅδ. ΧΧ. 88. Ηδθεὶ ἰς ϑραύ- 
εσϑαι γπθίδρΒοσῖοα ϑυχηίτι ΠΟΠΟΠΘΙΣ 
γεὶ ἀοϊογὶδ, γε] ἑπαϊσπαϊοπὲς. ΜΝ ετρα 
βυηί: ἔϑραύσϑη ἐπὶ τὸν Δαβὶδ, ἀΐδογιι- 
οἱαδαΐεῦ ἀπὲριο. Ῥτορίον θανίαοιη. 

ὃ ΤὨοοαοείοη : ἐλυπήθη. ὕπάε δρυὰ 
᾿ Ηεεγοϊίυμη: θραῦσμα, λύπη. Ψ]ά6 
ΟΥοῖ Οὔ 588. ἱπ Ν. Τ΄ ρ. 977. --- 
Ὧν» ἐεγγεο. ἴεϑβ. 11. 10.. 91. -.--- 

ΤΠ» ταπιρο. 8. Ῥατα]. ΧΧ. 88. 

ἑθραυσε χύριος τὸ ἔργον σου, ἐγτέμη ζεοῖξ 
Βοταῖτπαβ σριιβ ἕαυτη. «ς- γνν αἱ 

“τ: 

ΑΓΑΌ. ῳῶς» οοπομέϊο, φμαδ2ο. 

Ἐχοά. ΧΥ͂. 6. ἔθραυσεν ἐχϑροὺς, ρεγ- 
ομδϑὶξ Τηϊταοοβ. Οοηξ, 9 Μδος. ΧΥ͂. 

«16. ΟἸοββ. ΜΆ. ἰπ ὕδης. ϑοσίρι. 
ἔθραυσεν, συνέστρεψεν. Τιεχὶς. ΟΥΤΠ]} 
ΜΆ. Βγϑιε, ἔθραυσεν, κατέβαλεν, ὥλε- 
κεν. ΕφθγοΏ. ἔθραυσεν, ἔπαυσεν. --- 
γώ, φμαδεο. Ὥκξυϊς. ΧΧΥΤΙΙ. 88, 

ἔσῃ ἀδικούμενος καὶ τεθραυσμένος, ἱπἾπ.- 
Τὴβ οἵ ρίαρὶε αἰήοίετδ. ἨαγοΝ. 

(μόνος, α«επληγμένος. 66, ΧΙ,Π]. 
4. ΠΛῸΌΝῚ1Ι. 6. ἀπόστελλε τεθραυσμένους 
ἐν ἀφέσει, ἀἰταϊτθ ρεγοιδϑος ἴῃ ΠΡ τ. 

ἀ ἰαΐδιη, υἱοὶ τεθραυσμένους Θ8ὲ 4118 ἰῃ- 
(εγρσεῖίβ, οἵ ρουείηθι δὰ τη" 

[65.1.Χ1]..1. Ἀσὸ χυο Ἰορὶξ Ὡν 1 Ἅ})Ὁ. 
Οοπῇ, Γκις, ΡΨ, 18. Τιεχὶς. Ουγη]ῖ 
Μϑ8. Βγεΐω. τεθραυσμένους, “επληγμέ- 
νους. ΤΕρΊΓΟΥ ῥτοοΐεγεα [6ε8. 11. 10.Ψ 
ἘΡῚ νοσθδ ὅταν ἀναστῇ ϑραῦσαι τὴν γῆν 
ἘΔ Π9]ία διηξ 6 ν. 10. οὲ 20. υδὶ 
ἰδία 18 Βαρδῃξυγ. 

ΘΡΕΠΤΟῚΣ, ππέγεξεδ, ἃ τρέφω, πει- 
Ἢ ἐγίο. Ἠΐης «αῇς ϑρεστὴ, φεοίζα πει- 
ἐγέα. ἸΣγ4, Ῥατίίς, πρίσίδης, πείγι- 

ἐμ. Ἐδίδον. 11. 7. --- ῬΩὮ» δα. 

σἰπαίμα. ϑγτωτα. 1 ὅ4. ΧΧΥΠΙ. 
44. πεφιλοτροφημένηῃ, ϑρεπτὴ, ΔΙΙΟΓΊΤΩ 

68 Θρανέω ϑϑρήνημα. 

μος 8 δ]ῖο ᾿πίεγρσοῖθ, ᾿ἰυὰ ἃ ϑγτη- 
ΤΩΔΟΒΟ ῥγχοΐδοίιση ρυϊδῖ Κτογεαείρσίυθ 
ϑγαρ. δα 1611 Ὑμοα. Ῥ. 1]. ῥ. 90. 
ΜΙΒΙ δυΐοθιν τ ρεατὴ τῆθτα ᾿πίουρσθ- 
᾿αὔο νοοσὶβ δηϊθοθάεμβ Ῥδϑι}10 ΓΑΓῚ-- 
ΟΥ8 6886 νἱἹἀείιῦ. Ἐογχίδββο οἵδ Κ 
εχ ἄἀυδρυθβ δα! Ποηΐθυ89 νογβίοηιβ 
ϑυτωτδοῦ ἀυρ]οχ ἤδς νοσβῖο οΣ.- 
ἴαπι {ταχῖί. ΝΝ 

ΘΡΗΝΕΊΏ, »ίαηρο, ἴωρεο, ἀφῆδο, 
ἰανιθπίογ, ἰδεδιηη ζαοὶο, παπίαυι απο, 
ἢ. 6. οαγηιΐῖπε αμὸ ογαίδοπε ἱμρειότγε 
οδέϊερη αἰλοι)ες οεἰδῦτο. Ὁ δὲν» ἔωσοο. 

Ἑκχοςοῆ. ΥΙ1. 12. --- Πρ ̓  Θαἴο. 

᾿2οξῖ. 1. 8. Ἑαπάᾶδῃν ποϊομθστη ἢδ.- 
᾿δεὲ ὅγχσ. ἰδ]... ποῖ.» ΕΒ. ἀφῆοο. 

Ἐκοοῖ. ΝἼΠΙ. 14. --- δ, ΗἸΡΒ. 

ἃ ᾿Ὁ)», ο7μῖο. ὅετ. 1,1. 8. σοξϊ. 1. δ. 

11. 18. ϑορβ. 1. 12. -- ΓὉ)» 67..- 

ἰπέια. Ζαομαν. ΧΙ. 8. ---- ὙΠ. ἰα-- 
»πεπίοτ. Ἐσεοι. ΧΧΧΙΙ. 18. ΜίεΝ, 
Π]. 4. --- Ἢ» οοπάοῖεο. εν. ΧΧΤΙ, 

10. -- ἽΒΌ» μίαηρο. “εχ. ΧΥῚ. δ. 

οὗ θρηνηθήσοντω καὶ μὴ κόψονται αὐτοὺς, 
ΠΟ ἀεδβερυπέυν, οἵ ποῦ ὈΪδησοηξ 
1106. Ὑι4Ὰ6 εἰ .ε.. ΧΧΥ͂. 88. --- 
Ἰ ΡΙΉ. 8 ἢ» ἰαπιεπίον, ἀερίονο. 

ἃ 56. 1, 17. (ἐθρήνησε τὸν θρῆνον τοῦ-- 
το, οοπιροσμὲξ δαπὸ παπίαπ. 8ιὶς 

ΑΓΙΔΡ. 495. ψιά6 Οο]} 1μοχίς. 

Αγαῦ. ρ. 1991.) 1Π. 833. 9... 1Χ. 

16. ΕΖ. ΧΧΧΙΙ. 16. -- συν ΡΠ. 

σοηζαδεῖον. σι α. ΧΙ. 40. υἱ!᾽ δεσυπ.- 
ἄμτα πομπυ]]οβ Σ ἡ) 1) ἀονίνατυπε 

8 ἡ) 7ν Ἵ Ὑ [1 γτν ἄγαοο, ἡρηνητιχὸν 

φῶον, δἷνα 8. 7} Βαπς ποῖϊο- 

ΠΟΙ δοοορου, εἶν ἴος Ὁ 11. 

δε "» υἱ ΑΥΆΡ. ι.» Ὁ» ποίδξ 

ἰαμάε υεἷ οαγτηϊπέδιδ οεἰοδγαυϊί. ὅ67- 
ΤῈ0 διιΐδβιῃ ἢ. 1. εδὲ (6 οαγηῆπε ἰν- 
φξυδτὶ, αυοὰ Β'ται! οαγήποπ ἰαμάαπίο- 
γέρε 6886 βοῖϑέ.0 Ἐεβγοῖ. ϑρηνεῖ, 
φενθεῖ, ὁλολύζει, ὀλοφύρεται. 

ΘΡΗΝΈΕΈΩ ΘΡΗΓΝΗΜΑ, ἕαηιθη.. 
γ 
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Θρῆνος. 

« ἐογΥ ἑαπνοομένπι. "2 ῬιΙΝ. δ᾽ ΒΡ. 

σὲ» Ἰεβευνάσσχη ϑρήνημεά σου. 

ΘΡΗΓΝΟΣ, »ρἱσποίις, ἰαπιεπίαίϊο. 
ὑὴὺ Ῥαγαδοῖία, σαν ἱμρμδτε ἵπ 

ἱμάϊότέωτε αἰϊου)ι οοτεροσέέμπι. 168. 
ΧΙΝ. 4. --- αν ἰασιεπέαα. «εγεια. 

ΙΧ. 11. ΧΧΧΙ. 15. Ατασϑ Υ. 16. 
ΜΝ, 11. 4. --ὄἜς ΠΡ» ἰαπιεπίαί!ο, 

ἰαπιεπέμμε. 42: ὅϑδτω. 1. 17. 2 Ῥατγαϊ. 
ὁ ΧΧΧΥ. Φ5. Ατοοῦν. 1. δὶ ἰοσο 
ϑ,ρῆνον ἐοζίαβϑε σϑροπεπάυχα εϑὶ 3ρη- 
γῶν. -- Σ»»» Ρίιτ. ἰαπεεπία. Αγ. 

ὅγτηια, Το. ΕΕἼΧΧ Εσοοῖ, 1]. 
10. Ηδεγοβ. ϑ οἶνος, γόος. 

ΘΡΗΣΚΕΙ͂Α, ομίμα τεϊσιοει. 
ϑὲρ. ΧΙ͂Ψ. 18. 97. τῶν εἰδώλων ϑρησ- 
χα, 0011. (οἾοθ8. 11. 18. Ἡρεγοδ. 
ἐχηαχεία, σέβασμα. ΟἸοεδΑν. Μ5. τἧς 
[αναρόσου: Θρησχείαν, θιοσίβειαν. (5- 
ἴετισαι ταροσῖειγ αιοαῖα ἢ νὸχ 

: ἴηὴ (οὐ. ὅγε. Ηδσχορὶ. Μεαϊοϊ, “ετ. 
111. 19. υδὲ ἔοστηυϊα Ηρρτν. ΓΟΤΩ 

δὼ ἀαγνείμα; εἰερανπέμα δῖ οοποιρ- 

»Ῥέροὐδεξεε, τοπροιιᾶετε νἱἀείατ. 

ΘΡΗΣΚΕΥΏ, τεϊξρίοεε οοἷο. ὅλ. 
ΧΙ. 16. ἐθρήσχενον ἄλογα ἑρπετὰ, τα- 
ἰἰρίοεε οοἰεδαπέ γε ρΈ 14 ΤΌ ΟΠ 8 6χ-. 

Ηδεγςῆ. ἐθοήσκχευον, ἑτοίμως 
' τὰ: ἐσήμων, ἐσέ. 

ρησχεύε;, σύβοτα:, θεραπεύει, προσεδρεύει, 
ὑπηρετεῖ, τῷ θεῷ λατρεύει. 

ΦΘΡΙΓΚΟῚΣ, ρίππα, 8. σογΌηα π|ῖι-- 
τόσα, δορί, υαἴϊεηι, πιαρσεγία. 
δ ΡΟΣ ΘΌ δια τω 816 θρεγγὸς οἱ θρ;γ- 
χύς. ΓΥΥΊΔ)» "πασετία, δερέωπι, πιμτειδ. 

Τ1ΧΧ βες. οοά. Νογίμθ. εν. ΧΙ ΙΧ. 
8. διὰ τῶν θρνγκῶν, ὩΌΪ ἀπτ18 οοάοχ 
ἃρπὰ ΤΒοοαογοίατῃ τριγχῶν ἈΑΡοῖ. 

« σγοῦ. τπριγκῶσαι ἣ τργγῶσαι, φρά-- 
ξαι. ---- τριγχὸς, περίφραγμα, στεφάνη, 
τείχκν (Ἰερεὲ τειχέων). ]Ἰάδῖη: 96;γ- 

γὺρ, ἢ “τιράνη τοῦ τεΐχους, περίφραγμα, 
ἜΡΙΝ αράκωμαι καὶ τρυγχός. 

ΘΡΙΙΝ, ἴπ ποηϊ. τριχὸς, ρίζες, οα- 
»ιΐῳ;. ἽΝ» σαργα. Ααὰ. 1 ὅδηι. 

Γερουὰ 
4 βωτο. Μιάο εἰ δ6ρ. ΧΙΥ͂. 16. Ηδε. 

69 Θρόνος. 

ΧΙΧ, 14. τὸν τειχῶν ᾿ὐβηβία 

χοῦν, ΧΧΥΤΙ. 858. δὲ ὕγὸ ϑρήνημα ᾿ ϑεουῃυπι Ηεχαρῖὶδ, υδὶ ρορὲ τριχῶν 
ΒΡ] οάσπιὶ εϑὶ αἰγείων. (Οοπίοε 
“ΒΌΡΓΑ δ. ν. αὔγειαι τρίχες. Νξο ἱπιρθ- 7 
ΓΑΕ ἃ 26 Ῥοκδῦῃι, τὸ ογϑίδυ, 
γερὰ χαὶ στρογγύλωμα τριχῶν 6888 
Αχια, ααδὲ ΤΉ1Πὶ ροῖίιιθ ἀβϑυχηθη- 
[ΙΗ ΕΧ 4110 ᾿πίουργοίε ΘΟ ποτα 
νἱ δηΐων. --- ΤΏ), υδέμηι. Ἐχοά. 

ΧΧΧΙΣ. 3... δ. σρέϊπιο. Ῥτον. 

ΧΧΠΙ. 7. [δρεταπε νῷ. -- 
ἜὝΨᾧ οαρίϊιιε, ρίϊωα. 1δν. ΧΤΠΙ. 3. 
4. 9. Νιυχ. ΥἹ. ὅ. 18. εἱ 4110]. --- 

ἼΡ» οτίνδε. 166. Ψ]1. 90. .-- ς 
ων. ΟἸδ]ά. :ἄριωη. ὕλαπ. 1Π1. 28. 

ΙΝ. 30. ὙΊΙ]. 9. --- των» Ἰάετα. 
Ψυά, ΧΧ. 16. πρὸς τὴν τρίχα, ἀρσεγα- 
ἐιδοίηιε, ἷ. α. ὩοΒ: δαξ εἴπ 2ηλατ, 
οα Ἠαῖγ. 1 ϑδυα. ΧΙΝ, 46, οἱ «ἰδὲ 
88 108. 

ΘΡΟΕΏ, ἑωτδο, ἐμηιμμοτ' : ϑροίο- 
μαι, ἐμγδογ. ἼΣΤ, Ἰάσπι, (ἰδης. Υ. 
4. ἡ κοιλία μου ἔδϑροήθη ἐα᾽ αὑτὸν, γοιν.- 
[ΕΣ τηθὺϑ ἐμγδαίωε ἐεΐ Ῥχορῦεν 1] υτη. ἃ 
ΞΡῈ ΒΓ» εεἰΐπο, ἱρερίάο. Πθυϊ. ΧΧ, 
8. δβες: 6. (οταρ!. ϑροεῖσθε, αιεε 160- 
[ο ταὶ τηϑσυχω ἱπιευργοίδχηθπίυση 
νοῦ δ ϑραύεσθρ ΘΟ ποτΘ υἱάσι. --- 
Ὀν» ΗΙ!ρἢ. »εγῇοῖο. ΑἹ]. 20}.᾽ 

ΧΧΙΙ. 14. ϑροήθην, ρεγέμγδαίμΣ διρπι, 
Οοπέ [κχ. Ν. Τ' 8. Β. ν. 

᾿ ΘΡΟΝΕΖΟΜΑΙ, ἐπ δοϊδο δεώρο. 
ΨΙά 6 ἐνθρονίϑομαι. 

ΘΡΟΊΝΟΣ, ἑλγοπῖιδ, ϑοζζιωη. Ὁνγηη, : τῇ} 
»αζαξέίωηι. Ἰλατι. ΤᾺ]. 1. ---- 2571, οἷν- 
ομἶμα. Ῥτον. ΨΙΠ1Π. 97. Ὑιὰ6 δὰ ἢ. 
1, ὕδερετυχα. --- ΜΌ5. Εχοά. ΧΙ. δ. 

ΧΙ. 29. εἰ 4110] μαβϑίτω. 1 Πα. 1]. 
12. θρόνος. φησὶν ἡ γραφή" κιχάθικεν ἐσὶ 
θρόνου Δαβὶδ τὸ σπέρμα ᾿Ιεχονίου. θρόνον 
δηλονότι τὸ βασρωχὸν ἀξίωμα λέγων. 
Ρχον. ΧΙ]. 16. θρόνος ἀτιμώας ταῦ ον 
ἀἰοιωγ δβοεϊοβίβ. ἴοθβ. ΧΧΙ]. 28. ἴα. 
ται εἰς θρόνον δόξης τοῦ οἴχου τοῦ «αὰ 
αὑτοῦ, Βε6Ό1 ἴῃ τἤτομο ρ]οτία ἀο- 
ΤῸ ῬΔΙΣΙΔ δι]. .([6Γ. ΧΙΝ. 21. μὴ 
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Θρόος. 

α ἀπολέσῃς δόξης σου. Υ᾽᾽ᾶὰδ εἰ 
Ζετοη. ΧΥΙΪ. 19. οἵ οομῆ, ϑ:186. 
ΧΙΜΊΙ. 19. -- ΠΏ. 1 Άθρ. Χ, 19. 
20». ΧΧΥῚ. 9. --- "5, Ῥασί. οὐ- 

ουἱαηα. Ῥτον. ΧΙ]. Φ4, Ιρσεσυῃῖ 

ἢ οΟ]]. ΧΙ. 16. -- ἌΡΙ ΟΒ514. 

 4ῃ. Υ͂. 92. ΥἹΙ. 9. -- τορι» ἐο- 

σωδ. 1 Ἐδρ. Χ. 19. --- "᾽ν, σἀο- 

ἐδεοοηέϊα. ἴπς. οἱ ΤΟΧΧ 86ς. οα. Ἐοι. 
Ῥραη. ΧΧΧΥΙΙ. 46. τοῦ θρόνου 

ὃ αὑτοῦ, αἱ 6 τιρηΐ θυ] ον ϑρόνου 
ἔλ]ῖδο ἀοβοσιρίυτη δϑξ ῬΤῸ «χρόνου. 
ΜιΝΐ νοσο οῃ 80] εἰϊαάβ νἱἀεῖυτ 
Ἰροῖῖο χθρορίδ : πάχη πο. ξηξ. ζαξίουια 
Βαθῖτὰ δογυπι, αυε ν. 45. ἰαρυπίυτ, 
ῬῈΣ γ 2} Ὅν ἰῃ [6] χὶξ ἐοπερις ἐπι- 

Ῥρετῖξ εἶπα. --- 57] γε» ῬΙΒ. ἀρετίο. 

ον ΧΗ. 18. Εοσίε ἰερετυηΐ ΠῚ» 

2απῶα. -- ΤΙΓν ἰοοο. 3. Άερ. ΧΙΨ. 

5.16. ΤΑΡογὸ τταπδίυϊς. Βῖγας. Χ. 18. 
Ὁδὲὲ ϑρένοι Ξυηὶ νοὶ ἑλγοπὶ νοὶ ϑοΐδα 5. 
4εάες, αἰ γυϊραῖυβ {τ πϑί 1. ̓  Θρόνος 
ἦυχία Αἰδοδουτα 140. Ὗ. Ρ. 192. 
εϑὺ χαθέδβα, σὺν ὁποποδίῳι: “-΄ 

ΘΡΟΎΌΣ, εΕ οοπίγαςιό θροῦς, ἐκπηεΐ- 
ἐμαπέξωπι οἷσηιον, ἱμηιμίας, δ᾽ ἀνιξέειδ, 
ἐμγδα, ἰοημοίᾳ οὗδομγα, τυηροῦν ἕανεα, 
δοημ8. ὅδ}. 1. 10. θροῦς γογγυσμνῶν οὗκ 
ἀποκρύπτεται, ταυττα γε ρΏτ δι. 

ἃ γαϊΐο ποῖ ἰῃ οὔϑουσο τλδηθῖ. ΟΟμΐοΣ 
4υε 64 .1]. ποϊανὶς ἵ[. Μ. ΕἌΡΕΣ βυρέν 
1άρτο ϑαρι μα Ὁ. 1. 5.1. 0.7. 566. 
ἈΞ δα. ν. Η. 11. 18. 1 Μαεςς. ΙΧ. 
39. θροῦς καὶ ἀποσχευὴ “πολλὴ, ἐμγδὰ εἴ 
δρρατδίυβ τυ αβ. ἘΠ ΘΕΥΟὮ. ̓  ὀροῦς, 

ϑόρυβος φθόγγος, «ψόφος, ἢ τεθραυσμένη 
φωνή. Ἰάδια Ῥδυὶο ροϑί: δροῦς, ὁ διὰ 
στύματος ἦχος, λαλιὰ, ψψιθυριαμός. 
Τ,οχὶς, Ογν ΜΒ. Βσεπι. θροῦς, ἄση- 

« μοῤ λαλιὰ, θόρυβος. ' : 

᾿ ΦΘΡΥΔΕΏ. ὕοχ πο οπιῖ888. ἃ 
Βίο!ο Ἰἰορίίας ἀρυὰ Ααυΐΐαμι εἰ 
Βυτωσωδοδυτα, αυἱ Ῥχον. [{1. 1. 
ΡΤῸ [Ὡ}}}}» Ῥεγυετδῖ, ἮΔΡΘς ῥρυλοῦφν, 
ὩῚ Ἰοοσ θρυλοῦσιν ἔοσίΑ5Β8 ΤΟΡΟΏΘΏ- 
ἄμτω. “οἴ δρυλλοῦαινν; “αἰ Ἰοροτὶπε 
δ» 8 γὴν. βιὰ ἐἔοτγίδεβε Πυὰ 

ἼΟ Θυγάτηρ. 

θρυλλοῦφπ:ροξίαο δα ἐγϑαν γ. 14. τὸ- 

ἕοσοσπι εδὲ. Θρύλῶ, ὀρυλίζω Βαρεῖ 
Εἰγτροὶ. Μ. -. 466. 39. εἰ 44. γα... 
ἸΖεοδυοκ. δὰ βάθρου. Τ. ΨΥ. ρμδρ΄. 
410. 5691. ϑ8ῖς θρυωγμὸς ἸΙερίτυν ἀραὰ 
Ῥίοηνγβ. Ηδ]. ἀθ Οοχηρμοεβϊομε ὟῈεσ- 
Βόγασι ΧΙ. 7. υδὶ νὰ, δεδεῖεσ. Ῥ.- 
1929. Θρυλεῖ τορεγιυν αἀυοαυθ δρυᾶ 
1 όϑοβπατ Α. .. ΧΥΤΙΙ. 6. 10. υδὲ 
(Αδη Οοα. Ο8}]. ϑρυλλεῖν Βεροί. 

ΘΡΥΔΛΛΕΊΏ, ἑανδο, αἀἰυωῖρο, λαοίο. 
δ Ρασί. ΝΊρΆ. α γηῦ, Ῥεγθέγξιρ. 
γταγηδοῖ. Ῥτον. 11. 15. ὀνολλοῦσιψ. ἐς 
Οοπῆδν ϑιργα 8. δρυλέω. ὃ Μδος. 111. 
6. ἡ ἐν α«ἄσι ϑρυλλουμόνη εὐπραξία, αὐὲ- 
46 οεἰεῦγαία ῥτοθὶϊαβ υἀεδογύχη. 
1ρἰἃ ν. 7. Ῥοὶγν. ΥἹ. 4. 6. λόγος 
τεθρύλληται «πολὺς ὑπὲρ τούτου. ΗεΕΥςΒ. 
ὀρυλλεῖ, ταράσσει, ὀχλεῖ ἯΣ 

ΘΡΥΔΛΗΜΑ, ἡαδωία, ταποῦ, 
γιοῦ υμὐρὶ τερποτέδωε λασίαέων. ΓΟ» 

αἀϊοίίο, δεγπιὸ. Ζοῦ. Χ ΧΑ. 9. ἐμὲ (εἰς) 
θρύλλημα ἔχουσιν, ταα Ῥχὸ 7αδιαϊα ἄ 
Ῥοηΐ. ---- Ὁ, ἱπῆῃ. ραγαδοία κέξ. 

72οὉ. ΧΥ͂ΤΙ. 6. ἔθου δέ με (εἷς) θρύλλη- 
μα ἐν ἔθνεσι, 51} τῦδ ζοπῦθδυδ ἐπ 
7αϑαΐαπι. Οοπέ. ΟἸθασ: Νοίζ. ἴα 
ῬὨΠοκβίται. εχ Βοοδασίο ῥ. 988. 
τ ΘΡΥΊΤΟΜΑΙ, ώαοοπμηέπιον. 
ΡΘΌΠΣ Ηρ. ἃ ὑΩ» ἕπ φρίζας 
αὗδο, ἐγγίδησης Άῖι0, σονιοϊαίον᾽, ὡνοὶεὺ 

ἰόν. ((ΟΥ ϑϑοδ θοπδὶ Ονρν. 
Ἡοῦν. [ν. 1. τ. 3:) βγτημι. Ῥβαΐίσω. 
ΠΥῚ]. 8. ϑρυατόμονα. ἊΝ 

ΘΥΑΙ͂,, Ρίυγαὶ. ἡ οὶ, λαγιρί- 
068, φμῖ 6“ υἱοί ἐπι ἀϊδϑοεοίίς ἀϊοϊπανέ, 
ηυοβ αγεοὶ βοϊθῃς ἡσατοσχόπους ἃ» 
Ῥεῖασθ. ϑεὰ δύαι μαζί βυπὶ αγδο- 
τες οὐοταίς δὲ βἷπια ἀυθῖο Ἰόρεπάθτα 
ϑύτας, ἡπαοϊαίογος. ΜιάΘ΄ τπὶ ν. ϑύτης. 
᾿ΘΥΑΣΟΣ, νοὶ ροίϊιι8 δίωσος, οα- 

ἐν δ ζοπυϊυππδπηι, οοἰϊοοῖα πε ξεο. 
ΠῚ 12» ἄρνες ομγαίοτὶΣ [μπεδτὲδ. 

72ἐν. ΧΥΙ. Φ. νά ῥίασος, 
ΘΥΓΔΎΠΙΡ, πα. Ἱ» ἡδμαν απ. 

ΧΙῚ. 7. Ἐχεοι. ΑΝ. 47. ὅς. Ὶ3 

ῬΕῈΣ δγῃεοάοομοπ ποίας ἔδδεγος ἷἰπ 
ἄδμποτα, εἶνε Μὲ εἰπέ, εἶνε δα. --- 

ὃι: 



Θυγάτηρ τρυφῶν. Ἵ] Θύλαξ . 

ὁ» ἴα μίων. γὴ)}. ᾿νὲ. ΧΧΧΥΠΙ. ϑύελλα, ἀνόμου συστροφὴ καὶ ὁρμὴ ἢ κατ- 

32. θυγάτηρ “ιν, Β]τα 8ῖου, εἰ ἐνγάτηρ “ΘΎὙΝΑ, δα. ξύλα, ἑΐρπα ἐλψέπα, 
μρυσαλὴμ, Ε)}16 Ἡ!ετοοίγτοα, Ὦ, 6. μα Οτοῦμα δὲ βαϊπιδβίαβ ἀς ἰρηΐ 
ἱποοῖα "πον δῖον εἰ Ηἱϊετονοίψπαα. ον οὶ ἐχροθιετωπε. Οσπί ΒίοΙ 

δεῖ. 1.. 39. δυγατίρες Σειρήνων θλϊαα κ εγοῖς, ἀδ Δγιΐα οχ [ἀθδηο δὰ 

ἀατ αν, α΄ Ἐν αἶοὶ ἀγανὴς Ταταρίαπι 2βαιβοαπάστα Ῥεῶε, 
διπξ ορρίάα πιέκογα εἰ ραρὶ. 8:1. οἵ 55. Ὁ )γὲν ΡΠ Ν δοῦμε 
βυγάτηρ τῆς μητροκύλεως ἴπ ΑΠΟΥΤΔΏΔ 1 Βερ. Χ. 11. ψαυὶς. ἐλψιπα. 

το Ρόνα γοθαθόῃ ἜΡΠῸ. ἀρόροὶ ΘΥΙΣΚΉ, ἐλεγέδείμηι, πιογτίατίο- 
ἐὰ Ρ . ὕτεεο. Ρ. 160. Οὐ ἔμηι, ἀσεγτα. ὯΩ")», δοορα. ἴῃς. ὕεγ. 

Εἰκιαε, ὗς. κὰ αὶ. 1. 26. Ῥι ὙΠ 15, υἱ νἱΔ. Μουείανο.-- 193. Ζαοῖ. [1]. 19. ϑυγάτηρ Βαβυλῶ- “κλπ ἢ» 
πς, τερὶο 5. στ οεῖαν, ἘΡΒγ]οπῖε, ἀοογτα. Ἐχοὰ. ΧΧΥ. 20. ΧΧΧΨΥΤΙ. 

ταὶ ατῦς Βαρεὶ ἰδπαυδια τηδῖες ἀο- 16. Νυτι. Ψ]]. 14. εἴ δὶ βωρίιβ. 8 
τπὐππίατ. ΤΆΡοα; 11. 18. ϑυγάτηρ --- ΠΥ» ἐλεγίδιένπι. 1. Ἀεᾷ. Π, 
ἐφίαλμῶν σου, ρωρίἑία οσαϊοτατα ἴπο- 50, 1 Μοολι. 1. 28. υδί θυίσκην ὧθ 
ταπι. δίς πόρη Οτεεοῖδ 8.189 εἰ, βέέαπι ἱπριγυτασπείϑ βδογιβοίοσυμι δὲ οἶα. 

Ή. 801 Ῥγὸ καθὼς ἡ μήτηρ, καὶ ἢ θυ... κἰξ αὶ θύω, ταοτύβοο. Τοκερῃυδ Α. ὅ. 
ς γαεηᾷβ τῆς μητρός σοὺ, ἰεβευιάνπι 6δὲ: ΧΙ]. 5. 4. Βαρεῖ θυδαστήρια, Ἀ. 6. 
καϑὼς ἡ μήτηρ καὶ ἡ δυγάτηρ, ἐνγάτηρ ρχργατία. Υἱὰ. Μιὶομδξ]α δὰ Μδοο. 
τῆς μητρός φυ. δὶς εἰΐπι ἈαΡοὶ ἰαχυ 1.1 3 Ἐράτ. 11. 18. υδὶ τεβροπάθε 
ἴῃς ἤπερτα δ. --- πϑν Ἐξ. ΧΙ. Ἐάν. 1. 9. Ηρῦτ. ΘΕΡΙΌ» υαδα 

939. τί διαδὼ τὰς ὀνγατίρας συ. ῬΙῸ πραίογία πεέποτγα. Οἴοεδ. Βτετω. ϑυΐφ- 
ἼΓΟ» ΟἿ ἔΜΊΩΝ, Ἰεροσπης ὙΠ χῆν, θυμιάματος σχεῦος. . 

σταῖδοο ἢ. ὕιας δὰ ἢ. Ὁ Μοπίδβυοο- ΘΥΛΑΙΚΙΟΝ, ἰοομῖμα, φτασομῖμ, 
πιστὰ, ϑετηλοσιι οου ίοῖε, Ἱερεπάστα οἠιομῖμα. 10 ὙΠ, ἰοοα. 4 ἜἌεᾳ. '. 

6198 χαρδίοα. ---- ΓΟ Ρίυν, απ. 8. γιὰ εἰ ΤοΡ. ΙΧ. 8. 
4 Ῥαταῖ. ΧΧΙ. 17. 51. 'ΧΧΊΙ. δ. - ΘΥΛΑΚΟΣ, δσσοιϑ ζετγε δοογίδωσ, 

ὁ δνγάτηρ, Μῆδα, κεἴ]. ἱπαϊεοιραπαία εἰ ἐν γκο οοπάμαν [ατίπα, νεὶ ραπὶε, νοὶ 
[πίκα-. ὅδρ. ΙΧ. 7. θυγατέρες θεοῦ, σῃρβῖπο ἀππονα. Μιὰ Ηεπιβίεσῆα- 
[εταδίμδίοαΣ ὠπογεε. Ἰωϊοτάυμλ οταϊθ- εἴη. δὰ Ατϊδίορῃ, Ρὶυΐϊ. 768. 
Ὀζον, ν. ο. Τοῦ. ΠΙ. 17. 2ιΣ ἐφ Ῥα- ΦΠΠΌΝ» δαοσ. Α4υ., Οεπαα. 
γωΐλ, δο. θυγάτηρ, ϑιῖν.- , ὅ. ρόδον δίει ἡμαβα ἢ ὀμέμοιδϑα νἰάρεον. γιάς ΧΕΪΙ. 37. --- 0» ἰοσυΐωε., ΑἹ, 
φιοαπε 5. ν. ἀδιλφός.. . ,ς ΞΖ Βερ. Υ. 938. --ο γῷ» δαοσια. Δα. 

ΦΘΥΓΔΑΤΗΡ ΤΡΥΦΩΊΝ, ἴα ἀε- Οεη. ΧΙ 1]. 27. οὐδ ἢ 
ββοίαγαπε. ὈΧΆΣΝ ΤΙ» ἐπ αεἰϊοι. ΦΘΥΛΔΑΞ, ἰ. 4. θύλακος. ἼΓ, 

Αφα. (δες. ΝἜ]. ὁ. 1αρίε ἀϊνίϑιπι ολοπιεν, πιδηδετὰς πιαβις ἐρεοῖεε, ἵϊ. 
εν ὯΔ Υ 146 δαργα 8. υ. ἀγα- ὑσαοεγυαίδο, ἀοεγυις. ϑγτατη. ἘΪοβ. 

᾿ 111. 2. θύλακος κριθῶν καὶ ἀσκοῦ οἴνου. 
ϑἐάμα ; Ιῃ το] χυὶς ΘΟ γταιηδοηΐ ἢ. 681 θύλακος 
ΘΥΕΓΑ, εἶνε ΘΥΙ᾽Α, "πογίαγιπι. χριθῶν, υἱ ὁ οοὐ, Βαγρεσ. αὐϊαϊε 
118, ἰάσομαι. Ντα. ΧΙ. 8. ἔτριβον Μοιιίδας, ρμοβὲ Ῥϑαϊοηυτι. Η]6- 
"Αι, ΤΟΠγτατιΒ ἴδηηθη αἷξ, γιοῦ, νεν- 
"μία. β ὌΝ οὐτυλδον ΑἸτοσύση νἱ δῖ βυτῃ- 
ΘΥΈΛΛΑ, ρτοοεῖϊα. Ὁγγγν, οαἴἶρο. (ῃγῃ αὶ ῥτίογθ νϑγβίομθ ϑγτανηδοβ : 

θειῖ. ΓΚ. 11. Ν. 39. Ηξεδγοδίυβ: 6 μοβί}σίοσε αἰζεζυτα. 
Ἐ 4 

. 



Θύμα. 

α ΘΥ͂ΜΑ, δαονὴ βοίνηι, υἱοέδπα. ΠῚ» 

οἴενο, ξαοτοο. 2 ϑαχα. ΥΊ, 18. δὶ 
ἴοοο 72} Ἰερίββαε ταΐμὶ νἱάθηταν 

ΤῊ 13» αυρὰ ἃ νοῦδ Ὑ7Ὸ) ἰὨ]ο Θοχῃ- 

τΩδ8. ροπᾶθγε ρυΐϊαταπί, δα τεοίο, 
πὶ ορίποσ. ᾿ανιάθαιν θην ἴῃ ἴρ88 
Ῥγοοδϑϑίοηθ θονϑῖλ βαρ ΙΒ τη 1η- 
ΤΩΟΪἾΑ586 ΠΟΣῚ ΥΘΓῸ βἰτα]]6 οδί, ᾿σῦχτο 
θοναβ βδρὶ παι Ῥοσωρϑια βοϊθιηποῖη 

, Βααιουδηῃζαγ, ου}8 ΣΟῚ οχθιρίυπι 
ὁ ἷπ Αστβ βαθεταυβ. --- [}}» σαοτγῇγ- 

οἷμηι. Ἐχ. ΧΧΧΙΨ. 425. 9 Ῥατ. ὙΠ]. 
4. Ῥγον. ΧΙ. 1. --- ΠΣ, πισοία- 

ἐϊο. ὅεφη, ΧΙ.111. 16. Θύματα προὰ 
ταηΐίυτι 6886 υἱοξέηιαδ, 566 ΟΥΏΏΣΠΟ 
μέοιμῖοδ, φμῶ νιαοσίαηπέμν,, συγ ρἼ]οδβα 
Ἠ ογο ἢ ἀοσοεῖ, αυἱ Βαροῖ: θύματα, 
σφάγια, ἴὰτα πἰδὰ8 νετρὶ ϑύεν, απο 
εἰ ἰῃ Ν. Τ. (ν. ο. Μεαῖι. ΧΧΊΙΤ]. 4.) 
τπαοίαγε ποῖδλῖ. Ῥτον. [Χ. 4. --- 

ς ΓΤ. "παοίαίο, υἱοξέηια. 1 ϑδτα. 

ΧΧΥ.. 1]. Ηδβγοβῖυδ: θῦμα, ἱερεῖ, 
σφάγιον, ὁλοχαύτημα. Ἰάετα: θύματα, 
σφάγια, ἀπαρχαὶ, ἱερεῖα, ὕργια. 

" ΘΥΜΕΌΜΑΙ, ἐγαδοον. ΓΤ, 

ἰάεια. Ἐχοὰ, ΧΧ ΧΙ]. 11. θυμῇ 866. 
Οομιρ]. υδὶ σοὶ Πρ τὶ θυμοῦ Πᾶ- 
Βοηΐ. 
ΘΥΜΗΔΗΣΣ, απίηιο ργαίμδ, ορέα- 

ἐμδ, ἴῃ οοτιρδῦ. ϑυμηδίστερος, ἀμ ΠΟ 
ὰ αρἰδοίαδέϊον, ἃ θυμὸν ἥδω, απέπιηι οὗ 

ἐροίο. ϑαρ. 111. 14. κλῆρος ϑυμηδέστε- 
ρος. ϑυιάκθ: θυμηδέστερον, ἡἠδύτερον. 
Ὗοχ θυμηδέω Ἰοσίταν ἀρυὰ Ηε]ϊοάον. 
ΖΕ ορΡ. 1. Χ. Ρ. 468. 4. εἴ ϑυμη- 
δία, ἀξίαγέίαι, ἀρὰ ΑἸοΙρἢν. 1. 12. 
δὲ διΐῖρὶ. 

ΘΥΜΗΜΔΑ, οὐρίίαο. 

ΓΑ, υἱεπιεπίωπι οορείαίιοικεπι. 
1 Ῥεην. ΧΧΥΠΙ. 9. 

ΘΥΜΗΗΣ, απίπιο οσοπυεπίθηξ, 
ε β,γαίμδ, )ωσιιάμδ, ἴῃ σΟΙΏΡΑΓ. ϑυμη- 

ἔστερος, αηΐηιο ρμίασεπέογ. ΑἸ. ὅ8ρ. 
ἔπ. 14. ϑυμηρόστερος. [ἴὰ αποαυς 
ΟἸοπιοπβ Αἰἷοχ. ϑδϑίσοα. Ὁ. ΡΊ. 

. 707. δεὰ Οτεεορὶυ5 σοηΐτα διι6- 
τογταΐοτλ οοα. Α]Εχ. δχουάὶ 1ιδδῖϊ 
θυμηδέστερος. Ο]οθ8. ΜΆ. ἴῃ δαρ. 9υ- 

12 Θυριοίω. 

μῃρέστερον, ἡδύτερον, εὐγιωστύτατον. 
ᾳφυοᾳιθ ΚΟδιρταπι δὰ δυίΐάδιι 8. ἢ. 
ν. 
ΘΥΜΙΆΜΑ, “ἔμ, οἀογαπιοῃ- 

ἐμηι. ΤΙΝ» αἰοξ. ϑγτοτα. (δῃὲ. 

ΙΝ. 14.--- τὴ» ἀγοιια. Ἐχ. ΧΧΥ͂. 
6. ΧΧΧΥ. 8. ἴε5. ΧΧΧΙΧ. 95. -- 
Ἵν» ϑεσῖο. ΤΗοοά. Οδηϊ. 11. 17. 

Νυπι Ἰορὶς τ2 07.» 00]1, ΓΝ. 14. Ὁ 
αυοᾶ ϑηθῃ ῬδῃΪο Ἰοηρίυ τεσθᾶϊξ α 
Τασορία ἰθοίιομα. --- ὯΔ, υἱοῆπια. 

1 ὅδπι. 11. 31. ΠΠ]. 14. 4 Βερ. Χ. 
36. ΤΒεοοάοίῖ. Ζ26γεὰ, ΧΧΧΊΙΙΙ. 18. 
-- ἼὭΡ» Ραυο, Ηορβ. Μαὶ]. 1. 11. 

Νοῖ Ἰορεγαπὶ ἽΘΡΌ» δεινιέραίεηε, 

δῖ αάὐοίεπο οοπδιηιέεπι, 86 ὨῈ» 

αυοα χηο]108 ε888 νἱἀ εἴων. ---- ἢ.» 

»ἷυν. ἀγοπιαία. Οφη. ΧΧΧΥΊΙ. 24. 
ΧΙ.111. 11. ὉὈ1 ρῥγὸ ϑυμίαμά τε το- 
Ῥοπεπάυπι εϑὲ θυμιάματα, ᾳυοπίδυν 
εἴ νοχ Ηξερν. οϑὲ πυταθσὶ Ὀ]υγα ἶϑ, 
εἴ 41165 ΟΠ1Π68 γΘΓβίοΠ68 ἴπ μἷυξ. [δ,- 
Ὀεηΐ αγοπιαία. --- ὮΡ» Ρίυν. 

ἰάεα. Εχ. ΧΧΡΝ. 6. ΧΧΧν. 16. 
46. οἷ 411] δ ἰχψυοίίοδ. ---- ἽΦΡ, ἢο- 

Ώ6η. ὅ6ογ. ΧΙΙ͂. 21]. .-.-- ΓΟ Ρ- 

θευς. ΧΧΧΙΠ]. 10. --- ΓΘΓ- 

Εχοὰ. ΧΧΧ. 1. 7. 8. Τιεν. Γ΄. 7. εὲ 
ΑἸ] δεορίυ8. -- ΓῚΩΡ ἽΟΡΟ: Ἐχ. 

ΧΧΧ... 

- ΒΘΥΜΙΆΣΜΑ, ἱ. 4. θυμίαμα, φεῦ. 
ἥξω, σιηβοιοηέεηι ἐς ἀτογπαίδιδ, ἐν-- 
οενσμηι ἐἦπδ. Χ7}, υἱοῆπια. Ἐχοά. 

ΧΧΙΠΠ. 18. θυμιάσματος 86ς, οοα. 
ΑἸεχ. εἰ πο. δρυὰ Μοηίξ, υδὶ τοὶ ὶ- 
4υὶ ον θυμιάματος Ὠαροηΐ, 

ΘΥΜΙΑΤΗῬΙΟΝ, δι βὲπιοπέκηι, ἴξ. 
ἐλωγεδιίωπι, αἰίαγε ἱποθη σὲ. ΓΙ Ὦν αἔ- 

ἰαγε. ἴπο. Ἐχοᾶ. ΧΙ, ὅδ. Αγι. 
ΤΒοοά. Ψ26γθ. 1.11. 17. ---- ΠΤ» 

ἐλισιδεῖμηι. Ἰποεσῖ, 1,ὸν. Χ. 1. .---. 
ΤΌ» τι βπιεμέμηι, ἃ Ῥατ. ΧΧΥῚ. 

10. Ἐζεοῖ. Ψ11]. 11. 
ΘΥΜΙΑΏ, εἱ ϑυμμάξδω, αὐοῖδο, Φ. 

᾿ ψιαδ 

[1 



Θυμὸς. 

δεν "μῶο. Τῇεχ» ΕρΙ.ὁ γγγᾶν φῖο. 

Ῥιον. Χ ΧΙ͂Χ, 8. ἐϑυμώασαν. 
ΜΗ δαϊιοάυτα διιθροςοῖὶδ ἐβὶ ἢξες 
Ἰεστῖο, φυδιησδτα δὺ Ἰηβαπάϊ δο σι. 
“βαπάξ ποῦσῃε, σύδτι ΒΑΡεὰϊ ΤΡ} ἃς 

ΓΕ» εχουβαϊίομειι μαϊνεῖ. (οπὶϊ- 
εἰο Ἰερεμάσπι 6886 ἐθύμωσαν, αὐ ἴγανι 
οὐποδέαγεπί, αυοῦ δε: 16] οὐδίϊο 8 οὶ 
οὐηνεσοιίι5. ΓΧΧ γνόοβ ἐχχαίειν 

τικὶ ϑτενέ. --- ΓἼ}}» φαογίηοο. 1 ἤεᾳ. 
ὃ Ἡ]Π. 2. --.. ΓΘΡὉ» δεὔμα. Οδῃϊ. 

Π.- 6.. τεῤμμμαμένης, Τωοροτυπὶ 
ΤΡΌ» ρμαγτ. Ηορῆ. ἃ ὋΡ -- 

ἼὮΡ : ΡΣ» ΡΙΒ. οἱ ΗΙρΒ. Εχοά. 
ΧΧΧ. 7.1 ὅδ. 11. 17. 3 Ῥας. 
ΧΧΥῚ. 16. οἱ δὶ βθρίυβ. Αἀάθ 
χὰ. εἰ ὅγτημι. 1 ες. ΧΙ. 8. --- 
Ἣν εἴ τὸν ἡυποῖῦτα, αὐοίεο αἰφιο 

δεγυὶο. ([εχ.. ΧΊῚΝ. 8.1 Μδοοβῦ. ΙΝ. 
ὅ0. δι ϑγχιδ δυΐ αἹραϊ γοοὶ ϑυμμᾷν 

ς πρίσπειι φασγεμραπάϊ, δὰϊ ῥχὸ ὁδυ- 
ὗασαν Ἰερῖς ἐθυσίασαν, 001]. 11. 28. 

ΘΥΜΟΣΣ, αἀπένει, φρέγίξειε, ΠᾺ ἐδ» 
ἑαπάεεοεπέα, ἔωγον, ἵϊ. ἀῤράμυς, 
γα. ἢν ἔγα. ὅεποα. ΧΧΥΙΙ.. 

ἕως τοῦ ὠποσερέψα, τὸν θυμὸν καὶ οὐ 
ἀργὴν, πραυεάστα δνεσίας ἐσοσπάδ- 
δοενέέαπε εἴ ἰἴτα. ᾿'σεη. ΧΙΙΧ. 6. 
ἐν τῷ θυμῷ αὑτῶν ἀπέχτειναν ἀνθρώφους, 
ἴῃ ἐζοαπαεοεπα βυλὰ οοοϊάδγυης Βο- 

ἐ χυῖπο5. Ἐχοάῦ, ΧΧΧΙΠ]. 11. «αὖσαι 
τῆς ὀργῆς τοῦ θυμοῦ σου, ΘΟΥΏΡΘ6ΒΟ6 ΙΓΆΤΩ 
ἐσοαπαεεοεπί τὰς. Νυμ. ΧΧΙΪ. 
192. ἀργίσθη θυμῷ ὁ θεὸς, δατηοάυτι 
᾿Ἰγαδοοθαῖανς Ὠδια. Ψ|18ὼ6 οἱ Νυτὴ. 
ΧΧΥ͂. 38. ΧΧΧΙ]Π. 10. 18. Ἀουῖ. 
ΥΙ. 16. Ι]. 4. ἢεουϊι. ΧΧΙΧ. 43: 
ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ αὐτοῦ, 'π ἐχοδῃάδ- 
ΒΟΕΏδ οἱ [τὰ δι. ὶάᾶδ εἰ ν. 38. 
ες. ΧΧΧΨΥΙ. 7. μέγας ὁ ὙΕν καὶ ἡ 

΄ ου, Θϑῖ Θχοδησθθοθῃ- 

εἴμ ἐφ Ὀαιαϊηΐ, γιὰθ εἰ Εσεο. 
Ν. 18. δι. ΙΧ. 16. Ἑ οἱ ΘπΕΟΙ 
Ῥτοΐατιὶ θυμὸν οἱ δηϊΐϊ ἐ0 

δεσε, Υκὶ. Σηδραμε Βοαι. 1. 8. 
Ρ. [4. εἰ Αὐυοςῖί. ος. οΙ]ῆο δὰ 
ἸΡΟΕΣ Ἰοσιπι Ρ. 40. 1 ὅ4:. ΧΧ. 

ῇ θυμοῦ, ΤΆ ΟΧΟΙΠΘΒΟΘΏΓΕΡ, 
εἰ. . Ψιάδ δἰ 9 Ῥαγαὶ. 

18 Θυμὸς. 

ΧΧΨΡΝ. 10. ΧΧΨΙΠΠ. 11. ΧΧΙΧ. 10.. 
πον Χ, 14. 1ε6.ὄ ΧΧΧ. 27. ̓ ς φανῆ 

θυμὸς, Ἔχολιθβοθμεῖδ 
(σης 165. ΟΕΧΥ͂. 10. --- τ Ξ θυμοῦ, 
4υ τον. ΧΧΧ. 838. Ααυϊϊα ἴῃ 
Πρχαρὶῖο δὰ Ὡς (ἰδυίξος, ἡθίψοο 

δάχαοάιμι Ἰπαρῖδ μοείΐΐα οχδίδξ, σϑο- 
π8 τεβογίος δὰ βδοαμθηθ 9 ῈΜ- 

Ροϊεδὶ ἰαθθα ἱδὶ τνοοὶ θυμὸς Ὀοῖο 
ἐπιρείμιδ αο υελεπιεπέϊα Βα )ϊοὶ. (ετῖδ 
Μυϊγαῖυα8Β Βαρεῖ : σμὲ υελεπιδηίετ' 
ἐπιμηρὶί. ὅοῦ. ΧΧΧΥΊ. 138. θυμὸν αὶ 
τάσσειν ποῖ δἰ σηἰβοαῖ ἐγαδοὶ, δοα 
υόσαγε ἔγαπι, υἱ Μυϊσαῖαθ τϑοίδ 
(γδηϑί ϊ, --- ἊΜ. δ ἐπογεραίϊο. [68. 

11. 20. - ἊΣ ἑἐπεσπαίο. ἴθ. 

ΣΧ ΧΧ, 80. ---- “ΝΌΓν Ηδεδε. ἢ δη, 

ΧΙ. 44. Τιορετυῆς ΓΟ» δαὶ νοαΐ 

Ηεῦτ. ποίίοπεια Ομδὶὰ. κι) σοογυηῖ. 
-- ΝΟ Οβμδϊὰ. θδῃη. 111. 19. 

ἐπλήσθη ϑυμοῦ. (οπξ, μας, 1. 98...--- 
ΓΡΤΡ ουοανάφοεμέδα οἐ υἱγα. δῦ, ἃ 

ΧΧΧΙΙ. 34. μετὰ θυμοῦ συρόντων ἐπὶ 
τῆς γῆν, Οὐ ὈεΏ ΕΟ 1) ΓῈ- 

44. μεπὕυτῃ ἰῃ ἕδττα. [014. ν. 83. ῥυμὸς 
δρακόντων ὁ οἶνος αὐτῶν, υἱγες ἀταρο- 
Πύχὰ νἱπυτα δοσι. 1606 οἱ Ῥβαδίτω, 
ΓΥΝΤ]. 4. ἃς οοπῆ, ϑδρ. ΧΥ͂Ι. δ. εἰ 
ποία ἱπῆτα ἰῃ Β. ν. ρμοβῖ Ἡοῦσ. 
εν. 3 Βερ. ΧΧΠΙ. 17. ἑκκαυθήσι- 
φα! ὁ θυμός μου ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, εχ- 
διάδβοοῖ δχοδηοϑοθηῖία τὴ68 ἰῃ ὶ 
ἤππς ἰοῦ. Υὶάα οἱ 4 Ῥασαὶ. 
ΧΧΧΙΨ. 421. 45. 7εγε. [Ρ. 4. 
Ῥχγου. ΧΥ͂Ι. 15. θυμὸς βασιλέως ἄγγε- 
λος θανάτου, ΘΧΟΔηἀεβοθηζία ΤΕρῚβ 
ὨΠΠΟΙ015 του. ϑίτο πον Ἡοτηοσι8: 
θυμὸς δὶ μέγας ἐστὶ διοτρεφίων βασιλήων. 
ἴε8. 1,1. 17. τὸ ποτήριον τοῦ ϑυμοῦ αὖ»- 
τοῦ, Ῥοσύϊυτι Θχοληἀδϑοθηξῖεο ἱραΐυϑ. 
γιάα εἴ ν. 32. 96γ. 1]. 190. ὀργὴ 
καὶ θυμὸς, 'τὰ Εἴ ΘΧΟΔΠἀΘβοθ Δ. -- κἃ 
ὙΠ, ἀεί. ευϊ. ΧΧΊΣ, 44. ὁ ϑν- 

μὸς τῆς ὑργῆς. --- ὩΣ νἼ» ἀεί 

ἐγ. Ἐχοᾶ. ΧΙ. 8. --ἶἰον αείωε. 

Νυμ. ΧΧΧΙΠ]. 14. ἐακὶ τὸν ϑυμὸν τῆς 
ὀξγῆς ἦου. Ὑ᾽1άθ εὐ Ὥρυϊς. ΧΙΠ]..17. 
ο8. 1]. 96. 1 ὅδ. ΧΧΥΠΙΙ]. 18. 



Θυμὸς. 

α Βε,. ΧΧᾺ..6. εἰ “οσμῦ. Αρος 
Ἄν 19. ϑυ δ : υμιὸρ ὀργῆς. ὁ μὲν 

»γὰρ ϑομὸς ὀξὺς καὶ ὀλυγοχρόννος' ἡ δὲ 
ὀργὴ βεαδυτίραι μὲν, μονιμωτέροι δέ. 3. 
μὸν φοίνυν- ὀργῆς τὴν ἐπίμονον ἐχάλεσε τι. 

Ἱμοιβίαν. τ--- Ἐφ ΓΤ» “δέκα. ἐγγε. 166.. 

Χ1Π1. 18..--α δ» σὲδ, τοδων, 708. 

ἌΧΙΝ. 99. δεέγίηο ἰδὲ ᾿δδϑὲ ἀ6 ἔγα 
δεῖ οἰδοβδοίβοιταλ. --- ὉΝ2. Ἰπάϊσπα- 

ἕϊο. Ῥᾳ. ΨΊ. 7. υδὶ ϑυμὸς ΠΟῃ 6βὲ ρ- 
ὃ γὸν Πεὶῖ, δ64 αρτιξο απὲπιΐ, ἸΠΟΤΟΥ, 
αἱ δηϊμαὶ αβδοίιι δἰ οϑὲ ἰγϑ. 
Ῥς ΙΧ. 37. Ααα.. εἰ ΤΙ ΧΧ (ο}ε] 1]. 
23. υ}] ϑυμὸς εϑὲ ἀγμηῖπα. Υ ΟἹσαῖ. 
πη σνμριδὲς. 014. Υ. 16. ΨἼ]. 4. 10. 
ὡ- “ΠΌΌΌ» δοίϊπηι:. Ζαολαν. Χ. 4. 

Ἰυερίδεα νἱὰθηΐαΣ ΠΏ» Ἢ. 6. αὖ 

ὅκα δὲ. Ὥτοτε,. δ ϑαῖο.. 1 ατηθά. ...- 
ῬΚΟ» υἦγρα. 168. Χ, 36, υϑὶ: θυμὸς 
οἰδοθυγα ἵγεο, ἢ. 6. ῬΌΣΠΑΙΩ ῬῈΡ ᾿16- 

ο ΓΟὨΥΤΗΪΔτΩ ποίδῖ. --- ὩΣ)» γηρσίξηα. 

σον. ΧΧ, 3, 8ε}}. στυρίτυν Ἰδομίβ 
οεὶ ἰπάοχ Κιγοσὶβ ἃς ᾿γθ. ὅϑοδο]. ᾿θὶ 
Ἀδθοῖ, βρυγμοῦ, ---- γΣγ)ν ἀοεοξι σι. 
ἜΘ ΧΧΧ, 80. Νοῆ ΠΙΆ]6᾽ χυοαᾶ 
ΒΟΒΒΊΙΠ,, “-- 2, ὉΒΔΙα. γα, νεΐ ρμΡο- 

Βύ8 νεῦρμτα Ὁβαϊά.. Ὁ2}». ἐγΩδοΟ γ. 

αι. πι 12. ... πον δαίμωε, βα- 

ἐμϑ, ὑεπῖιφ. 1:5. ΧΧΧ 58. Ηαϊϊε 
εἰ Τγδ0 ἱπ 8.5. ὐὐρυϊξαῤ, πα ὙάΡὸ 

᾿Ὶ ἐπ τεὸν ἔγχαηι οἱ υἱπάἰοΐπηι ποίδϊ, ν. 
σ΄ ὯΡ. ΙΝ. 9. Ῥεβαϊ. ΧΥ ΤΠ. 18.."- 
ΠΣ» ἐποαπάεεξοεπίϊα. ῬΕ. Τ,ΧΧΥ ΤΠ, 
δ; βυμὸν καὶ ὀργὴν καὶ θλίψιν. (Οαμξ 
Βομι. 11. 8. 9, 166..1Χ..19.. διὰ ϑυμὸν 
ὀργῆς χυρῶυ. Μιάο οἴ 1εθ. ΧΙ]. 18ι 
πΠΙΠΠῈ» αν. 39 Βερ.. ΣΧ ΧΙ͂Ν, 8. δίκης 

Βιοαὶ ἴὶ ΤΡ ἀεογδίιήα, φυοά. ει 

ἐγαίωξ δροίμῖ, -- ΠΕ, Ἴθυεα. 

ΤΆσβη. 111. 47. «αδὶ το θυμὸς. δὲῃῃθ 
ε ἀυ)ἷο τοροπϑηάυτ εβὲ βέθυνος. 
νὰ Ἢ υοΣ. ὅ05.: ΧΧΧΥΤΙ. φ. νιᾶς 
ϑθβτα. 8, 7ἼΞ) το» -«φοίμ. Επ. 
ΧΧΧΎΥΡΙ. ὅ. .-.. πῆ εἤενυεεοο. Τ,ον. 
Χ, 6. -τῖγνῇ ὕδνυον: Νυμ, ΧΥ͂ΠΠ. δ. 

Ἵ4 

- ΘΙῬαχαὶ. ΧΧΙΧ. 8. ἴδε. 1Ψ. 8.ὖν 

᾿Οργὴ τοῦ ϑυμοῦ. 

ϑυμῷ μικρῷ. ψυλχαι, ἐκ τιοηιεπίο ἐμ- 
ἀἰρπαίίοπιε. ϑοἷ!. εχ ρσεθοθάθπε νϑῦδε 
ἰά τερβείΐβθε νἰἀδηξιν. ---- οὐ Ὁ 0 
πεπιῶπ. Ὦδαι. ΧΧΧΙΙ, 838. θυμὸς ἀσ. 
αἴδων ἀνίατος, υϑηδηπηι δερίάυτα 1 1ῃ- 
ΒΆΠΑΡΙ]6. 7000. ΧΧ. 16. Απιοε Υ͂Ι. 
12.--Ἰ ἣν οομέγεπιῖξοο. [ε8. ΚΧΥ ΤΠ. 

21. τ 1λ᾽ν ορηιπιοίίο, 1εα. ΧΙ͂Υ. 8 
τ Ἣν» Ο(μαϊά. ἰάοισπι. Ὁ δη. 11]. 

18...--π Τν σρίγμι. 700. ΧΥ͂. 18. 
Ῥγον. ΧΥ ΤΠ. 14. υδὲ γγηγ ἀθ ἐγα- 

ἐπιροίμ ἰηιεγρτοίδεί βαπὶ ἱπαρίο, 
ἀυδληάυδπι ποζαγὶ Ὡϑαϊξ, 775). ἴπ- 

δεξάυτα ἐγ ποιομιϑέ Βαρεγο. Ζδοῖ. 
.Ι. 8.- ΠΣ Γν ἤσνγον. 6. 1.1. 

17. 4 Μοῦ. ΝΙ]. 2. ἄρσενι δμῷ, 
Ἰηδβουΐο αὐἡέηιο. ϑῖσαο. ΧΚΎΥΙ. 

δυβὸς, ἐγένόμδια, ατί μεῖο αὐθπεῖ, νὴ 
ΧΑΧΧ, 25. ἀρὶ δυμι λύπη ν᾿ 24: Ῥὲῖ- 
τὰὐμιίδίνα.. ϑαρ0. Μη, 90. ϑυμοὶ᾽ ϑυρέων, 

παίωροΐδ ἐνάοίεν απἰταολίτανι οὔτυπη- 
6 υἱρίκίε9." ΤὨΘομτα. ν᾿ 367, ἀν- 

ἐόπο δ᾽ ἐδ οἷσθα.νόόν: χαὺ ϑυμὸν ὁχών- 
φου. ϑἰτ; Χ.. 18, ὀργὴ θυμεῦ. ἃ Μαφο. 
ΧΗ]. 4. ἐξήγειρε τὸν θυμὸν τοῦ ̓Ανειό- 
χρυ, αυοὰ 8 Εϑαν. 1]. 8. ἰΐὰ αἰϊςίευτε 
ἔγειρ τὸ ανιῦμα. Ηεεγοῖ. θυμὸς, ψυχὴ, 
ἢ προαίρεσις, ὀξύτης, αιῦμα, ἀκα 
ὑρὴ ἡ, λογισμόςι, 
ἽὝΜΕΤΑ, ΘΥΜΟΥ͂" ἜΝ ἔων ὔῃ 

ῬΌΓΕ Ὀυεηΐο. ὉΌ)» υεαίϊων ετίφο. 1εϑ. 

ἘΙΧ. 19. ΤΊΡαγο νοείοσζυί... ϑούσωο 
Θηΐχῃ 101 δοὲ ἐς Ὠοδίω: ἱγτιιθεξο,. δὰ- 
ΈΓδιΙΒ 665). ονδ δ ακθὴ οὐθαΐα" 
ἘΒΡΉΗΕῚ, ε . τ ΝΜ 

᾿ΘΥΜΟῚΣ ὌΡΓΗΣΣ. εἴ "ΟΡΙΓΉΣΣ 
ΘΥΜΟῚ, γῶτον 8. ἐχσοἀπίδεσσεμδα ἔν. 
ΣΝ οοηεριοίο. ΤΒεοά. εἴ ἜΧΧ 

ον.  Π|., 17..-- πρϑϑ)ῆν χώρᾳ. 
Νδαστε. ΙΧΈΝ, 84. Ψυϊχαξ: εὐρονέονε. 
Ἑοτῶ 6Σ σση͵θοίπεα; δὰ σοπίσω Νῆ.- 
ἡκεῤμὶ δῦσα. Οοηΐογ. Αροο. ΧΥῚ. 
19. 

᾽ὌΡΓΗ, Ττογ' ΘΥΜΟΥΤ, ἑγὰ εα- 
οαπάοδοομέϊα. ἡὩῦ, ἐπφνα. ἴεβ. 



Πλῆσϑος τοῦ ϑυμοῦ. 5 ᾿ς Θυμιόφ. 

«ΧΧΧ, 91. γίμο κυρτὰ 5. ἌΡ ἡῸΣ 

Β. 1. -εῖπα τισί. ᾿ 
ΠΛΗ͂ΘΟΣ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ͂", τ δβ- 

πεέκάο ἐεγογὶς. ΥΩ ὉΠ» Ὑπωδεναο, π. 

οπέωε. 165. ΧΧΧΊ. 4. 

ΠΝΕΥ͂ΜΑ ΘΥΜΟΥ͂", ἐρί σία ΤΣ 
χογίξ. ὩὩΡ τὰν ἀϊεε 88 

ΧΧΥΊΙ͂Ι. 8. Εσυγυβ ἀδ οκισΐ τε ρεῖ- 
τιϊεῖοβα, 608110 Εὔχυβ 6. νϑῃί8 

ὁ οὐἶδωῖδ ἴθ οδὶ, δαί θοῖυῦ. Οσηΐεν 
ὉΪδΞοῖ: ῬΏΠ. 8: ραρ. 1066. βεα. --- 
ΠΌΤ» δείϊεηι. ἤδοι. Χ. 4. Νἱὰς 

τρια 'α. ν. ϑυμός.. 

ΘΥΜΟΙ͂Σ ΟΡΣΗ Σ ἈΚΑΤΑ' ΡΝ 
ΤΟΣ, ΖΩῸΣ τς, γπξ σοδγοεγι : 

ΠῸΡ β κλαῦθὴι κδ μν Ἂ 0}. ἿΣ 

11. 

οὐθα, τα ΡΟΝ εἰ ἴὰ 
Ῥδ86. ϑϑυλιόομαι;, εαθανάεεοο, Τὰ ἐξαγ- 

. ἄοο, Ἰμδίρᾳπον, ἤισο, εἰ τοεῖαρῖν. υαἱάε 
ΘΟΕ πΙΟΘΦΟΥ. θη)» ἐγαδρον. . Α4μ. δε, 

ΗὯΧ.1..- ἘΠ ε γεγετι. 

ΧΤΙΙ͂Χ. 23. - ἐθυμώθησαν." 
ἢ Νοῖξ. Οτἱς, δὰ ἢ. ]. μδρ' 
ἀδηξος Γ. ἰθβίθεε.. ἐκ ταρῃ σεῖς 
ἰδηῖῖδ “ΟῚ Ῥξογαι 80 ἜΧΡ Ε886- 

τυαπῖ, οἱ ἐδυμώϑθησαν κα ΓΝ γεῖο- 

τειλατῃ εεῖ. --- Σ3 5}, απεϊεία:. 

7ετ. ΧΙΙΧ. 99. --- Ὁ) ΠῚ» Ηρ, 
ὦ Ἀευξ. ἱ. 37. ἘΝ ἘΡΕΟΝ ΝᾺ 

δχαταῖς 1 Τ26 Ἰάρ οἱ 
Βευξ. ΙΝ. 91. ἐξα: 8. “120. 5 Ἔερ. 
ΧΥΠΙ. 18.---- δΊΦΈΘΠΠ, ΟΒαϊά. 

ΤὨεοάοε. ἤξαγμιοῦσθαν νοτεῖξ, 
Ῥαα. ΝΗ]. 7. δες; οοὗ. ΟἨΪ6. .ὕ... 
Ὄν» ἑπάϊδσπον. δι. ΧΙ. 30. -- 

᾿» 1άδτῃ. 3 Ῥασ. ΧΧΥ͂Ι. 10. --- 

ποῦν ἐχοαπάἀρεοεπίία, Εοϑ. ΥἹΙ]. ὅ. 

ϑυμοῦσθα ἀξ ὄνου, ᾿εγέγὲ οχ νμο. 
ε Ἰἰζοταοι᾿ 4115 νοσδ ρα δα ]εοτίβ 

ΓΌΠ. δυζ ΤῸ 8 Ὧν ἐγαξοί. 

Τμεοάοε. 4 β6τι. ΧΧΙΥ. 1.- -πν» 

ἐξαγεῖξο.᾽ Ἐιχ. ΓΝ. 14. ϑυμωθις ᾿ 

ἶτα σχασάειια. Ὑ1ΐο εἰ Εχ. ΧΧΧΙΙ, 

9. Νυμ,. ΧΙ. 1. .0ὲε ὙΠ]. 1. εἰ αἰϊοὶ 
βαρίυ5. Αἀὐάε Τμεοά. 00. ΧΙ]. 
Ἶ ΘΧ τ ἐς τε ας ο ἶἴοοο Δρρασεῖ, θυμοῦσθιμ 

15 ΣΙ 8. ἹΠΟ  σΠδ οὐ σα Ἐΐβ- 
εἶδ κοθμον δ! τὔγη μὲς ἐσοάη εξ. 
οετε δαῖ ἐἤεγυεεοετε νογϊοινάαπι εβϑὲ. ρ 
τοῖν σὴν ἐχατδο γα. Οεῃᾳβ. 

ΧΕΙ͂Ρ. 18. “μὴ ῥυμωθῇς᾽ τῷ σα!δ δον, 
ὨΘ ἰγχ ΘΧδυ οδβ ἱπ βοῦνιτη ἰυ χα. 
Νυπι. ΧΙ. 38. κύριος ἐδυμώθη σφόδροι 
ἐπὶ τὸν λαὸν,. ἀοϊηϊη8 ἱγα Ἔἐχαγάομαξς 
ν8]46 'π ρορυϊυ. Ὑμ6 εὲ Νυτα. 
ΧΧΙΨ. 10. -- πὴ, εὐπκὰ. οἱ. 

ΧΙ. 7. Ἑερεταπί “7) Ῥτὸ ΠΝ 8 

ταῦ. πν ἐχοαπάεεοεγε. --- ῬγΨ 

ἱπάϊρποτ. Ἦοβ. ΧΙῚΙ. 14. ᾿θύμωσιν αὶ 
᾿Εφραῖμ, αἀ ὑπαὶ ρπαίίοπεπι ἐποϊαδαὶ 
Ἔρβγαῖγα, υἱοὶ γυμοῦν οὐξ 1. ἡ. παρορ- 
γίδια, ααοὰ Ββοιϊηι ᾿δεαυϊἕυγ. .-- 
ὈΣΦ» ΦΡΕΡΓΉΟ. 3 Βεχ. ΧΝΗ, 40. 

Βατιβατα οχρεεββοσταχ. Νίατι βερω- 
αἰακῦο 'εεαὶ εϑθϑθοϊῃβ ἱστὸς αἰνῖῃο». ... 
ἘΠ ἐχροῖϊο. Ἐκ. ΧΧΙ͂. 9. ῥομφαίω, 

δξύνου καὶ ᾿θυμώθητι,. ῬΥ͵Ὸ ὀυμώθηνι 
ἈΡΡΕΙ 8 ἰη Νοῖΐβ Οτῖτξ. δὰ ἢ. 1, 

οοηλοῖς Ἰορεηάυπι εβ86 ἑτωμώθητι, 
δὶ4 Ῥαγαΐμε. Ἑϊδηΐτλ ΙΏΟΧ ΥΨ.. ἐξά. 
χ|9 15) τεαάυπέ ἰἰφενα ἑγοίμη, υἱ εἰ 

ν. 11., εἰ αυἱάόχῃ 18, ἔδωχο αὑτὴν 
ἐποίμῆν: ΒιοῖυΒ τσπυΐξ; ὕες 
ΘΌΤΩ ΠΏ 6586 ἐτσοιμοῦσθα,, πὰς ἤενὲ 
ἀοθεγεῖ ἑτομνώθητι, δρῶ. ἑτοιμάζεσθαι 
ἄΐρεμε ὕσϑοοβ, 8 αυο [δαχοαῖς ἤἥσσος 
ἑτοιμάσθηφι. Ειϊν. 48. ἿΡ. ἴῃ οοά. ΑἸΙοχ. 
Ἰερίταν : φαία, ῥομφαία, ἱτοἠκά ζῦυ 
ἐσεωσμίνη. νὶὰ..1.,. ὃοα. Βτοὶ ἢ ΘΝ 
ἴμες. ο. 8. ΜΙΗΙ θυμοῦσθω; νσεα σῷ 
τουίδεπ, ἐο δὲ πευδὴ φεῦ [ον ὅπ ἰπνν 
τϑοσὶυοά, σεσροηάοτο νἱϑεῖας, αοοά 
εἰΐδσα ἀε βἰδάϊο ᾳυκπάοφιε δά μ!θ6- 
[Γ. -- ὍὯπ,» ἴῃ Νιρῆ. ραπεϊεξ πιε. 

Οεηθα. ἼΊ. 7. 8θ.. οοά. ΑἸεχ. εἰ 
Οοΐοῃ. ἐθυμνώθην, αιια νοΟΧῚΊη Ηρ 
Ἰωοονίο εἐβειτιν, δὲ Ἐχ ἐνθυβήϑην 
ΟΣ 6686 νἹἀ οἰ. τ} ἐἤενυεεοο. 

1ν. Χ. 16. 2 Βερ. Υ. 11. Ὑπεοᾶοι. 
1 ὅδ. ΧΧΙ͂Χ, 4.- [53 ἼΣΡι ὅῳ- 

σαείαίνν φρέτέῤε. σον. ΧΧΙ. 4. ἃ» 

φ΄υ, 



"Θυμόορμιαι σφόδρα. 

α μωϑήσυμα.. δ αὐοκα ΘΘΏΒΌΣΩ. ---- 
Ἂν σοπίγεηιδοο. ἴεβ. ΧΙΠ]. 18. ὁ 

γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσετω, (ἴῃ (οᾶ. 
᾿ δι δτηι δ]. Ἰορίτων σαλευθήσεται, ᾳαοα 
χθγυτα σ᾽ οεϑοιηδ 6556 νἱἀ δῖ.) οο- 
Ἰυμα δαῖτ σοσασαου ὈΌΓ, τηεῖαρἤοσα 
ἀεβυηγία δὉ Ποιΐπα ἱγα νϑ] ἀθ ρεὺ- 
-υτραῖο. ΤΒοοάοί. Ὠαρθῖ : οὐρανὸν 
᾿ϑυμώσω, οοὐἴυτη δα ἸΤδΙὰ ΤΟΠΟΙΔΡΟ, 
Ὦ. 6. οοπῃπουοδο, ἐμγδαδο. Αἀάὰβ 

ὁ ἴε5.. ΧΧΧΨΥΙ]. 99. ὅι:. ΧΧ. 1. υνὲὶ 
"θυμοῦσθαι ο8ῖ ἐγαδοὶ οοσμἶέο, δαϊ αἰδγέ 
ἐμαἐρη σαί οπδηι. 
ΘΥΜΟΌΜΑΙ ΣΦΟ'ΔΡΑ, νυαΐάε 62- 

οαμάέδοο. ΓΥΟΤῚ δ) Ὁ)» ἐπιρίδον 61- 

. ραμάξεοοπία. Ἑδίδον. {Π1. 5. Ὗ. 9. 
σου, Μδ. 11. 16. 

. ΘΥΜΩ΄ΔΗΣ, ἐγασιπάμε, ξιγίοδι. 
βοῶν, ποπ. Ῥτον. ΧΧΧΙ. 4. ϑυμώδεις 

4]σί. 86. Ῥγο ὃν; Ῥείοσί Ἰεβθγιχιε δῷ, 
ὁ δηρείμε εἰ υἱὲ εεἰ ἱπ τερίδιΦ. Μιὰ 
δὰ Ἀ.]. ζδεζετίχα. --- ἢν» γα. Ῥχον. 

ΧΧΙ]..14. ΧΧΙΧ. 99. -- νυ)» 

ἩΙΡΗ.  πιοιποπίαπ ἔγαπεῖθο. ἴπιο. 
Ῥγον. ΧΙ]. 20. ϑυμώδης. Ἱιερὶξ 
ΝΟ εἴ ΤΟΒΡΟΧΙΣ ΠΟΙΟΠΘΙΙ ὁ0η1- 

“πουθμα, ἀδ αὰα νἱἀδηάι8 ϑιτοηΐβ 
εχ. Ἡθθγ. ρῥ. 1493. -- ΓΤ» ἐτ- 

οαπάεεοεμέϊα. Ῥχον. ΧΥ͂, 10. .-- 
ΠῚ» Ρατί. Η!:ΡΗ. ἃ τ ἡπτίραης. 

ἀ Ῥτον. ΧΙ]. 45. Ὁ θυμώδης οτἱ αίποτα 
Ῥοίοσσο νυἱάοίῃγ δὰ ΓΙ Ὡ, δυΐῖ ρο- 

δμ8. ΣΧ Ἢ ἽἼΦ' δειωϊεσυθ τηδνυ]ς 

ἰορεῖθ μάθνσος, ᾳφιοῦ δρυὰ ϑγιω.- 
Κοθοδυ τοροῦτισ. Ααἀδ ϑ;γας. 
ΨΙΠ. 90. ΧΧΥΊΤΙΙ. 8. 

ΘΥ͂ΡΑ, λαπκπα, οφίζεηι, ρογτέα. Ὁ, 

ῬΕΙ͂ ΔΡΟΟΟρεπ εχ "1. Ρβ. ΟΧΙ,. 

8. ιάε ἰδιηθῃ Μίοἢαδ]β Βαρρὶ. 
Ρ. 418. -- ΠοῚ. Ῥε. ΤΟΥΧΥῚ]. 27. 

ε ϑύρας οὐρανοῦ ἀνίῳξε, Ἶδῆδα οαἰὶ 
Δρεσυ. ϑυϊάδβ εχ ΤὭἠροδογοίο δὰ 
ἢ. 1. ϑύραι οὐρανοῦ, ἡ ἄνωθεν χορηγία, 
μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν ταμμεΐων. Κα 
ΧΙ]. 1. διάνοιξον, ὃ Λίβανος, τὰς ϑύρας 
δου, δροτὶ, Ο Ζήβαμο, οεἰἑα (Δ. ΑἹ. 

Ἴ6 

υἱεκεείτα. 

Θύρα. 

1 ὅδ. ΧΧΙ͂, 13. ἐεὶ τὰς ϑύρας τῆς 
αύλης, δὰ υαἰυας Ῥοτῶε. ---- 1,0, 

[ποοτῖ. εηθα. ὙΠ. ὁ. 
σὴν ϑύραν. ϑοβαγίεπροτρια δὰ ἢ. 1]. 
δος Ψϑδῖο, δὶ 5818 δῖ Ἰθοῖίο, ἰσὶ- Κ᾽ 
θυρηάα, νἀοῖαΣ ΤΒδοαοίίοηί, χὰ] 
ΝΙἽ. 16. σῷ σὰ ἢ. 1. χεβροπμάες 

1.9, νετῖς ϑύραν. Ιάδπὶ ᾿ασλθη ἴῃ 

86η. 6 (δ, ΝΙΓςΕρἢ. εἰ ἩΗϊΐεγοι, 
Θυκῖ. δὰ ἢ. 1. ἀοσασγε σοῃδῖι δβῖ, 
ἤδης νϑγβίοησηι ροῖδι8 νἱξίρθβατη 16 Ὸ- 
ὕοπεια Οοαά. αυοτυπάδηι εκ. 
ΑἸεχ. 6ε886δ. Θυρίον 46 γἡεπεείτα Ἰερὶ- 
(ὰγ δρυὰ ΑἸορῆγ. 1. 98. 111. 80. 
- ἜΣ» 4ηαμειδγε. ἴῃς. Οδηξς Υ, 

δ. Ὁδὲ πο χεῖρας ΤΟροποηάιιπι δβΐ 
Ῥτο ϑύρας, αἴ ποπηυ}}} (ν. ο. βϑιαῖε- 
ΤᾺ) νοϊπογυηΐ, 864 Ὁ) ῥγεβῖεν πὸο- 

ὉΠ Θτ πιαπεδ ἨαΡὸϊ εἴδατα ἤδηο, τὰ 
οπῖπε σεοα ἱπομγουαΐηηι δέ δ σ  ΒοδΊ, 
βρεοϊδινη "παπεδγέμτπ, 70 λαημα 
ἀρεγὲμπίητ. Ὑυ]ραῖ. ρεοδεζωρε οὐδὲ 
πιεῖ. .--- θοὴ » ὑκέγοίίες, ἢ. 1. ἴοσμα 

ἐπίτοεξ, δαπδα, ρμογία. ΘΥΤῸΔ 76. 
ΧΧΧΥ ΠῚ. 14. --- ΠΙΠ» ἡ αφρυμὶ 

1 Βερ. ΜΠ. δ. --- "Π25Ὸ» ορενί- 
"πεηίμηι. Δ, ΧΧ δος. οοἄ. (οΐοῃ. αεῃ. 
ΨΙΠ. 18. υδὶ 411} τὶ Βαρθης στέ- 
γῆν. -- Ό, »είυϊς, ἴι, ἰἕιεη. Ἐχοά. 

ΧΙ]. 32. 2 ες. ΧΙ]. 18. υν] ατοιῖο 
Ἰοοο ϑύραι Ἰεσοπάυτα νἸἀοίων ϑυαὶ, ἢ. 
6. ἐλωνιδιία. --. ΤΏ ΠΡ» δομίρέωτγα. 

Ρμ. {ΧΧ1]]. 7. Τορεγαηῖ ΠΏ). 

8 ΠΡ: -- ΠΡ: Οεῃ. Ὶ. 16. 

ΧΥΠΙ]. 1. 2. 10. Ῥτον. Υ.. 8. μὴ ἐγ- 
γίαῃς σρὸς ϑύραις κων αὐτῆ; : 465 
γ σῦδ τὰ ηἕἶ 114 γεβΕ θη ἀδ 6886 νἱ- 
ἀδηΐυγ: μὴ ἐ. προθύροις ὁ, ἀ. ἀιδγα 
Ἰθοϊίοηθιι, ββὰ νἱξίοβα βοσίρίατηῃ σρο- 
θύραις, ἵπ τηαγαὶπε ποιανὶς Βτείτίη. 
ζεταβ. ϑγταση. Ηοβ. 11. 17. εἰς ϑύραν 
ἐλαίδος, οαμδαηι βαϊυϊὶβ, ο0]]. Αειὶ. 
ΧΙΨ. 27. .-.- ΠΕ ὙΒοοά. Οβηῃ. 

ΨΊ. 16. -- ἼνΨΦ. Ῥογία, Εχ. ΧΧΧΥ, 

17. ΧΙ,. 80. Ζ2ο"Ὁ. Υ. 4. δὲ δῖνι. .... 
γΓν ΟΒαϊά, θδη. Π. 27. ϑίχας.. 

το, 



Θυρεὸς. 

. ΧΧΙ͂. 48. ἀκὸ ϑύρας, μὲν τύπαε οοέϊὲ 
σνέ ζεπεείγα, ἢ. 6. τυδςε οἕ οὔ- 
τῖοβα ἰοίες ἴῃ ἀοτυα. γαυϊΐϊᾳ. 
παρ θ ἐλαὺ οίϑνι 2 Μδος. 1. 16. 

ΘΥΡΕΟῚΣ, φομέμνι. }) 2» ἰαποεα. 

ϑγτασπδοῖ. 000. ΧΙ, 421. θυρεοῦ. -- 
ὨΏ- 32 86: 1. 91.323 ερ. ΧΙΧ, 89. 

ὕπης. ΙΡ. 4. -- Π3}}» ρίαμσέγωπι. 

Ῥεοαῖπι. ΧΙ. 90. υρεοὺς, δΒοῃσι δο- 

ἄετα. χεεΐεσεβ 1) οπῖπε ποία, 

ὁ φεοα εεὲ ἐπ τοίμπάπηι οοπυοίμέμηι εἶ 
πέσω, τιὶ δάεο ἐογίδϑβο ἰηἀθ νοοὶ 
πὸ} 4σπξ πσθοπαοιι 5800] ςεσίπί. 

-- "Ὶ)ᾧ “ρδια;, λαπιὲ, ας. Ααα. 

Απιοβ ΙΝ. 2. θεάυχὶξ ἃ [χὴν χυοὰ 

οσιπε ποίαϊ, πού σογρμδ ρτοίερε, 
δρεςϊδεῖα ὁ οἱ λαείαηι. --- 
Ὥς. 1 δ. ΧΥ]]. 42. 1 αν. 

ΧΙΠ. 8. 834. 3 Ῥαγαὶ. ΓΧ. 15. οἱ δἰ. 
-- ὯὉ5 Γγνν Ἰπποῦπι. ΕΖ. ΧΧΊΠ, 

“24. -- ΤΟ» Ρίαν. 9 Ῥαγαὶ. 

ΧΧΊΠΙ 9. ᾿ | 

ΘΥΡΕΟΦΟΙ͂ΡΟΣ, δομέεν, δομέα- 
ἐκ. 1.» μἴῦ"»» υέγεθδ δομέμπε. 

1 Ῥαν. ΧΙ]. 24. 

ΦΘΥΡΕΟΏ, τεομίο ργοίερο, ἱ. ἢ. 
ὑεερμάχομαι καθάπερ ὅπλον. 1)» ΡΤῸ- 

ἑερεπάο. Ααυ. [ε6. ΧΧΧΙ. δ. ϑυρεῶν. 
δὶς φαοηπο δρυὰ δυςῖ. ὕετβ. ὕεπο- 
16 Ῥχον. Ι΄. 9. ῥγὸ ϑυρώσει σοι, αμοά 

ἐ Ἠεῦτ. ΣΙ τεβροαπαεῖ, ϑϑυρεώσε! 

σι: ΤΕΡΟΠετ πα οί. 

ΘΥΡΥ͂Σ, “επεσίτα, α. ἃ. οεἤοζεη. 

Πλ » σαέαγαοία, οοἰμηιδαγέμπι, αὉ 

γυϊΐρο νετζαπί, νοὶ ρμοξῃυς τναπιδη, 
)επεεῖίστα. ἴε6. ΧΧΙ͂Ψ. 18. ϑγτητα. 
Τῆροά. 166. 1Χ. 8. Ααυ. ϑ'γτηηι. 
Θεπας. ΨΙ1. 11. -- 57) ππάρπα ρα- 

τίοϊὲς ἀρετίμεγα, ζεπεείσα. ει. ΨΠΠ. 
6. υἱὲ ἴδιθθπ Ῥσὸ ϑυρίδα, φιοὰ Βά- 

ε Ὀεπξ ποβρῖγα ὄὌχϑιαρὶα θιμθῃ ἀδΈοΥα, 
Ηΐεσοη. Ουρῖ. δα ἢ. 1. ϑύραν, 2α- 

πκαπι, ἰοχῖεθα νἱἀεῖαν. Πυιὰ. ΧΧΥ͂Ὶ. 
8. δὰ τῆς ϑυρίδος, ῬΕΙ ζπεείγαπι. 
νῶο εἰ εν. ΧΧΧΙΗΠ. 14, σ“20οξῖ. ἢ. 

“1 ᾿ϑυσία. 

9. εἔ οοὐξ, Αοἰ. ΧΧ, 9. Ἐκοεῖι. ΣΤ, 
17. ϑυρίδες χρυτναὶ, ξεπερέγαΣ οοουϊέα. 
Οοπῆ. χρυπτός. ---- γ5, ΟΒδϊά. 7ῦγα- 

2Ὲ ἴῃ ρμαγὶεία, ξεπεσίσα. ἴ)αι, Ψ]. 
10. -- ἼΠΣ Κ ἐξοίμηι. ΤΗδοά. Οεα. 

ΨΙ. 16. οάυχί δ Ἵπῳ δρίεμάκε. 7 

-- Π» πεῤοίε. ΑἹ. “οὔϊ. 11. 8, 

διὰ τῶν ϑυρίδων, ἰοϑῖε 1,. Βοαῖο. ϑεὰ 
γαῦρα ᾿θὸ 6 οοϊητηδίθ βϑαυρηΐθ 
ἢυς ταϊστασγυηῖ, δ ρεογίέμποης δά 
ὈΣΟΓΙΣ Ἵν» Ρεν  επεείγασ. Αἀᾷδθ 

Τοῦ. ΠῚ. 19. υδὶ ϑυρὶς εδὲ “έπεείτα 
ἐν διρετίογε ρατίε ἄοηπες (οοἷ!. γ. 95.) 
υε ἰοτηρίυμαε νόγβαδ ροείλραῖ. ΟἿ 
1.4. ΝἾ. 11. 

ΘΥ̓ῬΣΟΣ, ἐΐψγσις, ταητιδ ΒΌπαο- καὶ 
ὅηι5, πασέμα ἡγοπάδιιδ υεσέϊα ἐπ ἦο. 
ποόπι Βαρσοἠὲ φμοπάσπι σεϑίαία, 5 
ἴῃ ἀπινοσβυσῃ : σιοσμϊα διὸ ἐπ αἰξιιηι 
αϑειγρὶί, μὲ αἴσμο πιοάῦ αἀοιηπὶμείμν. 
ψυάπη. ΧΥ. 156. υδ᾽ νἱἀ. Οτοῖπα. 
3 Μδεος. Χ. 7. ΟἹοθθ. ΜΆ. ἴὼ ὅϑδρ. 
5.4]. ϑύρσων, λαμπάδων. ΗοΒγ 0}. ϑύρ- 
σοι, κλάδοι, λαμπάδες, λύχνο. Ἡξεὶπ- 
δ᾽. ἴῃ ΑΥΐβί. β'δοῦ. ρ. 14. εἴ Οστοίίβ 
δα Ψυάϊει. 1. σ. νοσδῖῃ ὃν ΗδΌγ, ἃ 
ΓΙ). Ῥίπισ, ἀενῖνδη. 

ΘΥΡΩΜΑ, 2απια, οεέδωηι. ΧΥἽ, 

ἰάσπι. 1 Ῥαγ. ΧΧΠ]. 8, 4 Ῥαγ. Π|. 
7. οἵ 4110]. ---- ΓΠΠΌ» 7 εποσίτα. 1 Ἄδερ. 

ΝΙ]. 5. --ὦ Ὁ» οαγάο λαπεα. 1 Ηορ. 
ὙΠ]. 50. --α ΠΏ» 7απια. 1 Βορ. Υ]. 

80. ΨΊΙ. δ. εἐ δἰΠϑί. ---- γγι», Ῥοτία. 
Ες:. ΧΙ, 50. δ1:-. ΧΙΝ, 24. 24 Μδος. 
ΧΙΝ. 438. 

ΘΥΡΩΡΟΣΣ, }λαπέξον, οεἰἑαγίμδ. μὴ Ἃ 
ΠΛ ἽΝ: νεπὶο ἐπ νιράϊιη. 12 ϑ8 1. 

ΙΝ, 6. Ν. 1..ὄ --α 5. δγαϊζοίωτα. 

Ἑξεοῖ. ΧΙ Ι͂Ψ. 11. δεὰ [δὶ θυρωροὶ 
τεβροπάθέ ρμοῖΐϊιβ ἐοστηι] ΥὉ 

ΓῚῚΡΡ Ὁ -- νῦ- 3. Ερρ. 
ὙΙ1.11. Ἐάν. Χ. 24. 

ΘΥΣΙΓΑ, λοείἑω, δαογε βοίμηι, ΘΌδτα 
ερμΐμηι 80 ργοΐάπα πιαπάμοαξιο. Σγν} κι» 

Ἰρηΐηι, ἐρης αὐειαποπάππι. Ἡονῖς. 1. 



Θυνσμέζο. 

4 9. 1Π. 4. 8. ΧΧΙ. 6. 91. -- ΤΣ 
Ἰαβῆ. ἵν. ΓΧ. 4. Μαϊ. 1: 8.--" Ὁ}, 
Ρασιίς. Ρβ. ἵ,. 28. 1ββρεγυης 772}.--- 
ποι Θεὺ, ΧΧΧΙ. δα. ΧΙΚῚ. 1. εἰ 
ΠΗ ΡΔεδῖπι. Εχοά, ΧΧΙ͂Υ. ὅ. υσίοα 
σῳωτηρίρυ,,. νἱσηε, αυΐθιι8 σταῖς 

Ὦδο ΟἹ» βαϊυΐοτα δ᾽ οὸ δοοερίδηϊ 
ἈΒΕΘΑΠΡΟΣ, τ ΠπΙΣ}: οι. ΙΝ. 90. 

ΕΝ ΕΣ αἄερε. 1 ἕερ. ΨΠ]Ι. 65. .... 

ΣΤ Σ» ημῖεξ. 4: ὅδτα. ΧΙΨΥ. 17. 

δ Ζες. ΙΧ. 1. ἴὰ υθπόσιο ἰοοῦ ἰ6ρ6- 
τις, ὙΠ) τα ΠΏ)» οδϊίαξδο, Ὡπῖι. 

"μὲ. Θοπ. ΕΝ. 5. δ. Ἐχσὰ, ΧΧΙΧ. 
41. 1(εν. 11. 1.“ υδὶ Ἰοοο δῶρον ϑυσίαν, 

οὐ ἕἔδσ οχἵῆποῦ. ᾿ἰθτὶ Βαροηξ, 6 
ἐοὰ. Οχοπ. σεροποηάιντμ οδὶ δῶ 
ϑυσίας. Ιάδῃὶ ναϊεὶ ἐδ ν. 4. 7υἀ. ΨΙ. 
18. ἀο δρυῖο ἃς ργοΐαμα πιαπἀμοαξίονα 
φαμίροξιν, τὸν νὶ :ὐρπρβιδοσω Ὥδῃ. 

σε, δμαυΐίας, Τί. ἘΝ νει 1 ον]. 
ΥΙ. 81]. -- ΓΤ} λοἰοοαμεέμηε, 

Ἐχοά, Χ. 96. 70. Ἷ. δ. Ἐπ. ΧΙΙΥ͂. 
11. -- ὧν, σαρι. 2400. ΧΧ. 6. 
Ηἰς Δα οοποϊ]Ἰαομα αἱτϊυβαπ8 νοοὶς 
Π6 ΠΟΡΊΑΥΙ αμϊάοτα ρΡοΐετϊξ : Ῥοίἴι8 
δυοοῦ δυΐὰ5 νουβ οἷ ἱπορίυτα 
ἐπίεγργοεῖα ορ]ῦ, οἵ. ἢυ8 ἴῃ 'δηΐθοα- 
ἀδηῖρυβ ἀοποτυχα τη ςοἤοτα ἔδοθ- 
ταῖ, υδὶ 46 βυι] τοΐταῦθ βοσταο ογαΐ, 

ἃ αἷνὶ ἱροὶ τιδ]6 σοῃβίδηβ σαρεδ δυϊγει}- 
Ὀυΐς ἀαογή ιοῖμηε. -- Γν ιυρε, 5ς. 

δαογοίμηι. Πδι. 1. 11. 19. 18. 
8 Ἐδᾶν, 1. 12. ἴῃ Ἡδρῦτ. ὩΨῚ 

Φαποία. 4 Ῥαν. ΧΧΧΥ͂. 18. 
ΘΥΣΙΑΊΖΩ, φαογίβοο. Γγγ᾽κὰ» ἐπηὶ- 

ἔπηι, ἐρπε αὐεωπιεπάμτη εαοτὶ βοίμηι. 

ἔρον. ΧΧΙΨΥ͂. 9. .- ΓᾺΡ Ομδιαϊά. 

Ἑρὰν. ΥἹ. 3. -- ΠΣ" Εχ. ΧΧΤΙ. 20. 

4 ϑαια. ΧΥ͂. 19. δὲ αἱϊϑὶ ΒΕΘΌ 118. 
ε Ἅᾳυ. ϑγίῖαι, 1 Βερ. ΧΙ. 8. “- ΠῺ} 

᾿φαογί βοῖμι. Του. ΝΠ]. 6. ϑίγαδο. 
ΧΧΧΙῦ 7. ϑυφάξουσν αὑτῷ περ. 
Οοιρὶ. ᾳιΐ δυγυπι ἐλπαιδηα 0] 1 
πυρῆνα δυπι οαἰπηί. 5... ΧΧΧΥ. 
1. ϑυσιάζων σωτηρίου, 50. ϑυσίαν, ἴτα- 

Ἰ8 

σποΐδη ποκίίδιτι ΡΓῸ βαϊυὔδ, οο]Ϊ1. Ἐς. 
ΧΧΧΙΠ. 6. ϑίγαο. ΧΧΧΥ, 9. ϑυσιά- 
ὧν αἰνέσεως, 80. ϑυσίαι, οβεγοεια βδοτὶ- 
αἷυπι ἰδυά 8. 
. ΘΥΣΙΑΣΜΑ, δαογβοίδνε. τίν, 

ἐσπέϊωτι. [πὸ ἃς ΕΧΧ Ἐχοά. ΧΧΙΧ, 
18, ---- ὙΠ} »ῖυν. ΟΒα]ὰ. Ἐϑάς. 

νΙ. 8. -- ΠᾺ} Ἐσ. ΧΧΙ͂Ι. 18: 

ΧΧΧΙΡ. 25. εἰ δἰἱοὶ, ϑόρῆ. ἽΠ. 10. 
860, (Οὔ. --- ΤΏ: 1.ον. 1]. 18. 

Ναχ. ΧΥ͂Π11. 9. 
. ΘΥΣΙΑΣΤΗΙΟΝ, αἴλι ΣΕ: ἐπ φμὸ 
βαογι βοαίμν. ἀν ἐχοείδωπι, 4, Ῥαχ. 

ΧΙ. ὅ. -- γυ] ἰπῆπ,. ἀεοίπενατε. 

Εχ. ΧΧΥ͂ΊΙ. 3 -ππτὸν Ῥγυορίαίο. 
τίμης. 1ονῖς. ΧΥ͂Ι. 14. --- ἼὝΠΣ» 

δρλαγμία. Αὐποβ ΓΧ. 1. βες. Ἰἶγνοϑ 
ΒΟΠΏΌ]]06 θυσιαστγήριον, ἀδτι Ἰϑοῖδον 
ποῖ ΑΥδθΒ αθοαυο οχρτγεβεὶξ : 1.666. 
ττιπΐ ΣΥΒ9: γ166 ἱπβτα 8. ν. ἱλαστή- 

βίον. “το ΠΡ] Ὁ» αἰίατε. ὅεηδα. 1]. 

40. ΧΙ]. 7. 8. εἴ Αἰ δὲ βαερί δοίμιο. --- 
αΡῚ τοΣ σἰαίμα, τπιομμπιεπίωηι ἐγέο- 

ἐωηι. σβ. 11. 4. υδ] ποῦ Ἰορεγτιαῖ 
ΠΙᾺ} βοα αἰίαγε ΓΔΧΩ δ εγίρενο 

ἀϊεΐυτ ορὶ πδεὶ δυμί, Κ. ϑρϑηοοσ. ἀθ 
ἴρυβ ΗΘΌΣ. Ἀἰῖαδὶ]. {Π1. 8. ν᾿. 

, Τδρίτυν ῥγαίεσεα 27οὲ]. 1. 9. 
ἤθδ ΠΙΧΧ,, υῦὶ θυσιαστηρίῳ αὐτο πυρίου 
Β6Ώ181:18 681188 ἀ6 δυο Δ! ἀδγυηῖ. 

ΘΥΎΤΗΣ, αἰριτ, λαγμερες, εχ ΐε- 
»έζ, φιιὲ ἐς υἱοίεπιὶδ αἀἰδεεοίίς αἰυϊπαί. 
ΝΥ)» ΟΒαὶά. αἀἰνίπις. δα, Ι΄. 4. 

ϑύτας. --- "}}» Ρἷυν. (Βαϊά. ἀἰνὲπέ. 

ὄγταχη. ὨΔῃ. ἶΠ. 27. ϑύτας. Ηξεεγοῖ. 
ϑύγης, μάντις, ἱεροσκόπος. 1,6χ. ΟὙτ1}}} 

5, Βγοῖῃι. θύτης, ἱερεὺς. ΟἸαεδβεε : 
Θύτης, ἑπμιοίαίον, ρορα. (οτξ. Ηϊοτοει. 
δὰ δ. 11. 427. εἰ Ὠτυβίυπι ἰπ 
ΕὟαρτα. Ὁ. 1391. 

ΘΥΏ, παοίο, δαογίοο, υἱοίἑπεαηι 
οἤενο. “2 ροπο. Ψυὰ, ΥἹ. 18. 

ὩΡΙ νδὶ] δεῆβιι Ἔχ ργθβθοσιης (Πδτα 
ΒΕΤΊΩΟ ἴδ] εδὲ ἀ6 ββογίῆςσιο, δ6 ρόπεσε 
δροτιοίμηι εδὶ οἤεγτε), νεὶ, φυοᾷ 
ΤλΒζ 18 Υ̓ΈΣΟ δοοδίδσζα νἱ , Ῥτὸ 
θύσω Ἰεφοπάυπι οὐ θήσω, αυοά τε]!- 

Θύο. 

Ὃ 

. 

πων, ,. Ὡ«««ᾳ«Φ-...ὕΨὅ«-Ἱ--- 



θνυρακίζομαι. 

ε αὶ νει βοδοιί. μ2ο δὰ Ἀ. 1. Βοι.», 
πεΐταται. “το ΤῊ “παοίο, . Σοηγδοο. 

σεη. ΧΧΧΙ. δ4. ἴϑυσιν θυσίαν, υἱοΐξ» 
πανὶ οἤεγεδαὶ. 1 ϑατα. ΧΧΥΤΙΙ. 94. 
ἔθυσεν ᾿εεὑτὴν, πιαοίαδαξ ΠΪΆγα.Ἵ Κορ. 
Ι, 25. ἔθυσεν μόσχους, ἐπιπιοίαδαὲ νἱέιι- 
ἶσα. --- Ἴ 7Ὶ2}» οἐοέηπα. Ησβ. “ΧἼΠ], 

φ, υδὶ Ἰοςῦ Ὑ12] Ρεροζϑιη ἰαζεγυτξ 
ἼΠ2}. τ- οὐ 3, “παοίο. 1 ϑδτο. ΧΧΥ͂. 

11. ᾿εσέσω. ΧΙ. 19. νειν Φεγυϊΐο, 

ὃ γιοᾶ εοἰΐατα ἂς ομἶμε γ' Δἢ:- 
Βεῖας. Εχ. Χ. 7. υδὶ δἰ: το θύσωσι 
Ἰδρεῦξ λατρεύσωσι. ---- 11} 2 εοῖο, 

εἴἶδιι 25 οΥ ῷ ϑαγα, ΧΙ]. 4. υδὲὶ 
ΒαΏΛΪ: 1 τὶ Βαρεης ϑύω χα σοῴω, 
αἱ δειϊο ἸΘΟΙΒΒΘΣΊΟ δηίδοθάσδε “6η- 
διε οχδα δ υτ. --- ἼΡ: ὙΌΡΙ» 

ΡΙΆ,. ἐς Ἦ; ἀὐοῖτο. ὃ Ῥατ. ΧΧΥ. 
14. ΧΧΥΊΙΓ, 8. 9}6Γ. 1. 16. πϑηῷ 

ε πιαοίο. Ἐχ. ΧΙ]. 21. ϑύσατε τὸ “άσχα, 
πιαοίαϊε ἀρτιυτα δὰ. 166 εἰ 
2 Ῥαν. ΧΧΧ, 1δ. ΧΧΧΥ͂. 6. 1]. οἱ 
εοπ 1 (ας. Υ'. 7. --- ΓΙ: “Μ640- 

ἰαἴϊο. ἃ ῬαΣ. ΧΧΧ. 11. 
ΘΩΡΑΚΙΖΟΜΑΙ, ἐλογάοσε 860 ἰοτίοα 

ῬεΜΜΪΑ, ΟΥ̓ΜΘΟΥ, Ὀτμὶα ῬΑτΊΙς. τεθωρα- 
πιϑμένος, ἰογίοαέμα. 1 Μδοο. ΤΥ. 7. 

εἰ φαρεμ βολὴν τιϑωρακισριόνην, οαείγα οἷ 

ἴα, δεὰ : ὄὅενε »εμία. (οπῖ. ϑγτυτω, 
εἰοῖρ. ΡΥ]. 43. ν᾽ ὰ6 ᾳασοαμε δὲ Ὠ, }. 

Ἴ«-. ψοχ ᾿'ρ84 Ηθρυ. Γν Πορνιΐπμς. 

Ρῳ ΟΧΥΤΙ. 4. διὰ τοῦ Ἰὰ, οἷ ἐν τῷ Ἰά. 
Ἱπάς. ρα Ηδεεγοβίυτ : ̓Ιὰ, δασυνό- 
δεν τὸ ἄλφα, καὶ ὀξυνόμενον (ἴα Θηΐτα 
βεπς Ἰἰερίὶ! εἰ ἀϊριηρυὶς ΕσΠ τα 
Μίκπ.611. ὅδεσ. 1.15. 1Ν΄. ας. 14. Ρ. δού. 
ετο Ἴα, δασυνόμενον, τὸ ἄλφα. καὶ ὀξυ- 

νόριενον) τὸν Θιὸν σημαίνει κα “Ἑβραίους. 
γιάα Ῥοξίζεγιπι δά Οἰεπιρηΐ. ΑἸοχ. 
ϑέσοσο. Ρ. 666. 

το Ἴωμαι. 

Ι. Ὁ. Μιολδδ)ϊο. 1 Μδοου, ΥἼ. 88. 
ΘΩΡΑΚΊΣΜΟΣῚΣ, ἰονίξαξια. ὃ Νῖπεε. 

. 8.. ἐ Ξ ᾿ς Δ ΕΕΥΣΝΙ͂ 

. ΘΩΡΑΚΣ; ἐδονας, ἰογίοο. Ὁ» ̓ιΕΝ- 

“εΐα, ἴι. υεεππόπμσα. Ἰὰς. ἐξ ΓΙΌΣ 
δες. 6α,., Οομρϊ. 1 ὅδ. ΧΥΤΙ. 59. 
(ΟἹ]. ν. 38. --- χὰ)» δέϑαυθε 7 

ΧΧΧΨΊΙΙ. 4. οχ Ἡδοῦν.᾿ 
αγμόγμπι βέπμς Ὦ. 1]. εἰρηϊβοιι. μὴ 
Κινιοδίυϑ ᾿πιογρζοίδν. Ρρϑέεσοα 
Ρεξ ϑώρακα ἱηϊεϊϊ ρίξαν Ἰοσίοδ. σαίδ. 
Ῥδιγδοίογαμι, 48ε ἃ εο]ϊο μὰ ἄεπαδ 
Ὡϑη 00. ἀαρυϊζιίξας, δίψιμς ἐΐα οὐ τὰ 
σείρνα μόνω, ἀλλὰ καὶ σῶμα τὸ ἄλλο 
ἄταν τεθωράκεσεαι. ---ς ἢ "Ὁ ἰονίοα. 

Ζεγεω. ΧΕΥΙ. 4. .-- Ἰθν ἡ απιην. 

ὅο». ΧΙ , δ. Τεροτυπὶ ὙΣ: Ἧαες- ὁ“ 

δπΐπι νῸχ ἰ(8 ΔΌ 1116 νεγὰ βοϊοξ. -- 
ΠΥ Ζ: δου, ΧΙ]. 18..--- ἸΣ 

1 Ἐεν. ΧΧΙΙ. 84.166. ΟΙἍἹΧ. 17. - 
Ἰνζ. 1 ϑαγη, ΧΥ]]. δ. 88. ὦ ῬαΣ. 

ΧΧΨΥῚ, 14. ΝΒ. ἼΨ. 16. 86ρ. Υ͂. 
19. ἐνδύσετα; θώρακα δικαιοσύνην, ἱπά πιεῖ 
ἰδπαάυδτα {Ππσγϑοοτι ᾿υδίξξιατα, (οπξ, 
Ἐρῆ. ΨΙ. 14. ΟΪοββ. ΜΆ. ἴῃ βαρ: 
θώρακα, «πολεμιπὸν ἔνδυμα, ἁλυώδωτόι. ἃ 
Ταὶς. γε ΜΒ. Βγεπι. Θώραξ, 
ὅπλον, στήθους σκεαασεήριον, λιωρίἈ!ον. 
Οοπέος Ηοτον. ἢ. Γ', ν. 382. εἰ 
οι Απὔηα. Ησιααῖ. τὶ ΙΝ. ς. 
ὃ. ΠΡϑΒ' 837. 

ἼΑ. [ἃ ὅγτυδ γϑὰαις ὙΠ ΤῊ’ 

υδ 68[ 01] δι οπὶβ νοχ οαϊςδπύυχα 
ὑν48 ἴῃ ἰοχουϊετὶ. Κ16.. ΧΙΝΤΠ1. 38. ἐ 
Φ᾽η6 ἀυδῖο βου θοηάιια οβὲ Ἰἰὰ, ὑοῦ, 
οἷατηογτ. 

ΦΊΑΒΕ,. Γῆν: δαηιαν. Ἐχ. ΥἹ. 

ῷ, Ψιᾶε δὰ ᾿. 1. ὙἩπεοδοτοῖΐαχα ἃς 
θΘΌΡΤ͵ΤΒ 8Β. ἀ)ά. 

ΓΑΜΑ, φαναΐίο, γρνοδεμοι: Π ν᾽ 



᾿Ιωροεὶμι. 

« πιεάεῖα. ἴεα. ΤΥ ἘΠῚ. 8. αδὴὲ περ]ο- 
αοπῖοβ ΠΙΡΤΑΣΊΣ τὸ ἰάματα Βοῖβθε- 
τυπί ἱμάτια, αὐ8πὲ ΠΟΥ Ρίδη 80: ]ρ- 
(γδπι, ἦατ δ ΗΠ ΘσοΏγτηο ποίλϊδτη, 
Β0ΟῸ δυης Τοτί ] ἰδῆς, Ογρηδηι, 
Ατωθχοκῖιθ, Αυχυδείπυ. 76ἡ. ΧΧΧ. 
14. --- ὃ), τοδ. [ε8. ΧΧΥ͂Ι. 19. 

[τὰ Βίοἰτυ5. δοά σοΐοσεο στ 8]]}οτὴ δά 
ΓΝ» πιαΐνα, φιί εγαΐ ἦεγδα πιεάϊοα 

ῬΓανα . Οομξον εἶσι! Ηϊεροροί. 
ὁ Τ. 1. Ρ. 460. 664. Οοσοεῖιδ ἰῃ [6 χ. 
Ἡερε. οοπ)οῖξ, ἐο8 γηϑὲς ἰοβεπάστη 

υἵα986. Ὑἱὼ6 Μ|ΙΟΙΔ8115 ϑγηίαρτηδ 
χτατηθηίεῖε. Ρ. [1]. Ρ. 168. 5864. ---- 

ΠΡ ΤΩ, φέγπιο. 200. ΧΧΙΠ. δ. υδὶ 
Ἰοοο ἰάματα 8ἷἴπ6 ἀυδὶο βογίρβεγυπίε 
ῥήματα. --- 5 2. 3 αν. ΧΧΧΥῚ. 

16. Οομεὶ. Χ. 4. υδὶ οἰίατα Ααὰ. εἴ 
ΤΒεοά. ἴαμα Βαρεπί, αυοὰ ἢ. ]. 
ΔΘ, 81 τ Θιδρβοσίοο δος ρθηάυτη οτίζ, 
τ 810 ππαμσμείμάο. (ετίε 5 : 
βαρεῖ σωφροσύνην. 57ἐν. ΧΧΧΊΠ. 6. 
- ΝΘ εν. ΧΙΝῚ. 11. ϑαρ. ΧΙ. 

4, ἴαμα δίψης, τενιεάδεηι βἰεἰ6, ἢ. 6. 
8608. νἀ. ΧΥ͂ΪΙ. 9. οὖχ εὑρέθη ἴαμα 
τῇ ψυχῇ αὑτῶν. Ἡεδγοδίυδ: ἴαμα, 
θεραπεία. 

ἸΑΜΕΙ͂Μ, εἰ ἸΑΜΕΙ͂Ν. ἴρβα νοχ 
ἩφΡν. ὩΣ» υἱ νἹ οἴ, αι ππκίοε, 

ἀ 5860. 81108 ἐλογηια ποῖ. (ΟἿ. Θοδο σοῦ 
ϑὅ'δοσ. ΕἸ όσοι γίθαν. 11. ΠΠ]. ς. 97.) 
εη. ΧΧΧΨῚΙ. 24. υϑῆ᾽ή]᾽ ΓΧΧ εἰ 

. ΤΒοοά. τὸν ἰαμεὶν, εἰ Ααα. τοὺς ἰαμείω. 
Πιοάοσιιϑ: ὁ Σύρος καὶ ὁ ᾿Εβραῶς τὸν 
ἰαμεὶν ὑδωρ βούλονται λέγειν, αὐτὶ τοῦ, εὗρε 
αηγὴν ἐν ἐρήμῳ" οἱ δὲ ἑρμηνεύσαντες αὑτήν 
σως τὴν λέξιν ᾿Ἑβραϊκὴν τεθείχασι. Ἐρτ- 
ἴΔ856 (ΑΥΏΘΙ ΘΟὨΘΓΥΙ ροβδυηΐ Οτεθοδ 
αμεναὶ δυῖ εἰαμεναὶ, δαῖ Ἰαμνοὶ, α188 

ε ἴορα λυπιεοία εἰ ἰγτίσμα ποῖδηϊ. ΡΊαγα 
ἀθ ἢδο νοσὰ νἱἀθ δρυὰ Ὠγυβίυτω ἴῃ 
Ετδστη. Ρ. 327. Βοςδαγζυτῃ Ηΐοτοζ. 
Ῥι 1.1,. Π1. Ῥίοϊξεοτυτα Ὁ. ψεχαῖ. 
Ῥ. 192. 864. οἱ δ δββοῃμιτῃ Η]ἰδβι. Οσϊϊ. 
Βεῖρ. 1ζε. Τ. 11]. Ρ. 198. 864. 
ἸΑΜΙΝ. Ἡερν. νυν ϑοοῤρα, 

γραία. 39 ες. ΧΧΙ͂Ρ. 84. 1π ΟἸοθ8. 
ΜΗ. Βατοςςο. ἴπ 1,.. 4 Εδρ. οοΥ- 
ΤυΡία βου ἱζυγ ᾿Ιαμὴν, ἴπ Ο(οά. δὺ- 

80 Ἴδοριαι. 

τα Ἐδοσίοϊξ ᾿Ιαμεὶν, ἀσροιϊίυν διι- 7 
δι υἱεοθίαις μὲς ἄγχωσερα, κχρεάγ- 

ἐ' ΠΑΆΘΙΝΟΣ, 2απκιλέπιωε, υἱοίασειες, 
Ῥπγρωτθο οοἰοτὲ εἰπε. Νοὰ εϑὲ 
Ἰηἴος 76 πυμα σοϊογϑηι εἰ γδοῖτι- 
(Βίπυπι (Ἰβογ τ ηῖ8 αὐἱάαυδτα, να], 
8ὶ 511, πϑᾳυ6 δάθο ᾷ Ἔχ χυυη αδῖ, 
αἴ ὩΪΗΙ: οοπϑεπάυπι δἰς. Ὁ, ρλο- 

οα, ἑασιδ, δζίδτη οοἷογδ σΈΜεΣ Βοουν.-- 
ἄυπι Βοοβδεαγίυμη εἰ Βγπευπι. Ααυ. 
ϑγτασ. ΤΒοοάοῖ. εἰ ΟΧΧ ες. Οχοσι. 
εἰ ΑἸά. Εχ. ΧΧΥ͂. δ. δέρματα ἰάν- 
να, Ρ61168 δῃι πο. Ααι. ϑ'γτηχ. 
ἘΣ. ΧΥ͂Ι. 10. ὑπέδυσά σε ἰάνϑινα, 80. 
ὑποδήματα, οΑίοδΑνἹ 6 ΔἸ σοδιηθπεϑ 
ἡδηιπῖ8. Ηἰδγοηγτουβ δα ἢ. ]. : 
(αἰοεαυὶ ἐε ἀψαοὶμέλο υοί, μὲ αἰὲξ, 

͵2απίλίπο: οιἠπ ἰοίε γχωενὴνέ ρεάξεε εἰ 
οπιιὲ δογδ ρωτραίΐϊ, οαἰοεαπέμγ ἦψα- 
οἰπἰλιηὶς υεἶ, μὲ αἰ, γαπέλληὲς, φμοαῖ 
εἰτιόπσμε ΟΊοὶ οἱ κυανίου οοἰογΣ ἐσεί, 
πὲ γταριαπίμν ἕη ὀοσεγδιας ἰονμπὶ ἐπ 
αδγεπι, εἰ αὦ οαἰεείία τόρπα 7εδἰἑπεπί. 
ΗΠ βγοἢ. Ἴανϑον, ἄνϑος, καὶ χρώματι 
αορφυροειδὲς. 01 βαϊπιαϑῖτθ: ὕὕπαε 
2απίλίηΣ υεδίος 7 αὐ. Μεπῦο 

γεβάυμῃ ἢϊ δρυὰ ΡΙ]ἸΠΙυτα 
Η. Ν. 1, ΧΧΙ. ς, 6. 
ἸΑΌΜΑΙ, φ6πο, πιράρογ, 7μυο, 

"ππαΐο δεγο, ἰΐδτω δοσίοθ ρέο- 
οαία τεηιίο. “ΓΟ ΓῚν ἰμάο, οοἵ- 

ἱμάο, ζοοον. Ῥτον. ΧΧΥΊ. 18. Ψὰυ]- 
8ο οἱ Ἰώμενοι, Ὦ. 6. ρτοίὶ, α τπεαὶ- 
00 οσμγαμαὶ, ἐπδαπὶ, 7ωτίοεῖ, αἱ 8Ὸ 

[π|. Αὐδθ. βαρ] σαῖαγ. Αὐδρ. ἃ 2 

πεηίε οογγερίμς ζμὶ|, αὐᾶὰθ Δ} ᾿ 

ἑπεανι 3. Οσδθιίυβ (ἀυοὰ αἰἴίδτη 
ΗΒ οσι8 βοουζαβ 650) ΒΌΡΡροϑβιξ οἱ 
φωρώμενοι, δοζορίσῃι ἃ ϑ'υτασαδοῦο, 
ϑδερογυβ δὰ ἀποΐαπι ϑομυ το ϑ: 86 
ΣΘΟΘΠΕββμιοσιτη {πί|ϊ, ΘΟὨ] Εἰς εἰρω- 
γενόμενοι, Ἰτοπίδτα ἰῃ [6], ζοἢ 8 ̓ῃβἰ ἀ]ο- 
βιὰ (8116 1Ἰυάἀοπίαπι. ὙΙΔ6 
ΤὨΘοΡΏ. Ομδγ. 1. ΜΙΊΗΙ οἱ ώμενο 
ΤΑΘΙΔΡΠΟΥΊΟΒ 6886 νι ἀδίιγ, σπὶ δηιδπ- 
ἡἀσέίοπε ἐρεμί, Ἦ. 6. πιαδὲδ νπογέδειΣ 
ἐριδιιίῖ, καχοηϑιζόμενοι, αἂἰξ͵ Ααιυῖὶα ἰπ- 
τεγργοίδῖι8 οδ. Ὑι|46 αυοαυθ Μ|ι- 



Μὴ ἑάοροαι. 

« οὐδ δ ϑαρρ). Ρ. 1412. “--- ὉΝν 

οδέϊσο. ἴεα. ΧΧΧ. 96. 1Χ]. 1. -- 
. : .ς« , : ἘΞ αὖ 

ΠΡ. ΕἸπεθσηονεσον ὙΘΒ ΣΥῸΣ ΦἾἼΑΡΕΙΓΜ. Ἐπὶ 1ρ86 νοχ Ηοῖν. , 
ΝΕ» “απαίϊο. Ῥτον. ΧΙ], 19. --- 

ΤῸ» οὐπάοπο. 4 Ῥαν. ΥἽ. 80. --- 
ΝΜ. εποβ. ΧΧ. 17. Ἐχοά. ΧΥ͂, 

90. 4 Ῥαγν. 11. 14. ἵλεως ἔσομαι ταῖς 
ἁμαρτίαις αὐτῶν, καὶ Ἰάσομα; τὴν γῆν 
αὐτῶν, Ῥχσρίθῃδ ἜΓῸ Ῥδοσβδίβ [11οὸ- 
χὰ, οἱ σιαΐς ἰδετγαδο ἴοττδσα 11|1ο- 

ὁ γῃγι, 4 Ραγν. ΧΧΧ. 20. χύριος ἰάσατο 
τὸν λαὸν, Ἐδογαΐηι8 βδηδθαΐ ρορυϊπι, 
Β, 6. ρεοοαία γειπδοδαὶ υἷο. 
γιΐε εἱ [εϑ8. ΝἼ. 10. ΤΠ. 18. 19. 
ΖΨετεω. ΧΥΠ, 14. οι. ΥἹ]. 1. 
εἰ οοηΐος [,.χ. Ν. Τ'. 8. ἢ. ν. Ηοϑ. 
ΧΙ. 4. οὖκ ἔγνωσαν, ὅτι ἰάσομαι αὐτοὺς, 
ποῦ Δρποϑοοδηΐῖ, αὐοα μραγέηι 1- 
ἴο5. -- 1Ώ)» τεπήο. 900. ΧΙ]. 41. 

Ῥετγεαπίδστιπὶ ἱπνίσοτα (78) οἱ ΝΕΕΥῚ 

ς ἴάοτ ναϊοῖ ἐδ σεσζβίαπο [πο. Ῥβδίχη. 
ΧΙ,..11. αυἱ, ἰάϑητε γεγίθ 8, ἢ ΕΒ)» 

(ἢ. 6. οεεβαΐε, 856. ἃ Ὀ6110 ἱπέδγο πο 
15γδ δ]: 15) ἀογίναν δἷμο ἀιθὶο ἃ 
ἐξ Ὁ), περετί. ---- “γηρδ, γεάϊγε Καοῖο. 

Ῥεαΐξ. ΧΧΧ, 4, ἰάσεται κύριος τὰς 
ἁμαρτίας σου. 8.1]. οαριἰν 88 ετδῖ 
Ρατβ Ῥεςοδίοσιπι, δάδοαυε, τοῦσο- 
ἴο 6 σδρενιαία 6 Π6 συλ 3810 Ρεο- 
οαἰοστιτα αἰεὶ ροίοτδϊ. --- δΩ 

ἀ ηο. Ῥτον. ΧΙΝ. 8. ἴδϑι5 ἔογίαββα 
εϑὶ γόςα ᾽ἄσϑα,, αυΐα ἴῃ δηϊεοδάθη- 
ἘΡ015 βϑίοο οὐδί ἀθ Ὀδουϊο νυϊποῦα 
ἰπῆισοηίθ, 4118 βδηαγ αἰοὶδ ἃ 88- 
ΡΙΕπΈΡι8. 4 Μδος. 11]. 10. ἐἠάσασθα; 
τὴν ὄλψναν, δἰὔτη δεάκτε. 

ΜΗῚ ἸΑΓΌΜΑΙ, πο δᾶπο. ΠΡ 

Ηπῖρ. τεπιΐδδε π|6 ρΌΓΟ. Ῥτονοῖν. 
ΧΨΥΙΠΠΙ. 9. μὴ Ἰώμενος. ψυϊκο δβἰ8- 
ἱππαπῖ, εοα ἀδάυχίεδβα 8 δ ἕν 1η867- 

εἴο μὴ, ϑετπιίδηξία 116 ροβιιϊδηῖο. (ον- 
ἰδ ἴἴὰ Ἰαάϊςαί Ψορεϊίαδ . δά ἢ. 1. 
διε τἱπὶ Ἰοσῖο ἴρ68 εεἰ δαταοάυπι 
βαθρεςῖα. Αρβοπῦτα δηΐπὶ δεῖ αΪ- 
ΠΟΥ ΟΝ 86 ϑάμαγε ἐπ ορεγίδιδ δωῖς. 
ϑιυΡΊοοΣ ἰἴδαμθ, ομ]880 αὐτὸν, δυΐ 

81 
᾿ 
ἰασις. 

ει Οὐρὶ.) τοροποθάυπι ἐα86 μὴ 
εἰμένος αὉ ἤημω, υοα 6εξ '. 4. ἀνειμόνος, 

νοοῦ ΤἘποοάοξζοη ἢ. ]. υδὰ9 οεῖ, 

ἊΝ ΗοΞ. Υ͂. 1383. Χ. 16. Μεῖυο, 

6 μ εἷϊ δογρίυτη ῥὑγὸ β. 
ἼΑΣΙΣ, απαίϊο, δαπέέαξ, δ. ταρίδ- 

Ῥουίςβ γεπιϊδδίο ρμεσοαίοτιι, οἵ 
οἰηεπάαίο ἀπέηιδ, δἴίδι γεπιεά μη. 
ΤΡ »τοίοηβμαίίο υἱπα, δαπαίϊο. 

,άμοϊα, οἴϊδτα ἰά, ἐπ᾿ φιο 

Ζετεῖη. ΨΙΠΠ1. 42. -- πῆ λεδεία- 

ἐδο. Ναῖ. 111. 19. οὐκ ἔσειν ἴασις τῇ 
φοβῇ αὐτῶν. Βοπθ υσδὰ κβεῆσυτι 
εἰ οὐ 

Ἀν. 1. ἐϑῇ πιο ΑΡΉ. πιῤἐραίέο. ---- Ὁ» 

ων, 
ΡΕΓ αυοὰ ΤΧΧ 70». ΧΥΤΙ]. 15. 
δαμμαίεηι, γ6] δρενι υἱέας ἰοπρα ἴῃ. 
[ΕἸ] εχοσυηῖ. ---- ΡΟΝ Ρτονυ. ΤΥ. 

49, ΧΝ. 4. ΧΥ͂Ι. 94. ΧΧΙΧ. 1. 
ΤῈ Ῥοβίσιου: ἰοοο ἤασις Θϑὶ ᾿ἐπιοπάα- 
ἐδο απὲπιξ, --α ὈΥΤΩ, Ρετεοίδο. Ῥα. 

ΧΧΧΥΙΙ. 8. 7. --- γὴν Ῥασέ. ραε- 
ἰογ. Ζδοι. Χ. 4. Τιορεγυμί ΝΘ 

δι ΠΡ ΡῊῸ ψν 5). --- ΓΉΜΞ 
Ῥγον. 11. 8. .--- ΓΗΒ, πιδαβσα- 

"πεηΐωηι. Ἐξεοῖ. ΧΧΧ, 21. Ρχα- 
ἴογθᾶ Ἰορίταν [.5. ΧΙΧ. 29. υὉ] [ἃ- 
τη θῖν ΝΟΧ ἰάσει ταὶ 6 νεγβίοῃμα ϑ'υτι- 
τα ΒΟἈὶ ἰσταρβῖ386 νἹἄδίας, π18}} επίπι 
οἱ γεβϑροηάεΐ ἴῃ ἰθχίι Ηθρσ. Αριυὰ 
ϑγυηηδοῆααι 000. ΧΧΧΙΝ. 16. 
γοῦρα εἰς ἴασιν, αὰθ αυοααδ ἴῃ ἰσχία 
Ηερτ. ποῦ τερεσυηξαν, δα ἀϊΐα 6886 
νἱ ἀδηζας οσπη5 δι ρυἰξαίτα το θπ- 
ἀε σδυδα, αὐἱα ἐφιδέω 4110 αοαὰς 
ΒΕΏΒ ὈΒΌΤΡΑΙΩΓ. ϑῖσ. ΠΙ. 27. οὐκ 
ἔστιν ἴασις, ὩΟΠ δδὲ σχεπιοϊμπι (ςοηξ. 
ΧΧΙ. 4. εἰ ϑδρ. [1. 1.), ἢ. 6. πον 
αυετίξ αὐ τεπιουογὶ φοίεδί. Τ[ΤὈ]ὰ. 
ΧΧΥΙΠ]. 2. Βοχὴο Βοιωϊηΐ πο σΟΏ- 
ἀομπαῖ, καὶ παρὰ κυρίου ζητεῖ ἴασιν, οἱ 
(δ θῃ να] ἃ [)6ο γοηιδδίοπεπι ρεο- 
σαίογεηι ἱτηροῦασο. (ὐσπῆ, [οχ. Ν. 
Τ. 8. ἢ. ν. βαρ. 11]. 1. οὐκ ἔστιν Ἰασὶς 
ἐν τελευτῇ ἀνθρώσου, τι] υτα δὲ τηοσ- 
419 γεηιδαϊπι. Ψαυϊραῖ. ταῖγο : γέ- 

ΒΡ ομο ἑαυτὸν (οαὰ ΔΙοχ. ΑἸά. Μη σεν. ΕΪΠροτα ρμοββεῖ Ὠὶς αὐυ͵8- 
νος, 11. 

8 

ΒΕ 

οοπθεχύκεῃ ογδίσμαωΣ, ΓΤ Ἢ 



Γ᾿ ᾿ ’ , 

ωσὶς κρίσεων σκηναί. 

ἀ ῬΝίαι νοδοσή ἤανσιρ δ ἀρήμσι γεβ- 
ἔσνον, ἐσέδα 

ἼΑΣΙΣ ΚΡΕ ΣΒΩΝ ΣΚΗΝΑΙ͂, 
πιο οίπο 7μαϊοὶ ἐπδεγηαοκία. Φ 15. δ 

Ἧ δῶρ, Παλτιδεος ἐπ ϑιοοδποίς. ἴα. 

Εχοά ΧΙΠ, 57. υδὶ να. Μοπῖξ 
ἼΑΣΜΟΙΣ, σανδς οαἱοα ἑδεὴπ ἐπ 

ἰογοιΐαγί. Ἐογταὰῖα 68 νοχ 4} ἴα, 
᾿Ἶα, δὲ βεσυπ πε ϑγτυτὰ γοὸχ αταξ 
᾿Ἵ ὉΠ α το 8 ὀδ] απεϊυτα 1 ὑογουζατί. 
δ τὺ ἰάετα. Αημ. 9005. ΧΧΥ. 90. 

Ὁ} νἱὰ. Μοπεΐ, 1.α Βόβ. ρεὸ ἰασμὲς 
ἰερανά τα οεβοε αἰασμὸς, χαρὰ ἐσ- 
πιεπίαδίονεις οἱ  ἀκρυύτεπι οαπένηι 
βἰ στ ῆςαί, ἀσὸ τοῦ αἰάϑων, ἰαπιοπέοτέ, 
αο εβὲ δῷ αὖ, ἔεμ. στάρι] οσθη- 
υι ὁ ΠΕ] οασμός. 

Ψ ἸΑΣΟ΄ Δ. Ὀχὲν Α4“αἰ. Ζδοδ. 

ΧΙΨ. 6. Μαπεὶξ νοχ Ἠερτ. σσθοβ 
ἴῃ ΤΟΧΧ ᾿Ασὶλ, δἴαυς βῖς [τα (μ6- 

τ τὰ αὦ Αδφοῖγ, Δ εἰ Δ οσηδιϑίβ. ἴῃ 
υβο δ Πατηοηθέν. Ἐναησ, [1ΠΡ. 

"ΨΙ. τεοῖα Ἰερίέαν ᾿Ασαὴλ, πὲ εἴ ἴῃ 
Θχοιιβία δῃϊυίοσραβ ΤΧῚΧ [ππ|. 
Νασταί ΗΪδγομγταιμ, οὔδια Ααυΐ- 
ἴασαι ΒΑΡ ρα ̓Δσίλ. 
ἼΑΣΠΙΣ, )ωρ. Οεπημθ βοππὰ, 

«οὐδ εἴοὶ πὴ Β]εδ ΣΘΟΘΈΘΘΘΣΙΡ αρὲ- 
οἶεϑ, ἴῃ 60 ἰδσῷθῃ οοηνοηίυης ΡἈ]}- 
πἰια ΧΧΥΠΙ. 6. [εἰάογια ΧΥ͂Ι. 7. 

ἃ Ἑτδης. μου 1, 1]. ὁ. 1., μεἰπιασίασα 
εἦυ8 ϑρεσίειη, 4118 ργαπιπιαίίας νεὶ ᾿ 
»οζυρταπιπιος ΔΕ δίας, 6 υἱγθης- 
θυ βοιαμῖβ ε880, δ ποωατε βδηλ- 
τασάο, ουἱ ΡΙΙΠἶὰ8. ὑδηθνοσβδυα ]1- 
Ποδτι ΔΙ θατη δ βοσῖθι. τυ αἄα- 

"πα;. Ἐποὰ, ΧΧΥ ΠῚ. 19. ΧΧΧΙΧ. 
9. --- Ἵ2 Ῥυὺγσριμ. ἴοῳ ΠὈΠΙΥ. 19. 

δ᾽ ϑγηάταπος. χαρχηδόνιο.. Οοπῇ, 
Βυδυπίπιη ἀἐ νοβεία Βδοατα. ΗΘΡΥ, 

41,10.ὄ 1]. ο. 10. 

Δ ἼΑΤΗ, Σ,΄ πιράϊομδ, δαπᾶπδ, 80 
τηείαρ. φμὲ ορει γεγί, δέει αἀγμυαί. 
ΝΕ βαπαπδ. δον. Χ]Π. 4. ἰαταὶ 

κακῶν «ἄνγες; ᾿Ιαταὶ καχῶν Μοιῖ- 
ἔλυςοοπὶο βυπί σμγαίογοα πιαϊογμῖ, 
ταὶ γεγο; φιὲ νιεπάαοία αὐἀμυαπί 
οπιπὶ πἰθίίο, σοποίπη απ ἐδ ἸΕΤΩΡΘ π|65- 
ἀκαοῖδα. αυϊκχαῖιϑ, αἱ ψεγα ϑδοιεῖι8 

4 

ϑ2 

δρατῆς ΔΌ ὁ 
᾿δατροὶ, α 

ἸΙατρὺς. 

ρὲ ΤΧΧ, ποὲ. 1 ναχοῖο- 
ἤδη, ἰΓαημδί} : σμοτες ῬΕΓΌΕΤΦΟ- ΄. 
σιῖῃ ἀορπιαίμο. Ἐουσίδβϑθ ἔδιιθῃ 
ἴοοο καχῶν τεροποπάυμῃ δὲ κακοὶ, 
'δς οἰλίυσεέϊυίη, ομγΐθεα 686 ἴῷ ΕΧΧ 
γεῖρα Ἣν θῶ, ἃς οοδ]υΐδ86 ἀ.λ8 

γεγαίσιοβ δὰ ΝΣ τ Ρὰ Ῥενμεδίε3. 

Νέφο δάτποάυπι γΘρΌβπαγαιβ, αἱ α}8 
βἰαϊαεχοῖ, ἢ ΤΧΧ ἰξα8 6886 
βοπίοπίίδθ, μος πιοᾶσ πὰ οὐ θα 
τεἀϊβεμᾶδο : ὑμεῖς δὲ ἔστε ἰαταὶ χα» 
κῶν καὶ )ατροὶ ἄδικα «ἀντες, υἱ ἰαταὶ 
καχῶν δὰ Ὑν ἡθὸ ναοσοπάση σὺ 

εἷξ. (ὁ τοῦτοι ἰατὴς αὮ λάομα;, υἱ 
, ἀεβοοα τ, δίαας 

ΑἸᾷ. οἴἶοτε, θὰ ϑγιε- 
ΤΑΘΟΪΙ το  αυ}8 πί νετβίομοτη ΑἸῈΣ. 
τηϊστανῖς. Καὶ.) 

ἸΑΥΤΡΕΈΓΑ, πιϑοαϊο, οαγαϊο. 
ΝΕ, ἰάδια, αὶ Ρα;, ΧΧΤ. 18. --- 
ῬΆΤΓν ἴσια. ὄφεσα, ΧΙΝΊΠ. 3. 
δὶ ἐονίδδβο Ἰθεσ τὺ] “ Ἰεσούυῃί 

ΠΌΤ (ὕέτειι, ΧΧΧ. 18. ΧΙ. ἃ 
11. ΑΙοχ. ὠφέλεια), ἀποά δἷ» Ὀυμὴ 

ἀονίνατοις, αυῦ νοοεῖὶβ Πεῦσ. ῥὲγ 
τηΘ(ομντηΐδηὶ ὧδ οὐσεύίθ: ἰαμάὲς ἰηϊοἷ- 
Ἰεχεσγιχηί. 

ἸΑΤΡΕΙ͂ΧΑ, δεῖ. δῶρα γεῖ μισϑώ- 
ματα, ρτγαπιῖα, χικε τεφαΐοο αἀκαηΐωτ. 
ἌΡ Νῶν ουγαπο σατο. Ἐχοὰ, 

ΧΧΙ. 19. [εχ. γε ΜΆ. Βγεπι. 
᾿ἸΙατρεῖα (ϑῖς ΘΏΪΤΩ ̓ Ἰερεπάστα γἱά6- 
ἴῸΣ ῬΓῸ ἸΙατρία), ὁ μωισϑὸς φῆς ἘΣ 
πείας. ᾿Ἰάτρεια (ϑἷς οηΐτη οἱ 
τϑροῃεπάυτω νἱἀοαν ῥγὸ ̓ Ιατρία) ἃ 
ἡ γυνὴ, ἡ ἔχουσα τὴν ἐπιστήμην. Οοπῇ. 
Ῥο]]υδοτὰ ΤΡ. βορτι. 177. εἰ 1. 
ΥΙ. ΒΟΡΤΩ.- 186. 

ἸΑΤΡΕΥΏ, πιδάφον, ομ7Ὸ0, δανο. 
ΜΝ ΆΠΙΩΣν πῆρ. ἰαϊίο,. 4. Ῥαν. 

ΟΧΧΙ͂Ι. 9. λατρευόμενον. ἴτα, εἰπε ἀυ- 
Ρίο ἀδοερ ν. 6. δυΐ 6Χ τογα οοη- 
δεῖυσα (γαπβίυϊοσγυπί. --- δ ΘῪ 

ῷ Βα. ΨΠΠ. 49. 1Χ. 15. 4; Ῥαγαΐ. 
ΧΧΙ͂Ι. 6. εἰ 4110]. τ πθν οαγα- 

ἐΐϊο. ον. ΧΧΧ. 11. 
ἸΑΤΡΟΙ͂Σ, »ιραίοιιδ. 7» Ῥατί. 



Ἴβις. 

ἐἰδας Αι. 168. 11]. δ. ἠαερός. 
-- 590. Ρασῖ. οὐποίππαίογ. “οῦ. 

ΧΙ]Π]. 4. ΜΔ 5. νΥ. )ατής. -- ΝΘ; 

:απαδο. Ῥτονεῖθ. ΧΙΥ͂. 32. Ἰατρὸς 
χα δίας, ὉΒΙ ῬτῸ μξ Ὁ ΔὉ ἰεβεταπί 
"Ὁ ἐν 0 -- δ)» Ρασζιίο. 9 Ρασ. 
ΧΥῚΙ. 12. .00. ΧΙ. 4. 76Γ. ὙΠ. 
25. --- ΝΡ Ρἷαν. "πογίμι. Ῥε. 

πε θὰ 
ς "απ τα, ΜΙ δὰ ροείοτίοσασω ἴο- 

εατι Μοπεδαοοπίαπι, ϑίγ. Χ. 10. 
μαχρὸν ἀῤῥώστημα σχώκτει ἰατρός. δὶ 
Ἰοσῖιο 5818 οϑῖ, πος Ἰοοῦ σχώστει γ0- 

κόπτει, Ἰοοο ἰατρὸς 801]- 
βεπάσπι ετῖς ἰατρὸν, ΒοΟ βεηϑα : 5τ8- 
γὶ9 οἱ ἱπνοίοσδίι ταογῦιδ τῃοαϊ]οἱὶ 
δὲ πιρτίυτ, ναὶ: πιράϊϊοὶ δγίοτῃ 
᾿πρη δἰ υαξξ, διέ : Ποὴ δϑὲ {πὶ ΣΟΥΡῸ 

ΠῚ5 τηροῖμπα νεςιδῖο. 

ε τ ἐδὲς, ανὶδ ἔἶδοι “Ἅ0- 
ἀπῖβ ρτ ρ τα, δυοίον οἰ γθίετ!β, 8οῦ- 
Ρεπῆρυς ἱπέδειδ, δδαπα ἱπ ἀυρ] ἰσὶ 
βεθεζε πῖστα οἱ σα ϊάα, Μά, Ρ]!- 
ὮΝ ΝΠ. 27. ες Ῥχοὶ ἡ 

ϑέεράδη Τμεθ. 1, Οε. (Εα. 
σὰ.) Τάχα. 1. Ν͵ο οὶ, 4. [0]. ΟΟΧΧΙ. 
964. 613» ποοίμα, ατὶΣ σι ποοίμ 

βαραίε" ἂς υοἴαέ, 8 ἢ» σγερμδοι- 

ἔμπα. 1,ανῖς. ΧΙ. 17. υδὶ νά, σθαι. 
ἀ τὰ] οταα. ...- χοῦνν "οηδϑάμία. 

εας. ΧΙ͂Ρ. 16. τἰοὶ ἔοτίβ, δΤΟΥΘ 
δτασίοσσο, σοσῦα Ὁτατᾶ 111: Ὸ 

ἰηῖ, οὔτι ἴῃ δος 
οὔατ Ἰούο Πγ0)» ΘΟΤΩΣΠΘΙΟΓΘΙΌΓ. 

ἵκσ, Ογσεῖι ΜΒ. Βτεῖω. Ἴβιν, ὄρνεον 
ὅν. 

ἸΓΝΥΆ, δεὺ :γνύη, ρορίεε, ροείε- 
ΤΟΥ σιν Ραγε, ἃ γόνυ, αυοά 10] 5: 
'α γόνυος, τυὲδ σέλε. Ἄν, οορηαέιο. 

ΕἸ βαρ. ΧΥΠ1. 21. δὲ ΓΧΧ ποσὰ 
ἀμοί!, δ νεζϑσζη γυοσίβ 

Ἱπποχαιξεβ, τε αἱ- 
νυ ἤοσιχῶς καῖς ᾿Ῥγνύαις. ὟΝ υἱραῖ. ἐπ ἀμας 

Ραγέξεε, τοϑριοϊεῦβ Ατσδῦ. ψαλΐν, 

ἄσἱεί!. 1, ΧῚΧ ἐοτεδαθε τδδομθιι ἢδ- 
δυσσιης οοζαμι, αὐδε ἰδίσοια ν. 96. 

88 Ἴδιος. 

πὸ ἡμνλαθε Ηφουοι. γνύα, ψυχὴ, ἣ 

ὕ γόνατος ὕκιθδεν μάρος, υϑὶ ΡῈ 
Ἰδίε. Οοπέες αυοαυς Τἰϊππδπη. δὰ 
Ζομασ. οοἱ. 1084. 
ΙΔΕΆ, ὕόγπια, ἐρεοίεα, σἰπιϊβέιαο, 

υμῖδειε. ΓΙ Ὁ; εἰ πάο. Ὅτι. .. 

8. κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ, γιιχία εἰνεὶΐ,- 
ἐμαΐποης νεὶ ἐπιαχίποηι διιδίὰ. --- 

ΠΝ. συέσις, υμέια. Ἰλδῃ. 1. 18. αἱ 

ἰδέαι ἡμῶν, υεἶξιιδ ὩἸοδισὶ. Υἱάσ εἴ ν. 
15. ὅγγωμ. 7οὉ. ΧΙ, 47. Ιης. 1,εν. 
ΧΙ͂Ψ. 387. εἰ ςοηΐ. 9 Μδος, 1]. 16. 
δίς εἴ ἀδ ἡχοὶε οἱ ἤόγπια λοπιένὲς νο- 
σα δριιὰ ορίπιοθ βοσὶρίογεβ ατε- Κὶ 
605 Οὐσυγγοῖε, οοδγα Τποιηδη) Μδᾶ.- 
αἰδίτυτα οὐἰομαϊς ΑἸἹΡοσιὶ δὰ Μδ}. 
ΧΧΥΊΤΙΙ. 8. Ρ. 168. εἰ 8056. Ηεσγοῇ. 
᾿δέα, ἡ ὁμούτης, μορφὴ, εἶδος, χαὶ τὸ 
ἐλάχιστον σῶμα, μωρία. 4 Μδος. ἴ. 
14. σύσα; αἹ τῶν σαϑὼν ἰδέαι. Τά. ν. 
18. σοφίας ᾿δέοω, Βαρ᾿ ΘΕ ρατέεδ. 

ΙἼΔΙΘΟΥ͂Ν. ἶρβα τὸχ ΗἩδρσ. 
ΓΛ). Αᾳυ. βγη. οἱ χΧ Ρκ. 

ΧΙ, 1. Βεροπομπάντι δυΐδταη οαΐ ἡ 
᾿Ιδϑοὺμ, αὐ Ἰοσίτιν δρυὰ Επιβορίϊηι 
ἴῃ σον. δὰ Ἔν, οοάἀοτοῖυπι οἱ 
ἴῃ Οοά, γαῖ. ε Αάϊεγο φο]αῖο. 
Οοπῇ, Οτθοδ Ρ. 318. 

ΨΙΔΙΟΎΥΤΎΡΑΦΟΣ, »ιων 

δξαγαΐμε. Ῥβδϊτω. ΟΜ. 1ΏΩ90Σ. ὁ 
μὸς ᾿διόγραφος εἷς Δαυίδ. 

ἸΔΙΟΠΟΙΕΌΜΑΙ, » 
,7αοῖο, υἱπάϊοο, πιϊλὲ πο ἡ αν 322» ΜΝ 

γοῦ. 8 ϑαια. ΧΥ. 6Θ. Ἰδιοπομῖτο Ἄβισ. ἑ 
σαλὼμ, τὰς καρδίας υἱὼν ᾿Ισραὴλ,, εἰδὲ 
οοηοὶαδαξ ΑἸὈϑαίοτα ασύτηοθ Α]ἰοττιαι 
Ἰεταδ]. βδλλοὶ. δορὰν. Εἰθοῖγ. 687. οί 
Ατϊδίορῃ. Εαυϊξ. ν. 1058. 

ἼΔΙΟΣ, ργόργίεισ, διδδ, ργϊσαίει. 
ἈΠ} Ῥασί. Ῥδῆ. δεμεάϊοιιια. Ῥτον. 

Υ. 18. ἰδία. Τερόταιι 7}. (Ἢ 

αυσαὰθ ΑΥδρβ. δερεσυβ οοπλΐοὶς ἰ6- 
βεπάππι ἡδεῖς, αιμεε ἸΏρΈΠΙΟΒΘ ΟΟΏ- 
Ἰοεΐυγα Μοίδοαι δαοίον δία οοπι- αὶ 
Ῥεσθαίυν. --- “1, πιαπα. Ῥτον. 

Ν΄. 19. ἡ δὲ ̓δία ἡγείσλω σου. ϑετίθει- 
ἄυσῃ 5'πο ἀυρῖο φιλία, αὐ Ἰεροσὶπὶ 
τ ο0]1. ΝῚ]. 18. Οοσξίο ϑοδοὶ. οα. 
Βοχα. φιλία αρεῖ. -- ἢ κυδῖχ, δμμθ, 

ἙΕ2 



τὰ ἴδια, 

α 6)μ5. ὅοὉ. 11.11. γον. ΧΧΨΙΠΙ. 8. 
--ΘΟϑν ῬΊΙυγ. ἐπηέαίε, Οεη. ΧΙΝ. 

14. ἤδιοι, υεγη, αὖ ἵρεο Αὐδναλαπιο 
εὐμοαί!. Ἰοάυχετυπὶ ἃ 77, αἰμὲ, 

ἐὐμοαυϊξ, αἱ 5 1. ᾳ. αἰμπιπί. ὙιάΘ 
Θου)δηβίυση δὰ Ῥγονεῦῦ. ῃ. 373. 
8646. 8. ΜΙΟΒδ8]18 ΘΌΡΡΙ. Ρ. 844. 
Τγοββοηῖυβ ἴῃ Τοπίδαι. Ρ. 82. ποῃ 
ἀυριαῖ, αυΐϊῃ 553} 9 οορτδνοσιηΐ. 
-- , ἔωμδ. Ῥχον. ὟἹ. 3. --- ΓΛ) Ὁ, 

) παξυίαε. Ἐποοι, ΧΧΙ. 80. Ι,ερίτυς 
Ρτωΐοσεα γον. ΧΙ. 94. δὶ εἶπα ἀὰ- 
Βῖο δΐβ τῦν Ἰερεγαπί, εἴ αἰΐεγα νἱοα 

ῃ ποίίοηο "αοιαΐμηι, τεὶ ζαπεϊβαγὶΣ, 

ρώηι, ἀύδτα οἴΐδτη ΑὙδΡ. ἰ ἢ; "2 δΑ- 

Ῥεῖ, δοοθρίββα νυἱάθηίγ. ϑίγδο. ΧΙ. 
895. ἀταλλοτριώσεν σε τῶν ἰδίων δου, 
ΔΡΔΙ ΘΠΔΡΙς [6 ἃ ̓ γοργὶδ ταϊ8. Μία 
εἰ 2 Μδος. ΧΙἧ]. 22. 2 δος. ΙΝ. δ. 
κατ᾽ ἰδίαν, 86. χώραν, ἐπ ἰοοο ργίναίο, 

ς »γιυυαίϊπι. Υ᾽ὰα οἱ 4 Μδςοβδρ. ΧΙΥ. 
41. εἰ Οοηξ, Τὰς. ΓΧ. 10. δο 1,870. 
Βοβ. ΕἾ]}08. ατ. Ρ. 2941. 2 Μδου. 
ΙΝ. 84. ὁ Μιείλαος λαβὼν ἰδίᾳ (δ8ςεϊ]. 
χώρῳ γεϊ μερίδι) τὸν ᾿Ανδρόνικον, 6 ῃ6- 
Ϊαιβ ργίυαίδι ΤΡ η8 Απαγοηὶ- 
συ. (οπξ, 1 (ον. ΧΙ]. 11. 2} ̓Δη. 
ν.Η. 11. 89. 

ΤΑΙ ἼΔΙΑ, 86. οἰχήματα νοὶ δώ- 
ματα, ἄοπιια δια, σάθς δι. ἢ ΓΛ" 

ἀ Ἐ51}. Ν,. 10. εἰσελθὼν εἷς τὰ ἴδια, 1π- 
στεάϊοης ἄοπιιπι βϑυδτω. 6 ἴ6χ. 
Ν. Τ. 9. ἢ. ν. Ηεγοδοίυβ [21. 1. 6. 
109. αἰχὶΐ εἰς τὰ οἰκεῖα. 1 Ἐπ6:. Υ΄. 
47. ἐν τοῖς ἰδίοις, ἴῃ δεαϊδιδ βαϊε. 
ψυὶρ. ἐπ γεδεδ σι. Οοηΐ. Μυποῖο.- 
ταπι δα Απιοηίη. [10. Μείδῃι. ς. 6. 

ΤΙ ΤΩ͂Ν ἸΔΙΏΝ, 86. χρημάτων, 
αἰφμτα μτοργίογεηι, Ἀ. 6. αἰχμα ρογ- 
ἐἶο δ ργοργὶδξ δομίξ. νὃν ἴαϊ. εχ 

«ΔΌΣ» 8 νη} ἀερίμεεί. Ῥτον. ΧΧ. 

93ὅ. δα 1 ΠΧᾺΧ ςὶ τῶν ἰδίων ἀ6 δὺο 
δα ἀογμξ βοῆβιιβ οδι184, οἱ νοσὶ 
νὴ Ῥοξίας 10] τεδροπάες ταχύ. Υ]ὰ6 
ΑἸἸΌΣ Δεσασότης, Οἶχος οἱ Χρέος. 

᾿ΙΔΙΟΤΗΣ, φγορτίείαξ, εἰηρεϊαγὶς 
γεὶ μπαίμγα τὲ ταίΐο. ϑαρ. 11. 28. 
38 Μδοο. [1]. 17. Ῥιοϊοπιδιἄα τὴν 

} 

84 Ναὶ ἰδοὺ. 

ὀνομαζομένην διὰ τὴν τοῦ τύπου ἰδιότητα ῥο- 
δοφόρον, ατ186 ΟὉ ἰοοὶ παΐμγαπι σορηο- 
ΤΩΙ ΠΘΡΘΙΟΣ γοείζεγα. 8:ς ῬοΪΐγΡ. Υ͂. 
68. 1]. αἱ τῶν τόπων ἰδιότητες. 

ἸΔΙΏΣ, ργοργίε. ϑαρ. ΧΥΤ]. 10. 
νυϊσαῖιβ ποὰ πὶ οὐαϊϑ. Ἐρι- 
ἴ5886 Ἰεροηάαμι ἰδίῳ μάρτυρι, ῬγΌρΤίΟ 
ἐεξίε οοπάεηιπαία, ἱ. η. τῇ συνειδήσω τι 
βοαπδηξρυθ, αὐ αιοηθθ Βαρεῖ δ. 
Οοταρί. Ογτῖ]υ8 16χ. ΜΆ. ἰδίως, 
ἀρός σε εἰρημένον. 

᾿ἸΔΙΩΤΙΚΟΙΣ, ργίυαίμς. 4 Μδος. 
ΙΝ. 8. τὰ Ἰδιωτικὰ χρήματα, Ῥδουπίθ 
Ρεῖναῖθ. [Ὀ. ν. 6. 

ἸΔΟΥ͂Ν, ἐοοε. 1. Εσοοῖ. ΧΥῚ. 

43. -- νυν» ΗΙΡΒ. ἃ ΝῺ» ἰαπβο. 

ἘζΖεοῖ. ΝἼΙ]. 12. ἰδοὺ ἡ ἡμέρα. Βοπε 
υοδαά 5θῆβιι). ---- ἘΣΤῚ Π οοποορίμδ 

οεί. 700. 111.92. Νίοῃ αὐ ΤΟΥ, 608 
ΓΙΣΓΙ ἰερίββθ, να], αὐ΄ 4] }18΄ ῥ]δουϊς, 

ὙΔΠ, ἐ0οε, 864 βοηβυμπι ΠΙΡοσία 8 πος 

Τη8]6 ἜΧΡΓΘΒβοΓ απ ΐ. --- ΤΠ, ἹΠΊΡΟΓ, 

αφρίοα. 1ε6. ΧΧΧΙΠΙ. 30. --- ΠΡ.) 
πεπο. 1 Ἀος. ΧΥΤΙ. 28. --- ΠΝ 

ἱροῦ. υἱάο. αεη. ΧΧΥ͂Ι]. 27. ΧΙ, 
41. εἴ δὶ βαρίιβ. [ορίτυῦ ῥτγϑ- 
ἴογθδ βθς. οοά. ΑΪοχ. εἰ Αἱὰ, ἔχ. 
ΧΧΧΙΝ. 29. δηΐδ αἱ «λάχες, υν] ἀ6 
δϑι.0 Δα] 1886 νυἱάθηζαν. 
ἴΑ886 10ὲ Ἰοοιίο δὲ νἱῦοδβα, οἵ ῥῖὸ 
ἐδοὺ οὐ τορομοπάυπι 6βὲ αἱ δύο, υἱ νἱ- 
(ἰὰπὶ ογίιτι 8ϊ[ ε σοῃζπυλ βευ  ρθπαὶ 
Σαῖοηα. ἤδη. Χ. 8. 8ες. ΟΠ ΐ8. υδὶ 
ἰδοὺ αῃῦδ πνεῦμα ἃ ΠΟΠΏ.]}18 δὰ ὙΠ 
Τείδυταν, υἱ ΓΙ Ἰοεχοτίπι. ὙΊά δά 

ἢ. 1. βερδασ. Ῥυεοΐθσθα ἰερίίυν αυο- 
46 Οδθηθ8. ΧΧΥΙΙ. 86. ἐδοὺ δεύτερω 
φοῦτο, ὐϊ τὸ ᾿δοὺ 'π τΤοχέι ΗΠ ΘΌΓ. πομ 
ἀϊξοσίς Ἴχργεββαπι Ἰερίυγ. ΠΟ 
110. 1Π1. ΑἸ]εροτ. Ρ. 96. Οοά. ΑἸοχ. 
εἴ Ο(ομρ]. ἤδη Ἰεχυπί, βϑῆϑυ ἕξγε 
δοάεπι πῃδηθπίθ. Οοηξ 1κἰς. ΧΙΠ]. 
16. υδϑὶ τιαπιξδεϊ ἰδοὺ βυποηγτηυπι 
τοῦ ἤδη οοουγεὶς. (Οεΐδγυπι οοηΐ. 
Ηοτπειαδηηὶ ὅρεο. 1. Εχαεχγοϊϊαις. 
σεῖς ἴῃ ΤΧΧ ὑ. 88. 864. 

ΝΑΙ ἾἸ)ΔΟΥΣ, Να δσοεα. λιν ἐπι- 

τπαο. Οοη. ΧΥ͂]]. 19. ᾿ 

ἃ» 

“οὰ ἴοτ-- 

σους. 



δου δὲ. 

ι ἸΔΟΥ͂ ΔΕ; εδοε πέξσειε. Ἰ Αᾳυ. 

00. ΧΤΙ͂Ι. 15. 
ἸΔΟΥ͂ ΕἸΜΙ, ἔσσο ἐμπὶ, νοὶ αὐά- 

σαπι. Ὑλ)» δρε πιᾶ. 168. ΤΧΥ. 1. 

ἰδοὺ εἰμ) τῷ ἔθνει, φοοε αὐ τωπι ρεπίϊ. 
ΟΥ̓Κ ἸΔΟΥ͂. » ΣΝ)» ποππε. 

9 Βερ. ΧΥ͂. 6. βεο. (οπιρῖαϊ. 
ΨΙΔΡΟΏ, «“ἄο. 4( ΜεοςδΌ. {Π]. 

Ἴ. δὶ ρῥγὸ ἱδρῶν ἴῃ εα. Βγεϊῖ. τηδὶθ 
ἱεγίτωατ ὑδρῶν. 

δ ἽἼἽΔΡΥΜΑΙ, γπιου, ζωπάον, υπὰθ 
φΡϑιτὶς. ἡδρυμένος, Ἀτπιαίεξ, Ζωπάαξι. 
1}ὃ» Ῥατι. γῆ. εἀμοαίις. Ῥβδ)νω. 

ΟΧΊΠΙ. 18. ὡς νεόφυτα ἱδρυμένα, ἴΔῃ- 
αθλτῦ πον ἰδ ἔγηιαία;, 86}}. 
ἴῶδπιι, πί βοσὶ 80]οῖ δ αρτυπι “0- 
Ἰεπῦθιιθ. Αὐρτβμπιδ: οὐπείαδια. 
ἴῃ }118 οοπά,. Ἰοριίαν ἡδρυμένα, αι: 
οἱ τόσα ἰοσο Ἰυάϊςε Ϊ,., Βοβίο. 
γιάδ δα ρτβϑ 8. ν. ἀδρύνομαι. Ἠεβγολ. 

ς Ἰδρυμένα, ἀνατεϑέντα, ἣ ἠσφαλισμένα, 
φεγιμελιωμένα, κατισχευασμένα. --- 
"ἼΟΥ:- ϑγιασαδοῖ. 906. ΧΙ. 18. --- 

ἘΡῚ λαὐέίο. ϑγτητα. Ῥ. ΧΧΥῚΙ. 

60. (ὐπιροείίατπι 6886 οχἰ βιίγηδυϊ 
Βαβο νόύόπὶ ἐσ τὴ ὑτὸ γὰ» εἴ 132. 

ἽΔΡΩΣΣ, «άοτ. Σγν}» Ἰάστα. Θ΄ ἢ. 

ΠΠ. 19. ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φα- 
γῆ τὸν ἄρτον σου, ἐπ «μάοτε υμέδιι ἐπὶ, 
᾽ν 6. ἐπ πικίξο ἰαδοτε, σοταθ 65 ρϑπεπὶ 

ἀ ἴὰπια. Οοηξ. 9 Μαςς. 1]. 27. 5΄᾽΄ο εἵ 
Ἡεαοάυβ "Ἐρ;7γ. ν. 287. τῆς δ᾽ ἀριτῆς 
ἱδρῶτα ϑϑεοὶ «ροπάροιϑεν ἔϑηχαν, δῖα 
Βοποόσοσα νοῦο δάογοωι, ᾿. 6. ἰσδο- 
τεπε, ὨΪ Ροευεχυηί. Ηρφογοῖι. οὗ σὺν 
ἱδρῶτι, οὗ σὺν καμάτψφ. --- νῇ» διάογ. 

ϑγηνι. ΕΖεςῦ. ΧΙΙ͂Ν. 18. ἐν Ἰδρῶτι. 
ΦΊΕΒΑ' Δ, Ἐπὶ ἰρβ84 νοχ ΗβθΌν. 

ΔΓ» Ῥατγίαιτσίσέ, Οτεθοῖβ 1 [ΟΣ ]8 6Χ- 

Ῥτεββα, αρυὰ Ηεῦτ. Ρ6. ΝἾ]. 1. 
ε ἸΕΔΙΔΙΆΞΙρεα νοχ ΗΈΡγ. ΠΥΤΥΤΣ 

Αχια. Τποοά, 4 ὅ8π, ΧΙ]. 96. ὁ ὁ 
ΨΊΕΞΟΣ. Γδδ ν γυΐσο οοΥ̓ΗΙΣ, ἃ 

γίσιϑ δουταΐμα. θοῦ, ΧΙΨ. 18. β6ς. 
Οχου. γυϊσαῖι5 ἐζίορ μαροῖ, υπᾶθ 
Ιαςι]οπίος δρραζεῖ, Ἴξος δας ἽἼξιος 

τοροπομάσχῃ 6886. 

85 Ἱερεὺς. 

ἹΚΡΑΆ, αοοὺριίεν. Υ)» πέξις, ἀ0- 

; “εε. ἴων. ΧΙ. 16. καῖ. 
ΧΙν. 15. 7.00. ΧΧΧΙΧ. 46. -- 

χυοά εἾα8 ἔοστταδ ἱῃβο δ τε] ασδ 
ανϊσυϊε ομοϊαρεβολπί. Ὠδυϊ. ΧΙΥ͂. 

ὄὅ. 
ἹΕΡΑΤΕΙΆ, φαοεγαάοίδεπι. “δ, 

Ἑρλοά, ανεϊομΐμηι ταοεταοίαἰε. ΗοΒ. 

111. 4. δοϊίοοε Ερμοὰ ογαὶ ἱμδίψχτιθ 

βδοου οίβ. -- 1172» ἰπδη. Ῥιἢ. Εχ. 

ΧΧΧΝ. 18. ΧΧΧΙΧ, 48. ---- ΠΥῚΩ- 

Ἐχ. ΧΧΙΧ. 9. ΧΙ. 18. Νυμι. {Π|. 
10. οἱ δἰδὶ βερὶυβ. ᾿ ἔ 

ἹΕΡΑΤΕΥΜΑ, ἰάετ. ὨΥΣΤΩ» 

»ἷαν. «αρεγάρέες. Ἐχοὰ. ΧΙΧ. 6. 
46 βύρσα 8. ν. βασίλειος, 8. δίῃ ΓΖ. 
ἀς 14]. Μδοοϑᾶ. Ρ. ὅ8. 
ἹΙΕΡΑΤΕΥΏ, “αοεγάοίο ἤιηροτ, 

Φασεγαίοίεηι οομαδίδίμο, οἴὔδτα υεείϊέω 
Ξαοεγαοίαἰᾳ οΥΟ αο αἀπροῖο. 171» ῬΙΒ. 

Ἐχοὰ. ΧΧΥΙΠΙΙ. 1. 3.4. ΧΧΙΣ.Ὶ. 
οἵ δἰἰθὶ βρίυβ. Ααυ. 168. {Χ1]. 10. 
ἡερατευμένον στιφάνῳ, δαοετἀοἰδὲ σοτῸ- 
πατς ρμογίαπίεπι. ἴα Ἰηιογργοΐδίυγ 
Ηϊογοηγιαιθ. υϊραῖ. οογομαξεπι 
οογοηα. ϑγτατπδοδυβ Παϊνεῖ χεχοσμη- 
μένος. 175» Ζασογοα. 1 ϑαϑτω. 11. 80. 

4 Ῥαν. ΧΧΧΙ. 10. --- 2772» “ασεγ- 

ἀοίξωπι. Νύχτα. ΧΥ͂Ι. 10. 8 Ἐϑάᾶτ. 
ΥΠΠ. 48. Ηεῦτ. Ὁ Ἐπάν. Υ11]. 

17. 1 Μδος. ]]. ὅ. βουλόμενος ἱερα- 
φεύειν, ἀρρεΐεδαὶ αἰσηϊίαίονε φιπεηιὶ 
δαςσεγαοίιϑ. 

ἹΕΡΑΤΙΚΟῚΣ, δαοσεταοίαἶ!. 4, 

Ἑρλοά, απιξομίμηι ξαοεγἀοίαἶε. ϑγτοτα. 
ψυᾶ. ΧΥῚΙ. δ. ἔνδυμα Ἱερατιχόν. [π|- 

σοτξαβ ἰῃίεσργαβ 101 βἰ παρ! οἶτον ἔνδυ- 
μα Βαρεῖ, Οὐὶ προθββασῖο ἱερατιχὸν 
δἀἀοεπάυτα οβι. 8 Εβάγ. 1. δ4. Ἰερα- 
φικὴν στολὴν, 001]. Υ. ΤΌ. 

ἽΕΡΕΓΑ, δαογβοῖωπι. ΓΥΎΦν».7}6- 

τα. ἃ Άερ. Χ. 90. ἁγιάσατε ἐερείαν 
τῷ Βαὰλ, βαποιβολῖα δαογίοῖμηι 
Β6δ]}. Ηοσυοῆ. ἑερείαν, ϑυσίαν, θῦμα. 

ἽΕΡΕΥΣ, ταοογάος, δαογίβομδ. 

Εδ 

ΤΌΦ) Υν ποοίμα, ἃ οψφ: οδείωρμξ, ΓΚ 

.ὦ»" 



“Ἱερεὺς, 

α Ἔϑ. εμ,. ἴηοοτὶ, Ῥραῖτη. 

ΟΧΧΧΨΥΊΙ. 1. ἔνωτι ἱερέων, ΟΟΓΆΙΩ 
βδοεσθοιρυβ. ΕΥρῸ ἱπ ἰρτορὶο εἰ 
οοανθηξθοιι ϑδοσίθ, Νοῦ πιδὶ6 αυο- 
Δα βρηϑυσωη, οἱ οῃυρηΐθηζοσ βοσίοὶ 
οὐδοπὶβ. Νοθη}}} [ηἰ|. ΤΌ] μὲσ 
ΟΥΤΟΝ τάξες Ἱπ(ο]]ορυπί, ϑοὰ νἱά6- 

ὯΡ τὶ ΤΧΧ []ηΐτ, τογβῖο ἢ. 1. 
ῬΓεβΒίΑ ΠΕΣ 6866. ---- ἤ) 0} ἀοπιέπμδ. 

Αᾳυ. οἱ βγιμπηι. δε6. Ῥχοοορίυμ. 
ὃ 4 ΝΙ. 8. ἀπὸ τῶν ἱερέων, 86ς. 
Μοπίίαυς. δυύΐδι ἀπὸ τῶν ἁγίων. 
Μίτὰ νἱἀείαΣ υἴτδαιια νογϑῖο Μοηῦ- 
ἐκυσοηΐο, 4α] ε᾽..5 σδυδᾶχη 86 ἱστιοσα- 
Τὰ ἑδίείυγ. ϑδ6α .)».»., υἱ ΟΥ. χύριος, 

ἴπ ΘΝ γβιτι υἱγὸθ ἐπ 5:0 ΡΈΠΕΓΕ 
ἐμοίρηει, ργίποὶρεδ εἰστίβοιι. αὶ. 
δ υἱνί. ἔχχ ἀαὺ τῶν ἀρχόντων. [κ᾿ 
Βδης ποϊομθτι ἰηῖξ. ᾿ἰδυάαιὶ μὲσ ἀ- 
γίους ἜΧρτ τ τ6 νοϊυογαηὶ, ααῖριυιβ 

ο Α1]109 οοτίδιῃ ϑρεοίθῃῃ τῶν ἁγίων, 
ΠΟΙΡΘ τοὺς ᾿ρεῖ, δυρϑςυα!. ϑυπὶ 
αιαίρχη, τὸ ἢσθο ΟὟΤΟΙ βάδάδσα, ὌΝ 

ΓΒ. 1. ἑποοία ϑιάαα, φωὶ ὔω- 

᾿ ἄσαπι ροεεϊἀεδαηὶ. ---- ἸΝνὶ » 8078. 

705. ΧΧΙ. 420. τῶν ἱερέων αὐτῶν 5860. 
Μομπε. δὰ γεροπειά μι εβὲ ὁρίων, 
πἰὶ τοοίδ δου ΟΣ 1π τοϊϊαυΐα ᾿ΠΡγῖς 
εἰ (δὲ. Νίοερῃ. Οεΐογυμ Ἰερογιης 
Ὁ) }» γ1ά6 δὰ Β. 1. βοβιασγέθηροσ- 

ἀ σίυτα. --- 119: σεη. ΧΙΝ. 18. ΧΙ, 

48. εἴ 4110] βεβρ βαῖγαμθ. Ησβ, ΙΥ. 4. 
ΟἹ ἴδπιθ ΟΓῸ ῥερεὺς ΠΟΟΘΒΒΑΣΙΟ σὸ- 
Ῥοποηάαπι δδὲ ἱερεῦσι. --- ὈΘὉ5. 

αν. δαογ βομ. βορῃ. 1. 4. --- 
Ὁ» δἰγαέμηι, σταδδαίμηι. ΑΥ̓ΩΔΟΒ 

ΠΠ|. 13. Μρεῖς. ἸΙΧῚΧ δβοϊοεῖ, οτὰ 
ΠΟῚ ἈΒΘΘΟΌΓΙ 6βϑθης ἢ. ]. δϑῃβυχη 
γοῦν! ΗΡΌΣ., βου ρθογυης [1 6ΥΊ8 
Ογεοίβ ἐρὲς 8. γιρὰὸς, αυοῦ ἀεϊπάς 

ε ᾿ἰργαυῖ ταυϊασυαης ἰπ ἑερεῖξ, (αυδπι 
Ἰοοϊομοα αυοαὰθ Αχαῦβ βϑουέιιβ 
681) αυἱα ἴπ βεσυσπευ5 αἰαγέμηι 
το ηὔο ἢξ. (δγίρ "8 μιάϊοφί ϑοῆδυ- 
ἐρηθενρβίας δὰ ΟΡ Οτὶς, δ. Ῥὰρ. 
689. ΑἸ ἰοσεῦα σοδίυης ἀρίς. γι1άς 
Βυχιογῆϊ Απεοτίϊ. ρας. 618. σους 
αυοχυθ δα ἢ. 1. χυρίυχῃ, 4αὰὶ δὰ 

86 

) δοενγωπὲ ἐς ὁ 

Τὸ ἱερὸν. 

Ηἰἱονοηγταῖπι ρεονοςαῖ, εἰ Πα δυτα 
Ρδρ. 114. Ῥγείοσο. ἰεσίοι; Ατοοϑ 7 
Ι.- 15. Ἱερεῖς, αΡΪ π18}}} ἱπ ἰοχίυ Ηθοσ. 
πἰραναθς ῥκὶ 85 ὙΠ ἐχοϊββθ 6 

τεχῖι Ηεγ. νἱἀεῖας. 8 Εξάγ. ΤΠ. 
8. Ἐδβάγαβ κατ᾽ ἐξοχὴν Δρρεϊϊαῖαν 
λερεὺς, δὶ ἰη ΗοΡΥ. οβί ἽΒΟΠ Ἐϑαν. 

ΨΙΙ. 11. 
ἹΕΡΟΔΟΥΛΟΣ, δαογὲς ἐπδεγυδενς, 

δαογογίη αὐηππίδίεν, σαϊ. 5 Ἐξαςσ. 
ΨΙΠ. 22. δι. '. δ8. 58. τεβραπάεος 
Ἡδφῦν. εἐ Ομδὶά. ὈΞ Εϑατ. 4 

ὟῪΙΠΙ. 24. ΤΠ]. 40. 1Π. 58. εἰ 8 Εδάν. 
Ι. 8. τεβρομάοι Ἡδργαϊοο 2 1}} Ὁ. 

᾿ ΠῚ 

ψοὶ )υχέα Κοεὶ ὈΝ) Ὁ» ἑιἑεϊερεπίαε, 

ἰοερὶς μεν. 5 (του. ΧΧΧΥ͂. 8. υδὶ 
ΓΟΧΧ δυνατοὶ νοτίοταπί. 

ΦΙΕΡΟΠΡΈΠΗΝΣ, δαποίπποπίαηι 
Ῥγα δὲ ἥέγεης, δαποίμβ. Φ Μδος. ΙΧ. 
328. ὁ Ἱεροαρεκὴς νεανίας. Το]. ΧΙ. 90. 

ἹΕΡΟῚΣ, δασεγ. Ὁ)» ατίεε. ὅ0ε. 

ΥἹΙ. 8. υδῆῇ᾽Ά᾽ (υδϑὸ αὐϊοάμθ, αυΐδ 115 
βδοοσαοίος οἰδηρορδης δηΐθ δγοᾶση 
ξιἀογῖβ, ἱεραὶ νοοδῃΐυγ. δε πυῆς 
Ἰερσὶ ϑυδᾶάθο ἘΠῚ 4 Μδος. Υ͂. 16. 
τὰ ᾿ιρὰ σχεύη. 111. 28. τὴν Ἱερὰν βίβ-. 
λον, [νὲα. ΙΧ. 16. 

ΤΟ ἹἹΕΡΟΝ, 80. οἴκημα, δαςγᾶ- 
τον, σάεε δάογα, ἐδηιρίμηε. Ὁ» ἄο- 

πιμδ. 1 ῬΑΣΑ]. ΧΧΤΧ. 4. υδὶ βεέστηο 
δαὶ ἂς ἰεταρῖο. --- ἢ)» αἶα. Τνανι. 

ΙΧ. 927. 806. Ομ ἷ8. Π29 ἢ, 1]. ἰοσιης 

ϑαονμηι Βοὰ ἱεερίμη τιοοίδϊ. Οομξ. δα 
ἢ. 1. ᾿λαθιίυχα. --- Ὁ ἽΡ Ὁ» “αποίμα- 

γτρη. Ἐς. ΧΧΥΤΙΠ. 18, - Τὴν» 

αἰτὶμι. Ἐσοοῖ, ΧΙ,Ψ. 19. τοῦ ἱεροῦ. 
ϑευαίοσο χοροπεηάἄυσα νοεῖν» ἦλασ- 
τηρίου, 001]. ς. ΧΙ.111. 14. εἰ 17. -- 

γ}» ἀδεετ, ἰαδιιαίωπι. ἘΣ. ΚΧΝΤΙ, 

6. τὸ ἱερά συν. 1,ἜΘροταπξ ουτα ὨΑΙΘῖ ἢ 
Ὁ ἽΡ.- οτίκδϑθ ἴδυλεῃ τὸ ἑερὰ Σὸν 

Ῥοπεηδυτη υγὰ, Ἀ. 6. ἐγαπεαίγα ἔμα 
6. 8 Ἐὰν. ΝΗ. 91. 

Ηδφῦτ. πον αν}. πὰ» Ἐπάν. Χ. ἴ. 

ΟομεΣ αυοαιθ 8 Ἐπάν. ΙΧ. 1. 6. εἱ 
Ἐϑάν, Χ. 6..9. 

] 

| 
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᾿ἑλροστάτης. 8Ὶ ἹἹκανὸς. 

. ἹΞΡΟΣΤΑΊΗΣ, ξφβρκονως αρέξιέει, 
ἐἑπιαρῖξ οπγαίογ. 8 ἘδὰΣ. Ν]]. 4. τοῖς 
αγεσβυτίέρως καὶ προστάτας. 

ΦῬΕΡΟΣΥ ΔΉΜΑ, δαενίϊερίωνι, οἱ 

ἵν. Ξ Ἶν 80. πρωὶ ἐλμαμεν  Ε πσττμα . 39 γωὼν δὲ αολλὼν Ἡεροσυλημ 

«μάτων. ἔἰεουγαῖι, πραυληκάνια, τὰ φῶν 
πλοπῶν ταῦ Ἠροῦ. 

ἹΕΡΟΣΎΑΤΑ, δαογίϊερίωνι, μας 
ἴασίκε. ὦ Μδος. ΧΙ11. 6. 

ὁ ἹΕΡΟΣΥΔΟΣ, ςαογίεριε. 9 Νίδου. 
ΙΝ. 42. Ἡρεγοΐ, Ἐερόσυλρο, τὰ ἹἸρὰ 
χλέστων. 

ΦΊΕΡΟΥΡΤΤΥΑ, γτεὶ αἰνίπα ρεγαο: 
ἢο, ν. 4 δος, ΠΠ|. 80. εἰς 
τὴν ἱερουργίαν, αἷὦ ταογὶ βοογμνε ὠσίηι. 
Ῥοϊηχ Οὔοει, 1. 90. 

ῬΙΞΡΟΥΣΑΔΗ Μ. εε. ΤΧΎῚἹ.ὄ 
948, ἨΏΣ τοῦδ ἐν “ρουσαλὴμ, ἃ ἴοχαι 
Ἠεῦγ. Ρεονευβ δρβυπῖ, Ἰίοεῖ 'π Ογε- 

Ἢ εἶδ "θτῖδ Ὡρίαμα δρραδγεδηΐ, εἴ ἱπάβ 
οὐ ̓ χππδια δ μιδτη οἱ Αγὐδθίοδεῃ 

ὉτΟ 
Τυάαῖοι ροιίξαν, 4υα 1. 1. εχ ταδ- 
Ὅτε φὐεαμαχαῖα, ἸῺ εὐμα κυ εἰ 
ξτεταῖο δἰεῆανιτυν διὸ ἕονερδιίον 
ἀκὶ. 
ἹΕΡΟΥΑ ΛΤΗΣ, εαοτόγυπι οαμζογ, 

ς ἡρα τὴ Φαργα ὑγαϊεοίιϑ. ὃ Ἐμράτ. 1. 
ΟὟ, 46. ἴπ υἴγρρμα Ἰοθὸ τθ- 

μληδ ΗἩεὺς. γῦο αυοά εεὶ πῃ 

ὅκκλαι ἩεβΣ. 8 Ῥαυ. ΧΈΧΝ. 16. εἰ 
Ἑράν. 11. 70. Αἀὰς ψοφοΆ, Α. 1. 
ΧΙ]. 8. 8. εἰ Βοΐνῖας, ἀς ϑεαοεγάοί. 
εἰ ϑρατῖ. συ Ὁ. 169. φεα. 
ΨΙΕΡΟΎΥΧΟΣ, “ξυίμῳοι απϑπιιι 

λαδεπς. 4 Μδος. ΧΥ͂ ΤΙ. 4. 
ἹΕῬΡΩΜΆ, δαογί ποίεπι, τες ξαστα- 

εἵΐα. 8 δες. ΧΙΙ. 40. Ἠδογοῖ. ἑερώ- 

μακα, ϑυσίμ; ϑεῖῳ, ϑαυμασγαί. 
ἹΤΑΕΆΡΩΣΧ ΧΗ, ε«αοενᾷρῶμιι. 

δασεγείοςΣ. 1 Ῥαντ. ΧἈΠΧ, 99, Ψιᾶο 
εἰ 8 Εράε. Υ. 60. 1 Μδος. 1]. δά... 
111. 50. ΥΙ, 9. 
ἸΕΣΣΑΙΜΟΥ εἴ ᾿ΙΕΣΣΈΜΟΥΝ, 

γοὶ Ἰυχία 4]. ᾿εσσιμοῦν. ΤρδΔ ὙΟΧ 
Ἡδεδτ. ἡονῶν φοἰείκάο, ἀεεοεγίμηι. 

Ἴπϑ». 

λδεα. ΧΧΊΙΪΙ, ΊΟ. ΣΚΥΙ. 1. πές 
Οἷοωοδδε γοΐοσρο: ζει, ἀεεονίμα. 

ΦΙΗΣΟΥΠΣ. νῷν «αἰμε. Ὅοτε. 

ϑεκία Εἶαν. 1], 18. Ἀϑὶ ΌὉχη 
εϑὲ διὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ Χρισεοῖ σου ἴοοο διὰ 
᾿Ιησοῦν τὸν Χριστόν δου, αἵ Μύπηζραου. 
Αἰὰθ τϑεῖθ δα τηοηυΐς. διηὶ δὼ- 
(θη δος γεγθα ἃ τζδηιν ΟἸσίοἰίδια. 
βίγος. ΧΙ.111. 926. ΨΚκο δὰ ἢ. 1. 1οδ. 
Ἦθῶν, ἃ ϑοοῖθε Ὠ 186. Ρἢ"]οὶ. ἄς 268. 
ἰῃ ὅοδι βίτοοϊάἀςο ἐγιιοίτα Ουαρῖῖο δὰ 
Ἐοςε84. ΚΙ.11]. 45. (1θεο. 1724. ς 
4.) ψὶ ἀσριῖς, Ἰρορ ̓ Ιπσοῦς τρροιθα» 
ἄυχι δαδὲ νήφρμῃς, τὡΣ Βερῦρης Οὐρὶ, 
651}. οἱ 4]}16. 
“ἹΚΑΝΟΌΜΑΙ, οὔμαι, φεεβοῖο, δι 

οδεῖειδ ξιρηε. Δ» "800, ἄστρο. (δηϊ. 

ΨΙ1.9. Νόοι δυΐδιῃ Ἰερεχυμῖ ἡ, 

(απὸ γ),}“Ὅν 40 ἔὩΠ βεπίσπεδ (δρ- 

ὑρμε ΟΥἱῖ. 5. μᾶς. δὅ18.), περίξειπι, οἵ: 
ὦ συοά "ΠῚ δεί, υἱ φ]ονίαυο οχὶδίὶ- 
τολσυθι;, δο ἡκανούμωοιον ἀλείξυιν ἢ. 1. 
γάρατη, αποα πιιβδοίεηα Ἰωῤϊορίατο ἃ 

κύει με ἐχρ]ογαΐυτι μα ῬῈΡ ᾿ἰορία 
85 ἀοηίεβ θη ον π8. δοϊεῃς 
δοῦμι Ῥοίδίονρε δου θὲ νυ δὰ 
Ἰἀοίοτα εὔτε τὰ γιγευΐοιι ἀχρίογαι- 
ἄδπι. ΜΙομαῦδο ἢ ϑαρρίεπι. Ρ. 886. 

πολυ χινούμενος. 

ΩΛῪ ἰοαίοϑε υἱάοιζωτ. --- ὙἼ5, ῬΙΒ. 
ἴοψεογ. 1 Ἄορ. ΧΧ. 11. Ἱκανούσθω νῦν, 
φοδὲ᾽ πωνο δεἐυεγόαηι. [Δ] σοίδιὶ 
κυπί γ.2» φιοὰ ἢ. }, μοίκί αἰσίέε, 

ϑεὶ}. [λόγο νΘΒΏ. ---- 7.» ονοοδέμνε. ὦ 

Νιυ. ΧΥΪ. 7. ἡκανούσϑω ὑμῖῶ, ταὶς 
νοῦ εἴ, 5. «μβοὶαί υοδίς. ὅ5΄“ἘΒο]. 
ἐπ ἘΝ οἱ Πευξ 1. 6. 1]. 8. 

96. 1 Ῥαγν. ΧΧΙ. 15. εἴ ὁομίοῦ 
4 (ον. 11. 6. “πολ » Ῥαγυως φίρν. 

Αἱ. ὕει. ΧΧΧΙΙ. 10. ἡκανοῦςταί βιοι 

ελϊ τοὶ. 
ἽΚΑΝΟ ῸΣ ει βοίεας, ἔωϑωοε ἀς- 

πι, πδδι, ομεπροέενα. ὈΥἸΔῚ δ ΣῊ 

υἱγ Ἐπ βεὶ ἷ, 6. εἰοχμέη:, αουπάω:. 

Ἑ4 



κα γὸξ. 

« Ἐχ. ΤΥ. 10. ϑεηβατι ΟΧΡΓ θβουτῦ. 
-Ὑ12. Ρἷυν. ΘΟὨΒΙΣ. ΕΣ Ἴ.» Ὀέοίέδ. 

2ετ. ΧΙΨΊΠΙΙ]. 80. Ηἰς Ἰεροεγαηῖ ῥτο- 
σαὶ ἀυθῖο Υ1Ἅ, δυΐ, υἱ Αἰ 8 ρμἰαςοῖ, 

ΥἽ2» Πᾶτὰ ΥἽ οϑὲ ἐχανόν. ---- ΝἼ : ὙἹ. 

Ιεν. Ὗ. 7. ΧΙ]. 8. Ῥχον. ΧΧΥ. 16. 
[ε8. ΧΙ, 16. Δὰ ἤδης νοσϑῖὰ μουϊ- 
ποῖ αυοασῃε ἱκανὸν Π)ουΐ. 1.1. αυοά ἴῃ 
Οοά, Ῥαυ]. Γἰρ5. Ααυ. Ἰρυ τις. --- 
»Ἴ2 Νάβ. 1. 19. Ηδρ. [Π. 13.--ῦῷῦ 

ὃ φἰίαἰμέωμπι. ϑγτωτω. Ῥγον. ΧΧΧ. 8. 
διάταξόν μοι δίωταν ἱκανὴν, ογαΐπα 
ΤΠ νἹοῖαπι δεβοϊεπίεηι. ---- 95. 

Ιανῖι, ΧΧΥΡ. 26. -- ῷ. Εχοά. 

ΧΧΧΥ. 6. 1 ὅδ. ΧΥΠῚ. 80. 
-- 25. 23 Ῥαγδὶ]. ΧΧΧ, 8. οὐχ 

ἡγνίσϑησαν ἱκανοὶ, ποπ δαίϊδ 886 ρυγῴδ- 
νεγδηΐ. -- ἡ τ. δεῇιοιοηα. Ῥτον. 

ΧΧΧ. 1ὅ. -- νῶν Ῥαγίαη. ΟΘῃ 68. 

ΧΧΧ. 156. Ἐξεοῖ. ΧΧΧΙΝ. 18. --- 
ς )2» Ῥατί. ΝΙρΡἢ. 8 59}» ἐδουΐ. 

1 ερ. ΧΥῚ. 81. --- γ, πεμέξειδ. 

2 ὅδ. ΧΧΙΨΝ. 16. δβος. (οιῃρὶυί. 
Ἑσεοοι. ἴ. 94. ὡς φωνὴν ὕδατος ἱκανοῦ, 
αλπαυδιι νόοοῦ δα τυ]. Οἱ. 
1 Μδος, ΧΙΠ]. 490. ΧΥ͂. 96. 89. εἰ 
ἴκας. 111. 21. Ἡδξεγοῖι. ἱκανὴν, ἀρ- 
κοῦσαν, πολλήν. --- “τῷ; ομιμὶροίξηξ, 

ἃς δἱ εββαΐ ἃ 7. Βυιῃ. 1. 20. ὁ ἑκα- 

γὸς, 5011. Θεὸς, Ὠοι8 βιυΠ[ιςοθη 5 νοὶ] 
ἀ Ῥοΐεμβ, ομηϊροίθβδῃβι Εϊπο δρυὰ 

νϑίθγθβϑ διυσίογϑϑ ΘΟΟ] ΘΒ: Δ5Ό1008 (Υ. 6. 
Εμα86Ρ. ᾿Πευηοηβίτ. Ενδηρ. Ρ. 940.) 
ἤθιθ βθρε ἱκανὸς γοσδέυσ. Αἀάθ 
200. ΧΧΧΙ, 2. ΧΧΧΙΧ. 89. ἘΣ. 
Ϊ. 34. ΑἹ. ΖοὉ. ΝἼ. 4. Ααυ. Ἐχ. 

ὙΊΙ. 8. ἐν τῷ ϑεῷ ἱκανῷ. ϑγτημπιδοῇ, 
οὔ]. 1. 18.Ὀ. Ααυ. ϑγιημ. Ἐσθοὶ, 
Ι. 24. ὡς φωνὴν ϑεοῦ ἱκανοῦ. ἨἩϊοτο- 
Ὡγτὴυβ δὰ ἢ. 1.: δϑαδασὲ «σι. 

ς« ϑψηθη. εὐ 7λεοάοίίο ἱκανὸν ἰγαπδέι- 
ἐεγμπέ, ψμοὰ ζογίεπε ροίεπέεπιχεε εἰρ.-. 
πίβοαί. Αγρυὰ Ηεβγοβίατι εχρο- 
ΗΓ δύναμις, ἰσχύς. Οοπξ, Ὠγυδίυτα 
ἷπ Εταδρτα. ρδὰρ. 184. 90». ΧΧΙ. 
15. τί ἱκανός; ἨεΒγοΝῖι8, αὐ] Βαροὲ 
τί ἱκανὸν, τί ὄφελος, Ἡεϊηβιο Β. ]. τ 

88 
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Ικεφεύω, 

ἱκανὸν Ἰορἶδθ6 νἱἀδα!γ, αυΐα ΒΕ ΖΌΣΓΙΕΣ 
τίς ὠφέλιμα. ρα οβείαϊ ἑοχίυβ Η16- 
Ὀταίουϑ. 1 Νίδος. 11. 88. ἕως τοῦ νῦν 
ἱκανὸν, διιἶοιὶ Ὦπο ἀβαᾳι6. Οοηξ. 
1λις, ΧΧΙ]Π. 88. εἰ Ἡεϊδείυμι οα ἢ. 
Ἰ. 

ἹΚΑΝΟΙ͂Σ ΕΓ ΜΙ, δυϊοίοης διρης, 
ῬΑ δωπι. ἢν» ΕΗΠΡΆ. ἃ 55}, 4μδ- 

ἐπθο. 708]. 11. 11. -- δ» ῬαγυιιΣ 

διηι. ἴῃς, ΕἸ ΧΧ ὅεη. ΧΧΧΙΙ. 
10. 

ἹΚΑΝΩ͂Σ, συ γ)ιοϊοηίεν. ᾿νν ἑμπο. 

Ψ0Ὁ. ΓΧ. 351. 00] ἰδηηθ τὶ νι ἄθη- 
υγ δος δάνογεθίυση 4 βυο δα 1ς- 
86. --α πγῦ. Ψφον. ΧΧΙ. 15. 5εο. 

ΑἸΑ. 5βθα [01 ἑκανὸς τοροποπάιτιηι εδῖ. 
38 Μδος. 1. δ. ἱκανῶς ἐασικορειυσαμέ- 
γη, πιμϊίμηι αἀϊδουγχϑιίδηβ. Οοπίρυ 
ας. Ν]]. 11. 12. Ηδβγοὶ. ἱχανῶς, 
δυνατῶς, ἀρχετῶς. 

“ἼΚΕΣΙΑ, περρίἰοαΐδο, ρτέοες 
δωρρίϊοος. ΓΤν ἀεργεοαξο. δγτητο. 

Ῥβαϊῃ. ΟΧΨῚΙ]. 170. τοϑί8 Οτίβοπο 
Τοιι. 11. Ορρ. εα. Ῥασὶβ. Ρ. 817. 
4 Μδεος. ΧΙ], 49. βος. οοἄ. ΑἸδχ. 
Ὁ] 4111 ΠΡ τὶ ἡχετεία μβαθεπ. ῬὮσγ- 
ΠΊΟΝΙ. ἱκεσία, καὶ τοῦτο ἀδόχιμον" ἦχε- 
τιία δξ. ἸρΙΤΟΡ νεῦὸ βϑορὶιβ δρᾶ 
Τλιοίδηυγη ν. 6. 46 δα ὅγτα Του. 
ΠῚ. γὑ. 469. εἀ. Βοϊϊχ. εἰ Τοαι. 11. 
Ρ. 170. εεγοῖ. ἱκεσίας, «ρεσβείας, 
ἱκετηρίας, παρακλήσεις, δεήσεις. 

,᾿ ἹΚΕΣΙΟΣ, φωρρίοαίογίμδ. Μιὰς 
1ῃ γ. ὑχούσιος. 

.ὕἦ΄ 

ἑ 
ἽΚΕΤΕΙΑ εἴ ἹΚΕΤΊΥ͂Α, Σπρρὶἐ- 

οαἰο. ὅ'΄'τας. ΧΧΧΝΥ, 14. 1]. 18. 
2. Μβδος. 11. 18. ΤΙ]. 90. 

ἹΚΕΤΕΥΏ, δερρίϊοο, διιρρίες ογο. 
ΠΏ. Ηρ. 6 5}, ἐτδρεοίο. 

γτητα. εἰ ΤΧΧ Ρᾳ. ΧΧΧΥ͂Ι. 7. 
ϑΘηϑυτι ΒΘΟΏ δυιηί. ᾿Θυΐ Ἔχϑρβοϊαῖ 
ΔΌΧΙ τα αἰνίηυχη, 15 φαοαυε ᾿δυχι 
Ῥγθοῖρυβ δάϊῖ, εἴψυθ βυρρὶϊοδί, ἃς 
ΒΌΡΡ]! απ 5 ἀοβίαἀογίαχη ἰηζθηδυνα 
6886 βοΐεῖ,. δϑίδγοκῖο ἱπ Οδυσηὶη, 
ἴδαν. Ρ. 114. οὐτὰ ὅγτο ἀδσίναββε 
ὙἹάρητο ἃ ΓΤ ογανεξ. ---- ἩΓΊΓΊῚ; 

Ηΐρ. ϑγπιτι. Ῥβαὶπι, ΧΧΙΧ. 8. 



' ἱκετηρίοι. 

« ἱχεφεύσω. ---- ὙΠ ἩἨαίλαναι. Νο- 

πιρῃ ρσορσίπισα. ὅγτητα. βορρᾶ. 111. 
10. ἱπετεύοντιά. μω. χγν εϑὶ δρρίεα, 

ἀρρίοτεν ΟΥ̓ΩΝΣ. --- τὴ πτν Ῥ"- 

τις γοὶ καϊδἑμς αἴδεπιια. 900. ΧΙΧ. 
11. ἴα ρμυΐαγυης 71 Β. 1. Ἔχ }1- 

οὐπάυτν 6886 Οὐ βεαυπεπῖθ. για 
αὦ ἢ. 1, ᾿)γαεδίυτη. 
ἹΚΕΤΗΡΥ͂Α, σερρίοαϊο. Δ» 

ΡΝ. ἰοσεονγ. ΑἹ. 900. ΧΙ,. 22. Οὗ 
9 Μδοορ. [Χ. 18. οεἱ Ηϑῦσ. Υ.. 7. 
Ηκδαγεῖ. ἑποτηρία, ταράκλησις. [κχ. 
Ογ}}} Μ5. Βγσεση. ἱχετηρία, «αρά- 
τληως, Ἰκεσέα. 
ἹΚΕΤΗΡῚΙ͂Σ, συρρίεΣ. ὙΧ, ΡΙΒ. 

ἰοχμοτ. Ζο. ΧΙ,. 29. ΟΥρ. Ηγπιπ. 
ἴῃ Αροΐ!, ν. 397. ἱκετηρίδι φωνῇ. 

ἹΚΕΤΗΣ, ἴάεα. ἥἤγη» λοεί(:. 

Ῥε. ΧΧ111. 23. υδὶ ἰοοο ἱκετῶν ]6- 
ξευδστα νἱείας ἐχθρῶν. Μυϊραῖ. 

ς Ἰπέπουγε ἐμογμηι. ἘΟΥίΔ586 ἴδΙΏθ 
δὶ ὰ εχ δἱϊϊ8 Ἰοοῖβ ἰγδῃδίυϊεσαπί 
δος τεχίστα ΕἸΘΌΣ. δοουταῖθ ᾿πϑρ6χ- 
ετυπί. Οσπῖ. ὅ:ν. ΧΧΧΙ. 16. -- 
ΓΥ αἰγαίε. Νίαϊδος. {Π1. 14. 

Μασ εἰ Ἰυροπίοβ αἰγαῖϊξ ἱποβάδγα 
βοϊθθαπί, Ἔσβὸ εἰΐδσι δ] οαπίεβ. 
δὲν. ΓΝ. 4. ἡχέσην ϑληβόμενον μὴ ἀπα- 
νχίρευ, εὐ τοῖσι σερρίλοσεπε Ἠ6 ΟΡ" 
88, Ἠεβυοι. ἱκέτην, πρόσφυγον, ἀξιοῦν- 

ἁ τα, δεόμενον. ἴ,Εχίοου ΟΥΥ}}} ΜΒ. 
Βγεϊω. χέσα, εὐλώνι Ἰάοτῃ : ἷκε- 
τῶν, δεομένω. ὅδ ϊ448: ἑχέτης, ὁ δου- 

λοτρεσώς σαρακαλῶν, καὶ δεόμενος παρὰ 

τοὺς ὁτιοῦν. 

ἽΚΕΤΙΚΟῚΣ, σιρρίϊοαίοτγτις. 

ΤΥ ΩΨ» Ῥατί. ἀερτεοαπάα, ρτεοῖ- 

ἐπε ανετίεπάα. Αηα. Ρτον. ΧΧΥΤΙ. 
6. ἐκοτιχά. 

ἸΚΜΑῚΣ, λιώποσ, ρυΐία, δἰϊίία 
ἐῬατυα. Ὁ)» Μκυῖωσ. “2ετ. ΧΥ͂ΤΙ. 

8. ἐπὶ ἰκμάδα βαλεῖ τὰς ῥίζας αὐτοῦ, 
δὰ ἀκπιογεηι αὐ πα γδαϊοεβ βι188. 
Οοηΐδε κι᾿. ΝΤΠΊΙΙ. 6. εἰ δὰ ἢ. ]. 
Ομϊ ϑρίς!]. δὰ Ν. Τ. 6 ϑόβερβο 
Ρ. 140. --- νῸΨ, »ατίϊομία. «οὉ. 

ΧΧΥ. 14. ἐπὶ ἰχμάδα λόγου, δὰ 

89᾽ 

7εῦτις ατάδης οἵ ἰαῤῥβοα. 

Ἴκτινος. 

βιίέαπι (Ἐ. 6. εσίρμαπε ρατίομαπε) 
ΒΕΥΤΩΟΏ8. Ῥοίεδί ἔδταθη ΥΩ.) Ἀ.]. 

ἴῃ 68. ὨΟΌοΣ δοοῖρὶ, υἱ οἱἵ σμδυγχεδ, 
Φόνες ἑεπμῖα, φμαΐα ἀε ἱοπρίπχωο πορ ἢ 
ακύμεν, ψυιθυριαμὸς, υἱ ϑγτογλδοῦυβ 
Ὀδπα ἰτϑηβίυ]ζ, συσὰ αο 811116 μδγ- 
γα, αυε οἴϊδπι ἀ6 ἰοηρσίπαυο ΠΟΠ 
δυάδι τογ, Ὀδη6 ΘΟΠΙΡΑΓΑΥΙ Γαΐ. 
γιὰθΘ αυσαὰθ ϑοΒυ]οηδὶ Οροτα 
Μῆμοσα μᾶς. 19. Ηδεγοΐ. ᾿χμάδα, 
σταγόνα, ὑγρασίαν. Ἰάρδιῃ : ῥχμὰς, 
νοτὶς, ὑγρασία, ὑγρότης, ὑγρὰ σταγών. 

ἽἼΚΤΕΡΟΣ, ἰἐοέογιἑα, σγΊΟΥ, πιο Γ- 
δμς τορὶμα, αἰτίρο, Οσττα. δίς αεἶδε καὶ 
φΦυεῦῖ, ἰλε )αμηπάίοε. ἡ.» γμδῖσο. 

9 ῬαυΟ!. 298. 76ἐν. ΧΧΧ. 6. ἐσερά- 
φησαν πρόσωτα εἷς ἴκτερον, ΘΟΏΨ ΓΒΕ 
διιηΐ ἔδοϊοβ ἴῃ συγ ρίπεηι. ΓΧΧ εἴ 
οἱ λοιποὶ Αγὴοβ ΙΡ΄. 9. 1 ες. ΥἼΠΙ. 
87. 8ες. οοὔ. Α]οχ. (οπξ, ΘΙ ΠΠΟΏ 15 
εχ. Ἡεῦσ. ρ. 748. --- ΓΙΤῚ» υ1- 

τὶς αγάεης, δαἱϊ ἑαδίβοα, φμα: οομ- 
δωριὶξ οδδα, αγᾶογ οεξεδ. [Ϊονῖ, 
ΧΧΥῚ. 16. 0δθϊ ἐρέεγεηε 80 ἵᾳτιθο ἃ 
οοἷοσθ, αύυθῖὰ ἱκηϊίαίαν, αἀϊσίαπι μι" 
ἴβδθ6 νἱιαοηΐατ. Ἐοθγοῖ. ὄἔχεορος, 
φόνος ὠχροειδὴς ἀπὸ θυμοῦ ἐπεγειρόμανος. 
Ι,χ. Ουυ ΜΆ. Βγθιμ. ἐχτεριᾷ καὶ 
ἴκτερος. γίνεται δὲ ἀπὸ ξανθῆς χολῆς, ἣ 
ᾳλεονάσασα καὶ «συρωθεῖξα, εἷς τὴν ἐκὶ- 
φάνειαν ἐξωθεῖγων καὶ ἀναχέεται. χαν- 
φεῦθεν τῷ ἱκτεριῶντι ἡ ὠχρίωσις. Ἰάστα: 
ἥκτερος, λέγουσιν εἶναι πόνον ὠχροειιδῇ ἀπὸ 
θυμοῦ ἐγειρόμενον, ὦστε τοὺς ὀφθαλμοὺς 
φῶν χεκρατημένων ὡγροὺς καὶ μέλανας 
φωεῖν, ὡς καὶ τῶν ἰχτίνων, ἀφ᾽ οὗ καὶ 
καλεῖω. 1,6χ. Ογτῖ}ῖ Μ8. Βαγοῦςα. 
ἥχτερος, νόσημα ὠχροποιόν. (οηξ. αιο- 
406 δυϊάδχι ἴῃ ἢ. ν. 

“ἽΚΤΗῬΡ, 1. 4: ἵκτερος. ΠΓΠῚ» 

1ονῖς. 
ΧΧΥῚ. 16. βεο. Καῖ. 

ΣΊΚΤΙΝ, πεῤίυκϑ 8. πιῤοΐιι4. γγδλᾷ, 

ρίοα. κεν. ΧΙ. 14. ᾿χεῆα δες. οοὐά. 
Ἡοϊπι. 
ἽἼΚΤΙΝΟΣ, πιδυμδ. γγνμ, ρίοα. 

Ι͂,ονἱΞ. ΧΙ. 14. ϑοά νἱάσηζυγ [Ὁ] 
γΟΟΕΒ ἱπγθγβε 6886, υἱ δὰ “5 ρο- 

εἶπ ρετείπεδί. δας. ΧΙΝ, 18. 566. 



Ἱλάζω. “ 

α δαί. --- ΙΤῸῸΤ ἰοονέα, ὥὄγεοτο. 

Ῥρ. ΟΠ]. 17. 96». ΥΙΠ. 7. 
ἹΔΑΖΩ, ἐερῖο, ρμίαοο.ι φψ)[, 

ΡῬΙΝ, ἰάθη. ἴῃς. Τὸν. ΥἹ, 96. )λά- 
ζων Ββος, οοἀᾶ. ρα. εἰ (οἷ8]. Αἀάδ 
ΕΧ ἰξθᾶοτῃ οοἄὐά. ἴῃς. ἴον. ΙΧ. 15. 

ἸΛΑΡΕΥΌΜΑΙ, ἐσμΐο. “λΧΓ1, 

Ηἰρἢ. ἃ 5. ἰάθη, ὅὄγιαμα. Οδηῖ. 
Ι. 4. ἰλαρευσόῤαϑα. --- ΓΞ» Ῥέγβονο, 

αυοὰ εἰ ἄς γορῖρυβ Ἰδοτϊ5 ῬΑΥΙΓΟΥ ἃς 
ὃ αυορ 8 δάδίρείυΣ. ἴεβ. ΧΙΙΧ. 

18. ᾿λαρεύσηται. 
ἸΔΑΡΟΣΣ, λἠανίς. ΤΟ' ἸΔΑΡΟῚΝ, 

ἀὐαγίίαε, υκῖμις ἀεατγὶ. χν δεπε- 

οοἱεπίία, σι τε υἷι διατὶ ἐαεετγίξ, 
Ῥτον. ΧΙΧ, 19. τὸ ἱλαρὸν αὑτοῦ, βοΐ]. 
«ρόσωπον. ὍΨυ]ρ. ἀξατίαε. 1 
Ῥγαῖεσοα .1.00. ΧΧΧΙΠΙΙ. 426. ἐν αροσ- 
ώσῳ ἱλαρῷ, ἴδοϊς ἈΠΑΣῚ, 801}. αυΐᾳ 
γοῦοσυμι ΒΌΟΣΙΙΙ Οοτηροῖδβ Ἶ81 86 

“ (ποῦοβ εαρε ἐσείθρδης: υἱοὶ ἱλαρῷ οϑὲ 
σόσαῖ οὐἀϊατηοηίπη οὐ δηΐδεε- 
ἀοιῶα πδοοδϑασίθιη. δὲν. ΧΧΑΥ͂Ι. 
4. πρόσωπον ἱλαρόν. ἨΠΘογοΝ. ᾿Ἰλαρὸς, 
“εγχαεὴς τῇ ὕψει. ᾿ 

᾿ἈΝΗῚΡ ἹΔΑΡΟΙΣ ΚΑΙ ΔΟΎΤΗΣ, 
υὲν ἀἰατὶ; εἰ ἀσίον. ἜΝ 2» δοπι 

οοἶο. Ῥτονυ. Χ ΧΙ]. 9, ἄνδρα ἱλαρὲν 
καὶ δότην, Ὦ. 6. φμὲ ἀὐαγὲ υὠξέμ φξἰ ὄοπο 
απὸ αἰ. ἩΗΐδς τοϑρίοϊς ργοουὶ 

ἀ αυλὶο Ῥαυΐιθ 9 ον. ΙΧ. 7. Οομπξ 
εἰ δὲΣ. ΧΧΧΝ, 8. 9. εἰ Βοῃ, ΧΙΙ, 
8. 

ἽΔΑΡΟΊΎΤΗΣ, ἢἐλεϊανέίαᾳε, εὔλλτα ρες 
βκροίοηγτοίδπι ἐμᾷ ἔποωσι, σφυρά ἀεία- 
σοι γεάα!ε, ἡχν δεπερίαοιμηι, Ἀ.. }. 

δεπευοίεπέμε ας Γπυοτὶξ εἰσηιη. Ῥτον. 
ΧΥ1Π,.92. υδί; οφιοῖδί ἑά φυοά 
ἐκίμία εἰ σαιάϊο ἐξχωίο ρεγζιπαϊέ. 
ΨΙάδ 5. ν. εὐδοκία οἱ θέλῃσις. 

ε« ΛΑΡΟΏ, δεήδίατο, δείαγεηι τοῦ- 
ἄο. ϑίῖτας. 11. 425. ΧΧΧΥΝ. 8. 
ΧΙ.Π]|. 97. 
ἽΛΑΡΥΝΩ, 1:ἄρθῃι. ΧΆ» ἊΝ ΗΠ. 

λιηπῖγε ζαοῖο. Ῥᾳ. (111. 17. Η:.- 
πες ἴῃ δαυο δ᾽] αν ἰδι18. υἀοϊατη 
δεῖ. Ἑσοάσιῃι τιοᾶο νυϊζιι8 1οο ΤΠ Εἰδτ 
Ῥτοοϊαχηδέ, οἷϑθο νοὶ πωσωοιξς ἀ6]}- 

90 ἹἸλάσκρριαι. 

᾿νοῦ. .-- Ἰγ» ἐτυδο. ὅϑγιωνα. Ῥα. 

ΧΧΥῚΙΙ. 10. ἱλαρύνθη. σπαραν τ, ΦΊΗ-.- 

υοοόηὶ, ἐγεπερο ἐπ 7μδέία. ϑγτοση. 
ἶοα. 1.11.0. ἃ Ρο- 
ὨΪΓῸΥ ὑγὸ οεοῖα. [ρ4. ΓΕΙΥΝ, 1. 
κε εἰ δὲν. ΧΧΧΥ͂Ι. 22. 

ἹΔΑΡΩΪΣ, ἀηαγίίον. Εν 7) οῖες. 

Ψοῦ. ΧΧΙ]. 96. ἀναβλέψεις αἷς τὸν 
οὐρανὸν ἱλαρῶς. δεα 10] ἡλαρῶς ροΐυβ 
ἂς δυο δά! 1886 νἱἀδηίαγ, υἱ 

ΘᾺ Ρὲς ἀναβλέπειν ΕΧΌΥΕΒΒΟΤΊΩξ. 

ἹἸΛΑΣΚΟΜΑΙ, φγορίώδδογ, Ὀγορὲ- 
ἑωδ τεὸν εἴ φωπε, ἐμρυηρον πολιάς ἢ 
"ΜΌΓΡ» ἐπρίο, ρίαοο. Ικν. 

ὟΙ. 26. ἡλασχόμονος, Εχρίατι5 μαοςδίδ, 
80. οἰἶδ[β βδουιῆσίβ. ἔδρεσα ἐ ΔΤ 

δῆς δἰ μι οδσποπι δβδιϊ8 ποίιπι 
εα. ΙΧΧ ὁ ἀναρίρω. Ψαϊν. φειὲ 
φζετί. --α 5» ΡΠ. Ρε. ΕΧΧΥῚΤῚΙ. 

9. -- ὩὩ ΠΡ» ΝΙΡΒ. ρανίοι. Ἑ κοά. 

ΧΧΧΙ]. 18. ᾿λάσθη κύριος «ερὶ τῆς 
καχίας, νεΐ, αἱ αἷ., ἐπὶ τῇ κακίᾳ, ρία- 
οαδαίεγ Ἰονιΐπειδ, πὸ ζασεγεὶ νεπίωνι. 
-- ΤΙΡΌ» οὐπάσηπο. 8 Βερ. Ὗ. 18. 

ἱλάσεται ὁ χύριος τῷ δούλῳ σρυ, ἱ 
ἐδ δἱέ δἰ θα ε μλίοα ̓ϑρὶ ῥωΐα. 
ΧΧΙΝ. 12. ἱλάσθητι τῇ ἁ 
οοπάοηα μεοοδίαχω τοδιιτλ. 1288. ΙΧ. 
19. κχύριι, εἰσάκουσωον, χύριε, ᾿λάσϑην;, ἱ 
Ποταῖηθ, οχϑιαι, ᾿οχηΐπο, ΝίμΣ 
δ'ς. ΖΟΏΔΓΘΒ ἴ,ΟΧ. (οἷ. 1105. )λάσ- 
ητι, ἵλεώς μοι; γίνου. ΟΟπΐοΣ Γκμς. 
ΧΥΙΙ]. 13. εἴ δα ἢ. 1]. διιοσΐοζο οἰϊδ- 
ο8 οἶῆο Ρ. 728. ϑϑιοιδκδια οοη- 
ϑυοίδ οταὶ (θη ]Ἕυτη, βεὰ Οσρτοΐβ 
ϑει Ηοχλοχζὶοῖβ νοὶ Ηοχζωοχίἀδνυυσι 
Ἀγτηηΐθ, ὈΣΘΟΔΏΔΙ ἔογταα, ἴλη, 
κλῦϑ,, ἔρχου ἵλαος, ὃς. Ῥγοιῖ δρυὰᾶ 
ΤΙ ἴοπδη ἰῃ ἰἰϑάργω ᾿ΐοῖθ οοΣ- 
ἡυποίυῃ ἀϊοίξαν : Κλῦθι, ϑεὰ δέσποινα, 
χαὶ ἴλαον ἦτορ ἔχουσα. Α( 118 οἶτοι 
ἤπειι ᾿Αδωνιαζουσῶν ἀρὰ ὙΒΘοςΤΙΙ. 
14}]1. ΧΙ. νοῦ. 148. ὕλαϑ, νῦν, φίλ᾽ 
"Δδωμ: ἘΠῚ φνριηνηδίίςὶ: λα ἀντὶ 

ἕῳ μευ, 



᾿ Ἱλασμιὸς. 

ἃ φεῦ Ἰλάσϑηνι, κωτὰ ἀποκοπὴν Δωριχῶς. 
Εδάδσ ἤοσταιδ υ)]εὶ οἴδδ Ῥδδοὶπὶ 
Βοταστι 1Π δυρρ]Ἰοδουθυ8 οἱ δ8- 
δόντα Ἐᾳ πὸ; ΡγΈΟΟΥ ἰε, πρέίεν, εἴς 

οἰε.. τὰς ἕν. 
ἡπωᾶ μούν ΟΡεβ, δὰ (δ}}πι. Η. ἴῃ 
Οεγοσ. νυ. 189. -- "ΝΌΣ ΘΎΤΩΣΙ.. 

ἴει. 1. 14. .-- "πθ γε Ο, οέ60, 

ἀεεϊεέο, ἴως. Ῥα. ΧῚ,Ψ. 11. Ἰλάσθητε ἔρῃᾳ 
μεῸ 35} ὉΠ; Ἀ- 6. οεβδβδῖε, ἀθείφαϊζε, 

} ὅς. ἃ Βεῖϊϊο ἱηβοτοιιὰο [ετοϑϊτῖα. Ἀ6- 
ἀμχῖ « ὡς δ, πεώεγὶ, αυοὰ μειὰ 

3. δεῖ. οὐρανίοις ἐγαΐ μοθηδ, δή6- 
ες οημε τεδηςῦο 6 σαρενι ἴδ του δ51ο 
Ῥεουδίοσιιτα τοςία αἰεὶ ροίξεζαδῖ. 

ἸΔΑΣΜΟῚΣ, Ῥγοριδιαίδο, εαρίαΐιο, 
ἷξ. οὐκ οπαῖο, ὡς δαογ βοῦμηε, 4μὸ 
»εοσαδωκ ἐσρίαξωγ. ΠΩ ἃν ἀοβοίωηι, 

Απιοε ΙΕ. 14. οἱ ὀμνύοντες κατὰ τοῦ 
ἱλασμοῦ Σαμαρείας, ἡπτδμῖεβ ἈΕῚ Ἢ,» 

ΘΘΤΏΞΥΊδΟ. Ι,ὀροτατξ 
σι (90. ἴεα. 1.11. 10. 1ν. 

Υ. 18. .), δαξ νοι ΠΝ Ἀυ]υβ πο- 

ἐ ὕσεεια βα δ᾽δοογαης. 1 χ. ΟγεΠ]: 
Ἰρβερίτι Βσϑι. αι ἄρεσαν διιλλαγῆς ἢ εὖ» 

:ο Ο]ο65. ΜΑ. ἴὼ 
μοι: λασμὸς, διαλ. 

λαγὴς τλε τ ϑυδδε α ἈΝΤ» δαογέβοῦμνι 

Ῥτο Ῥεοσοαίο. ἘπεοΆ. ὟΠν. 47, « 
ὡσουόιν Ἰλασμὸν, οἴρτοης αὐτὶ ἤοῖμηι 

Ιης. ἔμεν. ἵν. 8. Οοηξ 
οὗ. 11. 4. -Θν ῬίυΣ. ε:- 

Νυμ. Υ͂. 8. ᾿σλὴν τοῦ κριοῦ »Ῥίαδοπες. 
« τοῦ ἱλασμοῦ, δ᾽ οὗ ἐξιλάσειτω, Ῥταῖετ 
«ατοστα ἐζριαξοπιε, Ῥδὺ ἀπεῖὰ 6κ- 
φίδϑίεν. - ππτὴ, οοποπαΐίο. Ῥε. 

ΟΧΧΙΣ. 4 ψαρά Φυ! ἱλασμὸς ἐστιν, 
Δρυὰ [6 οὐπάρμαίϊο εει. Ψιά6 αἱ 
Ὅδα, [ΓΧ. 9. ῷ Μδρο, 11]. 833. αοιον. 
μένου δὲ τοῦ ἀρχιερέως τὸν Ἰλασμὸν, οὐτα 

91 , Ἱλαφεύω. 

αὐαΐοτα ἔπδοναὶϊ συτθπι5 ϑοοειῖοα 65- 
Ῥίαἰίοπενι. Ἡδαγοῖ. Ἰλασμὸς, εὑμένεναι, 

μον παλιν δαλλαγὴ, καταλλαγὴ, 

ΛΑΣΤΉῬΙΟΝ, δεῖ]. ὌΝ 4 
(ᾳυοά δἀάϊξεν Εχοά. ΧΧΥ͂. 17. εἰ 
ΧΧΧΨΊΙΙ. 6. υδὶ ἴδπλοη ἕογῖο ἀι- 
ἴεχ ἱπίεγργείπο, υἱ δἰ δὲ ἱπθεν- 
τὰ » τ ὕπδ1ῃ οοδῆδίδ 68.) ορενθα- 
ἵκεπε Ῥγορξἐαίοτέωι. Ἔ» δέξιρπέκο. 

ϑγτααι. σ6η. ΥἹ. 14. Ἰλαστηρίῳ, ἴχ 
ταδπίθ βαθυΐξ νοσδ εἰ ἰοςϊϊο 

δασια δεῖ. Οοά. Μοδαα. διονοῖ ἢν 
ἡλασνήρνν, χυοὰ χεοῦυ νἱάδξιτ. --- ς 
ΓΙῸ» ορογομένπε ργορῥἐῥαίογδαπι. 

Ἐχ. ΧΧΥ. 17. 18. 19. 90. ἐπϑήσως 
φὸ; ἴλαστήριον ἐπὶ τὴν κιβωτὸν, ορεγονέν 
Ῥτορἑαίογίδεηε κὸν ἀάδο,ν τμμῖ ον ἉΤΟΕΕ. 
γίαο εἰ χοᾶ, ΧΧΧ. 6. ΧΧΧΙ. 7. 
οἱ ἰδὲ βεορίυβ. Αἀάθ ῬΒομεπι 
1.0. ΠΙ. ἀς Νῖς. Μοεῖε Ρ. 668. υνὶ 
Ῥασΐτες ἐσίϑεμα ἱλαστήριον. ---- 

ἔν" Ατηρ ΙΧ, 1. Ηλδυὰ ἀιθὶρ 
ἰερεγυῶξ Ἰἰϊετῖδ ἐγδηδροαίῃβ ἡ 

ΤΡ» δῖ ἴῃ πηρουϊδ ἰΐδ ἰεροι.» 

ἄυτα νυΐατιπε. [τὰ χυοαμο [αὐκ. 
Ιῃ Αἰε ΠΠρτίϑ Ἰερσίευν ϑυσιασνήρον. “τ 
ΓΤ; αἰτίμπι, σγερίο αἰαγὶα, αἷνα: 

τραίδωπι, ἐη σμοὸ δαοογάοίοε οἵγοα αἰίαγε 
ἐ πδῦν 9 τὰ αρυγερ δ) ΕΣ. ΧΙΜΠ|. 
16. 17. 30. Ηδεγο. Ἰλαστήριον, χαϑ- 
ἄρσιον, ϑυσιαστήριον. ἴ,6κ. ΟγΥ1}}} ΜΒ. 
Βτεῖβ. λαστήριον, ϑυσιεσνήρινν, ἐν ᾧ 

“προσφέρει (ἔστε τρηθίρται γται Ἰερεπάυτα) ; 
«τρὶ ἀμαρτεῶν. βεηδὰ ΓΧΧ νο- 
δ; ϑοοθρίβθα υἱάθηίαν Ἐσθοὶι 6115 
Ἰοοΐβ οἰϊαι}8. 

ἸΔΑΣΤΗ͂Σ, τῬτορ αίογ, τεοομοῖ» 
Ὲ ΤῸ» 00 Ααυΐδ 

Τηοοὰ. ΡΕ. ΟΧΧΧΥ͂. 4. 
ἹΛΑΤΕΥΏ, εχρίο. χς 7, ῬΙΆ. 

ἰἄεπι, ϑαυμδῦ. 1,ον. ἼΠ]. 15. )λά- 
τευσεν, αἴ τεροπεπάυτα εϑὲ ῃσὸ ἴλασιν 
(ᾳυοὰ οἴπο ποιηΐμα ἱ{πὶ|. ε Οοὐ. 
Οοἷ8]. ὑργοίας Μοηίμο.), υξ μαΐεί 
6 ϑόνΒΈο!ο δ]]αῖο δὰ ο. ΝἼΠ]1. 18. --- 
ἼΡ τγορ μι διθη, οοπάοπο, τέ- 

τρδδίο. δα. ΙΧ. 18. 8δεο. οοὐ. (1. 
σὺ ἱλάτευδον. Οαίογαμι ἢφα γνοχ δεῖ 



Ἵλεως. 

α« ΟΣ ΓΆΡ δϑἰπλ]8. Οομηροαίξιχι εὖ λα- 
φεύω νἱ 6 δυΡΥΆ. : 

ἽΛΕΩΣ, δα]δστνυπι Αἰ συτα ῥτὸ 
ἵλαος, ργορίϊδιιδ, Καοϊ 5, οἰοηιδης, ἰι. 
ἦπ ἕοσιη}}5 ἀδθρυθοδπαάϊ, ᾿ἄθ αυοὰ 
αδεὶ!. ΓΊὮΤΊ 566. ὦ, σὔεϊ. 1 ὅδπι. 

ΧΙΝ. 46. ἵλεως, ζῇ κύριος, εἰ πεσεῖται 
ἀκσὺ τῆς κεφαλῆς ϑρὶξ ἐπὶ τὴν γῆν, αὐδίξ, 
ΡΟΣ νἱΐδηι Ποσμηὶ, υἱ οδἀδῖ ἃ σΑρΙΓ8 
ἦι ΟἈρΡ ]]ὰ5 ἴῃ ἴογγατα. 39. ὅδ. ΧΧ. 

ὁ 20. λεώς μοι, Ἰλεώς μοι, εἰ κατακοντιῶ 
καὶ εἰ διαφϑερῶ, αὖεὶΐ, αὐεὶ(, αἴ Ρ68- 
βυπάδιῃ εἰ ἀεδπίσυδιι. [θ1ἃ. ΧΧΙΙ. 
17. Ἰλεώς μοι, κύριε, τοῦ ποιῆσαι! τοῦτο, 
δεῖ, Ποιαίῃσ, υἱ Βοο ἔδείδση. (οηΐ. 
1 Μδος. 11. 91. εἰ Μδιῆ. ΧΥῚ. 22. 
1 ΧΧ 41148 Ῥστο 6δο Βαθθηϊ μὴ γένοιτο. 
γί άς ϑαρτὰ ἴῃ μὴ γένοιτο 5. ν. γίνομαι. 
1 Ῥαν. ΧΙ. 19. ἵλεώς μοι ὁ ϑεὸς (86. 
εἴη) τοῦ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο, Ὀχορὶ- 

ε ἐΐμε τὴδὲ οἱ θμ5, Ἦ. 6. ασηεγίαξ 
ΤΌ ειδ, νοὶ αδοὶῖξ, αὰ ος ἔδοείδηι. 
Ῥαϊεῖ εχ ἢ. }., φιιοὰ ἴῃ τε] 1.15 ἵλεώς 
σοι ν6] ἵλεως ὑμῖν ροβίϊτατῃ 50 ἐλλεισ. 

. φικῶς Ῥ͵Ὸ ἵλεώς σοι νεὶ ὑμῖν εἴη ὁ ϑεύς. 
δίς. αυσαὰθ Ατ᾽βϑιρβμοίιβ [10. 1]. 
Ἐρ. 13. οὕτως ἵλεώς μοι εἴη ᾿Αφροδίτη. 
Οοηξος Μαὶὶ Οὔβ8. 55. 110. 11. 
Ῥϑᾷ. 61. Εἰβοβατυπι ἀθ εσββ. ΟἿ. 
ν. Τ. ν. 114. δοὸ 1μεχ. Ν. Τὶ 8. 8. ν. 

ἀ --- ὩΓΤ» Ῥαγὶ. ΙΒ. πιίξεγεπδ. ΟἹ 

Τ' εἰ ΧΧ ἴεοβ. ΙΝ. 10. εἶσε γὰρ 
ἵλεώς σοι κύριος, 361}. ὧν, Αἰχὶς ΘΏϊπι, 
ααυὶ ρνορέμα ΟῚ εθῖ, Ποπηϊηιι8. ---- 
δ ψ» Ρα-. ὅδῃ. ΧΙ.11,. 23. ἵλεως 

ὑμῦδ, μὴ φοβεῖσδε, ργορ δα νΟὈ18 εἷξ 
Π ου8, πα {ἰπηθ δ 8. 

ἽἼἽΛΕΩΣ ΤΓΙΝΟΜΑΙ, »χορίιες .3ο 

γΕ] διώπ. Ἵ5)) ΡΙΒ. Πευΐ, ΧΧΙ, 8. 

ἥλεως γενοῦ τοῦ λαοῦ σοὺ ᾿Ισραὴλ, ᾿Ὀγορΐ- 
ε ἔδει 5ἷ8 ῬοΟρυΐο πο [εγβξϊ. ---- 9715 

ΝΙρΆ. ραπίεί. Ἐχοά. ΧΧΧΊΙ, 11. 
-- Ὁ)» οοπάοπο. Ναμ, ΧΙΥ. 10. 

-- τὺ, ἰάθη, Απιοβ ΨΊ1. 3. --- 
ἽΝ) ΝΙρΒ. ἐχογαΐι5 5μηι. ΑἹ. 

9 ϑδη. ΧΧΙΨΝ. 95. ἵλεως ἐγίνετο. 
Μιὰς εἰ 4 Μδος. 11. 438. Ι]. 87. 
Ἑδάθτι ῬὮγΑ518 4145 εἴδη δρυὰ 

92 ε ὔ 

Ιμαντωσὶς. 

ΒΟ ΡίοΓ 9 Οὕβεοοθ οοεσυστίίς. Μιᾶς 
Μαὶὶ ΟΡβ8. ὅδοσ. 11Ὁ. 11Π|. ρ. 60. 
866. 

ἽΛΕΩΣ ΕἸΜΙ, ργορίξμεις ξειγι. 
ΤΌ» οὐπάοπο. Νᾷμη. ΧΙΝ. 920. 

1 Βερ. ΝΙ11. 84. 50. εἴ 410 ΒΕΒΡΪ118. 

ἼΔΗ, γτὸ εἴλη, ἀρνεδη, ἐμγηια δ6π- 
αρὶπέα ἐφμέέμπι. 9 Μδος. Ὗ. 8. ἤλας 
ἵσπων διατεταγμένων, ἐμγτπας Θα ζυγὰ 
οΥγἀϊπαΐοσυση. [,μχ. Ογυ Μϑ. 
Βγϑῃι. ἴλη, ἡ στρατιωτικὴ τάξις. δαὶ - 
68: ἴλας, ὡγίλας ἣ τάξεις. καὶ ἰλάρ- 

χας, ταξιάρχας. ἴλη γὰρ ἡ συστροφὴ 
καὶ τάξις ὄχλου Ἱπαικοῦ. 

ἸΛΔΥ͂Σ, ἐπιμδ, οαπεηι, ἰμέωηι. 10, 

Ιάθρω. Ῥε. ΧΧΧΙΧ, 4. ἀασὺ «αηλοῦ 
᾿λύος, 6χ Ἰαῖο ἔβεςῖ8, ἢ. 6. ὑσοξαπαϊ8- 
Β.0 οἵ ῃδὶυἄοβο: υδ] νἱτίοθο. ἴῃ 
Οοά. ΑἸοχ. ὕλεως Ἰερίίαγ. Ῥβα]τα. 
ΤΧΝΊΠ]. 4. 1,6χ. Ογπ}}}} ΜΒ. Βγϑια. 
)λὺς, «ηλὸς βορβορώδης. ἩδΒγΟἩ. ἰλύος, 
ὑλώδους, ὑποστάϑμης. Ἰάδτα : ̓λὺς, «η- 
λὸς, ὑποστάδ μη. 

ἹΜΑΈΎΤΩΣΙΣ, οοαργιοηϊαῆο, α. ἃ. 
οΟΥ̓Τ σίαγισα σοηδίγιοίο, οοἰϊσαίξο, 
οοηγωποῖο, οοπιραρεδ, ἰογαπιοπέμρῃ, 
δῷ ἱμὰς, χυοὰ ε5ῖ ἰογμπι ναὶ οογγίφία, 
φμα τέβ οοἰϊβραπίμγ, τι. εγγαπιοπίμπι 
τοί, οἴϊδτη βοο. ϑυϊάδτη δὸ Ηἰο- 
ΤΟΏΥΤΑΌΤ ἐξφηδπι, φμοά αα οσοπξέηεη- 
ἄς ρατὶδίε ἐπ 10 δἰγμοίμ 5 Ρὸ- 
πίξεν, δι: ΧΧΤΙ, 17. ἱμάντωσις ξυ- 
λήνη ἐνδεδεμένη εἰς οἰκοδομὴν ἐν συσσεισμῷ ς 
οὗ διαλυϑήσεται. 1, αἴΐπυ νογεϊξ : ἔογα-. 
"ππεπίμισι ἰἰσπειι οοἰδσαίμπι ἐπ ἤβερ:-: 
ἀαπιεπίο αὐἀϊπεοὶ ποθ αἱεεοίσοξεν. 
Ἐπι Ὠϊς ἡμάντωσις αρία ξρηποτμηι ἐπίον 
86 οοππνεχίο δὲ οοπίίσηαίίο, σις 2 
»ετ οἷαυος ἴΐρποοδ. ϑγτυβ Ἰοερὶς ἱμα- 
τισμός. δυλάδϑ: ἱωάντωσις, δέσις ξύλων 
ἐμβαλλομένων ἐν τοῖς οἰκοδομήμασι. εἴ 
ἴῃ 6]ο88. Βγϑιη. σύνδεσμος ξύλων ἐμ- 
βαλλομένων ἐ. τ. ο. Τ,δοχ. οι. Πογα- 
ταθηΐζηι, ἱμάντωσις οἰκοδομῷῇς. δὶς 
Θηϊπ Ὀδπ6 Βοοδαγίυβ Ηΐογοσ. Ἡ. 
Π|ῸΤ.ΊΝ. ο. 36. Ρ. 612. ῥσχο ἱμάν- 
τωσις οἰκοδομήν. ἘΕΒγοἢ. ἱμάντωσις, 
σύνδεσμος τῶν χοῤῥιγίων τοῦ ὑποδήματος. 
γιάο δα ἢ.], Ετηθϑεὶ ποΐββ δὰ ϑυϊε5 
εἴ ΡΊιαν. Ο1ο88. ὅδοσ. ρ. 68. 



Ἱμὰς. 98 Ἱμείρομαι. 

αἸἴΌὶ. --- Ἂ)ρ1.2 ἰάο. Οεη. ΙΧ. 

48. ΧΧΧΨΥΙΙ. 839. ΧΙΙ͂Ν. 18. εἰ 
ΔΙΌΣ ΒΕΕΡ 018. ---- ἡ γγ, οἴσωνι. Οδηῖ. 

ΙΝ. 10. Ιμορεσυπὶ ΤΓΟΌΝΣ ἐσ 

βϑῃίθηιία Οδρρϑοὶὶ!. Βυχίιοτῆια ἴῃ 
Απεοτῖξ. Ρ. 623. δαΐεπι σοὨ]]οἷζ, οο8 

ε ἹΜΑΙ͂Σ, οογγίρία, ἰογμηι. ᾿ ἢ» 

ἰάξιω. [ε8. ΝΥ. 37. --- ῦΓν Ῥογοα, 

2οὉ. ΧΧΧΙΧΣ. 10. δήδεις δὲ ἐν ἱμᾶσι 
ζυγὰ αὑτοῦ. 1,Ἔρε δήσεις δὲ αὐτὸν ἐν 
ἱμᾶσι ζυγοῦ σου, Ἰρδθϊδ δαΐετπι εἴπὶ 
Ἰοτῖ5 ᾿ασὶ ταὶ. (κίετυτα νυἱάσμαιτ 
Ἡὶς ἄυχοο νϑυβίομθϑ οοδ υἶθθθ, αἱ νοΧ 
ΡῈ Ῥτοσβὰβ ουίβθα βὶς δ ἰηίεσ- 

ψεεῦρυιβ, δυϊ δάγοοάυτι Ἰίρεσε Ὠὶς 
τδηϑιυϊοταης. Η οβγοῖ. ἱμᾶσι, λώροις. 

" Ὀσηξ. Ξῖς. ΧΧΧΊΠΙ 81. εἴ βυργτα 8. 
Υ. ζυγός. 

ἹΜΑΙΤΙΟΝ, συεείῖσ, υδείϊηιδηΐίμίηι 

εχέετταις, ραϊϊεεπι. ἽἼχν ἰάετι. ὅεπ. 

ΧΧΧΨΥΊΙ. 428. διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὖ- 
τοῦ, ἀϊναιτηροθαὶ νεδαταθπία δι. 
γε εἰ εν. ΧΧΙ. 10. Ψυἀ. ΧΙ. 85. 
4 Βες. Υ. 8. Α4υ. ϑγχηπιδοῖ. 200. 
ΧΧΧΥΠΙ. 17. μάτια, υἱὲ ὈΧΧ 

στελή. --- 51. ῬΓναΤΊρΟΓ. [φ8. 

εἌΧΧΗΙ. 1. υὉ1 Ιοοο τὸ ἰερογυπὶ 

Ὥ» 4πο χυοαὺθ ἐερμπιεηξωπι, υδ8- 

ἐξα ποῖα. --- ἌΡΑ σμΐσωπι. δον. 

ΧΙΙ͂Χ, 98. ---- υὐὺ 1.» υεφίἐπιεπέμπι. 

708. ΧΧΙΝ. 7. ῬΕ. ΟΠ]. 7. --ο ἼὮ» 

πεήσεγα, ἴξ. υεδίϊε. 1 ϑάτα. Υ. 12. 
Ῥε. ΟΥΤΠΠ. 18. -- Ων» »αϊζδιεπι. 

7200. 1. 20. διῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 

ἀϊοταιρεῦδῖ ηι Βαυτη. Οοηΐ. 
Μδι. ΧΧΥῚ. 66. Τμοοά. 1 ὅδπι. 

ἀ ΧΥ. 47. ἱματίου. δὶς εἴ 4115 Οτ- 
εἰς ἱμάτιον υεείϊπιεπέμπηι οσέεγίμα, αι Δ }0 

Ραϊξειεπι εδῖ, ποῖδγο, φυοτηδαταοάυτῃ 

χιτὼν υεείἐπιεπίμπι ἐπίογίμδ, νἰτὶ ἀοο 
οὐοοσυδηῖ. 1846 ἴμοχ. Ν. Τ. 8. ἢ. νυ. 
-- δν" ρίξπιω. Ιης. θουι. ΧΧΊΡ. 

13. ὕδυδα Βυΐιβ ἱπίεγργει δ! ῃ!β 
Ϊδίοε ἔῃ νυ. 138. ΟΟμῈΓ ᾿ηΐτγα 8. ν. 

χρεωδοσία. ---- 5» οαάαυεῦγ. ἴ[ε8. 

ΧΙν. 19. εβεταπς Πἰεῖα ῥτὸ 
ε εδοῦ, πεῖρα 132: --- ἰαπα. 

Ηοε. 11. 6. 9. 8. Ρυϊατυηΐ, ον 

ΜΒ. 1, νεϑέέπιεπα ἐς ἰαπα οοηγξοία 
εἰρτιϊβοατα. ---- ΓΙ» υεεἰἰ8. Ἐχοί. 

ΧΧΠΙ. 9. 26. Ῥευῖ. ΧΧΙΝ. 18, εἰ 

περεοῖα [ἰοτα ὁ ἰοβρῖθθα ἢ)» 

(} Ὁ ἐπίτι δρυᾶ (δι άβοβ βἰρηϊῇ- 

οὐξ ἀυοαὰδ υδρένιοπέμηι) ναὶ εἴδπα 
608 Ἰερίθε6 Τῷ.» Ναῃ ῥὑγὸ [μἀπιεά 
ΔοοΙρίομάο, αι εἰθιηθηΐα ἴῃ αυΐ- 
Ὀυβάδμι Μ55. εἴη. (εείοσυπι ΡΟΣ 
ἱμάτια: απί Ὦ. ]. υεδέες ἰητ6]]ροηά 
οὐογαία μησμοπίς α. δι. ΧΙ. 
4. υδὶ ἱμάεια κατ᾽ ἐξοχὴν υεδέϊπιεπία 
Φρίεπάϊα ποϊδληϊ, 

ἹὙΜΑΤΙΟΦΥ ΛΑΞ,, υεοίνερης οιιδίοε. 
Ὁ) “ῦ» ἰάεπι. 2 Κερ. ΧΧΙΙ. 

14. 2 Ραν. ΧΧΧΙΝ. 94. ᾿Ιματιοφυ- 
λακχέω Ἰερ!ίτυΣ δρυᾶ [λιοίδη. Η!ΡΡ. 
Ῥ.- 849. Α. 

ἹΜΑΤΙΣΜΟῚΣ, 1. 4. ἱμάτιον. ἼλΣ» 
Ἰάδση. θη, ΧΧΙΝ. 568. 1 ὅπηι. 
ΧΧΥΙ. 9. οἵ 4101] βερίυβ. -- 
ΤῊ Ό3» ἱεριπιοπίιαπ. Ἐχοά. ΧΧΙ. 

10. - ὗν, ἰάεια. Ῥβ. ΧΧΙ. 19. 

Ῥχγον. ΧΧΝΙ. 46. --- τ 

1 Βερ. Χ. δ. 4 Ῥαν. ΙΧ. 4. -- 3.» 

ἃ» 

οοπιρο8, ρεγίδοοί,8, Βρθοῖθβ οὐπδϑῖιθ.. 
το σῖ8. 68. [Π]. 17. - ΠΡ" 

05. ΧΧΙ]Π. 8.1 Κορ. Χ. 38. 2 Ῥαν. 
ΙΧ. 24. --᾿ πῦρ. Ἐχοά. 111. 22. 

ΧΙ]. 86. Αψι. ει, ΧΧΙ]. 2. 

ἹΜΑΤΙΣΜΟῚΣ ΔΙΑΙΧΡΥΣΟΣ, νυε8» 

ἐξ ἀεαιταΐμδ, ΤᾺ ΓῚ3» αμγμηι, εἐ 

οπιπε φμοά εεΐ ες αἰγῸ [αοίμηι εἰ αἰα- 
δογαίήπ. Ῥα. ΧΕΙΝ. 10. ϑιρηιῆοαῖ 
ἡματισμὸς Ἐ. 1. Ὠ0Π ἴδια υέδέεηι, ἀΌΔΥΩ 
ομἰμης αἰτόιηι, χεὶ διρτα υεδίεδ ρο-͵ 

ΤΒοοάοῖ. πίίιτ, ογπαπιεπία αμγεα. 
διάδημα χρυσοῦν ὨδΡεῖ. 

ἹΜΕΓΡΟΜΑΙ, ἀεοίάογο, ομρῖο. 
σϑ πὶ ΡΙΒ. ἐχϑρεοίο. 20». ΠΙ. 421. 

ἡμείρονται τοῦ ανάτον, ἀεδιἀεγαηέ ταοτ- 



Ἵν. 94 δὸς. 

» ομρέμμί γλοτὶ. - » ἀδε. α. ὅσι, φυοά 6}}} ΣΡΥῖ ἀχμρεμς. ὅ1ς 
μεν πΟΣ υἱὲ ρχο φιοά. ΨΊΔ6 Ὀταϊκοπδογοῖ. οἱ εἐἰογὶο ἰσμθοῦ. ϑγτατα, Ῥε. ὨΧ1]1. 2. «΄. Ἶ 

ήχίσῖ ᾿ . τὸ, τὲ ἴων. 1Δ0. . ν. 247. Μιάθ σαθοαπια 
νόος δ 5. ἀλλο ΑΡσεβοῖ! ας. Το. ρμδρ. 779. 
ἀεεϊἀοτίο 7εγογ. ϑγτοσα. Ῥ8. 1. 5. Τυάϊιν, ΨΙΙ. 28, τοὶ ὑσὸ να μὴ 
8ες. Ἐιϑερίυτα ἰῃ Οὐτητηθηίασίο δὰ φοήσῃ Ησαυβὶρεπυδ χεοῖθ ἰερίε - εἰ 
᾿. 1. Ηδβγοὶ. ἱμείρει, ἐπιϑυμεῖ, ϑέλει. μὴ χοῶῆσε. χὰ ϑγτυβ. 7 
[Ιἄδτῃ : ἱμείρεται, ἐρᾷ, ἐπ υμεῖ, ποθεῖ. ἹΝΑΤΙ, φατε, σατ, ἜΤ ΤΗΣ 

ἽΝ. Ιρβὰ νοχ Ηβθγ. 7»1» ππιεπ- ΓΤ)» φμάγε. 8. 1.1. νατί ἱρρύαξαν 

δεγα ἰἰφμϊάογιηπ. ΑἸ1Ὰ5 ἐν εἰ ὗν βοτῖ- τὰ ἔθνη; σματε ἔτοιαυθσυμς σπίθα ὃ 
δίξυν. [μν. ΧΧΙΠΙ. 18. Νυ. ΧΡ. 1 Μαος. 1]. 7. ἥνατί φοῦτο ἼπὴῸ: 

ν 4. οἵ 4110] βεερῖιι8. οπῇ, Μοπίξδιιο. σμγ δα ἢος παῖυϑ βιι ἢ ὙΊάε εἰ ν-. 
λα ΕΖοοῦ. ΧΙ. 94. 18. Ἠδεγοβ, ἑἡνατί, διωφί, ἐς τί. 

Η ἐπὶ ᾿ ΪΝΑ ΤΙ ΔῈ", μέ φμβα αἰρέφνι, Ἡ. 
ΤΙΝΑ, ὐ, ἑία μί, ἱπάε. γῆν ΟΕ. 4μαγὰ 8. Ομ αμέφηι ὃ ΝγΤῸ. πο. 

Ἐχοά. ΧΧΧΙΙΠ. 30. ἴα ἰξιλάσωμαι 720}. ΧΥΙΠΙΠ]. 8. 

«φὶ τῆς ἁμαρτίας ὑμῶν, αἱ οχρίετα ΙΝ ΑΛ ΑΜ ἐρῶ ᾿ 
-.-- ἢ - πὐλκὶ ϑρέσιδϑ. 4 Ρδοοδία νεβίγα. ΤῸΝ» σε ἡλαάδενα, ἐπῦχα ερ ὅρα ἐγ μθῤμὰ " 

φηϊᾶ ὃ ϑγτατη. 200. ΧΥ͂Ι. 8.--- 57, -"- 
,) ϑόγα απέπιαῖϊα. οτετα. 1, 380. 

Ὁ βαὶά. φιοά. Νὰ : ΤΙ. 10. 11. 860. κατοιχήσουσν ᾿γδάλματα ἐν ταῖς νήσοις. ΟὟ 5. υὉ] ουτὰ ᾿πηαϊοδῦνο οοηϑίσυ» μα πδυπε, ἡλαμξαεβιδέα, ἴα τῆς αἰ 
(υν, 46 αὺυδ οοῃδίγασίοηςθ νἰἀ6 Ὠο- τ εηξαε τα τε πόαν Ἰερὶ πῃ 

ὁ ταΐα ἃ ϑεββδγίο δὰ Ὦ. 1. ἢ. 17. οἱ 91. ΞΕ ΕΘΗ ΞΕ: 
-- τὴν, φιὶ. ὅδ, ΧΧΙΙ, 14. πα τ 1. 8. πδάλμαοιν ἐκεαρασσόμενοι, ὄτνα μεν, αι ἄἰιοι ἑὰς δοάϊε. δἰ αμαπαρεία, οι νὸς Ἰασίμα τ. ΡΕΣΟΣ Ὁ το ον Ὁ πε δ ας κχυ καδν ρλντϑθμαο, νεῖ, 
ερμδα ΡΓΒ: ᾿ς ὙΠΟ ΠΕῈ ῬΩΔΙΩΝ, μδάλματα, φαντάσματα, ἀφομοιώμανα, ἡ ΕΝ τς ἘΔ ΩΣ Τά ΨΠῸ εἰκόνες. [δχ. Ογτῖ!! ΜΆ. Βτεια, 7. 

ἡξομώ Ὁ» πὴ δαλμα, φάντασμα, ὄναρ, εἴδωλον. ἘΠ ας 
18. Ἰραταπί ᾿Πραχαῖηδ, Π115 δ] εηΐβ, 80 ἡνδώλλομα,, ἀφοίπνεϊϊον, ἀρρατεο. 
ἵνα παροργίσωαί με, ἐξα μἱ ἐπέ δι ἰγδυλ Ἡρδεγοῖ. »δάλλεται, ὁμοιοῦται, φαΐνε. 
ΤῺ 6 Ῥγονοολνοσῖηῖ. δὲς να ραββῖπι ἢ σα, δοκεῖ, στοχάζεται, ἰσοὔτωι, σοφίζεται. 

ἀἁ Ν. Τ΄ ποη αὐτγιολογιχῶς, ϑ6ἃ ἐχβατι- Ζοπαγαβ 1 οχίο. οοἱ. 1110. δαλμα, 
κῶς, βἶνα 60 Β6δι:, α00 εὐέπέμπι τος φαγτασία, ὄναρ, ὁμοίωμα. φὺ εἴδω, 
ται, Δ ίδείων. ὙιΔ6 [χ. Ν. Τ᾿ 5. οὸ ὁμοιῶ, εἰδάλλω, καὶ ἀποβολῇ τοῦ « 
Β. ν. --- Υὐ ργβχιχι. (οδεὶ. ΠΠ].14. χα) σλρονασμῷ τοῦ ν Ὀδαλμα. 
βάρ. ΧΙΠ]. 9. υ] να Ῥχὸ ὅτι ροῃΐ» ἘΊΝΔΙΚΗΣ, 56. χώρα. ΑἸοχ. ἴ7γατι. ε ἴυγ. Οοπῆοες Ῥογβίίυπιη ἀς Ηρῦτσ. ΠῚ. 1. ἀσὸ "νὰικῆς κ᾿ τ. Δ. Αἀάϊε 
Ν. Ἰ. Ῥ.- 987. 866. ΘΕ ΙΧ. Ν. Τ. 8. Ἐρίθον, ΧΙ. 1. Κ. 

ὌΝ ; “ἸΝΔΟῚΣ, ῥσοργίδ οπιπῖβ, φμὲ ἐπί 
ΨΊΝΑ ΜΗ΄. ΠΡ. Ὅδῃ. 1. 19. παίῃ εἰ ογίρίπε [πάμς, ϑοὰ ἀείπᾶδ 

860. ΟἸἶβ. 3 ϑδχη. 1. 99. ὃς, Ηβῦσ, κατ᾽ ἐξοχὴν τεοίον οἱ “παρίδίεν εἶδ. 
ἰπιοσζοραίίοπο υὐππίαν ἰπ ποχαϊίομθ. ρλαπίέξ, αυΐδ ἔδσθ ὃχ [πᾶ}5 εἰ! εἶνω- 

“ Τὰ. ἀς Ὠΐοα Οεἰξ. 5. Ρ. ὁ60. ροῦ- ἴω, Οὗ ΡΥΘΘΟΙΡΌΔΤΔ ΘΟΓΌΣΩ ΒΟ ΕΠ ΔῊ; 
(ὐδοίδηα! ἃς τεζοπαϊὶ 1115 Ὀ6]10188. 

ἔασὶε δὰ Ατὐδρ. ω, φιαπάο. --- ΕΠἢἷ ἀροθ μϑε: Ἵ ἐφ' ἀμρῆνη ἕϑ τὰ 
ου, ΕἸΘΡἢ δ “φως. Ἶ 

Ὀνδ 1 ὅδ. ΧΧΊΝ. 29, ὄμοσόν μοι πῆμ Τραου ΨΗΣ 14.) μό ἀμ μρεν 
-- νὰ μὴ ἱξολοθρεύσῃς, αὶ ἵνα ε5ὲ 1. δεδίϊῶ. ἴΐὰ αυραιμς ϑγγυβ. Ῥῆδνο- 



Ἰξευτὴῆς. 

ὙΚΕΥΤΉΣ, ἀκούρε. “δι, ἶω- 

φιεες. Ααα. ϑγτηπίιδοῆνο (ες. . 
96. ΓΞ μεὶεε: δον γιάς δὰ ἢ. 1. 

Μοπεβατιοοτίατα. “-- 70)» ἴασυειμα 

ἑεπμάο. ϑγτονλδοδυβ Ῥτον. ΥἹ. 4. -- 
ὉΡΊ Ὁ» ἴαχμειε. Ατλοβ 11]. δ. 1.- 

ξεταπῖ ρὸν δαϊ Οὐ Ὁ δεσερο- 

τοηῖ ὕτὸ ραχῇεϊρίο ΗΙΡΔΙ. [8 
ἐ φυοχας ὅτι. --- γὴ}, σδίαδ. Ατηοβ 

ΥἼ11. 1. 38. Μιάεμῖα τὰ πίτοαυο 
“.“» 

Ἰσοῦ Ἰεφῖαϑε γ2, δ᾽ Ατδβ. ( λῶ2Ὺ9, 
τεπαπεῖο οερέί, υπάθ Ὡ» ἰαφιεώ. 

700. ΧΨΊΠΙ. 2. Οετῖα Βεβθο υἱγίτ- 
40ε ἰακέτιπι οσπ ΟΠ] ἴδηι! τδῖο ἰοησα 
Ρεσέεσειάδα τοῦδ νἱάείαν ορίπίοπι 
φὔταπι, (καῇ 605 ὙῪ αὶ Ὑγγν δαὶ γγ), 
ευἱριατί, ἀειυχίδθο οἰδέπυπέ, αὐυΐα 
Δ ΓΟΡΕΒ Ρσῖταο ΤΩΒΏ6 ΒΌΣΘΕΓΕ βοϊθηξ, 

ς (αἴεπιπὶ ἄγγος ἰξευτοῦ αἴτυχα υας ἐπ 
φυοά εαρίας οοἰξρί!, ὅτι ψχμο οαρὶϊ 
ἄνες εἰσυϊᾶςος, Ἰποεγίατῃ ἐθῖ. ῬΓΙῸΣ 
Ργασίεσευάπτα νἱάεῖιν, Βαθεραδ βἴδ- 
[ὩἿ, 608 ΡΝ Ἰερῖεβ6. Ἡδεγο. 

ἐξιυτής, στρουθοπιαστής. 

ΦΒΕΤΩΝ. ΠΝ ἴον. ΧΙ. 14. 

Ὦκαξ. ΧΙΨ. 18ι ᾿ Φυοά ΑΥΪΒ Ζ6Π098 
εἷς, πο ἔβοῖϊα αιὴὼ8 ἀϊχοῦῖς. ΡΜ οἱ 
τυϊϊωγεπι Ὑεὶ ἀφμὶϊα «ρεοίεηι 6ε86, 

ἀ Ἰπάϊοασιϊ 41186 δρθοῖθβ δηϊτ δ] υχη, 
{πε «αἰἰεοεειπί δὲ οοπρεχαππίωτ. 
ΠΝ ᾽Ἰοίξυν, φυοὰ υἱδι σἱἑ ρονγερὶ- 

οαὐίεαέτπί. ΜΊΔΟ χποαπο ἰηΐγα 5. ν. 
ξίς. 
ἸΠΟῚΣ, αυὲρ ρεπαε. ΠΝ. πρεοίδβ 

δοο ΡΣ τῖβ. Ααυ. απ. ΧΙ. 18. 
γαϊγας. εἰἴδπι οτίδαι 101 Βαρεῖ ἐσομ, συζαβ 
πιστηΐτιϊΒ ὩΠ]Ἶατὰ ἀνεῖτι 96 ΤΘΡΕΥΙΓΘ 
πος ἔπ Οτεοοῖβ πος ἴῃ Ἐομπιδηΐθ 

ε τοτηρίοχίθι βοῦς Βοοδαγία Η ον. 
Ρ ΠῚ. 110. ΥἹ. ο. 8. οἵ Ῥτοϊπάδς ]6- 
βεπάηπι ρμυΐδὶ οσνη, σείει ἀ6ῃ8 ῥτε- 
ἴετεβ, αποὰ Εἴερσ. ΓΙ Ἢ ΔΡ 85:16 

ΟΡ 

κι. Ἠοῦτν. βος. βοβμοὶ. 

᾿Ιούδα. 

Βδδῖμα [115 ροϊυοεῖς οἰξεττί. Υὰε 

ἸΟΒΟΔΟΣ, νεπενεπ εὐ αομίαπε, 
υεπεπαίμα. ὅϑδρ. ΧΥ]. 10. λοβόλων 

χόνγων. ᾿ἸΙοβολίω ἸοσίξοΣ δρυὰ 
ἡ ακιβειι Ἀδοά, ΑΥ ΣΕ ΊΥ. τΆμ0. 
ϑαϊάδβ: ἰοβόλος, ὁ ὄφις, Ἀ. 6. ερξ 7 
τοῦτα ϑετρεωίατι. 

ἸΟΌΜΑΙ, τι οδάκοον, στὰ» 
δ!νο. 5. ΧΙ. 11. ὡς γὰφ ὁ χαλκὸς 
ἰοῦται, οὕτως ἡ φυνηρία αὑτοῦ, βῖσυς 

ΘΠ. 8683 ἱπαί, εἷς πεαυιία ἢ- 
119; ἢ, 6. ἴηϊτοῖοαϑ Ἰ᾿ἰσοὶ γάδεδίῃσ 
τεοοι ἰδίας οἴ διηϊοϊεεδι δἰσηυϊεὶ, 
ἰδσθθῃ τηλίυπι δύ δηϊτηστα ΚΓῸ- 
ας. Γρϊα. ΧΧΙ͂Χ. 18. μὴ Ἰωθήτω ὑκὺ 
σὺν λήθον, ΠΟΪῚ μεστα ζετο, οἴ ΒῈΡ βαχο δ 
γμδίσίπε οδάμοαίμεγ. Οοτωρὶ. μὴ κά- 
ἐβόα ὑσὺ κ᾿ τ λ. 

ἸΟῚΣ, νεϊδοὶϊδ, ". σεπένμηι, 
ΦΡΕρΟ. ἽΝ “βων, Ἢ ΤΉγχεου, {1{]. 18. 

8ε(1 ἴοοο ῥοὺς, φαρίέέας, τεροπομπάιτα 
δϑὲ υἱοὺς, εξ νυ οὐ δηϊοοοδηβ μου 
ογαΐβδαπι δῖ. 164 αὐοαυα ΑΥΔΡΒ. 
-- ἌΣΣΥΝΝ Η»ἢ. {πῆρο. ἘΣ εοδ. 

ΧΧΙ͂Ρ. 12. Ηὶς Ἰερεγυαὶ τπν)Π, 

ἄγεβο. --- "πννν ἄτγιρο. Ἐσδεῖ. 

ΧΧΙ͂Ρ. 6. 11. 12. --- ΓΤ» αεέπδ 

ἑἐσΣ, ἴῖ. υεπεπιθῆπ. Ῥβ. ΟΧΧΧΙΧΣ. 8. 
δὸς ἀσκίδων, υἱγμδ δερὶάυται. (ὐπΐοΣ 
αυα εχ 7οδαρδο ποίδί Οἰπε ϑρίς!. 
ΕΣ δοάετῃ δἀ Ν, Τ. ῥ. 854. εἰ Ροϊ- 
Ἰαρεση 110. ΚΝ]. φερτα. 1395. ὉὮὈῚ ἰοῦ 
γέμων οδὶ υεπεηὶ Ρἰεπυβ.--- Π  Ἴ, 

οὐ. οι. 
20». ΧΧ. 14. Οοπέον Ηοεγεδίυπι 
ἴῃ ᾿ὸν, δὶ ἀπο ρίοθεει οοπέμδε. ; 

ἸΟΥΔΑ. ον “ταδὶ. 4 ϑδτα. 

Ι. 18. δα. οἂ. Βσα. Ψἱὰο βοξαῖπο 
Ὧϊ85. Ουὰ Μυϊδομοθ ἱπ Ταχᾶι 
(σά, ΑἸεχ. ἃ Ογαρῖο ἐσ Οση)εοσΐυγα 
Βδοῖεδε δὰ Εχδίρθῃ Ἐδνοοδηΐυσ ρδρ. 
91. 866. --- την 9 ὅδ. ἵ. 1]. 

᾿Ιούδα. Ηδαπο νοσόπὶ Δ Παυ δῖ τ]6}- 
ἄοεδπι 50] οἰταὶ ΕἼ]] οτυβ Μι5ς. 1.0. 
ΓΝ. ᾿ἂρ. 18. Ἰορεπάυπι οχὶβιτηδῃϑ, 
ἀεϊοία υὴᾶΑ ἰδηΐυτη 1 ΟΓΑ ὃ, ᾿Ιουὼ, αἱ 
8.1}, σγξου Ἡδῦγαο σεϑροπάεαϊ. 



᾿Ιουδαΐξω. 

α ΟὐΟἸ]οτηδϑῖι8 σοπίζα ἰη ὉΒΡ68. 55. Ὀ8Ρ. 
76. τὺ Ρτὸ τυ Ἰερεπάππι 

οοπβοῖ. ΜΙΒΙ Προγα νογιίβϑε νἱἄθη- 
ἴυτ. Ι 

ΙΟΥΔΑ ΖΩ, 7μάαϊτο, ὕμάσες ἤο. 
ἽΠΠΟΙΣ, Ηρ. Ἐδβι. Ψ1Π. 17. 

᾿Ιουδάϊδον, ποηηα εἰ ζιτα βεπίϊ .]- 
ἄφψα οὐἐἐπμογεπί. 

᾿ΙΟΥΔΑΓΌῸΣ, “μάκιιδ. γ) ἊΝ, 1η 

Ρἷαν. ΘΛ ΉΠυ. 3 Βερ. ΧΥ͂Ι. 6. 

ὁ ΧΧΊΨ, 45. δὲ αἰἱθὶ βεθρίυβ. ---- 
ΝΥΉΠ. ΟΠ. ῥ]υν, Εϑαγ. ΙΝ΄. 12. 

ΥἹ. 7. 8. 14. 
ΙΟΥΔΑΓΙ.Α, ἔχηι. ὕμάκα. ἢ ἂν Ἂ ΑΝ 

1 Ῥαγ. ΤΥ. 18. ᾿ 
“ΙΟΥΔΑΓΣΜΟΙ͂Σ, τεερειδίοα «}.- 

ἀσογμηε, ἰεβ65, ἐκδεϊμία δὰ τοϊέσίο 
εἸμάσογηι. ἃ Μδοολο. 11. 21. ταῖς 
ὑπὲρ τοῦ ᾿Ιουδαϊσμοῦ φιλοτίμως ἀνδραγα- 
ϑήσασιν. [Ὁ. ς. ΧΙΝ. 38. 4 Μδοο. Υ͂. 

ς 36. ἐξόμνυσθαι τὸν ᾿Ιουδαϊσμόν. 
ΙΟΥΔΑΙ ΣΤΙΣ, ὕμάαϊοε, ἱ. 6. {ϊπ- 

ὅκα Ἵμάαϊοα. χη ἽηΓγ»» ἰάδτα. 9 δρᾷ. 

ΧΥΊΠΠ].. 96. 28. ὃ Ραυ. ΧΧΧΙ]. 18. 
εἴ 4101. 
ἹΠΠΑΊΖΟΜΑΙ, ἐφμῶο. 2. ἰάδτη. 

6». 1. 42. ἘΖεοῖ. ΧΧΊΤΙΠ, 6. 19. 

ἹὙΠΠΑΈΧΗΣ, τπαρέδίεγ ἐφιδέμην. 
ΘΒ ν» αἀονιίπαδ Ἔφμίέμηι. 

2 ϑδιη. Ϊ. 6. υνὶ (οά. ΑἸοχ. ἴσσαρχοι 
ἃ Βαθεῖ. 

“ἽΠΠΑΡΧΟΣ, ἰ. 4. δηίεοθάθῃβ 
ἱπεάρχης, αυοᾶ νἱά6. ῬΒοίίυ8 [,6χ. 
ς. 8. 8. ἵππαρχος" λέγεται δὲ ἴαπταρχος 
Φαρ᾿ ᾿Αϑηναίοις καὶ ὁ τῶν ἱππέων ἄρχων. 

ἽΠΠΑΣΙΑ, ἐφωβαίμ. ΠΣ 2. 

ουντμδ, ΕΗΔΌ. 111. 7. ΥἹ46 ἰμῖγα 8. ν. 
χρεμετισμός. 

ἹΠΠΕΥ͂Σ, ἐψμεθ. δ) ὝΛ, αὀΐεε. 

ΝΑ}. 11. 8. Ἐχ βεηίθῃτδ ῥ]θσογιχη- 
« 4.6 ῥζγῸ ὩΣ ἰερεγιηΐ Ὁ ἼΒ: 

Ηϊογοη. αριαίογοδ. ϑεὰ ἸΙοηρα νϑ- 
ΤΟΒΙ τα] 8 δὶ βίβίμθτθ, δὺ8 8006- 
ΗΟ 8886 Ῥ6Γ τηδίοηγντηϊδπὶ Δαϊυπηοῖϊ, 
ΓΕ 50, Δ }1ποΐλιῃ ῬΓῸ ῬΘΥβΟ 58, 
αιυΐδθυβ δαἀ)]υηοία ογαῖ, δάδοαυο ἰαπ- 

96 ἹἹπεόδρομιος. 

οεαδ αδἰείέπας Ῥγὸ ρεγεηδίδες ἰαποεαξ, 
Ἀ. 6. ἐχμεέξέδεια, χσαοταδάτηοάητα ἀγρία 
ῬΙΟ. υἱὲ αγηιαϊΣ. -.-.ὄ "ἘΞΥ 9. 

Ολαϊακσὶ. ΖοὮ. 1. 17. Ιηγογβὶθ οἷ 
μλἶΔ [18 11 το γὶβ Ἰοσοχυπέ ϑῶῦθ.-- 
Ὁ)» ἐφ, εἴ, υἱ τες. ἵπαος, 
εἰΐδτα ἐρμαίμα. 4. ϑαη. ΧΥ͂. 1. 
1 Βερ. Χ. 28. 2 Ῥαταὶ. 1. 16. ϑγγὺβ 
εν. ΧΙ. δ. --- τύ), ἐφμος. Ομ. 

Ι,.. 9. Ἐχοᾶ. ΧΙΨ. 9.1 ὅδ. ὙΠ. 
11. οἵ ΑἸ 18ὲ βεθρίι8. ----- 2» Ρδγῖῖς. 
ἐφμίίαπδ. Οεοη. ΧΙΙ͂Χ. 17. Ατιοὸβ 
ΠῚ 15.---Ὁ7Ὁ ΔΘ ἐφιΐξαπα δάμη. 
Αἴποβ 11. 15. --- οἶον γ,ν σΏΤΔΟΥ 

ἐφμέίαπα. ἘδΙΒον. Υ1Π]. 14. 
ἹΠΠΕΥΏ, εἐφμῖο. Ἃ.),», ἰάθτη. 

Εχεοῖ. ΧΧΊΠ. 29. --- ον ἐμ 

οεἶογ. ΜΙοὮ. 1. 18. 
ἹΠΠΙΚΟΙ͂Σ, εἐφμεείγδ. 1 Μδςο. 

ΧΥΝ. 538. 

ἹΠΠΟΔΡΟΜΟΣ, ἀϊρροάνγοηειξ, 
δραίϊωπι ἀδοιτδιοπὶξ ἐχμοςίγια. Σθνν 

ρλταὶ, Ῥυιβιϊπατν Ὡοσαθη Βεῖ ἢ] 8.- 
Βεχηΐ 8 ξουηαιαῖα. θη. ΧΕ ΤΠ]. 
7. κατώρυξα αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἱσαο- 
δρόμου, ἀοἴοα᾽ οὕ αη 1] ἰῃ νἱδ ἢ- 
Ῥοάγχοτηϊ. ᾿Οδὸς τοῦ ἱπποδρόμου ἴδΔῃ- 
ἴυπι οὐαὶ αἰϑίδητ8, αὐδτὰ ἸοΏριιβ 
οὐδ ὨΙΡροάγοσχηιϑ 8. συδηΐα νἱα (6- 
ΟΌΣΤΟΠΑ ογαΐ 'ἱπ ὨΙρΡρούτοιηο ἃ 
τηεῖδ δα τηρίδηλ. (βεΐδγιχη ἴῃ χηθΐο 
Βαρθαξγαπΐ ξοστη δι ργεοοάθηΐοια 
ΥΝ 29: --- ΤΥ, υἱα, δῃεβ. 

ΧΧΧΝΥ. 19. Ἰυχίᾳ Ἰδοιίοπουα Εἰι86- 
1 Ἰλεα. Ἐν. 11». Ν1]. ῥ. 415. ἔδα- - 
Ψψαν αὐτὴν ἐν τῇ ἱπποδρόμῳ ᾿Ἐφραϑὰ, 
ΒΟΡ6] Ἰορθδηξ παι δῷ Ἐρβ νέλχοαι 
ἘρΡ γαῖμα. ΑἹ : ἐγάφη ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ 
ἱπαοδρόμου ᾿Εφραϑᾶ : δὶ τοῦ ἱπποδρέ- 
μὸν ῬΓῸ ρ)]οββοιηδῖο μαθδίιχ ἴῃ ποῖ. 
84 οα, Εταποοῦ. Επ οεγίε ἰῃ Ο(οά. 
ΑἸΘΧ. βἰταρ] οίτου Ἰορίταν ἐτάφη ἐν τῇ 
ὁδῷ ᾿Εφραϑᾷ. Οεπο. ΧΙΥΠΠ. 7. 
ἐγγίζοντός μου κατὰ τὸν ἱππόδρομον χα- 
βραϑᾶ, τῆς γῆς τοῦ ἐλθεῖν ᾿ΕφΦραϑᾷ, 
οὐρη ἀρρτορμισωαγεηι αὐ ἠϊρροάγα. 
ἡπῖῶπα οἠαδταίλα ἰογτα, εὐ υδηΐγοηι 
ρλγαιπα. Αταςὶ δυΐθη ῥσοοὰὶ 



ἵσεος. 

ε ἀπδίο νοοϑῖῃ ἸΞΤῪ}» 48 ΘΠ ΟΥΑΙ ΠΣ 

τας εηοίαξ, ϑροοΐδ᾽ῖιιβ ἡπσαύδρομον 
τεὐάππέ, αὐοα 'π ἰεχία ἴρβοὸ ἀ6 
ΤΣ οχρουδίυῦ. ΣγΣΓ[ΠΓ δυΐδη, 8. 

χαβρανὰ 6586 ΒρδΌυτω ἴοστε 5. Τη6}- 
πα Ἰὐοιι πιδταῖ» ΘΟ ΌΔΙΘυα τη ]Π]Πἱασὶ 
Ψψυδεροζύτα οἵ ἸΌΠΟΥῚ ΒΑ ΌΘΙΉΙΏΟ, δῦ- 
ᾳφιε βἦθο μδεάυτα 8000, οὐδ ϊοτυτῃ 
4000, ρϑβϑιστη τοϊποσὰμη 1000, 
τδ]οσώτη 500, δἰδαϊογυχη ὅ, 6χ οοτα- 

ὁ ῥυνέρυιβ ΒΔΌΌΙπΙ5 ρσγοῦαῖ Φοβδηη 68 
Θεξρέοσεδιυβ ἀε 1ΧΧ πε. Ὠτθρ. 
8. υῦ. ὅδ. οἱ τὸν Σ ΤΩΡΏΒι1- 
τατὰ ἸοσισττἾΠ15 11} Ὡα δ] 6 πη) 6886 
ὄρος. κε Ηοάΐυτι ἀκ Τοσχί. 
ΒΙ0], Οτῖζ. Ρ. 114. Ὁ] οὔατα ρϑρ. 
116. ἀοοθρέ, αυοὰ ΠΙρροάγοπεις 
ΑἸοχαιιγα ἔπους, 8 Ἰφεῶθρο 
ἱασὶ ὀχβιτυσθιβ, δἴίηαπαε δάθο Οτα- 
Οὐδ ἰηῖογρσοα ΑἸοχδηάσιε νἱνθῺβ δὰ 

« ἤυτ τεσρεχοσῖί. Οὐοηΐ. εἰ Βοπῖγο- 
τσθι δὲ (ὐθῃσβ. ]. ς. ἢ. 974. ἃς 
Εὐ]|εἱ Μιδο. ὅδοσ. 1,120. 1]. ο. 15. 
Ῥ- 511. βεα. Οδΐοσυσα 51 ου}18 ἡπαό- 

οἴω ἀἰϊἸοζυτη 6886 ἀοοσαῖ 
Ἡδεεγεδῖυκ ἃ ν. χάμπος. (Οὐοπηίεσ 
ϑυΐϊοοεεῖ 708. Εςοὶ. Τοῦ. 11. μαρ. 
391. 83 Μεοοεοῦ. ΙΝ. 11. Υ. 406. εἰ 
δέιγζ. ἀδ [14], Μδοβά. ῥ. 74. 

ἽΠΠΟΣ, εφμες, ἐφμίξαξι. ΔΝ, 

ἐ τίες. ϑεγετα. ΝΠ, 16. "ΔΝ 68ὲ 

ἐρποίσῃ δαπογιὰ ἔογοοίυσα εἴ 
Δηϊπιοϑοζτη, ν. 6. Φυά. Υ΄. 29. 276:Σ. 
ΧΙΝΙΙ. 3. -- νΥΙν ΟΒδ)]ά. δναολῥ» 

και. Ἐϑᾶν. ΓΝ. 48. Τθογα νογίθγιπῖ. 
-- 30» ἐφκια. ὅδ. ΧΙΥ͂ΙΙ. 17. 

ΧΙΙΧΣ. 17. Ἐχοά. ΙΧ. 8. οἱ 4110] 
εορίυβ. [65.ὄ ΟΧΥ͂]. 20. μεϑ᾽ ἵππων. 
Αἀ Β, ]. τεβρί οἰεπβ Ηδβυ ῖυ5: μεϑ 
ἴσασιν, ἐφ᾽ πων. Αἀάε ΗἨδΔΡ. ΠῚ. 

εἾ. ὁ αῦο Ἰοοο Ο1]088. ΜΆ. ἴῃὰ Οδηί. 
δεσῖρε. ὕσπους, ἐνγαῦδα τοῦς ἀποστό- 
λους λέγει. ---- ΓἹΌΣ)Ό, ἐφμέέἑεηι, Οδῃί. 

Ι. 8. -α "ἜΥΡΙ Ὁ. ἰρηρε επκίεηεὶ 866 

ἐχρογτεοίξ. ΑἸροοΥ͂Ι. 7. Ὑ Δοπίαν 
ἰερίεθα τ Ὁ5Ό» 80] αἴα Ἰίδετα Ἐ εβοῖν, 
40: νεσεῖο ἢ. 1. ποῦ ταὶς αυδάγαϊ. 
Νδιη ζσεος ἴῃ υῃϊνοσϑιπιὶ δοηηη ηι 

νο. 1]. 

97 Ἴρις. 

ἰαεοϊυϊεπέενι τιοιαῖ. ---- ὩΣ» ἐγμέε. 

Ἐχοά, ΧΙΨ. 17. 18. 108β.. ΧΧΙΨΝ. 
6. Ὧδῃ. ΧΙ. 40. βοο. ΟἸἷ8. --ϑ. 

σμγγς. Ἑχοὰ. ΧΙΝ. 7. «σαν τὴν 
ἧταον τῶν Αἰγυχτίων, οταπιοτὴ δομέία- 
ἐκπ ΖΕ αγρθοτυν. .06. Χ ΤΠ]. 16. 
18. ἧππὸος ἐαίλεχεος, ἐσμείαίες εχϊταϊ5. 
γιάς εἰ 9 Ραγ. ΧΧΙ. 9. εἱ οοπῇ, 
1 Μδος. [Ρ. 1. Ν]. 835. ΧΙΠ]Π. 92. 
Ἵπαο Ῥτο οεγτίδεδ ἰοσυπίον δρυὰ 
Ομ. Ἡγτοη. πῃ ὕεγεσ. νυ. 87. .--- 
Ὁ “νὐδσίαπα. Οαπεβ. ΧΙΝ,, 11. 

16. 41. Ἐογίδβεθ Ἰερεταπὶ Σ « 

δυῖ μοῦ ὅν αυοά ἴῃ φέπογε 

Ῥεομδ γεὶ 7ωπιδπέωπι αἰρτιϊῆοδι, 5ρ6- 
αἰαἰ ἴον φυσι οἱ χκτ᾽ ἐξοχὴν εημείπι 
ποίδι. 

᾿ΠΜΙΠΟΣΤΑΊΣΙΟΝ, εφωέαέμε, νοὶ 
Σἰαδυίμηι δὺϊ εἰαΐδο ἐσμογώπι. 119» 

Ῥαϊαἠέμνι. ϑγτοτα. ἴγδῃ. ΧΙ]. 45. τὰς 
σχηνὰς τοῦ ἱπποστασίου αὐτοῦ, τοπϊοτὶ 8 
ἐφεὶς δυϊ, δοιὰ δέαδεῖὲ πὶ Βιο- 
τυ. (οπέ ΕἼ]]οτ ΜΊθοο}]. 58. 
[ΔΡ. Υ. ς. 18. Ρ. 675. 8ε4ᾳ. σα 
δἰδηλ τἰϑδὺ8 εδὲ 1 γβίδβ Οτδαῖ. ἐδ 
ΑΟὨ11119 σαά6, ἰδπῖο Ῥοΐϊιιοα Οπουι. 
[1Ὸ. ΙΧ. σοᾶρ. 6. βερτω. δ0. υπᾶδ 
εἴδτη ἘΣ ρΙἀθτὰ ἰη Ηἱρροϊγίο Οο- 
ουϊίδῖο ἵσπων στάσιν Θοάδτη βεῆηβι 
αἸσογα αἸθο τη 8. 

ἽΠΤΗΜΙ εἴ ἽΠΤΑΜΑΙ, υοἷο, υο- 

ἐΐο, αυοῖο. ψὐλ12. υοἷο. ϑγτατα. 20}. 
ΙΧ. 26. Ἱπνάμενος. ---- ΤἼ» ὑάρον. 

ον. ΧΧ. 8. ἔπτη δὲ ὥσπερ φάσμα 
νυκτερινὸν, ανοίαυϊέ διῦοτη. ἰδπαυλτα 
βροσσσιθ ποσξαγχηση. [κι Βίοῃ . 
ΘΙΩΥΥΠΕΊΒ [ἅγ]]. Α', ὅ8. «Ὅς δέ μα 
ὡς ὄναρ ἔπτη. ---- ἢΘ.» υοἷο. Ααυ. 

σεη. 1. 20. Ἰστάμενο. ΨΜΊάδ αυοαις 
Ἰηΐτα ἴῃ ἴστημη Ῥοβῖ ἌΣ ΜΙΤ' 

ἼΡΙΣ, γεὶ ρμοΐυδ ἸΡΙΣ, λεγδα 
αγοπιαξίοα ας : ἌΡ οαδῖα. Ἐχ. 

ΧΧΧ. 24. ἤρεως σεντακοσίους σίχλους, 
18 ααἱηροπῖοθ δἰοῖοβΌ Αρυὰ Ηδό- 
ϑγοδίυτη ἦρις ἱπίεσ 4116 Ἔχροῃϊίυτ 
ἀρωμαεικῆ τις σόα, ὉΝὶ ἴῃ Νοῖϊδ 8ο- 
Ῥιπρίαδ: Οὐ εἰρστίδοαῖ ἀγοιηδ- 

ἃ» 

οΟ 



Ἴρι (. 

α (ΆΣᾺ Βοῦρδαν ἐξύνπαι 
φργεῖται ἴρις. Ἐπί. 
μυρεψεκόν φι εἶδος, 
ἀϊουτὶ ἔριον μύρον. 
ἀρωματικέν. ΤἸοδοαν αι ἀἰδίεων ἢ ἤρις, 
οἱ ἰῃ βοβιι. ἕωδος, εἴ ἃ Οὐὑ]θβ[ῖβ ἀτοιβ 
οἰγοΠΠμἀἴπα ποιλοπ δοοαρίβθθ υἱάθ. 
(τ. ΥὙιάε 125. 1. ς. 1. υδὶ οἴατα 
Ηἰυτῖθυ» ἀδβοσιδιέαν. Ρ]πῖυδ [10 
Χ ΧΙ, ς6Ρ. 7. ἐγ πο  ἰβοῖτν: οἀογία 

ὃ φιϑα Ῥτοπυμοίαξ, οἱ ὧδ οδάετι δ 1: 
[σἰ8 νυβάϊοα δηΐζι εδοτητηομείδαις, 
ἀπριθϑῖ8 εἰ τρεϊοίῃϑο πμΑΘΟΘΏΒ. 
ἼΡΙΣ ἐγίδ, ἀγομα οἰοσεὶς, ΟΊ 
πα, ἤσανα ογεριίᾳῃε. Ἡερτ. ἴμι, 

σοοῖ, 1. 4. Ἐχ οσῃ]οοῖυσα [8 
δαΙΣμ: αὶ 

ΦΊΣΑ' ΚΙΟΣ. .4Φ δος. Υ Ὲ 14. 
ἰσακίῳ λογισμῷ. ὅϑδηδι ἴῃ ἢδο ογδ- 
Εἰομΐθ βοῦῖθ Μεδο μερίουϊο ἐὀδοὺ 

ς βοτῖῦβ ᾿Ισαακοίῳ, Ἦ. 6. συκαῖ ἐπεὶσπὲ 
 1εαασας. ῬὨραμο 1νοχ. οοἱ. 87. 
ζρακίῳ, ἀνδρείῳ, υοὶ Οοᾷ, Β. ᾿σακείῳ 
Βαροί. Ἑδηβσεα αἰοροοιι δὰ ἢ. ], 
ξῖαιςρ ἀυρῖο μοτεφῃθριῃ βφθοπί φὰρ» 
αυς δυϊάδο, Ηεεγολέυν, ΡΒΑνοσίηι 
οἱ Ζοπδγα, υϑὶ νἱί. ΤΙΔμΑΠημΑ, 
Δυσῖον Βυζιο αἴφδορε Ὧι τροιὲρ Βδν 
ἱμεϊξ τὺνιδ» ἄνς γοῤμῦ ἃς "ον ἐμαὶ 

πόρε Ὡοίδί. 
ὰ ΦΊΣΑ ΣΤΕΡΟΣ, σοὶ εἰηιϊἶζε. 
4 Μδεος. ΧΥΤΙ. ὅ. 

᾿ἸΞΒΓΟΡΕΘΜΙΑΙ, ἐαπηεανο οἰπὶ 
μαγὰ ἴοσκον, βαωεϊιργίετ. 
ϑῖν. ΧΙΠ. 11. μὴ ἔπεχε ᾿σηγορεῖξϑου 
μετ᾽ αὐτοῦ, ᾿6 ϑανοετίαΒβ δηΐηυτα αὐ 
Ἰοχμεπάμπι οεπὶ ἐ0 ἑαπημάπι σεπὶ Ῥατὶ. 
Κὶς δφηΐχῃ 6 αῖ. εἰ 451}. Ῥγὸ εἰση- 
γορσδαι Ὅατιδ ἄυπι σοπβεῖ εἰ 
τηϊετρτοίδυν ἘξυδηΐϊαΞ Ουρεοί. ΡΗϊ- 

6 ἴοϊ. Ῥεοηῖ. Ὗ. μαρ. 11. 16χ. Οὐ ῖι! 
Μ5. ΤῸ Μνηχερεῖ; ἐφολοχε. Ἐλεαγεΐ. 
᾿σηγορεῖ, ἐσ᾽ ἴσης λέχυ, ἀμοτίμως ἰσυλε- 
γεῖ Ἰσηγορία (ΟΒχγβοβί, σι. ΓΝ.) 
Ῥυυλογίᾳ. 
ἸΣΟΔΥΝΑΜΗΏ, “αμε υαἶδο, Σημὲ 

μοΐεη δια, ,. Ρεχοὶ. ϑῖγδο. 
οὐ γὰρ ἰαιδυκαμεῖῦ ἐνδκυσος' πβρωΐπ. 
τί. [δου εἰὐναὶ 165. ΧΧΈΙΕ, 
11. ἰῃ βοδολίο Οτίφϑεηΐα, οσυιι8 ϑατ- 
αὐδα ομδῖ, ποῦ μεξεμοχίκβο υἱε- 
τιν. ΚΙ 

ΠΡΧΝ Ἰ, τ΄, (ρ. βοδὴ 
πο ἘΠ ΟΓΟΓΙΘΑ͂ 

98 

1ά. ξίρ “ζ» φυτὸν Ραπ 

ἼἽφΨΦς. 

᾿ΠΒΟΔΥΈΝΑΜΟΣ, αν ροίενο, 
ε- 4 Μδοο. ΠΙ. 15. ραγεηβ. [Ὁ. 

30. ᾿σοδύναμόν ἔστι, ραν, ἢ. 6. ὥφμε 
πα ἀἴσπωπι οἰ. 
ἸΣΟΙΘΕΟΣ, σαρφμαΐξὶς 7)εο. 3 Μαος. 

ΓΧ. 13. )σἅγεα φρονεῖ, ρανία ἴεο δὲπ- 
γε, ἰδὲ ἀγγόβατε, σεπὲ Ὁ εὶ. 
Ῥίοηγβ. Ηκὶ. ἀπε. Βοσι. Τόει. ἔ. ἢ. 
111. σιρυῶν σοϑέων, Ἀ. 6. μων ταῖς τῶν 
εῶν τιμαῖς. 

ἸΣΟΜΟΙΡΟΣ, ἀφωιαίεπε Ρα 
λαδεμα. ἃ Μδοολρ. Ἴ1). 80. ἢ 

ΘΊΣΟΝΟΜΈΕΑ, δέέαα ἔερπνε 
εἰ εν. 4 Μέρος. Ψ. 94. τῶν δῶν 
᾿σονομῖαν, αἱ τΔογο8 δὰ ἰοζυγα ὑῖε- 
οορία οοπίοτιδειαθβ. ϑεὰ ἰδςεσ 

ΤῊΪΗῚΙ οδὴ διυθροςοίδ. 
“ἸΣΟΙΞΑΛΙΣ Εριδέον γησ- 

εἷς. 4. δος. ΧΙΠ]. 9. )σοπαλίδος κα- 
μένου. ἢχγι. [,δἱ. Ῥαγεπι ἐογη ον δὲ ἐσέ! 
στπασενι. ϑοα Ἰεσο ἴδ τοΐδι δἀ- 
τηοάυπι δυθροςίδ 6ϑ8έ. 

ἸΣα ΠΕΔΟᾺ, εοἷο αφμαίμε. 8 δοα. 
ΥἼΙ. 8. 1Χ. 14. ΔΙοραν. ΠῚ. 18, 
φάντα ̓  ὑπ φἰαπείϊε:. Ἡδγοῖν. 

κόπον, ἴσον τῇ χῇ, ὁμαλὴν ἔδαφος, ἰσά- 
χῶρον. 

᾿ῬΣΟΠΟΛΥΤΗΣ, ρατὶὲ οἱυϊξα δε γενε 
εἰν. 8 Μμοο. 1. 80. (ὐσεῖοῦ αὐοε 
ΟΧ Ψορερο δῇ ἢ. ]. ποίας ἀτοΐυ. 

ἼΣΟΣ, ἀᾳναίω. ὙΠ» ὑπυε. Ἐκ. 

ΧΙ, 5. 6. Τ- θεν» πταε Εχοά. 

ΧΧΧ, 84. ἴων, ἴσῳ ἵστοι, δὐιχοΐα 
αχυαϊὶ ροπάετε. --- Ἃ Ῥχεβχισα, ἰαα- 
μσπι. 20}. Ν'΄. 14. τὸ δὲ μεσημβρινὸν 
Ἴν ορλκοιαν Ἶσα γυχτὶ, ΤΙ ν- χ00 {0 
ΑΙραθυπὶ ἑαπφμαᾶπι ἴῃ Ὠοςῖ6. Χ08. 
κι ἣν 10. ἐσύρωσας δὲ με πα, τυρῷ, Θοα- 
υἱαδίῖ δυΐετα τα ἑαπημαηι ςαβθῦπ. 
ὕες οἱ 700. ΧΙ 48. ΧΥ, 16. 
ΧΧΙΧ. 14. εἰ εοπ ὮΙ ΕἸ. 6. 
ΔΑάἀάδ 200. ΧΙ. 12. ΧΗ 5: 
ΧΧΥΤΙΙ. 4. υδὶ κατὰ τὸ ΠΥ ΒΒ 
Ῥῖὸ ἢδο νόοϑδ ξὰ Ἰοχίι ΗΘΆν. Ἰερὶ- 
(αε. Οὐπβ εἰ αυ οχ [ουϊ, ΧΤΙ, 
δ ϑόώι ΒΒ [πὶ ν. ἦ᾿σόνψυχος. 
“να δδν» που γευεγίαίωγ. τον. 

ΧΧ. 10. ἀλλ᾽ ἔσται; σοὶ ἴση ϑανάτῳ, 
8ἃ ταοχίεπι ἀϑαμθ ἴδ ἱπβεοίδρί τως. 
γιᾶάθ δᾶ ἢ. 1. ζ.δεβεγυ. --- Ὁ 

τποραιι σε, 

γι 



ἝΣ Ἴφου. 

εὗγτο ΒΕ)» Ρέονδεκδρ. Ἐπεοῖς. ΧΕ. 
8. τς υγ, εὐπέξμωάο. 700. ΧΠῚ, 
12, -το ΤΏΣχς, ἀϊεροσίδιο. Ἑκοοὶ. 
ΧΗ͂Ψ. 11. --ἰ ΤΡ, ἀϊδροεῖδο. ]οἢ. 
ΧΙΙ. 4. πὰ χυσχαε Τβεοᾶοι. 
Ἀράϊκ ΤΡ εὔδμα αφωέραταγο, οναν 
Ρατατε Ὀοίαῖ. --- ΤΩ ΡΟ ΠΡΌΣ 
ρα ςἷρ. ρυτ. γσειπείξρατα. Ἐχοᾷ, 
ΧΧΧΥ͂Ι. 95. .-.-- Ἴσᾳ δάνεια τον, 
σχεαέπέεν, ρεγίπαε αὐ. βαρ. ΥἹ]. 4, 

ὃ Ἶκα. ἄυτα ε Οὐγαρ]. ηκχα. 
γα ρας. φηιεὶ. ὅαρ. ΧΥΤΙ. 5. Ῥτο 
ἶφα σλρ. ΧΙ. 9. ἐν ἴσῳ αἰοίξατ. ϑαμ. 
Υγῖ1. 1. ἵκος ἀἰεϊξων, φιὶ ρίαπε οαάδας 
εἰ παίμγα αο αἴξ. 
ἘΞ ἼΣΟΥ, ε8ςἷϊ. μέρους, ἐς ασμοῖ! 

Ῥατίς, ες ξμο. ΟΝ ν Ρατῖ. Ρ[ατ. 
ξενπεζρατα. Ἐχοᾷ. ΧΧΨΥῚ. 544. 
ΧΧΧΥ͂Ὶ. 25. 
ὝἝΚΑ ΣΤΩ ΤΟ ἾΣΟΝ, οἰ διδεὶ 

ε αημοῖς. ὙΧῊ 45 Ὅν. οὖν ὧὐ ὅτι 
φ'ι.. αν. ΟἽ. 40. Βεδε αυοδὰ 
ΘΕΏΘΟΣΑ. 

ἜΞΟΤΗΣ, ἀρκαδία!. Γιφῖν 

Ρἱαταὶ. ἥαρατει. Ζαῦ. ΧΧΧΥῚ. 90, 
ἐύτηεα σχηῆς. [Ιἴὰ αλοηυς ΤΠεοά, 
Ἡδ1 δηθα ᾿σότητα, Βα ρ Ιθηᾶδ οϑξ ὑτε- 
Ῥοεϊῆο χατά. Ῥαϊρπέι: ὶ ἐδῃ- 
ἐογίπνε ΦυΉ, ἀπο ὕεμα ἀθ πὺΡς 

1 γοΐεσκξ. (εαίοτυε ἰοβετοπῖ 
ὁ γχσχν 8 Γ᾽. υοὰ εεξ ἀηματε, 

αὐκαῖκα ἐξ. ΑἸὰδὶ χοδάμης: ὦ- 
φαρίοιο5 [απίοσὶϊ οὐ 8, ποΙΏρα οα]!, 
ἵμ ε- αῃοσιοάρ Ὦφυφ ἰεηϊοτιυτα 8- 
ΖΌΆΙ ΕΣ ΠΟΠΕυ ΠΏΡυ 8 5101 ραγίθυ8 
εσραπιαῖ, ἴάοτα γαΐϊεὶ 46 ἴοτο 
ἤδοῃ. ΓΝ. 7. αν Ασαϊΐα ἀυοαῦθ 
ἐξίσωως Ὠεβρεῖ, 
ἸἘΣΟΎΥΧΟΣ, σημαΐδς σημπα, ρματὶ 

σπῖῃο ρταάϊω, σφεαηίνις, νεὶ αἰξετ' 
εἰάρε. ΤῊ» “εξπιαδο, οοπιραταίίο, 

εἰνηιάο. Ῥα. ΤΟ ΙΝ. 14. σὺ δὲ, όρωσε 
Ἰσύψνχε, ἔπι νεῖο, Ο ἢοτασ, φιῖ αἶξεν 
ἑώδηε ἐγας, ἷ. . Ὥσαι. ΧΉΠΙ. 6. φίλος 
φος τῇ ἢ μου. Ε]οβ8. ᾿Ισόψυχος, 
ππαπίπισ. Οομίου Ἐοῖη 811 ἘΣ ΧΟΥΟ. 
βαεν. ὰ ΡΒ. ΠΗ. 26. Ὁ. 453. Αάε 

ἘΣ 

Ἵστημι. 

Τοε γὶ. Αρίσν.᾽ν. 1479. υνί νἱὰ, 
ϑεῖιοὶ, Αἀνεεδέσετα ἡ ρ ύχως Ἰερὶ 
δρυὰ οκωρόμαν Η, Δ΄, Ρ. 764. 80. 

ἽἼΣΟΏ, ἄσιορ, αἄσχωο, ἐραγο. 
ΠΟ Ἰάστα. ὄγτωμι. [68. ὝΙῚ “5. , 

᾿σωθήφοεμαι, σσμαδαν, αἀκρμαδοτ. ---- 
ὟΝ» ἀᾳμίρανο, ὠππρατο. ΤΉροῦος, 

ον. ΧΧΨΥΊΤΙΣ. 17. 10. οὖχ ἡηεωδήσεσει 
αὐτῷ. ΡΒ. ΓΥΧΆΨΙΠΠΙ. γ. 

ΦΊΣΡΑΗΙΝΑ, ᾿εγαθὶ. ὃν» Ῥονεΐνωδ 

ἴεως. ΑταοαΥ͂. 6. ἱοροτυης "ΡΥ 

Ψιάο δὰ ἢ. ]. ̓ δξῃίυσι. , 

ἽΣΤΗΜΙ, εἰαίωρ, εἰαγο ζαοῖο, οτὶ 
υαΐετε αρῖο, οοπείμμο, ῥ᾽ ἀβαθ μάνα ἐ 
»εγεο, ἀεεῖπο, Ῥηρίεο, : 

ῺΝ ϑοίο, ὅν. ΧΧΧΙΧ. 96. 
κιν, ααοὰ Οταδίυα ταμίαν! ἱπ ὄστη- 
νον. ϑιβδα μνξιίεῖνα ποῖα νοτθὶ λιν 

δ οχ δου υδεθ νἱ οι, ποῦ δἰ 
Δυῖ, αὐπῦΣ “γηπσυὶ! δεε6. ϑίανε δὰ- 
(επι, σὰ ὧδ δνα βεῦτϑο ϑἱῖ, ἴῃ σρ- 
μοσείσπα δὰ σολαΐνν ἈΓ}1] αἰἱαὰ οεὶ, 
χαστς ϑοῤαν ἤπονε ἤδοενε οἱ υἷγοι 
οοἰϊέρετε.---  χῷ εὗοο, ἴοφιον. 700. 

ΧΧΧΥΤΙ. 20. υδὲ μγο ριᾷ ὩΜ 

υδηχ:, σὶ αἰαὶ! φαϊορίωην, ἘΠΧῚΧ οίνεμιε: 

ἵνα ἄνήρωσον ἱστηχὼς κατασιωπήσω. Ν. 
ἀδμ Σ ΒΕ δι ΟΧΡΙΘΒ51456 : δἰ. 186 
Ἰοεαῖυβ “πιοσὶς, ἢ. 6. εἰσίηι, εἰϊοο, ’ 
βίδϑ Οιδοὶ Ῥεῶθ ἱπ {8|ο. --- Γι 

ααΐοο. ΖοὉ. ΧΧ. 19. υδὶ ἴστημι 
Ῥοπίτυπι εϑὲ ΓΘ ἀνίστη, δὲ 
γεδίξίμεγῳ, τεαράϊήοαγε. Ὑαὶξ. ποι 
α«ἀὐἐβεαυ. ϑγταγῳ. νορϑ ἀνωκοδομέω αὶ 
0688 οαΐ, -- 2, φύστο, Τβοοάος - 

ἃ ων, ΧΧΙ 2. υἱοὶ ἴστηρω οοῖ, υξΣ 
ως. «ἰαίμονε, νοῖδε, ἰ οοπείδδα ἀαδεγοι 
-τ 88} ἐεγπιῖπο, ἑετπεῖρος οοπαίϊέμᾷ, 

κως. ΧΙΝ. 14. ὄρει» ἃ ἔστησα: εἰ 

σατύρες ὡν.--- 7} ποταθη Βεορ, 
Τ)αυϊά. Αταοβ ΥΙ. 5. ὙἹΡ δἰοιὲ 

Ἰαυϊά, ὡς ἱστηχότα. Ν, ἵ, ΔΌΟΗΥΣ 
ΣΩΠ8 ἴῃ 1ο ΕἸΘΒΠογπίδηο ᾿Ἰ. 
ΨῈ. Ρ. 247. εχί δεξιαί, δοδ' ἐπ τησανθο 
Ἠδθυῖσπο νοσδζα "Ῥ. λαόδανε, ὦννα» 



σ ̓ στημοι. 

« φῇ. Ψὶὰδ αυοαι δὰ Ἀ. 1. ΗἸδτοην- 
ΤΩΌΤΩ..---)}} Φμίξεοο. 708. Χ.12 18. 

πὶ γσίοσϊ Ἰοοο ἸερίξυΣ στήτω.  υἱραῖ. 
"6 πιουεξωγίδ. ---- ἜΝΙ» Η!:ΡΆἘ. νοΐο. 

'Φο". ΧΧΧΊΧ. 96. υϑὶ ἰάαθα Οτα- 
ῖυ8 Ῥγοϊθρ, ἴῇ ΤΧΧ [πὶ Τ. ΙΝ. 
Ὁ. 4. σ. 2. ῬγῸ ὅστηχιν Ἰερεπάτπι ο6η- 
δεῖ ἔστηλεν, ᾿᾿ἰπάαυο, Ἰἰοοῖ τλίηυ 818 
υδϊ αῖαμ, ἃ ἤδχίοπθ ἴδιηθη βΎδηι- 

ὃ ταδῖϊοϑ ΟῚ ΔΙΡΕΙΤΆΣ ἀοοεί. (οπέ. ΡΒ. 
ΤΙΝ. 6. υδὶ Ῥατομπγταυμι Ἢν τοᾶ- 

ἀἰζυν πτέρυξ. Εοχίδ ἰδμθη ὮΝ ΕΧ 

ποίίοπο οὐλγηιαπαϊὶ, αυδτα Βαρεΐ, ΤΡῚ 
ΘΧΡΙΙΟΑΣΘ νοἰποσαηί.---ὐν 77, ΗΙΡΆ. 

ϑέραγο. 1 Ῥαυ. ΧΧΥ͂. 1. 8ς. 86] μ6- 
Ῥαπίωγ, αἱ οοπθε αεγθῃζιις δα ζηϊ- 
Ἡϊδίου τὶ ΒΔΟΤΣΊΙΙΙ. ---- ΓΔ, 866. 

, Η!ρΗ. α υἱ δ» αὐὔπουέο, αἤῇογο, 

δἰδίο. Ασχα. ὅσσα. 1 ὅδιη. ΧΧΧ, 7. 
ὁ στῆσον «ρός με.  υἱρ. αρρίϊοα αὐ πιο, 
δὶ ἴσεημι «ρός τινα ποίδι ἀρρίοαγε 
5. ἀὐπεουεγε αἰδοιὶ αἰξχιιδά. Οεεϊετυτα 
86. αἷρθυϑ μυ}ι8 νοοῖθ γϑυβοηΐθιι8, 
φια ἰῃ Ηοχδρ 18. 481} (σἱραυπίωσ, 
Υἱάς δὰ ἢ. 1. Μοπᾷϊ --- 5» ΗἸΡΗΒ. 

Δ 12. [68. ΧΙ, 20. -- ΠΡ, 

Ηἰρἢ. Λογεο. Ῥτον. ΧΙΝ. 11. σεή- 
ὄοντα;, ἤγηια οὐ δἰαδὶϊες ἐγιπί, αποὰ 
ἄ6 Ποτεπίδ τόγεπι δἰαίμ Ἀ. 1. Θχρ!- 

ἀ οαμράυτα δδί. ---τ ΝΣ» Η;ΡΆ. ἃ )ψ» 

Ῥοπο, οοἰΐοοο, «ἰείο. θὰ. Χ1.1Π1, 9. 
ψυὰ. ΜΙ. δ. 11. 427. --α ΝΠ, 

Ηἰρν. ἃ ὕχν, Ῥομο, οοίξοοο. 2 ὅϑδίη, 

ΧΥ. 424. ἔστησαν τὴν κιβωτὸν, ὉΡὶ τ8]6 
ὩΟΠΠῸΪ: βίαϊαυης ΓΧΧ Ἰορῖθβ6 Ἵν» 
8 γν}" -- ὈΣν ΗΙΡΒ. δ 9} 
εχαΐϊο. Οσοη. ΧΧΧΙ. 45. ἔστησεν αὐτὸν 
(ὁς. λίθον) στήλην. --- ΟΠ. Ἐχοα. 

ΧΙΝ. 13, στῆτε, ζυγίο5, απὶπιοεὶ ἐείοΐο. 
ε8 δα. ΧΧΙ, δ. ὈΝὶ νοςσὶ ἑστάναι! ΠΟ» 
εἰοποῖ γοπιαποημαὲ δὲ τεεμίμεηι 65:6 
ὙΠΉΜΙΕ γυϊμαῖι5, αυΐ Βαρεῖ: τή πὲ 
κἰμρη ἀρ βὰς γειά εἰ. ΝΟΩ Τ8]6 
αιοδα βθηϑιι, ---- Ὑ ΕΠ, ἀεδίάετο. 

ον». ΧΙ, 12. ἔστησεν οὐρὰν ὡς κυπά- 
ρισσον, εγ᾽σιὲ ᾿αιάδτα, αἴ ΘΟ ρΓαβδβυχῃ. 
ϑιχηϊβοδι ἢ. 1. ΥΞΠ "εοίεγε, υεἰοοί- 

100 Ἵστηρω. 

ἐξρ "πόυεγε, πὶ δάδο οοῃνθη δ Υ 
βαγίοὶ ΟΥ̓ΆΚΟΏΙ5Β ὈΓΔΙ5[Π] οΣὶμ. “-- 

ἽΡ δροηδιβ. Ἐχοᾶ. ΙΝ. 25. εἰ 

26. ἔστη τὸ αἶμα, δεἰεἰϊξ ξαπχωῖε. 81. 5 
Ρ]πῖιθ ΝἾἼΠ]. ΕΡ. 1. 8. Ἰμερογυης 
ὩΣ οὐ αυοαυς ἰερὶ Ηδργξεοιιβ 

πὸ. 4υἱ Ἀὕγτὸ οδάδῃι γοοα [5118 δεῖ 
ὑπο ἢ σφραγί ἴζεν. δεουπάυτα ΤΥΘΒ- 

ΘΠ ΔΙΪΠ6 Ρ. 85. οορτῖα- 
τυπὶ ἸΌτν )ένημίον διἰοίδ, δὰϊ σοστδ- 

ἴα: ῬτουυπδΠομϊβ τβάϊοοσα. ΑἸ] 
ἔστη τε ῃ ἀοβῦγω οομβθηϊ οἵ ΣΘροῦθσ 6 
τααὶυπὶ ἔστω, δὶί. --- Ἵ» μιπάο. 

1 Ῥαν. [Χ. 4858. ΨΜοχ Ηοῦτ. ἢ. 1. 
οοημσίδέιεγε ποίδί. --- Ἔ» ἀονάδεις 

4’, ἀεξαίροτγ. Ααα. Ζετεια. 1.1. 
68. ἐστάϑησαν, δἰείεγμεπί. ὅς. Ῥοτρθ- 
τάχα ἽΠ)}0)}) οὕτη Βεα Προ οοπ͵υῃ- 

χὶϊ. -- δὲν» ἐξεο. Ζαΐδαν. 11. 8. 

εἱστήκει, 80}. δὰ τηιο!!οπάπτῃ Ἠίογοδο- 

ἱγταδσω. [8 6 οοῃ)δθοῦιγα ἢ. ]. νοῦ- 
ἰοηάυχαη ρυΐϊεγυηΐ. --- Ἂν» όννιο. 

[ε8. ΧΙΙ͂Ν. 12. - ΠῚ» αοίο. ΙΧΧ 

οὲ ἴπο θυ, ΧΧΧΙ; δΙ. - 3)» 

λαδίίο. 168. ΧΙΟΙΥ͂. 18. στῆσαι αὐτὸ 
ἐν οἰκίδσχῳ. -- Ὁ), δεομπάιθηε ΟΣ 

(ᾳυοὰ εδὲ ;.- 4. 5) ΒΡ] 1 οἰζον Ψοῦ. 
ΧΥΠ͵]ῚΙ. 18. εἰ ΧΧΣ. 8.) 70}. 
ΧΧΧΠΙ. 8. στῆϑι κατ᾽ ἐμὲ καὶ ἐγὼ 
κατὰ σὲ (ρτο ΗΕ τδίοἱβ : ἐσοε ΘρῸ δε- 
ομηάίμπι ος ἐμμπι, ἮὮ. 6. ἐρὸ “δὲ ἀφμα-: 
ἴ σιηι, ποδία : Ο͵ἷἱντ Κοππέηπ πῆς 
αίσεπ εἰπαησεῦ φεε π, θὰ ἀγε 
πρὸπ ἀπ ογπαΐ ζοοίΐμς. «-- ΤΡ» 

δοϊπο, δς, δὶ 46 ἴβ δ βϑύχηο εβί, 
»Ῥαηρο. Ῥευῖ. ΧΧΙΧ. 1. οἱ λόγοι τῆς 
διαϑήκης, οὗς ἐνετείλατο κύριος Μωῦσῇῃ 
στῆσαι τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, ἢδπς δβυπὶ 
γερὰ ἔουβ, 4186 Ῥγεοοερῖ Ὠο- 
τηΐηιβ Μορὶ, υἱ οσηβγπιατεὶ ἢ]}19 
[6γ8ξ]. .--- Ὄνἢ» διεδεαηπο. ϑγτήτη. 

Ψο». ΧΧΙ. 8. στήσετι : Ὁ] Κοδοὶ. δὰ. 
Βοιι. στήσετε, φουτέστιν ἐπὶ τῆς “ροτέ- 
βας με χαταστήσετε κατακλίσεως. γρά- 

φεται! καὶ στήσεσϑε, τουτέστι, «αὐϑήσεσθε. 
Οαΐοτυπι νεῦρα Θγιτηδοῦῖ: καὶ 
μετὰ τοὺς λόγους μου στήσιτε Μοιξ. 

ὃ» 



Ἴστημι. 

« τϑαἷο, οετίε οὔθοιτο το τ : εἰ ροεὲ 
ῬΙΘῸΒ ΣΕΓΊΠΝΟΝΕΣ εἰείείξς, ταοὶλαϑ : μο"- 
ἀεγαΐε τδοθ ϑετιπ 65, μοβίηυδιι ἷο- 

εὐἴυβ ἔποζο, δῷ Ὀδ6η6 δῖ τοδλὶο ἰοοὺῦ- 
ἔπ5 ἔπιοτίσα - τὰς ἀεεαιτι ἔδσίο υ- 
ἀϊεῖασα ἂς το. Νοη τῶδῖο. Νδσχὴ 
ΣΦΌΤΑ ποῖ οδὲ σωδεαππαίε δαξ ἀετί- 

ἀείε πιε, ϑεὰ ἀετίδεσγε τος ρο(εϑβεϊβ, εἱ 
ψϊῦς. Ψυ]ραῖ. εἰ μοςί πιεα, εὲ υἱάε- 
ὑδεν, πεγδα γιάείς. ---- ΠῚ» πιεπεωσα. 

ὁ 706. 111. 4. -- ΛΟῚΡ Ὁ, Ρίονἐ- 

ἐνάο «ἰαέκτ 3. 1 ϑατα. ΧΧΨΥΨΙΠΙΠ. 

390. ἐστηκὼς, ῥγοιὲξ «ίαδαί, Ἦ, ε. ροτ- 
γερέμϑ, πὶ γοςῖε σαπρία ες γυϊρεῖυπ. 
Ἐδὶ τὐκηάουϊ δι: 40 ἴδπα δἷφ εἴ 
ωστ, ἀὲς εἰ λειρἠί. Οοιρὶ. μεδεῖ : 

ἀφξὺ φσγάσεως αὑτοῦ, αὐποὰ ουπάσιῃ 
ἐοιδαα πα ϊς. --- ἼΦΥΘ «ἰαΐΐο. 

1Ραν. ΧΧΙΠ]. 38. .-- “ὩνΌ, 41|α. 

ϑγηιε. Φυά. ΙΧ. 10. “--- ΠῺΣ δ. 

ἐ ἰεσπᾶο. ἀεοπ. ΧΙ]]. 8. ἔστησεν ἰχῦ φὴν 
σληνὴν αὐτοῦ, ετίσεδαί τοὶ ἰοπίοτίυτα 
δαθπι. Υἱάο οἱ σα. ΧΧΧΙΠ]. 10. 

1,1.16. ἔστησα τὸν οὐρανὸν καὶ ἔϑεμα- 
λίωσα τὴν γῆν, «“ἰαδιδὲσε σοῖσι, εἰ 
ἐππκίδνϊ ἔδεσα. ἔλδῃη, ΧΙ: 45. βθο. 

οὐ. Οἷα, --- 5: ΔΨΙΤῚ ΣΤ, 
ΝΡ", ΗῖρΒ. εἰ ἩΜΡΡ. 8 Ἀγ» 

ὕεπος. ΧΥἽ11. 4. ΧΧΧΙ. 20. 
ἀΧΧΧΥ,, 14. εἰ «δἱἱδὶ ἴυ8. --- 

Ἴ12), ἄο. Ἐχ, ΧΙ, 11. ει. ΧΧΧ, 
41. 1.05. Χ]Ι,]. 10.ὡ [ποι 1 ονϊς. 
ΧΨΠ]. 10. στήσω τὴν ψυχήν μου, ἴτᾶτῃ 
ἴρόσταὰ οὐπσετίαπι. ἴπο. ες. ΧΧΧΥ. 
ὅ. Βοπο: τιδτῃ 71. εδὶ Ἀ.}, ρόπέγε, 

υἱ Υυ]ραῖιιθ χϑοῖθ ἐαρτοεοῖς τ νν 

πγυ. 4 ες. ΧΧΙ͂Ν. 28. ὁ ἱστὼς 
ἐνώτιον τοῦ βασιλέως, εἰαπε οοτίηη γέβε, 
ἢ, 6. πεϊπέεέεν τεκι:. --α "ἼὩν» ἐγαπ δ. 

εὦ. 1004. 11]. 17. 1 Βερ. ΧΧΙΠ]. 86. 
αὶ ὅαιὰ, ΧΙΧΣ, 80. εὲδὶ Ἰοσξίο εἰστήκει, 
φυσι δοΐα Οοταρὶ, εχ ῆρεῖ, οσίιτι 
ἐστ) ἔοκίβροε οεῦει Ἰρσατο, αυἱ 
βαδης γεκβέουεσῃ οὗ δε. πδοθοδδσίδιη 
μαίλραι. Ἐοκίλφθε ἰδπιθὴ δυοίος 

101 ἽἼδταμι. 

Βαΐαδ νεγείοειι Ἰορξ ἼΩΥ. -- Ὃν: 

Μυά. ΧΥῚ. 97. ϑεπϑυτ Θχργεεϑε- 
γυῃῖ. -- ΓΟ.» ατοεπάο. Ἐπ. ΧΙΠ]. 

ὅ. Ἰεαετυηὶ ΤῸΝ δἰεί, σατ (ἢ Δ)- 

ἄπο. --- ΤῸΝ : ΤΟΣ, Καὶ εἱ7 

Ηἰρϑ. σε. ΧΧΙΧ. 84. ἔστη τοῦ τίχ. ΄ 
σεν, ἀεειπεδαί ψΊΔα οἱ δα, 
ΧΧΧ. 8. Οεμεβ. ΧΙ,]. 46. ὅτε ἔστῃ 
ἐναντίον οὐδ ον! ουτὰ δίαγεί οὐγανπε 
Ῥάλαγαοπε, 6. εὐτὴ νεπέσίοῦ Ῥλα- 
γαοπὶς εεεεί. Μιὰς οἵ ἴδῃ. 1. 4. ὅ. 
εἰ ἰμῖτα 8. , φαρίστηρω. Νυμῃι. 
ΧΧΥΊΙ. 21. ἔναντι ᾿Ελεάζαρ τοῦ πρέως 
στήσεται, ΟΟΥΆΧΩ ΕἸ ΘΆΒΑΓΟ οἵδ 
δία. 908. 111. 14. στήσεεαι., Ψυϊᾳ. 
Β6ηδ : ἐπ μπᾶ πιοίε οοηδίσίενί. 2 Βορ. 
ΧΙ]. 18. ἔστη, ἀεείπεδαί. 42. Ῥαταΐ. 
ΧΧΣ. ὅ. ἔστησαν λόγον, οοποίἐξειεδαπέ. 
ον. ΧΧΧ, 28. υδὲ Ῥῖο ἔστησαν Βὶ 6 
ἀὐυδῖο τεροποημάυτλ ἔστησα. ΡΒ. ΟΥ̓! 
3ὅ. ἔστη «νεῦμα, καταιγίδος, ἐξοϊίαδα- 
ἐμν νϑῃζιι8 Ῥσοςβὶὶα. Ηδεγοδ. ἔστη, 
ἠἡγίρϑη. Οοποὶ. [1]. 9. σοφία μου ἐστάϑη 
μοι, δαρίαπῦδ τλθὰ δέαδέῥέα τα ϊῃὶ μιὰ. 
ΟοἈ. ΥἼΠ1. 8. μὴ στῇς ἐν λόγῳ πο ῷ, 
ὯΘ ΒΠΡΤΣ ἷῃ σα νεὶ ποροῦο 
Αἀάς ὅγιημπι. Ρβ. ΧΧΙΣ, 8. Ἰηδ 
Ηρ. 1Π.ὄ 11. τ ρὴν ἀγοίε οοδτοο. 

ΨΦοὉ. ΧΙ]. 16. Τροτυπὶ “νν 8Ρ- 

εἰδαίπηθ ἰῃ ᾿δο οχϑίίοῃἹβ ϑοσίθ. 
Ὁ : ὩῬ}Ῥ, Καὶ εἰ ΗΙΡΒ, σωρο, 
διγρεγε ὕαοῖο, οοηλγηιο, δίαξεξιο, 
Οθδη. ΥἹ. 18. στήσω τὴν διαϑήχην σου 
«ρός σε, δἰαδίϊιαηι ἔραν τηϑυπι (6- 
ουπι. Ιἀ6 εἴ σεηοϑ. ΙΧ. 11. ΧΥΠ,. 
ἢ. 9. 21: αεποα. ΧΧΙΠ]]. 17. ἔστη ὁ 
ἀγρὸς ᾿Εφρὼν τῷ ̓Αβραὰμ, οεεεὶί ἴπης 
ἀπ ΕΡΒτοΙΐ 5 ΑὈγδδδτηο ἐπ 
δίοπο. αφη,. ΧΧΥΙῚ. 38. στήσω τὸν 
κὸν μου, ἥγημαδο να] δεγυαδο, ἔτη 
7υταιαεπίατλ τηθυτα, αυοὰ ἧσαν 
ΑΡγδῆδιιο. Ὑ14ε οἱ .6Γ. ΧΙ. δ. Ἐχ, 
ΧΙ, 2. στήσεις τὴν σχηνὴν τοῦ μαρτυρίου, 

'σεε [ΑΒΟΣ Πού] [ἐδτηοῃἑϊι. 146 
εἴ ν. 16. 17. 80. Νυχ, ΙΧ. 15. φῇ 

ἡμέρῳ, ἦ ἰστάδϑη ἡ σχηνὴ, ἀϊθ υο εν!» 
ἐεδαίμν ἱΔρετιδουϊυτλ, Νύσῃ, ΧΧΧ, 
ὅ. 12. σεήσωται πᾶσαι αἱ εὐχαὶ αὑτοῦ, 
ταία͵ ἐεγεπέ οὐδ γοίδ εὖυ6, ο0]],᾿ ν-. 

σδ 



Ἴστημι. 

α 1δ. 1 ὅδ. ΧΡ. 13, ὅσνησα “άγτα, 
ὅσα ἐλάλησε ὁ κύριος, ἐπερίξυλ ογαχυῖα, 
υεοουπαια Ἰοουῖζυβ δϑὶ Τλογηϊηι8. 
146 οεὲ Ῥβαΐωα. ΟΧΥ 1]. 105. 76:. 

ΧΧΙΠ. 80. ΧΧΥΤΙΕ. 6. δα. ΙΧ. 
13. Οοπέεσς Βασμοῖ. 11. 1. 94. ΑἹ. 
1 ὅδ. ΧΥ͂. 13. τλθω, Ὁὶ 1 Σ 
ὀγήρησε. ϑγταταδοῖ,. ΤΗεοᾶ. οἱ ΤΧ 
460. Ηὲχ, 1 ἨοΡ. ΧΥ͂. 4. υνὶ στῆσαι 
ἐϑξ 1. α. ἀναστῆσαι ἀρα ΑΑαΣ] αν, 46 

ὃ φιδοίδαγε ργοΐεηε τοῖα. [υῸ. Ῥβδη. 
ΧΙ ΠῚ. 97. ὁτῆϑι ἀντιλαβόμενος ἡμῶν, 
ΘΌ: ἔογίαδϑο βοῦθαιάντηι εϑὶ ἀνάσνηδι 
ἄ. ἡ. ϑγτθνη. Ῥξαα. ΤΧΧΥ͂ΠΙ. 5. 
Ὀσπ͵οοΐυσα Ὁι δὲ, 6 αὺδ Ἰοοο καὶ 
ὄσνησε γοροπεπάνηι ἐδξ χαὶ ἀνέστησε, 
ὀρτοξις οσπβττηδίυσ (αίομα ΡἈΡῬ. 
Οσ. Τσαι. 11. ν. 608. 76γ. ΧΙΙ͂Ν. 
40. ἴσναμαι α αυϊμαίο τοί ΤΟΥ 
οσηερίονὶ ἸἸατ ΘΑ οεὶ, ΡῈ ΟΧΨΤΙΠ. 

ὁ 10θ. ευδὶ Οτροπὸν τὸ στῆσαι ῬῈΓ βε- 
βαίως ὁρίσαι Ἰηιενρτείαϊα9 δεί. --- 
Ὄν: ὈΝ: Ὁ, Οβα]ά. ἴϑαδσ. 

ΤΙ. 81.11.2. 8. ΟἹ, 7. 8. --- 0 

οἱ ἼῸ"» Ψὸ}0. ΧΧΊΧΣ, 8... ΟΡ» 

δεᾷες. Τμοοῦ, 7αά. ΧΥ. δ. ἕως ἐστῶτος, 
πεν νμι εἃἃ εἰαμέες, Ἡ. 6. τὐοοτ ὁξάμίδὲ 

ἕπ ἐήρωϊα, ἀυδε ΤΟ ΧῚΧ δρδὰς ἀϊ- 
χορυηῖ. --- Δ, ἀρρτυρίπφιο. “08. 

ΧΥῚΙ. 4.--  Ὑ2, δεπερίαοίίορι. ἴπο. 

ἀ Ῥτον. ἌΥ, 8. 4" }., σρήδονται. 8.6 1- 

ΤΟ εϑί 10] ἀα ργεοίδιεδ, αυεθ σίατγε 
ἐογαηι ἴ)εὺ Ὦ. Ἰ. ἀϊσυπίαν, αυδίσηυς 
79εσ »ἱαοξηέ, ἐξ ἀὖ ἐο ἐχαμάϊμπίων. 

Β Ἰόροῖδ ταάνοϊ οὐαρεστήσον- 
τα. “- δῆσι Δυϑ τ. ὅσαπ, 9 
ϑδχῃ. ΥἼ11. 2. ὩΡὶ σοπρίδέωργα τισίαὶ, 
--πϑωἵὐ: ὐρ ἢ» Καὶ οἱ ΒΗ ρί 
σε. ΧΆΨΙΠΠ. 22. Νυυ. ΧΧΊ. 9. 
ἔστησιν αὐτὸν ἐπὶ σημείου, ἐγεκὶέ ΠΡαῖῚ 

ε Ἐπ εἰρυυιη. διῖσ 1 βασι. ΥἹ]. 19, 
ἴδε. ΧΙ. 19..... γ.), λαδῆίο. ΝΜ αγὰ. 

ΓΧ, 117. Χ, 12. .-- Ὁγχυῦ, Ροκάξεγο. 2 

ρει δὰ αὦ ἀποοπίον 
Βίμολϊαν Ηοεοάσοι 1“. 1. 

108 Ἴστηρι. 

Ὁ. 65. σνᾶδι ϑναϑμῷ “γὰς ἀνγύριον τὰς 
“γίχας, σρρεκπάμπέ ΒΌτα δὰ ἀγρῷ ὁπάτιν 
σα] ]ο6. Ἑοάδαι διιΐδεα βοδ γὰσ- Κ᾽ 
Βυχα οἰδη) ΟΟΟΊΣΕΙΣ χχ 
Ἑορὰς. 111. 45. 26. δο.. ΥἹ. 92. 
ΧΧΥΠΙ. 16. ΧΧΧΙ, 6. (υἱὲ Ῥγο 
ἥσταμαι 6600. Ψαῖάς, ἰοβατο τρδ᾽ δῖ, 
ὅσταμαι, φυοὰ Ηδῦσι τοσαὶβ οΘοηνδηϊξ. 

ῬΡοίεβί ᾳφυοᾳι6 τϑοορία ἰθσῆο ]ο- 
οὐπὶ ΠΔΡΘΤΘ: σἐοίε ἐπ δίαέετγα͵ Τα ία, ̓ος 
ΒΘΏΒιι : Ροπαογδίυβ ἴῃ βίδίογα Ἰυδί8 
ῬτοΒΘΙῦΒ σοροσῖαβ βυπι, υὐ πισιαρῆο- 
ΤᾺ ἀεδϑυχηίδ βῖ α εἰδίεσο, πώ πέδὲ 
τα] 5 υϊ]δποίθυς. Οοπέ, ῬΆγαὶ- 
Ἐξήθαμα βοηθηδσζυχ.) 168. ΧΙ, 
12. Ζβεμαγ. ΧΙ. 12. οι 8 Εδάν. 
ΨΙΠ. 64. οἱ 1εχἰο. Ν, Τὶ. κα. ".. ν. 
γιάθ φυοαμα διίστημ εἴ σαρίστημι, ---- 
δχν ἀείξεεο. ἴεν, ΧΙΙ͂Ν, 18. ἐστη- 

σεν αὐτὸν ἐν μέτρῳ. --- ἊΨ, ̓» ϑμερεμο. 

ᾷ ϑαϊα. ΧΧΙ. 14. ἔστησαν: ποῖ πλ6}6. 
-- Ὁ)», ΟΙα]α, ρομπάεγο. δι. Ὗ. 

239. ἐστάϑη ἐν ζυγῷ, -- ΨΌΓν υἷβο. κ 

αεμοι. ΧΧΧΙ. 826. [επ. ΧΧΙ]. 45. 
Φτήσω οὐγὸν (εἰΣ) ἄρχονται, οσμφέξέαπι 
1ΠΠῖτν ῬΣΊΏ ΡΟ. ἰορτΣ 
Ρε. ΧΧ, 12. δηλογίσαντο βουλὰς, ὡς οὖ. 
μὴ δύνωντα; στῆσαι, ἀχοορίἐαχπηςξ οοπ- 
1116, αὰ ποὰ ροίΐογιης ρεγἤοετε. 
Ἡΐς κατὰ τὸ αὶ ΙΒ] υσὸ σεῆσοω 
Ἰεσίτιν ' τδχΐα ΕΕΡΥ. . φμ5 
ποι ροίμεγ πὲ εἰαδίθτε. 8 ἙοατΟΥ ΠΙ. 
64. σναϑὲν τὸ ἀργύριον, εὐ οὐπηρι ΒΣ- 
δβεπίμτα, Ηδῦγ. Ὁγ..), πϑάδ ΥΠΙ. 

38. Οοπέοῦ 1,οχὶς. Ν, Τ. 8, ἢν ν. οἵ 
Ἰδοταοθῖμ. μδᾳ. 1200. 1. οἀ, Βείδϊς. 
Βασυςμ. 1]. 1. ὄστησε κύριος τὸν λόγον 
αὐτοῦ, γαίαϑ ἤξοῖϊξ Τϑιδ ταῖτνλ δυδα. 
δίνας, ΨΙ. 84. ἐν “λήθει αρεσβυτέρων 
στῆ» ὉΡῚ σφημι Ὠοίδί δ6})"ε εἰ αἷμ ἐπ 
αἴΐψμο ἴοοο υεγεατῦ, ϑίτας. ΧΧΎΥΤ]. 
47. ὁ στῶν παγίδα. Ψυΐᾳαῖ, συὲ ἰα- 
μέμηι αἰδὲς ροπίί. ϑγτα5: φωξ ἐεπάϊξ ἃ 
μος. ϑὶν. ΧΙ ΚΝ. 81. ἔστησε διω- 

ϑήκην, ἥπμαδαί ρας. 4. γ. 22. 
ἐν ἔσνθϑεν , Ἰαγαιηφηῖο δον» 
ρκον ἐε, Ἵ ΧΙΠΙ]. 88. υδί 
Βυο ἰσιήκαμεν βγεὺυδ (αυϊ παροὶ 
«“. 2.22} Ἰοβρίεσό νἱάδθις ἐσνάλκα- 
μῶν, τεδῖθεν , δο ὅσα στήκαμεν γεῖ- 
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ΧΥ. ὅδ. ἴστημ! σα «ἄντα τὰ ἀραχίμα» 
σα, συ βειπο δὲ σεπδε οἰ δίξοειθ. 
Ὁ Μέμος. ἹΙ. 88. ἐν ἐμοὶ δὲ καὶ τως 
ἀδεδιφοῖς μου στῆσα; τὴν φοῦ «αντοχρά» 

ὁ συζος ἐφγὴν, οἱ ἴῃ το εἱ ἔγαξσιθυ τρείν 
ὠνκώκα οεαμπροίεμιίδ ἱκα. Ῥμαγοεὶ- 
588: στῆσα:, τοῦ «αὔσαι τῆς ὁρμῆς. 

“ἼΣΤΑΜΑΙ ΜΟΎΝΟΣ, Γγ γῇ εἕα- 

ἢο. ϑγτασηδοῖ. ἴθ. ΥἹἱ]. 18. ἴσταται 
μέση, εἰαἱ εοἰλῥατία, Ἀ. 6. δἰεγιἶ, οὁπι- 
πὲδαε πεάαία. --- 16. αἰτθὶ 
ἔρορμος τόσος εἴ ψευδές. 
ἹΣΤΊΟΝ, υνυείμπι παῦυῖδ, ἐεχέωηι, 

δεΐενπ. ΓΙῸ» ογδεπέεπε ὑετεμδ. Ἐχ, 

ἐ ΧΧΥΊΙ. 18. [τ Βίο!αΔ. ϑοὰ νοεῖ 
'σία ἰδ] ἴδ᾽ χεδροιμὶοῖς 1π ἰοχῖ! 
Ἠεῦς. ---- Ὁ}, νετέϊῥοπε, ἴει. ΧΧΧΤΙΠ. 

43. τά 0) υεἶκεπο ποίδί, ὯΓ ἦδτα 

σμελά!Β ἐπ᾿λενρμέδιδθπ εϑὶ. ϑϑγτηιω. 
Ιοο. ΧΧΧ. 17. “ιν, ἑώρεν οοοΐα 

ἔάδεν. Ἐποᾶ. ἌΧΨΗΙ: Ὁ. εἰ ΧΣΆΥ͂, 
12, δγιάσα. Νύνι. ΙΥ. 57. ΡΒ: 

Ὁ. υὲδιὴπ. 

ἙΣΤΟΡΕΒΏ, καντο, 3 Ἐδὰτ. 1. 84, 
, 4.88. ἢορτ. ἍΠ,9. 9 Ῥασαὶ. ΧΧΧΥ, 

47, 8 Ἐφεῖν. 1. 4.} γέννα, Ηοῖν 
πολ» ἢ 2 Ῥαὶ, ἐκρὰ ἐμ ρο 

ἜΣΤΟΡΤΑ, λἐείογῖα, πατταξίο. 2 
Μεος. ΧΙ. 35. 81. 88. Ἠδεεγοῖνι. στο 

καὶ τὰ ὅμοια. 1,εχὶο, 
1 ΜΒ. Βτγεζι. Ἰστορία, τῶν σαλωι- 

ἂν “ραγμάτων μνήμη. Τάετα: Ἰστορίουῥῳ 

ἀηγήσεως, συγγραφῆς. 
ἹΤΟΣ, ηιδΐκε, αγδογ, παυῖξ, Ἰζοτα 

ν ἐσ σ(απεῖ- 
“ΕΝ Διάδνέηὶ 

Ῥέμιε, ὧἂκ αἱρεῖ. ἰταποίυς. 5 
ι ϑρρὰ, ΧΥ ΤΙ. ἢ. Ὡς ΥΆ ἊΣ 

ἐέῖα. ἴδ. 1(1Χ. 3. ὅ. “ΞΡ παῖ. 

108 Ἰσχυροι. 

οἱ ΧΧ ἴο6β. ΧΧΧ. 15. 
ΧΧΧΙΠΙ. 28. υδῖ νὰ, Μοοίδευς. 
Ἐκεςοῖ. ΧΧΥ͂ΤΙ. 5. Ηεεγοΐ. ἱσεὸν, τὸ 

ὃν ξύλον τῆς 
ὁ τοῦ ἑστάναι, καὶ νῆσος. ΟἿ. Βεβοϊ. 

ἔῃ οι. ἢ. Α΄, ν. 438. 
ΦΊΣΤΟΣ ἈΡΑΆΝΗΣ, ἐεΐα ἀτανεί. 

ρλ)ῦ. οομέτ ονόε, Τγαριπεκία. 

ἔπος. Ηοο. ΥΙΙ. 6. Φαῤααλησίως τῷ 
τῆς ἀράχνης ἱστῷ. ΨαΙρ. ἐπ ἀαγανοάι 
γε ἰείας εγιέ υἱέεΐας ϑαπιαγΣ. Αὐτὸ» 
ΟΣ ᾿κλ}8 γεγϑιοῃὶδ Ἰορὶς Ὁ λη 9» 

πὼς, καὶ τὸ ὑφαντικὸν ἢ 

αυσὰ μΓ. ἐμδέξίαίξε ποῦδῖ, ἃ ὡκῶ ἐ 

ὐὴ δε, ἐσπμὲε ζω. Οεϊεέυσα να 
δὰ ἢ. ]. ϑειηΐεσι Ερίδε. ΟΥξ. Ρ. 46. 
4] μεθροὸ ψεσῦα ἈΧῸ τρθσο θοβοὶο 
Βαρεῖ. 

ἾΣΧΙ ΟΝ, ναΐέξει γυ: ἰάοω. 8 

Βα. Χ, 4. 
ΒῈ μον κθνμέληνοες δταοίδεθι, ἐεπδιξηι, 

πὶ υοσξηι αδεηε, χω ἔπι- 
μὐφῖνε αο εἰἰβιοπίϊεγ υετδα “κα ῥτοετί. 
Οὐμξον Ασὶοιοϊεὶ. ἴῃ ῬΥΟΌ]οτα. ἀν δὰ 
Ἃ, Θυκοὶ. 33. εἰ ΧΙ. Οὐυαεῖ. 30. εἰ. 
35. Τ᾿ ἼΔ 2)» ὅταοὶΣ ογε. Ἐχοῦ. ΤΥ. 

10. ᾿σχνόφωνος καὶ βραϑύγλωσοος ἐγὼ 
εἰμι), Ὁπειυοτά ἐμκὸ νόσδῃι παρθο, δαξ: 
δγαςιδ ἐβο υοοε δὲ ἰλεάϊοαπυ δυπα, 

-- ΣΡ 1}, Ῥγαρνέαίωε ἰα- 
δίῥει. Ἐχοά, Υ͂Ἱ]. 80. φλκίλονι εἶα οτα 
φωνο4, ᾿Ανατύφωνος, ρων παρ 

γήν. ἴῃ ϑ.δοὶ. δᾶ Ἐχοα. μ 
᾿σχνδξωνος ἘχροπίίυΣ οὐ καϑϑαρὸς φγ. 
ματι. Ἐπὶ ἐπ ἰσχνὸς, βπρν Ἀβᾳε 
Ἠδεδγοδίυτα ἀχρομϊτυῦ: λεχγὸς, δυσο 
“εώρητος. 

ἸΣΧΥΡΟῦΣ, ζυγἷ5, τυδαρία, ρῶι- 
πὰ, υελεπιθ, ἠδάσηπμ, ὁγαὺ δ, ρό- 
ἐδησ, τηθηδἰδ. “ΜᾺ, βοίεῆε, φοῦμ- 

ἐμ, ζονείε. Ταᾶ, Ψ. 95. Ὑβεάα, 1. 
16. --α ἡ. ϑαϊαὲ αὐπρδίδ, πιαρπωε, 

παρ ομε. ΑἹ. συ. Υ΄. 15. ᾿σχυροῖς, 

ἘΟΤΌΔΕΔΟ Ἰοκαφυπί ὙΞΙΣ “παι ἢν 

πἰδήῤρρθς τὰν ϑὄγιθηι. [65. ΧΙ, δι 
Υ Βοάμχοτυπέ 

μὴ ἍΤ ἐπε μα ῥάρη Ἢ τη μιδ. 
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᾿Ισχυρδξ. 

α.- "ὌΠ τὐνλ υἱγ τοδογίς. βγτατη. 

1 ὅδιη. ΧΧΧΙ. 12. Β[εἸυ8 Μοηῦῖ- 
ἔλυιοοηΐατα ΟΡ σδια βοοαζιιβ ἰσχυροὶ 
δὰ ΛΓ ἰδηΐαγῃ τευ]. Ἑδάομα 

οὈβοσνδίο ναϊθὲ αυόαια (6 νϑγβί ἢ 6 
ϑγταδοῆὶ Ρ6. ΧΧΥ. δ. -ΊΡν 

Ῥεγεπηπῖϑ, ἤγημ. Νυσὰα. ΧΧΙ͂Κ. 21. 
ἐσχυρὰ ἡ κατοικία σου, δεμπε πιμπίξιρη 
(Ἰουἰ οἰ τα ζαυτη.---ὑμ, γέ, κατ᾽ 

ἐξοχὴν Ῥεξας ῥοτίΐδ. 2 ϑατα. ΧΧΙ]Π, 
ὃ 82. 38. ΧΧΙΠ,. δ. ὦ ερ. ΧΧΙΨ. 

1δὅ. ΝΕΒ. 1. δ. εἴ 0]. Αἀάς Αᾳυ. 
Ϊ68.ὄ ΙΧ. 6. ΤΒοοά. 0». ΧΧΧΊΙΙ. 
39. Ααυ. Ῥβαΐπι. ΧΧΧ, 10. ᾿σχυ- 
εὺς ἀλλότριος. Δι. ΜΊΟΒ, 1.1. δινῦ, 

ἔπ γον, δὺῖ οοπίγα 5. αὐ Τεμηι, }σ- 
χυρὸν ἰτϑῃΒί.}}. Ῥαῖο, δου ροηάαχη 
6886 «ρὸς ᾿σχυρὸν, ηποτηδαπηιοάστη οἱ 
ἴῃ Δ ΘΟΘα ΘΠ θιι8 Ἔχοϊἀογιιηϊ νοοϑβ 
ἐστὶν ἰσχυρός. 

ὃ Οὐου δία 6586 ἃ βϑιηΐοσοι Εὐοσγίαββθ 
ἢως εοἰίδην χαίθγεπάαβ δὶ Ἰοοιβ 9 
ϑδῃ. ΧΧΙΠ, 48. δὶ ἰσχυρὸς, ἀπία 

᾿ κύριος, νεῖ ἀδ εὰοὸ δαάϊάογυμϊ, γνεὶ 
μδο νόὺθ δρᾷ δσργίγμθβσθ νοϊμθγιηῖ. 

-οΎ  ὰ» υαἰάε ἔγπινδ εἰ τοδιισέμα, 

»Ῥγαυαξϊάμσ. 4. ϑαὰ. ΧΥ. 13, σύ- 
στρέμμα ἰσχυρόν. ---- ἬΝ» ιωηΐδιρ. 

εν. ΧΧΧΙΠΙ. 8. ΑἹ, 208. ΧΙΝ. 12. 
πύλεις ἰσχυραὶ, αὐ 1,ΧῪΧ ὀχυραὶ, πεμ- 

ἁ πίω. --ἶον »ἑηρια. Τποοά. Ὠδη. 

Ι΄ 15. ἰσχυραὶ ταῖς σαρξὶν, ἢ. 6. οἱ 
7 Β6ΡΒ. Α. . Χ. 10. 1. Σηϊογρτοίδίυβ 
εβῖ, εὐτραφίστεροι τὰ σώματα καὶ μεί- 
ζονες ἐγίνοντο. ----- ΓΔ» Ἰάδτα, ἘΖεςι, 

ΧΧΧΙΝ. 90. προβάτου ᾿σχυροῦ, ονὶβ 
»ἱηφιΐδ. --τ-ο Δ» υαἴάιις, Ἰφας. Χ, 

17. οθ. Χ. 3.1 Βερ. ΧΙ. 38. ᾿σχυ- 
ξὸς δυνάμει, υαδάες ροϊοπιϊα. ΊΔ6 οἐ 
1 Ῥαγ. ὟΠ1. 2. 7. 40. Ῥτον. ΧΧΙ, 

ε 32. σπόλεις ἰσχυρὰς, Υ̓Ρ68 »εμρδίας. 
γιά6 εἐὲ Εσξεοῖ. ΧΧΥῚ. 17. δὲ ὀοπα 
Αγρος. ΧΥΤΙ]. 10. δος ποδία ἰῃ ἢδο 
ΥΟῸΒ μοϑὲ “ἼΦ). --- “ὭΣ Οιδ]ά. 
ἢ γδη. 111. 20. ..- ῬῚΠν υαδάμε, τὸ- 
διιδίμδ. 7.8. ΤᾺ. 94. ἡ δύναμις κυρίου 
ἰσχυρὰ ἐστι, Ῥοϊεμία Πεὶ πιαρπα οϑὶ. 

104 

ϑεά νἱάδο, ᾿δθοὸ ͵81 ᾿ 

Ἰχρρὸ 
20». ΧΧΧΨΥΊῚΙ. 18. ἰσχυραὶ ὡς ὅρασις 
ἐπιχύσιως. ΨυΪσ. φαμὶ δοϊαεείπε ταν έ 
ἑαηφμαηι στὶς μι. Οείοσυα Οταὰ- 
[υἷα ἢ. 1. ῥσὸ ἰσχυραὶ ἡαχία Ηεῦτ. κα 
ἰαχυρὰ τοθυϊ, ἰα υἱ Δἂ “αλαφώματα 
ΤΕ ΕΓΔΌΙΣ, ποη δα σεερεώσεις, “αδτη 
νοσδαι ἔπίυν] ὑδτωροσὶβ ὑγοὸ ποιηΐῃδ 
διιδεϊαηϊῖνο ρεσροσδα δαροηίδα 11- 
ὈΣΑΥΙ! ἰσχυραὶ βοτρθεσιιας. Ῥχεδίουθα 
ΡΓῸ δοάδῃ ἰσχυρὸς Βαπϑὰ χηδὶο δ ΐ- 
θεΐυν δρυὰ Αᾳυ. ἘΖ. Π]. 7. ἀ6 ἐνε- 
Ῥμάεπίε εἴ ρεγυϊοαοῖ, δὶ Θγτοταδοῃ. 
ἀναιδεὴς ΠΑ οί. -- ΠΡ", τυελειιεπέξα. 

ἘΣ. ΧΧΧΙ͂Ν. 4. -.-- ΓΡΙΓ, γοδεγ. ας 

1.56. ΙΠ]. 1]. -- ΠΌΤ» τοῦ. 

ΑἸοβ 11. 9. ...- ΝΟΣΌΤΊ Οδ]ὰ, ᾽0- 

διιγ. Ὦδῃ. 11. 87. --- ἽΔ9. δτγαυΐῖς. 

ὅεη. ΧΙ. 31. ἰσχυρὸς γὰρ ἔσται σρό- 
ὃρα, τιαφπα ΘΏΪΑ Ογὶξ, 86. ζἈπ)68. 
ΟΕ Τλις. ΧΥ͂. 14. εἴ αυ δα Ἀ.]. εχ 
Ἡεοτοάοίο ποίδὶ Βδρμεϊυβ ῥ. 961. 
-- πὸ. υἱ». δη. Χ. 8. δὶ Ῥγὸ ᾿σ- 

χυρὸς Δ] τοσάυβ ἰσχύος ΒΑΡΘηΐ. ---- 
Δ Ο, πιιηέδο. Ααυ1]α (νεῖ ρου κα 
ϑγτασηδοῖυθ, Ὥδτη ἢ. ἢ. αυοαυδ πο- 
Ἰ 8 Βοσυμδι ἱπιεγργοείυση. υἱαΐδ 
6886 ΔΙ Ι ΓΟ) 1 δηλ. Υ]. 18. ἐχ αὖ- 
λεὼς ἰσχυρᾶς. ϑγτηγη. τετεγχισμάνος. 
ΤΙΧΧ ἰστερεωμένος. Τγαῃ. Χ]. 2.4. 560. 
οοὔ. ΟὨΪδ. --- ΟΣ ϑγχηα. Ψυὰ. 
ΝΙ. 26. ἰσχυροῦ, αὐοὰ 5Βἰπο ἀυθδίο ἃ 
Μορπεβαποοπίο οἰβοίαχη εϑὲ οχ ἱπίοσ.- 
Ργεϊδιίοθθ Ῥχγοοορὶϊ [,βδεϊπα. --- 
ΓΤ. ἴζεπα, ρέγραγυα. Ὦῃ. αὶ 

ΨἼΙΠ. 9. ΜΙοδδδ]8 ἴθ ΘΌΡρ]θιι. ρ. 
2124. οχϊβε μηδῖ, ΤὨροἀοϊομοτα ὃχ 
ΔΏΕΡΗγαδὶ Στ (Υδηβία]βθοε. Βδηγὰ- 
εἰυβ ἰῃ Νοῖΐβ δὰ Ἡδχάρὶα ορί πεῖν, 
608 ἸΠων Ἰορῖδθε, φυΐα νγηις ἀ6 

Ῥδβίοσε 80 ταρα δ δοδίυσ, δὸ ὑτὸ- 
ψοσδῖ δὰ Ηδιοπάυτη βἃ Με. 
ἢ]. 6. ς0}1. Ζαομαν. ΧΙ]Π]. 7. Βεχ- 
το] άξι5 δα ἢ. ]. οοὨ)ο, ἘΒεοοάο- 
ὈσΠΘΙα ΓΝ Ἰορίθϑβθ. ϑοὰ σχοοῖδ 

“ΣΩΟΘὨ Εχηθϑίὶ ἴῃ ΒΙΌ], ΤΉ οΙ. Νο- 
ὙἾ88. ΤΟΙ. Ρ. 199. νἱάοσὶ ᾿σχυρὸν Ρο- 
(ἴυ8 δ Βοαιθη8 "Ἴ παν. ΔΓῚ Ρετ- 



3 Ἃ 

ἰσχωρος. 
ὁ ΒΕΤΕ, αυοῦ ἱταπαίτιλονίπε: ἐγίνοτο "6- 
χνυρόν. -ἿἼΟ ἘΝ» ἡ αεΐξ. Α4α. Τβεοά. 

866. ςοα. 108. Ηοΐτη. Ὠκαί. ΥἹ]. 9. 
--ἰανς Τά. ΧΙΝ. 14. ὕ0ΐϊ ποππιὶῖ 
Οτεεοὶ ῥγὸ ᾿σχυροῦ ἰοσὶ νοϊποταπί 
σικροῦ, αἴ ποτὴρο στρ 8 βἴδγεϊ 8ῃ- 
ΠΕ αῖδ. Οὐδ Αὐοχοβ. 110. ἀδ 
ἘΠ}1 φαρ. 11. Ῥσον. ΧΧΙ. 14. ϑυμὸν 
ἐγεύρει ἢ , ἴγϑται ὀχοϊΐδὲ ϑελεηβε- 
ἰεπι. ἴεβ. ΧΤ,111, 16. ἐν ὕδατι ἰσχυρῷ, 

ὁ ἴῃ δήῃδ πιαρπα. ---- γῇ, τοῦμγ. ὕυα. 
ΙΧ. 51. αύργος ἰσχυρὸς, ταττί ὄεπε 
πππεα, ἱ,. ἡ. » απὸ αὐο Ἀἢ.]. 
ῬεΣΙ ἸΔΈΣ ἴη οοὐά, [ε5. ΧΧΥ͂]. 1. 
«(λις ἢ Ὁσρ5 πιμπέέα. 8ὲὶς αυο- 
πε 1 Μδος. 1. 838. ἰσχυρὸς εἰ ὀχυρὸς 
οὐπξπἀσπίαν ἴῃ οοὐά. --- “» οα- 

Ῥγα. Ῥτον. ΧΧΝΙ]. 27. Ἰαρεταπὶ 
ὉΝ»» πὲ ᾿βρ. ΧΧΙ. 14. -- 1}}}» 

τοίάε γοδειίμε, ζογίδεϊπεεΣ. 168. 
. ΧΠΠΙ. 17. Οσπῖ, Οεπα. ΧΙΥ͂. 5. 
ἀρὶ γχὸ ΡΠ] Ἰοβοπίθθ τυ γ}}» 
λυάϊοε. 16, γοβεῖο ἀβ 1,ΧΧ΄ Πηΐ, 
Ῥαρ. 38., νοσόχα 1Π|δτὰὶ νοτίας ἔϑνη 
ἰσχυρά. --- ὥυν» γτοδιιδίια, ἱΐετα: 

πιεέζοσια, Ἰδεαῖ. ΙΧ. 14. 708]. ΠΠ. 
3. ὅ. Απιοα Υ,, 12. ᾿σχυραὶ αἱ ἅμαρ- 
τίαι ὑμῶν, ποία εἴ στγαυὶα μεοσδίδ 
γεξζα. ϑγσητηα. ὅδη. ΧΥ]1]. 18. 
Ἄ4ι. Ῥε. Χ. 10. .-- “ΠΘΉΣ» ατ- 

ἁ ξυπιεπέμπε γητετι, σιο ἀπδεγέϊοπὲ γὸ- 
ὅπτ αὐάξτίκν,, ἀύδτα εἰρτιϊβοαίοποια 
υρηπο Βερεί τὸ ᾿σχυρὸν ϑριιὰ ϑ΄γτητα. 
165. ΧΙ], 91. --- νὸν» Οαὶά, ἐσέδ- 

ἐς. Ὅδη. ΨἼ. 30. φωνῇ ἰσχυρῷ, πιαρπα 
ὕο0Ε. --- ΥὙγυὺυ» »γαυαδάμς. ᾿Βγτῆχα. 

Τβοοά. ..08. ΧΥ͂. 90. --- “Ἦν, τυρε:. 
δγίσα, ΗΑΡ. 1. 12. --- ἜΡ» χείοίεε. 

Βευξ. ΝΊ. 16. δες. οοἄ. 108. Ηοϊπι. 
δὲ ο΄ ἰσχυρός. Ἰ,δρα οἱ λ, Ὦ, 6. λομτοὶ, 

ε ἰσχυρός. ---- -ν αἰΐμδ, γοοσεγιω. 

ἴδεπξ. 11. 10. -α ὙὙ1Ω, οπιπὲροίοπα. 

ΑἹ, Το. Ἐσοοῖ. 1. 24. --- ΕΡν 

(μδ]ά. ροίεπα. Ἐδᾶτ. Ι΄. 20. Ῥαη. 
11. 40. εἰ 4110] φεορίυβ. ϑῖγας. Π1], 
22. ἰσχυρότερά σου, αταυίογα, αἰδοῖα 
ἡπίεἰϊορίε;, οαρέεη ἐχειροταπίϊα. Πα. 

105 ᾿Ισχὺς. 

ΥῚ. 391. ἄς Ἰαρίἄς, σγομάϊδε οἱ ρον- 
ἄεγοεια. δὶς. ΧΥ]. δ. Ἰσχυρότερα τού- 
των, πιαζογα εἰ ρταυίοτα εἸυδάστα ταὶ 
ἜσόσωρΪα. ἰ 7 
ἸΣΧΥΡΟῚ ΠΟΙΕΊΏ, 7ονέβοο, ζοτ. 

ἐεηι [ποῖο. γῶν» ΙΒ. σοόοτο. Ῥτον. 

Π]. 98. --- ΓΏΤΝ ἐσφομέρο, ἀείέπδο. 
Ῥγον. 111. 29. ὡς Ἰσχυρὰ ἐποίει, υδὶ 
ΡΓῸ ἩΡῚ Δ ποῦ ἰορεσαπὶ 0}, 
861 ΑΥΔὉ. κοι ποίδί τοδογαγα, 
ΟΟΉΓπιατο. 
“ΙΣΧΥΡΟΎΑΤΟΣ, δβυρετϊδεϊνιε, 

"νι είπιδ, ροίεπίϊεοίηιμα. ὈΡ» 

7ονεϊεάξηεε. Τλδιι. ΧῚ. 88. ϑιὸν ἰόχυ- καὶ 
αφὸν. [Δ εδηΐμὰ ΗϊῪ υδηβίυϊοσυπὶ 
ΧΧ, ἰεβί Ηϊδσοῦγτηο, βοὰ δυΐδ- 

εἰ χτατα 6 ᾿ΠΡσαῦιὶ σηδηϊ. ὙἹὰρ 
Ἑάϊα. ἔοπι. (οά. Ομ 78. Ῥδῃ. ρῥ. 70. 

τ χτεῦ ΤΕΡΟΣ, Θοτραν. ἠορέϊορ. 
Δ) υα. ν΄. 18. Ρτον. ΧΧΧ, 80... 
ΡΠ; Ναχο, ΧΙ]. 84. αἀ. ΧΥΤΠ. 46. 
τ ΡΤ Εχοά. ΧΙΧ, 19. --- ἵν" 7υά, 
ΧΙΝ. 18. -- τ: Νιμη. ΧΧΙΠ ἃ 
6. δας. ΙΡ΄. 38. -.-- ΕΓ. Οοβεὶ. 
ΨΕῈ 10. δι:ν. 11]. 1ὅ. Ἰσχυρονέρῳ σου, 

᾿ Ῥοίεπέϊοτε ἰε. Ἰθϊὰ. ΧΥ]. 6. 
ΙΣΧΥΡΟΏ, 2ἔγπιο, τοδογο. ὈΠ 

ἴμ, 168. ΧΙ.1. 7. ἰσχύρωσαν αὐτὰ ἐν 
ἡλοῖς. 

ἸΣΧΥΡΩ͂Σ, 7ογίϊεν, υελοηιφμέον. 
19» οὕπι τοὄογε, Ῥγον. ΧΧΧΙ, 17. 
ὅξς ΠΡΙΤΣ» ἐπ τοδογε. ΑἹ. 7 ὰ, 11]. 
1. - "τῶ ἵπ ϑγηβιάϊπε. Αχα. 
68. ΧΙ, 9. ἔσαρον ἰσχυρῶς τὴν φωνήν. ἐ 
-- σ͵Ἵαε αυσατδ 8. ἄφρων εἰ «ροσέχω, 

ἸΣΧΥ͂Σ,  ογίμωμάρ, λοδων, αομίία- 
ἐ62. ὝΞνΝ» ,7ονεδ. ἴο8. ΧΙ ΙΧ. 46...- 

ὙΠΝ Ἰάσῃ. Ψυὰ, Ψ, 78. υδὶ ῥὑζὸ 



Ἰσχϑε. 

α (ἷο..... ἸΝ)Φ μον. Τοοά. γον. ΧΙ͂Ν. 

4. ΥἹάοίαν ταῖδὶ Ἰερίονε ἢν, παὶ 
δορδ “Ὁ ΤῸ δεοείδον. Ὠεαξ, 

᾿Πτ ΣΧΧΗΙ͂Ι. 18. εκ ᾿Ἰσχὺν τῆς γῆς εἰᾳ- 
ηἰδοκίυτν ἐεῆγα ἤγωρίδιις γεγεπάϊδ αρ- 
ἑα αο ἤετας, ἱ. ᾳ. ὁ ϑοαυσπεῖρυβ 8ρ- 
Ῥατοῖ. [τὰ αυοηαο Βαϊ άδευδ. (ε- 
[δγευχὰ ἰἰρεσα νογίοσιηΐς, πδηὶ 
ΠΡ ἰεγγα ποοπίανα, ἱπίΒ]]ορῖαιν 

Ῥαϊεβεμα, ἔθυε  Παῖβ διὰ ἱπδί στιῖϑ. 
δ -ἣἶν), ἐχοεϊϊοηῖδα. 168. 11. 10. 19. 

12). Ἐχοὰ. ΧΧΧΙΙ. 17. κατ᾽ πεν; 
᾿σχύν. Ὅσας. 1Π. 44. Ῥιον, ΥΠ1]. 
18. εἴ 811}}}} ϑεορίμδ. --- 7γ2.» ἤεγα. 

ἴτε. ΧΙΝΙΙ. δ. Ι,ἐπετααῖ ΤῊΣ» 

γοδι, δὰαϊ Ῥοξίυϑ αἰρδέγαοϊαπι μοεὶ- 
ἴυπι ὁδὶ Η.]. ᾿ΥῸ οοηςτοείο, ἰσχὺς ΡΥῸ 
ἰφχυρά. πολ μείων. ἴεβ5. ἰω0Ὑ11.. 

1. ἀναβόησον ἐν ἰσχύϊ, 4. ἃ. ρίεκπο μεΐ- 
ἔμεν, ----- 58.» ΦετΊρο, ἵξ. τοι. οι, 

ς ΧΧΧΙΠ. 55. -- γἡγν ν)ασωμαίεε. 
Ἐζεοὰ. ΧΧΥΤΙΙ. 19. υδὶ ᾿σχὺς ορές, 
εἰυϊῥας ἀδῃοίαί. --- τ)» ἑωγδα, Ἐ2. 

ΧΧΧΊΤΙ. 19. 16. 18. εἰς. υδὶ ἡσχὺς, 
δ τεσηδουϊυι Θἴδεῦξ, ἤϑγοε, οορὶαϑ 
γ"ἰίαγοδ, εσεγοε αοδοίῖδί,. ... 
ἜΜ Ηρ. 166. ΧΙΠ, 18. -- 
Ὁ νέα. Ἰεε. ΧῚ,. 10. «“ ΡῈ 

Ῥβ. ΧΥΤΙ. 1, -- ΡΥ. ΑἸθοο Υ͂Ι: 18. 

---ὖτ Νυὰν. ΧΧΙΨ. 18. Ὁοαῖ. 

ἃ ΧΧΧΙΙΠΠ. 11. 208. Ι, 3. εἰ αἰτοὶ 
ΒΡ .8. .0ὅ]. 11. 42. συκῇ καὶ ἄμυπε- 
λος ἔδωκαν ἑὴν Ἰσχὺν αὑτῶν, βσυΒ εἰ 
ὙΦ ἀεάεευπὶ τούων δώ, Ἦ. δ. 
ὕνιοίμε εἰδεγτέπιοα ας ργαείαπίεσίηιοδ. 
900. Ψ' ὅ. Ἰσχὺς, ἀτυμῖα, ααὰςθ δο 
δύναμις, χυοά, νἱάδ διρσα. Αρυά 
Ταεδοάσε. Ῥτχον. ΧΙ], 4. )σχὺς δοεὶ- 
Ρίοηδιήπ ἐδὲ ἄθ υἱγέμέίδηα, φωέδιξ 
αἰδφιὶν ἱπδίγιοίιιδ ἐπε ἀεδεί. Μιὰ 

4 ἴδὲ [π|ξϊ. 4 δα. ΧΧΙΨ, 4. ἄρχων τῆς 
ἐοσχύος. Ψυὶᾳ. ργίκοερε ὀχεγοίξις. 1ῃ 
δας ποΐομο ἱαρίίϊαν ΄υοαυα ἀρυὰ 
ἈΈδομΥ]. Ῥαχβ. ν. 18. Ὁ0] β'οἰνο]. δύ» 
"αμες. --- ΓΙΣΤῚ Ῥμι. ργαδοίον. Εἴοου. 

ΥἹ, 9. Ιδρετυηὶ 9 Π9ν δὰ Ῥοθίαι 

106 ᾿Ισχὺς : 

ἩΓΤ» οδνν ὁωμὴν, σα ῸΓΡ γοδιοίμξ. 

ἔρρ. 1. 51. ... 017. Ῥτον. ΧΥ͂, 7. 

εἴκος δικαίων ἰσχὺς ἀυλλὴ, ἐπ ἀσταῖοα 
}υδλοξυΐω ἐξὲ ταυϊὶμα. Υὰθ οἱ 
οι. ΧΧ, δ. εἴ οαπῆον βέγδο. ( 
ΧΧΥΠΙΠΙ. 1. ΧΧΧΙ. 86. ΧΙ,. 88. 
ΧΙΙ͂Ν. 7. «ὦ ΠΣ ΙΑ, Οὐαϊα, [2δσ. 

ΤΡ. 97..«--- δ 3», φγουεκέμα. ἘΖΈΣΒ. 

ΧΧΧΙΝ. 21.-- ἵν ὅτι. 1Υ-. 12. 
ΧΧΧΙ. 6. Ἐχσά. ΓΧ. 17. πὰ. ΧΥ͂Ι. 
ϑ. υρὶ ἰεχὺς, υἱ 715, δείεην 8. σαμσῶηε 

φοδυτὶ ΤΩ 66]}, ν. 10. ρον 
17. ᾿φχῦς, ζογΈΡ ἤαοία 5. εἴξεοὶας 
βφὼ αὸ τ τιμκασας ἀεησιαῖ. 50Ὁ. 
ΧΧΙ͂Σ. 21. υῦὲ᾽ ΠΙυὰ ἐν ̓ σχύϊ αἰἴεπο ὁ 

Ἰσὸο γοπίξυπι ἐξέ, δ ἀερεῖ σϑροπὶ 
Ῥυδὶ γαυριᾷ. --- γ15 5 ,ακεῖα. 08. 

ΧΥΧΙ. 94. εἰ ἔταξα χρυσίον ἰσχὺν μου, 
πυϊη ἱπ' ΒΌΣΟ ἐρέπι τάδαπὶ Ῥοσαΐ, δὶ 
ὶ, Ἰά ποῖδξ, ἐπ σμο αἰῤφωὲς Ἔρόηι δμαδε 
ρομέ: ςομέ, ἰπῖχ β. ΘΔ Δ. “ἸΝΌ. 

ναῖε, ἰϊοια: υἷγον. ἃ Ἀεῤ, ΧΧΊΗΤ. 
926. .α ἘΠΌΣΜ. [π6. 960, ἈΧΧΙ. 

4. ΨΙΔ6 ἀὐε ἀὰ ἢ, ]. πιίπυϑ ριΌΒα- 
ἾΠΓΕΣ ἀλοριίίαν! βαιηϊεσθ, αὐἱ ἰη 
Ἐρ. Οεἱξ, Ρ. δθ. δὰ ΗΘ ΡΨ, "0 ΤῸ» 

ὉΠ Ορείεναχι οοπῖδν πυρί δα 7γ2 

ποίδία. --- ΠΥ. Ρατί. ΗΒ. μα. 

ΧΙ. 1. εἰς ἰσχύν. ---- Ὡνο Νὰ ΝΙΙ. 

12, ἴδε. ἌΧ], 4. εὲ εἶ]. Ὁ πη. 
ΧΙ. 7. 566. ΟΒΐ5. Αφα. Τυά, ΝΊἹ. 46. 
᾿ϑχύος, ἀ8 απ νογείστιο ἰάσιμα ναϊδέ, 
ᾳυοὰ ἀ6 ϑιυγ7εκιπιδοῆο διρτε δὰ 'σχυ- 
ξὸς οροετναίτσω δῖ. --- ὈΣΡΌ Ρίοσ. 

τπεπβίονθο. 1ε6. ΧΧΙΙΙ, 11. .«- ἰ 
ΠΣ νΌ, υἱοίεπέδα. οι. Χ, 83. μετὰ 

᾿σχύος. --.- Ἰγ δοὶρίσ, 148. 111. 1. 

υδὶ )σχὺς τιοίαξ ἐὰ φεὸ υἷα δονιδεΐς 
γεβοίέων αο σεϑέεη αίων. Ὑιὰθ ἰπῆτὰ 
5. ἰσχύων. Ὠ)7γ» ἀυαὶ, ἀρηδὲ, 168. 

ΧΗΥ͂. 1, Ῥόυ, ΧΧΧΊΠΙ, 11. ζιρὴὰδὲ 
δρυὰ Ηδορτ. ἀδ γοδογε (οὐΐιι8 πϑίωρς 
Β6168 βυ}}}) ἐς ροέεηπέξα δαϊηροπίωε. 
Οομέ, ΟἸαδε11 ῬΆ10]. 5. ρ. 1157. ---- 
Ἰνυδοτγες. Ῥτον. ΧΧΧ, 25. Ἐξ. ΝΤ]. 



Ἰσχύς. 
« 8δ(. Ατποο Υ.. 9. αἰοὶ πὸπ αἰδοον ἴθβο- 
ται, βεα οοποχεΐστη ρμοδυεταπὶ μεῸ 
Ρπσκῖς, -- Ἰὰν, γοδωτ. Ἐχ. ΧΥ͂. 18. 
1 54). 1. 10. υὶ ἰσχὺς δε ἐφερεγίπηὶ. 

9 Ῥαν. ΧΧΧ, 2]. ἔκ. 1,Χ. 8. σύργος 
Ἰ᾿σχύος, ᾿αγτὶβ τπηνπέξα. --- δ 6. 

ΧΙΨΊΠΙ. 9. Νδβ. 11]. 9. -- ἫΝ 

οοἰόεο. 200. ἵν. 2. ὙὙιάεεξεν μὲς 
Βοθπα 1185 ῬῈΣ χροὶ δι ποδίη Πἰϑγατυτῃ 

δ Κ1ὸ Ἣν ἰερίεθε γ 1}, 4ιοὰ ποίδι 

εἰοίεμ δα κί, υἱοίεπέεν ἀρεένε; 408 
ἰλσσθ ΘΟΙΘΟΙΣΤΑ ΠΟ Ορυβ Θϑβῖ. 
εσιεπῖεβ επῖτα ᾿Πρατγῖιι8 ἰσχὺν δὲ ῥη- 
μάτων σου τἷς ὑκοΐσει ; υἱπιὶ αμέοηι ὑ67- 
ὀογωνε ἐμ οΥῈ φις ἰοἰεγαδίξ 56 τ.- 
Βύχα ΒΘΟΊΕΙ διπί. --- ΓῺ Ρίοσ. 

Ἰλεεαυγὶ ρμαγαΐ. ἴε5.: Χ. 18, υδ] 
οχὺς “αρνίαίεε ποιαῖς. --- ΠῸ 

δεγεν. ἮΜσα. ΤΊ]. 7. ἵπ γεῦ- 
ς ταῖπφ δδὲ γὙἱ8 δορεῖβ. --- , πὸ- 

χηε Ῥσορτίυ, Τυγιε. ὙΒοοάοῖ, 
Αζηος 11|. 11. [Ιρὶϊ Ἤν. - 

ΤΣ. πιαοίμία. ε6. ΧΧΙΧ, 2. 

Θἴηδ ἀυθίο ἐπ ταθηΐα Βαθιιοσαμέ νο- 
οετα ΓΔ, παουὶς πιετοαίογία, αὐ 

δεξ ἔοῃα αἰνϊξϊανυτη. --- ὕΤΓν οὐπ- 

οί. Ῥρ. ΧΧΧΥΠΙ. 14. 1,- 
θεῖα νοχίθγαπε, δοηδιὶ ἴδτΏδ ΠΟᾺ 
παϊαῖο. --΄ ΣΡ ἐεδεπδα. «00. 

4 ΧΙ. 17. δεῖ, παθοῖ νοχ Ηδρσ. 
ποίομοιαι δοἰ ἀξαἐδε ἴῃ Ἰΐηριυι!β ΟΥἹ- 
ἐπίαῖνοβ. ὙιΔ6 ϑπιοηΐδ Γ, Ἔχίοοῦ 
Ἡεῦτ. ν. 755. Αἀάε ΤΒεοᾶ. 168. 
ΧΧΥΤΙΪ. 49. -- ὩΣ» ρεγεοίιο. 

72οῦ. ΧΧΙ. 83. --- ἩΡΓΙν τοδῶγ, ρο- 

ἱεπέϊα. Ἐπ. Χ, 4. δι. ΧΙ. 17. --- 
ἼυΣ, Ῥνέποίρενι πιὲ βΈγο. ϑόγτητα. 
Θεμεβ. ΧΧΧΙΙ. 28. ἤρξω ᾿Ἰσχίζ. --- 
"Ὁ γεξίάμια. ἴπο. 7υἀ.Ὄ. Υ. 18. 

εἼ,οοο αϊοί ἸΙορετυαπς Βεθοῖ. 8 
Ἐπδάν. ΙἼΙΙ1. δῶ. υδὲ ἴῃ Ηθρρσ. 
Ἐρὰν. 111. 94. οεἰ Ἥ βαρ. ΧῚΙ. 

16. δισσύζων Ἰσχύος, ἀσίμἰπαῦοῦ ρο- 
ἐεμδδεύνενσ, δαϊ Ῥοέεπέδαρνε, ιν. ΠῚ. 
13. ψἱρὸ; εεἰσέι. ὃν. Ὗ, 4. υδ] 

107 

ἑαέίεοπε εἰ ἑαίειη, ἐς ορεϊεηέα 
αὦ λοπεῖπεπι τεάμπάαί. ϑιν. ΙΧ. 2, 
ὉΔΣ }., εδὲ ατῷ (ᾳύδαι [ἰΑ]1 αυοαυδ κα 
γοσδηΐ ἰᾳ 2γίθσζα); αγὰ απίημξ ἕως 
αφὶ υοἰωπέαίῖς, υπᾶὰδ ἴῃ αυἱδυιδάδη 
᾿ΠΡτῖβ ὑτὸ ᾿σχύς ἰορίξυσ ψυχή. ΒβΨῚΣ. 
ΙΧ. 14. κατὰ τὴν ᾿σχύν σου, χιαπένηε 
Ῥοίες εἰ υαἴεα. ὅδ΄᾽:. ΧΥ͂]. 8. Ὑαϊΐᾳ. 
θοηβάεπνίες ἐμ υἱγέωϊὲε, Ἀ. δ. ὨΤΩΘΙῸ 
δς ροϊθηϊί88. Οοιωρὶιξ, ἐν τῇ ᾿σχύ 
τῆς ἀφροσύνης, Ὦ. 6. ὕῖο δωπινια 60- 
συμ νη οαϊδῖα δοὸ ἱταριοίδίθι []4. 
ΧΥΤΙ. 8. ἰσχὺς, γυτιμπάο εἰ τοῦῃν καὶ 
ἐμπι σογροντί ἐμπὶ απὲπεὶ, δ... ΧΧΥῚ. 
48. υδι Οτοίυθ ,. ἀ6 δεηιὲπε υἱγεϊξ 
ἐχρ]ἰοανίς, αυσ Βεηδὶ οἰΐδιη [7Ὁ 

Οεη. ΧΙΧ. 3. ΟὈςΟΌΣΕΕΙΘ Εχίϑι- 
τοδί. β'ϑοὰ πῖμὶ ἱπ πἰσοχας ἰοοο 715 

οἱ ᾿σχὺς ἰἴῃ υπίνογθατα υ͵σοόγέξηι (ἰα- 
ἐξ 8. υἱτες σογροτὶς αα ργοογεαπάαεηει 
Δοδοίενε εἰατώβοετο νειν, υἱ εἰς 1. 
8. Ῥυίοσὶ πιϑυῦγο ἀχμὴ ἡλικίας. 
ϑγ, ΧΧΧΙ͂Χ, 28. Ἰἰσχὺν ἐχχίουσι, ρα. κ᾿ 
πᾶς αἰυϊπας αδιπάε ἱπβίρεπι. 1 
Μδὸός. 1. 61. ἰσχὺς, δευεγίίαδ, ογμξ- 
ἐἑας, υἱοϊεπέδα, ανὶ νἱὰ. ὅγτι8. 1 
Μεος. 11. 46. ἐν ᾿σχύϊ, υἱοίεπέετ,, 
00]]. ϑόοβορδο Α. 1. ΧΙ1. 6. Φ. Β11. 
ΧΙ. 10. σκεύεσιν ἰσχύος, νεδιϊγ 6 - 
εἷδ ορκίεμέϊς, εἰ ν. 16. ἔργον ἰσχύος, 
ορυβ ορωΐεμέμη. --- 106. δἰΐδὶ πρά- 
φοί. 

᾿ς ἸΣΧΈΝ ΑΓ ΤΟΥ͂ΜΑΙ, τοῦδε ρείο. 
ΓΡΞῚΠ Π3 1 Ηρ ὁ ν τέργε- ὁ 
λεπάο τορτελενάεμάο. {Ψ0Ὀ. ΥἹ. 46. 
Θιυύα αἰδὲ πο νοϊπετίπί υΧΧ [π|ὶ., 
ἴσποῦο αὐἱάσῃ, ος δηιθῃ νἹάθο, 
608 Ῥ6Ρ ἰσχὺν ἱπί6]]Οχίαθθ δε ΟΠ 68, 
φεὶ υὔἷκ. λαδεπέ αὐ τεδαγρμεπάμπι 
αἶδοΘ. Οοπῆες 8βθᾳ. Ἐογίδββο ἰοθο 
αἰτοῦμαι τοροπομάπθπτι εὐἰς αἰἱδοῦμαν, 
ἔξπεο, δαϊ αἰτῶμα; ϑομδὰ Ῥαδβεῖνο, πὶ 
᾿σχὺν, οἰιῖαθο κατὰ, δαάνενθ δ! ἴδν ἢ. 
1, δοοὶρίδίιιγσ. ΟΟΠΙΌΡ αυοαᾷα 58ι1:" 
Ῥ͵ΙΆ 5. Υ. ἰσχυρὸς Δα ΠΧ» 

ἸΣΧΥΝ ΔΙ ΔΩΜῚ, τοῦδε ἀν. ΡΙ» 

γοδογοῦγ, Ἐοοῖ, ΧΧΧ, 21. --- δ 



Ἰσχὺς καὶ δύναμις. 

ἴῃς. ΗδρΡ. 1Π1|. 19. ἔδωκό μοι ἰσχύν. 
Βεοῖο. Νὰ Ὁ. Β. 1. Ῥθὺβ ἀϊοίξις, 

αιδίοηι8 ΣΟΡυΣ ἀδῇ οἵ σοῃοθαϊξί. 
ἸΣΧΥΣ ΚΑΙ 'ΔΥΝΑΜΙΣ, γοδὰν 

εἰ ροίεπίϊα. ᾿)ηὴ, πιαρηϊμάο. Ὡθαῖ. 

1Π. 934. Οδπὶ. Ψ1Π|. 4. υδὶ νἱᾷ. 
᾿, 000). 

ἸΣΧΥΣ ἜΣΤΙ, τοῦμν ὁδί. ΝῸΝ 

ΡΙΆ. γοδογο. 2050. ΧΥΨΙ. δ. εἴη δὲ 
᾿ἰοχὺς ἐν τῷ στόματί μου, υθὶ ἰῃ Ηδορν. 

ὃ οἵ γοδογαγοηι Ὁ0ὸ5 ΟΥῈ πιδὸ, ἃς ἰσχὺς 

6. 

“αἱηι οοπδοίααλ ὧο εγισεπαϊ ἀπϑπαπι 
ποῖεί, στόμα δυΐθι) ογαΐίοπεηι, 567. 
ἡποήδηϊ εἰρτυδολῖ. 

ἸΣΧΥΪΝ ἜΧΩ, γοδιν λαδοο. ἂν 

779» οδέϊηιδο γοδμγ. ΑἹ. 4 Ῥαγ. ΧΙΠ]. 

90. ἔσχεν Ἰσχύν. 
ἸΣΧΥΣ ΜΕΓΑΓΔΗῊ, τοδμγ πιαρ- 

πυπι. ἢ), πιαρπιίμάο. Ὠθαῖ. ΙΧ. 

96. - 
ΤΑΡΑΊΣΕΤΑΙ Ἢ ἸΣΧΥ͂Σ, 17 

“τ 
οοπιπιοῦθο πιο, οσοπιηιοίμδ δῆ. ἩἨῆ. 
111. 16. υδῖ ὑγο ἐγαράχϑη ἡ ἕξις μου 
1π 4115 ΠῚ εἰν Ηρα, 76- 
Ῥαγῖξιν ἐ. ἡ ἰσχὺς μου, ου͵ὰ8 Ἰοοο 
Οτενίυβ ἴῃ ποῖβ δὰ ἢ. 1. Ἰεροπάυτα 
6886 ΘΟὨΪ οἱ  ἔἤχνος μου. 

ἸΣΧΥΊΏ,  ροεϑει, υαἶρα, υαϊέάμε, 
γοδιδίωξς εἰρη, ργασυαΐρο, τοδοτο. ὉΝ» 

»οϊεείας. Ὅδυς. ΧΧΥΤΙΙ. 89. --- 
ἀ γι» γοδιιδίμδ δεπι. Ὠδαϊ. ΧΧΧΙ, 

δ 

6. 7. 43. 705. Χ. 95. 1 Ραγν. ΧΧΙ]]. 
10. ἴῃ οπιπίρυβ Ηἷβ Ἰοοῖβ ἰσχύειν 
οὐ ἀνδρίϑεσδα, ΠΟΙ) ρσΊταν, οἱ δὰ 
ΒΔΏΪΤΩΌ πηι ὑΓδηϑέδγίυγ. ---α 3), 707- 

ἐϊ. “0ὲ]. 1Π. 10. ὅτι ἰσχύω ἐγὼ, 
ὉΌῚ ἔογίαββα ἰερεπάυτη: ὅτι ἐσχὺς 
ἐγώ, --᾿ ψλΣ ΗΙΡΗ. ἃ »Ὼ}» ἰαπρο. 

εν. Υ. 7. ἐὰν μὴ ἰσχύῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ 
τὸ ἱχανὸν εἷς τὸ αρόβατον, 5ῖ πο υαΐραί 
5815 τηλῃ8 6}18 δὰ ὀνϑθῆι, ἢ. 6. βὶ 
ΟΥ̓ΘΙ. ἄλγε πομ ροβεϊ, Ὑυΐρ. εἰπ 
αμίεηι ποθ ροίμεγιέ οὔὔοτγα ρεοι. 
γοχ Ηδρργ. ἢ. ]. ΡῈ διρροίογε δῸ 
Τηζι. τϑοῖθ σά αϊζαν. ---- »ἱ τ ΗΙΡΗ. 

ἃ 23)», σοπϑέφμογ. ἴον. ΧΧΥΤ]. 8. 

108 ᾿Ισχύν. 

-- ἜἼΝΔΣ Ηρ. σοοίηρο πε. Ἰέβ. 

ΝΙΝ. 9. - ἼΣΩΣ Ηρ. ἐπσα- - 

ἰεθοο. 200. ΧΧΧΥ͂Ι. 9. --- ᾿γγπ: 
708. 1. 6. Ψπὰ. Ἴ]. 11. 1 ερ. Π. 
ὦ. εἰ Αἰἴδὶ βεερίβ. ---- 92». ΡΒ. ΧΙ. 

4. ἴσχυσα «ρὸς αὑτὸν, ργιαευαϊμὲ 1111. 
Οοπέ, Ὅδῃ. ἼΙ. 21. --- δ) Ὧν 
δὲ ἐπ ζοτίϊ. ϑγναγα. Μίον. 11..1. --- 
ΤΣ Γ72» τοδωγ τοῦμγ. 08. ΧΙΝ, 11. 

-- ΠῚ. τόπα, ἴι. τοδετν. 1.8. ΧΧΤΤῚ. 

11. ἡ δὲ χείρ σου οὐκέτι Ἰσχύε, κατὰ 
άλασσαν, ΤΩΔΉϊ8 δυΐδιῃ ἴσα ΠΟᾺ 
ΔΙΆΡ 18 ργαυαίεί ἰπι ταατῖΐ. -- ΠΟ 

ΠῚ» ἐγιδμέμπι υοἱμπέαγὰπ οδέαξίο- 

πὰ. Ὁους. ΧΥῚ. 10. καϑὼς ᾿σχύει. ας 
Βδῃδ υοδά βθῃβτ, ---- Γγζ), υἱοέο- 

τία, ἴε. τοῦειγ. 168. ΧΧΥ͂. 8. κατέατεν 
ὁ θάνατος ᾿σχύσας, ἀανΟΓΑΥ τιοσβ 
»γιαυαίεπε. ΟἸοβδθε : Ἴσχυσα, ρὑκα- 
υαἰμὶ, ᾿Ισχύῳ, ργαυαῖεο. (Οομῖον 
Αρος. ΧΙ]. 8. εἰ δὰ ἢ.]. ΑἹΡεσὰ 
Ῥεσῖς, τς. Ὁ. 41. -- 9)» αδο- 

ππαδιϊδ δια. ἴῃς. 1 αν. ΧΧΙῚ, 
6. υν]᾽ ἰσχύειν ἐπὶ τινὸς εδὲ υῶπ ἐπ ξέντε, 
δαΐ πιοίεείμηι 6586 αἰδοῖ. Ψαυΐᾳ. εὸ καὶ 
φμοΐ «(Ϊοαῦ ἱπυΐδιι5 δαεεχμεγείων τερὶε 
ἐπιρεγίμηι. --α γἢ, τοῦδμγ. 1 Ῥαταὶ. 

ΧΥΙ. 11. - ἢ» 7κῦο. 4 Ῥασαὶ. 

ΧΧΥ, 8. --- Ον- Ἐχοὰ. 1. 9. 90. 

765. . 6. θδη. ΨἼΠΙ. 8. -- ΙΝ» 

κοδμδίιδ. πο, Νυμ. ΧΧΙΠ. 6. --- 

ΠΡ ὍΣ,» οδιίποο τοῦτ. 1 Ῥαχαὶ, 
ΧΧΙΧ, 14. 2 Ῥᾳσ. 11. 6. ΧΙΠ]. 90, 
- Υν» υδνίεπι τὸ ργαδεο. ἴθᾳ. 

ΧΕΙ]. 19. -- Ή ΟΒαά. Ὁ απ. ἢ 

ΓΝ. 8. 18. 19. --- Ἤψ, Ῥγεποίροηε 
πε βεγο. ΑἹ. Ηοβ. Χ]]. 4. ἤσχυσε. 
ϑὰρ. ΧΙΧ, 20. σῦρ ἴσχυσεν ἐν ὕδατι, 
Ἰρτῖβ υἱπὲ σα ἐχογομὶξ ἴὰ δασδ. 
ΙΡ. ΧΥῚ. 20.0. Μδημε σᾶσαν ἡδονὴν 
ἰσχύων, φαετασαπαμπα ἀυ]οθἸη9 86 
ϑυπι ἐποαπδ. δὶν. ΧΧΧ, 18. ὑγιὴς 
καὶ ἰσχύων τῇ ἕξει, βδῆβ εἴ υασἰάως 
οοΟΡοσθ, ὕφιῖ Ματγο. 11. 17. δισ. 
ΧΙ ΠῚ. 17. σχυσιν νεφέλας, γοδογα- 



Ἰἰσχύων. 

« τέ πυΡε58. ϑβθιιγ. ἔ,. 8]. αγὸς α«ὥντα 
ἐοχύει, δὰ οτοηδα υαὲεί. 1 Μαοο. Χ. 
40. ἴσχυσεν ἐπὶ αὐτοὺς, ργιαυαΐεϊ ὶὶ-- 
115. 

ἸΣΧΥΏΝ, ρατί. ροίεπφ, υαΐεπε, 
ἜΣ ὝΔΔΝ 165. 1.94. -- "ὌΧΥ, 

μμάϊπε. Οἱ λωσοὶ 7200. ΧΧΙ. 
95. -- Δ). [ε8. . 22. [ης. 168. 

ΠΙ- 9. --- ΟῚ 12.» Ῥοίσηις τοδοτε. 
7.6. 1. 14. --- ΣΤῚ}2}» τούαν. [εκ. 

δ Π|. 94. --- ὨΪΠ. οι. ΧΙΨ. 11. -- 

γι, σούεν. 2 Ῥασ. ΧΥ͂ΤΙ. 18. σ6:. 
ΧΙΨΊΗ. 14. --τ Ἴ25 Ρατε. ΗἰρἈ. 
σϊρρίοανα. 906. ΧΧΧΥῚ. 31. 
Ηρ. Ὧ9 πῃ υπϊνεγβυση ποίδι 

παρηνης ἔδεε, εἴϊδτα τοδογε οἱ υἱγῇ- 
με. --- ΝΧΥΌΡ ἐπυενίμ. 68. 

ΧΧΙ͂Ι. 8. ἦσχύοντες ἕν σοί, Ἐχ 560.- 
τεπῖδ ϑομυ]έεπϑι! ἴῃ Ορρ. Ν]π. Ῥ. 
361. ἔοτιε Βὺς ἔδοϊς, αυοὰ Ατεῦ. 

“τὰ, 5 ᾳ. Ννῶ, ἀἐ αοξῥ; οἱ 

ΙἿΩ ὈΒΌΣΡΟΙΙΣ. ΒΟΥΞΘΏΣΙΝ 
τανίμὴ Ατδῦ. ἊΝ αμάαοεηι ΠΣ - 

Ῥ» ἔψτγαππια. ἷεδ. ΧΙΙ͂Χ, 25. 

ἦεν. ΧΧ. 11. ὅδρ. ΧΙ. 41. σὸ μεγά- 
λως ἰφχύειν, σεπῃπα ρμοίεπέϊα. 

ἸΣΧΥΏΝ ΚΑΙ ἸΣΧΥΌΥΣΑ, νυα- 

δβάμε εἰ ταῆάα. ΤΙΝ ἸΥΨῸ; 
δοὶρίο εἰ δαοίλωδ. [ε8. 1. 1. γυϊσ. 
ταϊάυπι ας 

ὦ ϑεσῃης, «οἷ]. ν. 9. Υ άδ αυοαὰς 
βαρτα 8. ν. ἰσχύς. 

ΟΥ̓Ὲ ἸΙΣΧΥΏ, ποη ροϑεέμηι, ἴην- 
Ῥαίεπε διενε. ΤΊ γνν πο τοδεν. 68. 

2. - νὸ ἑἐπονσῦο πιέ. [68. 

ΧΙΝΊ. 2. --ῦνρ ν᾿}, ποπ αδομγ- 

ον. ἴθ. 11Χ. 1. μὰ οὖκ Ἰσχύει ἡ χεὶρ 
κυρίου τοῦ σῶσα.. ϑεπδβιπι ἜΧΡΤΕ686- 
τυηΐ. -- ἫΡ ἶ, ἀεομγίαηαο ἀε- 

εοὐτίον. ἴσα. Ϊ, 2. 

ἘΣΧΥΏ ΣΦΟΔΡΑ ΣΦΟΙΔΡΑ, 

ἱπυαίεφοο ναίάε οαἰάε. "ΒΞ, ἐγηερὸ 

ἐπ πω μάλεενς. Ἐοα, 1. Ἷ2. 
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. ΒθΏδυ ἜΧΡΓΟΒ- μός 

Ἰἰχϑυερὸς. 

ἼΣΩΣ, οενίε, μέλφεε. ἽΝ» μδγεε, 

Ῥγογεοίο. 1. ϑδη. ΧΧΨΥ. 421. ἴσως εἰς 
ἄδικον φσιφύλαχα «ἄντα τὰ αὑτοῦ ἐν 

ἐρήμῳ, οεγίε ἴρυβαα ουδιοῦινὶ 
ΟἸΏΏ6Β ἔδευ δῖε εὖτε ἱῃ ἀεϑεζίο, 
ὉΔῚ ἤσως ἸΣοΟΏΪΓΘ δυτηϊαιγ, δῖ ἢ 8- 
ψ 685 856 βευδββ ρδοοσᾶ υἰπίτη6 
ἀυρίθαι. ϑεὰ ἴσως φυοαυθ ἄς γε. 
οεγία δΔἀιροῖαγ. Μιὰς δοποῖοσ. δὰ 
Τουρὶ Ῥαβίογαὶ. ἡ. 357. εἱ Βοΐβϑβο- 
πῇ, κα ΡΗΠοκίτδ Ἡδγοῖοδ Ρῥ. 468. 
γιΙᾶθ αυοαὰθ ϑὅγτοτα. Ρβ. ΧΧΙ]Π. 
18. Ψ9}οη. 11. δ. οἱ οοπῇ. ΖΕ] Δη. Υ.. 
Η. ΧΙ. 8. ἴσια Οτοπονῖαμπι Ρ. 
603. δος ᾿]Ἰοποτυ δὰ ἴλιο. ΧΧ. 18. 
Ρ. 3569. --- “ὦ, ἔρδε. ΑἸοχ. Ὦ δῃ. 

Ιν. 44. Μιᾶς ϑοδασίθηρ. Απΐτα, 
δὰ ἴδῃ. ὑ. 79. 866. 

ΦΊΣΩΣ ΓΑ. ϑγηὶδ- σεη. ΧΧΧΙ͂Ι. 

40. 

ἼΤΑΜΓΙΑ, ἐἑεπιογίίαϑ, ἐνερ επέϊα. 

Ὁ δυρεγδία. ον. ΧΙΙΧ. 15. ... 

Δ Ὁ, αὐυεγτμδ. ον. ΧΙΙΧ. 4. υδὲ 

νοοῖ ἡσαμώία (ρτο 4.18 ἀρυὰ ΤΒοοῦο- 
τεῖπτω ΕἸΤΌΓΕ Πρ σατῖ!, αἴ ορίπον, 
ἀτιμία Ἰερίςατ) πες ἑεπιετιἐαί 15 πιο- 
οπετα οὐτὰ ΜΙοΝδδῖα πες ἐπιρμ- 
ἀεπίλα εἰρτάβοκῖαπι συτὰ ΟΑΡΡΕΙ]ο ἃ 
ἰ Νοίξ. Οὐῆῖ. δα ἢ. ]. ευδ᾽]ϊεῖο, βορὰ 
οδῖα δ οὐπέμππασία δὲ ρεγυϊσαοία 
ΘΟΧΡΙΪοΟ αὐτὰ δυρίοσαε γετΒ. Κ'γσ. 
Ἡδχαδρὶ. ο0]]. νϑσβ. ὅγε Μασγο. 1]. 
ὅ. εἰ Χ. δ. γιάε ἱμέτα 8. ν ἰτα» 

ἸΤΑΜΟΙΣ, ἐεπιεταγί, αμάκς, ἐπι» 
»μάσηδ, ογιάεῖδδ. “12 Μ, ϑαυμξ. 

εν. ΥἹ. 938. ἑταμός ἐστι, καὶ οὐκ ἐλεή- 
σι, ογμαείδ οβῖ οἴ ὩΟῊ ΤΩΙ ΒΟΥ ὈΪΓΌΣ. αὶ 
γιάδ εὐ .26σ. 1.. 42. ΑἸεῖρεγ. Π]. 
40. 48.0 ϑδϑυϊάδΒ: ᾿σαμὸς, ἀνωδὴς, 
σχληρὸς, ὠμὸς, «παρὰ τὸ κσϑαι, ὅ ἐσειν 
ὁρμᾷν. 

ἸΤΕΙΑ, ϑαἴἶδα. ΔῚΣ Ρίυτ. δα- 

ἤοεφ. Ἰνῖ. ΧΧΙΠ. 40. Ῥραΐῃι. 
ΟΧΧΧΥΙ. 2. ἴερ. ΧΙΙ͂Ρ. 4. Ααυ. 
20}. ΧΤ,. 17. 

ἸΧΘΥΕΡΟΙ Σ, ρίδοαγῖις, αρίμε αὐ 
Ῥιδοεδ. λ Ῥμοῖ. Νεβ. 11. 8. 



᾿Ἰχϑοζκὸς. 

᾿α« ἸΣΘΥΓΚΟΙ͂Σ, ριροαίογέμε. Ὑ, 
Ῥίεοι. 4 Ῥαι. ΧΧΧΙΤΙ. 14. υδ] ἴῃ 
Οοπιρὶ. νιῖοϑο Ἰορίτουν ἐχϑιπήν. 
ἸΧΘΥΟΦΟΊΡΟΣ, μέερες ἕξγενϑ. γἢν 

»ὲκοῖς. ϑγτωτα. 900. ΧΙ, 36. ζχϑυο- 
φόρως, 56. «λοίοις, παυϊδιες μἱδοαίονία. 

Χ σλοῖχ ἁλήων. Ψυϊΐραῖ. σεγριι- 
(ταπ ρἱδοίηι. ἸΝΟΠΏ]}} 1π 6] ριυπὶ 
γείία, φιας οαρίος ρίδοος ὕεγμηΐ, δὰξ 
γεοορίασΐα φμαάσηι, φωΐδιβ σαρίοϑ 

ὃ κἰφοεε διοϊμάμπε ρἱδοαίογεε. 
ἸΧΘΥΡΟῚΣ, ρίδεατίιδ, αρίια αὐ 

»ΐδοες. ΧΡ» »ἰδοίδ. Ναὶ. ΧΙ]. 88. 

ἸΧΘΥ͂Σ, μοί. Ἢ συ ΘΡΘ ΒΝ. 

συῦ κα. Ν}. ΧῊΠ. 16. -- 21. ὅεπη. 

ΓΧ. 4. 720. ΧΙῈ. 8. Ῥεαὶπι, ΨΊΠ. 
8. οἵ 4110᾽1 αἰ ψυοῦδβ. -- λ. ΘὍεα. 

1. «6. 48. Ἐχοᾶ, ΨΊΙ. 18.. 4}. εἰ 
110]. 
ἸΧΝΕΥΤΗ Σ, ἱπάσραίον, ἱπφθηΐ- 

ὁ βαίον, ργϑηξέπῷ υεείρία αἰλοιλμδ. ὅ1ε. 
ΧΙΝ. 238. ἔξελθε ὀκίσω αὐτοῦ ὡς ἔχνευ- 
τῆς. ιάδ δά ἢ. 1. Βαυ υπι. 
ἘΚΝΕΥΏ, ἑπάαρο, ἐπυδεέρο, δεν 

ἔογ. ἍΤ» ἰάοτι, Ῥτου. ΧΧΗΙ. 

80. υνὶ ἴάτπιοθπὶ ρμοϊίυ9 ἔσττπα] ἐς ἢ 
ἜΡΓ. υεπῖγε αὦ ἱπυεείραπάμηι, 

οάεί, γἹἀ σὲ 8ἰγ. 1,1. 21. Η- 
βγεῖ. ἐχνεύει, ἐρευνᾷ, ζητεῖ 

ἼΧΝΟΣ, νεεέρίμοι, ρμίἰαπίᾳ, ρεϑ. 
ἀ 57 υἱα. ν. ΧΧΧ, 10. ἔχη 

ἀετοῦ πετομένου. --ἼΡτν Ῥεγυερεσαίίο. 

Ζοῦ. ΧΙ. 7. ΧΧΧΥΤΙΙ. 16. ἐν ἔχνεσιν Ῥ 
ἀβύσαρυ περιυτάτησας, ὉΡὶ ἴχνη ποῖδί 
ἔρια, ἔπιος πιαγὲβ τοοεδδμδ. Ὑαΐρ. τη 
πουϊραὶηιὶς αὖγοιῖ. ὙἹΔΘ ΒΌΡΓΑ 5. Υ. 
ἐξιχνιασμός. --- ἢ» οοἷα, ρἱαπέᾳ. 

ρος, ΧΙ. 4. 94. τὸ ἔχνος τοῦ «οδὸς 
ὑμῶν. δαὶ. ΧΙ. 24, ΧΧΥΤΠΙΙ. 8ὅ. 
Αἀάε ὕ 8ῃ. Χ. 10. βεο. Ο18. ϑγσητα. 

ε Τμεοοᾷ. 168. 1. 6. [ποΞ: 4 ορ. ἾΝ. 
84. Ὁδ᾽] Ῥτο ρεάς ἴρδο Ῥοῃίζυσ, αυδι 
ποεοπεια ἀποαμα μαρο8 Ηθργ. ἢ» 

ϑγτητη. 1ε8. ΧΧΧΎΥΗ, 45. υδὶ ἔχνος 
πίαπι ρεάξ ἀοῖαΐ, φιά υεϑέρίνηι 

᾿μακδαν -- Δ.) οαἰοαπειδ. ῬΒ. 

ΧΧΥῚ. 19. ϑγιῦῆα. Ρβ. ΧΙ, ΠΠ. 
ζ 

11 . Ἴχωρ. 
δ. τῶν Ἰχων. Ἰάσονα (ἰδεῖ. ᾿. 7. κασὰ 
τὰ ἔχνη. ϑγτουγι. Ῥε. ΧΧΧΥΤΙΗΙ. 
δὅ. δὰ χυδιῃ ἰοσαπι ϑυϊῖδο : ἔχνη, 
τοὺς χατὰ σάρχα προγόνους τοῦ χυρίου Σ΄ 
ἀντάλλαγμα. καὶ ἴχνη ἐκάλεσαν οἱ « ἐρ- 
μηνυταί: Ὁ νἱὰ 8 Ἐχηοαῖῖ,.-ν Ὑ} ν" 

πιά αδ, Ὦ. 1. ἴροα πᾶς ρῥγαειθεῖς. 
Οφῃ. ΧΗ]. 9. 13. ὉὉ1 σὰ ἔχιη τῆς 
χώρας 8. τῆς γῆς Βαῃΐ ἰοοα πιέπως πχ- 
πὲα αο, ἥγηια, Ρὲν φμα λοξίες ἐπιρείξεσε 
οενε φοΐεμέ: Ἴατα ἴχνη βυπὶ αὐτέν. 
ΕΔ διυΐθια ραγτίθ, αὶ πυἀδ ῥγοββα- 
ἄἀϊο εδβὲ, δάϊξζυ5 ρμαίεὶ ἴῃ αἰΐᾳφυδπι τα- 
ΕἸ ΟΆΘΤΕ. -- ΘῸΥ5 Ρὶν. ἐπδεδδωδ, 

ϑαά. Ν. 928. ἔχνη ἀρμάτων. ---- ΠῚ» 

κησεία. Ἐποοκ. ΧΧΧΤΙ. 18. .--οὴῦνὸν 

ἀγέδσια. Ῥτον. Ὗ. 6. --- Ὁ» ἐαΐις. 

Ρᾳ ΧΥ͂Ι.. 40. --- πἰ“γῷν γαάϊε. Ηε- 

Ὀγχεοιβ [πἰ. β6ο. ὅ.8ο]. οά, οκῃ. 
Φο". ΧΠΙ. 27. τὰ ἴχνη τῶν φοδῶν, ὕτα 
γι. Βέπα. ἈἘφάϊοες ρεάμτα 

βυηΐ 14]1, 5. 1116 Ῥᾶγβ ρεάυτο, υν] ἀ6- 
β'πυηῖ. Ἑδπάεθπι εἰρη δοβσποιν ἢ 
δαρεῖ αυσηυο ἔχις, φυρά πιρη ἴλυλ 
υεξίϊχικηι, ἀμθτὰ γι 8. ὕὑπαῖς »ατ- 

ἐδηι μεαξε Ὠοίαὶ. δὶγ, ΧΙΠ]. 80. ἔχνος 
καρδίας ἐν ἀγαδιαῖς (Ὠ. 6. χαρᾶϊως ᾧγα- 
6) φρόσῳωπτως Ἰλαρὰν, δαιϊταὶ κα ες 
ΓΡΆΒ4Ώ1}1 ἐπάφε ες ᾿ρ8 νυϊζμα ἰ- 
Ἰατῖίδβ. ϑδὲ:. ΧΧΙ, 7. ἐκ ἔχαμ ἁμαρ- 
τωλοῦ, Ἰπμιοτεῖ υἱὲ εἰ υεδί σὶἐδ Ῥ6οτ 
οδίοσῖβ. ΑἸ11: 14 ἴρβυτα νοβεφιαμι 
86: οοὐυτα ποθ δα δἰρηυθν 
δοοδίοσ 8 6ϑί. ΠθαυςΒ. ἤχνος, σημεῖδν, : 

ποδὸς τύπος. Τιοχ. ΟΥτΙἸ ΜΜ5. Βνοσα. 
ἤχνος, ὁδὸς, «πορεία. 

ἼΧΝΟΣ ὉΔΟΥ͂, υφείεσηωη, υἱκ. 
ΣΝ» ἀδαρίογιμηι. οὶ. ΙΧ΄ 46. ὀσεὶ 

χαρφὶν ἴχνος ὁδρῷ, ϑοηδιχα ΟΣΡΥΘΕ86-. 
τυῃῦ. 

ἸΧΩΡ, δαπῖεα, τἴομδ ρμέγίάιη, 
θίΐατα ἀνθὸ πεγοδως ναοὶ ογμοε, ῬγῸΑ 
Ἐ56 Βλφρονυτι βοο. ᾿οηπενεμη. Ἂ" 

δϑαηχεῖ. Ἡδδτ. [πξ. ἔσϑοι. ΣΧ ΧΕ, 
6. Ψυϊὶς. “αείογε ταπριιμοϑέ ἐμὰ, ---- 
Ὕ. Φιροκία, ἔα, ἴδε. ΧΕΥ. 19. 

Ἄν Ἰερὶξ ὯΔ» Ῥδγοιεασίθ, ρέαρα 

4 Μδζο, ΙΧ. 20. τος τῶν δώρων στα- 



Ἰχῶρα ξύω. 111 Κάδης. 

ε λαγμαῖς. Ἐΐεεγοῖν. ἐχὼρ, αἷμα μοι ϑεξιοτῆ ἐϊ δὲ ργε}}} τίς. δ. 
ἔμπυοι, ᾿. [εχ (γ- ". 813. δεα. ΡΣ ΎΣΝ γε:- 

γε; Μ5. Βαγζοος. ἐχὼρ, ὃς 
ταὶ αἰσητὸς αὖμα, καὶ μ αβλίων, 
ΡΣ. ἀἰδβοσι ἐνακ ποις ἘᾺς 

Οοτζηεῖ. σοῖο ἄς Βὸ Μο- 
ἐν τ ς. 96. Ρ. 462. ϑοῆτε- 
γεϊϊῃ9 εὔὔδτα ἴῃ ποῖΐβ δα Ἠεϑυοίυτο 
ἄρ μᾶς σοὺς αδἱϊεραῖ Ἡοδηδηῃ. 

ὃ Ψαχε. ἴωοϊ, 11ἢ. ΥἹ. σ. 13. Νίεν- 
οὐτίαϊ, σαστ. 1,δεϊξ. ο. 132. Ῥδρ. 87. 
Οεσω. ΑἸ]εχ. ὑ. 17. 

ἸΧΩ͂ΡΑ ἈἘΤΏ, ἑτακέρια τηάᾳ, 
ΤΌ ΙΩΣΙ Ηρ, φοσδο τπιε. (Ὁ. 11. 

ἃ μα εἐ Ζον. ΨΠΙ, 5. ϑδὶ αὐξέος ἐμ 
τᾶ Ηαδε. 

ἸΩΒΕΙΓΔ, οολεί. Ἐπὶ ἴγρε8 γὸχ 
Βέηφια Ὁ" }» ἀγίθα, Ζω. Υ}. 4, 

5.6. ἴας, Γν. ΧΧΎ. 16. εἰ ῥαβαῖτω 
ς εἰδ, 

ΦΙΊΩΣΕΔΈΓΚ. Ἡοδε. ἘΣΟΊΨ' ον». 

ΧΧΠῚ, ας μτα 4φμὸο εχ ϑεμίεμια 

Βα Οὕεθοοδ ἐΐα βδοῃδηξ: χαὶ φυῦνο τὸ 
ὄνομα, αὐτοῦ, ὃ καλίσω αὐτὸν χύριος, 
ἰωσεῶκ ἐν [τως σροφήταις, ατερ νεγῆα 
εχ δοπίσία Ἠμυδίίϊ [λοτηρικῖσ, 
Ενδῃᾷ. Ρ. 850. πρῇ 0 νἱῇο 600» 
ταῦῖ, Ὑιάοηΐυς ὑτποι ΧΧ Ηρ. 
Ὀχοίολιῳ νοῦεζὰ Οὐτοςὶδ Μερτίη Ρῖο 
ΣΘΟΣῸ 8}}0 ΘΈΣΙ ΘΟ νολιῖδαθ, δἦδο» 
40. βοχίρεἶδθα ἰαὼ σιδεκνοῦ ὕτὸ ;γ]; 75 
ἩΡῊΣ ὶςῦο νεσο κύριος, αὐ Κ 

μτοχαθ γοῦν, δαγοημεα φαΐ, 
οὔτὰ ΠΥ ὖΔ 8. 'Ὁ σόοϑ ἰωσοδὲς ἰδὴ 
[οκὲ. ΑἀαἸοαπιοηίιτα ἐν τοῖ; σροβήνα!ς, 
4υοα πβεαυϊέίαν, δὰ σοιῖμοδ ΠΟΉΌΤΙ 
μαυύπος. ϑερίγουσι επΐμι εἴ οοίαν 
νυτα οὐμῖπιὰ ἃ ΓΧΧ [πεΐ. ροηϊζυς 
βυΐθθθ Ῥγεβίθστηϊβδιιση Ὡοίδὲ Ηΐετο- 
Ὡγτήῦβθ, υπἀδ οἰΐδι! ἰπ νυ χα 18 
οαὐἰ που α5 δὰ οδϊδεῖα σδρὶτἰ8 τοΐθο- 
18 δυηῖ. Ἐοχίδϑβϑε οἴίδιη νοσιΐα ἐν 
Υ. 6. ἀφωεῖα θεῖ εκ 'νῦ, εἰ δὰ ἀϊο- 
[οηδοδ ἀμωσοῦὲπ μεσ ποθαῖ. 

Κκ 

Κι 'ΒΟΣ, οαδειῖ, ἐξ τ δ ΤΩ, 
Ὑ ἰίεια. 3 Βορ. 1. 36. Ηξρυς. 

εόβες, μέτρον αιτιχὸν, καὶ πάδος, οδωχὰ 
(εἰς οεξπει θεη 6 ἰοχετέυτα ρυϊαῖ Βο- 
εἰατῖυ9 Ηΐετος. Ρ. 11. ραρ. 43. ὑτὸ 
καὶ οἱνεχὸν), οἱ δὲ σπυρίδα. 
ΦΚΑΤΈΑΖΩ, ΥἹᾶε 5. ν. χαγχάζω. 

ΚΑΤΙΧΑ΄ ΖΩ, λείαν 36:7. ἀὐίστοις 
μι βέγο, σαολξαπος, οοπυϊοίατ. Ὑγ 

ΡΒ. « Ὑ» διιδείδο, ταἶο. ϑγτονα. 

9 ὅασι. ἼΊ. 16. χαγχάζων. [ἴᾷ Βίο- 
ἔπ. ϑεά Μαπιαιοοηῖθα ἴῃ Εδχαριὶο 
ς οοὦ, Βερ. εἰ Οοἶδὶ. 4. οἀϊ 7561 
Ξαγκάζ ψνς ἀν εὐ ῤδόομονι 
φοπἰοοΐαχαᾳ ἱ8 αρβδίυϊλεβα υἱάεζαε, 

, ἅμ, αιμἷῷ ἱπ βεαμεπήθυῃβ ᾿εβερας, 

-«" 

Οεεΐετσυπι ϑυτητοδοῆ. ἐσ 

ΜΙοεδαΐεαι Πανίάδτη οὗ μος ἱπῆο» 
πεδί ἔδοίῃ τη ἀδθροσίββα ἱῃ ςοταθ 
81|0, 66 ᾿ᾳΠΟΣΑΡ ας, Βα] δτίαμεθ σῸ]]- 
υἴοβαβ ἴῃ δὶ Νιδθ6 ἀρυα νεΐοσεβ, 
ἸΘΑ] εἶ δἰέατ ἱππομποθέδαι δοίσμθαι 
δυρϑαίαμετε. ῬΒαγοσίπϑ: χαχγχάζμι, 
ἀσέμνως γελῶν. 

ΚΑΓΧΛΑΊΖΩ, εἰιδε γἱάδο, οἤιδε 
αγμοῖο. ἘΠΠΠΓΛΣΠΙ 8 ΠΙν ὕέγθεο, 

εδωϊο. Ααἀὐ. 970Ρ. ΧΙ,]. 23. καγ- 
χλάξωα. Ἠρφογεδ. καγχλάζει, ἀϑρόως 
γελᾷ. Οομέεν Μ|8οο]]. ΟΡ 588. οὶ. 11. 
Ἐ.Ὶ μαρ. 437. Ζοματας εχ. 60]. 
1:76. παχλάξει, ἀντὶ τοῦ. βράζει, υἱϑί 
πὸ. Ἐπ αδῶστιβ. 

ΚΑΔΗΣ, ἴῥβδὰ τὸν Ηενν. γ᾽ Ἢ» 

Ζαποίϊας. Ὅκδαι. ΧΧΧΉΙΪ. 2. (1[“- 

ὃ» 



Καδησίμ. 

α μετοηί ΨΡ): ὕμπάε δρυὰ Ηδεγοὶι. 

κάδης, ἁγιαδμός. 

ΚΑΔΗΣΙΜ. Ιρβὰ νοχ Ηεὐγαϊοα 
ὈΣῚ δαογα ἔπρυτα. 42. Ἐσρ. 

ΧΧΙΠΠ, 7. υδὶ νἱἀθ ποίδε ἵ,. Βοεὶϊ. 
ΟἸοβ8. ἴθ 1.10. 4 Βερ. τῶν χαδεσὶμ 
(Οοὰ. ΜΒ. Βαγοοο. οοττυρίαδ τὸν κα- 
ϑέσιμον) τῶν τελετῶν. 

ΚΑ'ΔΙΟΝ, ραγυι οσαάμϑ, Ῥεέγα. 
"2. υαδ, ἱπείγεηιοπέμηι. 1 τὴ. 

δ᾽ ΧΥΤΙ. 40. ἔϑετο αὐτοὺς ἐν τῷ καδίῳ 
αοιμενιχῷ, Ῥοποραῖ 11]08 (86. Ἰαρ1468) 
1ῃ ρογῶπι Ῥϑβίογαϊεη. 166 οἵ ν. 409. 
δΔΟ Το] αυο8 ᾿ς οΓργοῖθβ. 

ΚΑ'ΔΟΣ, οαάμδ, πιρέογα, ἀοίδεῃ 
υἱπαγίμηι, ΔΌ ΗΘΌΣ. Ἵ2» οαάμς. ν)7, Μὲ 

φέμία. 168. ΧΙ, 16. --- “γηρ. οἷα, 

ὅγσιιθ ῬΒ. ΕΓΧ. 8. Ηδεγοδ. χάδος, 
κεράμον: ὩΔΊ Βοίχονθ δ ἴπ Ὠοΐΐ8 
εἴας Αἰδομδυμ ρΡ. 472. 478. Οομξ, 

ὄν͵ χάβος. 

ΚΑΘΑ᾿ (ργο καϑ' ἃ) ἊΝ, δἰοεέ, 
φιοπιοίο. ᾿"ἡ ἽΦΝΞ ἴης. σευ. ΧΧΨΙ, 

40. --- Ὑὰ ὅϑυ, ἔῃ οὶ αμοά. 1 

ὅδ. 111.7. ̓ ἄχουε τῆς φωνῆς τοῦ λαοῦ, 
χκαϑὰ ἂν λαλῶσι πρός σε, ΟὈΓΘΙΏρΟΤΑ 
νοοῖ ἱ ροραῖ, φμεπιαάηιοάμη Ἰοαυδῃ- 
ἴα ΟΌἹ. Οοηΐοῦ Μδίῃ. ΧΧΥΤΠΪ. 10. 
Βαγυςῖ. 1. 6. χαϑὰ, ργομέ. ὅϑ6ρ. Π]. 
10. χαϑὰ ἐλογίσαντο, Ἦ. 6. ργ(αίον 

ἃ γιορλα 6Χ βεπίθῃῦε Βιοίβοβηοί- 
ΟΥΪ. 

ΚΑΘΑΓΙΑ΄ΖΩ, δβαποίϊβοο, σοη- 
δέῦτο. ὩΣ ΡΤΙ ΗΙΡΆ. 1άοτα. ἱμονῖ. 

ΧΧΥ͂ΙΙ, 46. .-- ἼὮ2» οογοπα. Τ ον. 

ΨΙΠΙ. 9. δεῖ]. νοχ Ηεῦτ. αυοαχὺθ 
παςίγισαΐμ)π Ὠοῖϊαῖ. --- ΡΣ δαποί- 

ας. 1 Ῥαγ. ΧΧΥΙ. 20. -οὐΡ ἸᾺ» 

ο ξαποίμηι. ἴπο. ἴον. ΧΧΥ͂ΤΙ. 38. 
χαϑαγιάσει. 2. δος. [. 96. 1. 8. 

« ΧΥ, 18. 

ΚΑΘΑΙΓΙΡΕΣΙΣ, ασείγμοίῖο, δυοτεῖο. 
Ἐδίδοσ. 111. 8. 1π [ὐθβουῦιὶ ρα. νϑί. 
811. «ρὸς χκαϑαύρεσιν τῆς δέάξης σου. 
1 Μδος. 11. 44. ἀναστήσωμεν τὴν χαϑ.- 
αρεσιν τοῦ λαοῦ ἡμῶν, οτίραγηιβ 416- 
δίγμοϊοποι (ροῦτι8 γμόπαε : τοβῖδα- 

112 Καϑαιρέω. 

ΤΘΙΏΙΒ ΤῸ Π48, 00]1, ν, 45.) φορυϊὶ 
ὨΟΘΙΤΊ, ἢ, 6. ρορυΐυτη πορσυτ ἀ6- 
βισιιοίαη. Μείδρδονδ. εἰδυῖα ἃ 
ἀδδισυοίο ααϊῆοϊο, φυοά σιγειιβ οτῖ- 7 
διῖυτ. Οοπεν ἃ (οσ. Χ. 8. Ηδδνο. 
χαδϑαίρεσις, κατάλυα;ς, καταστροφή. 

ΚΑΘΑΙΡΕΏ, δυεγίο, ἀδείγμο, αἱ-- 

γιὸ, ἀοίμγδο, ἀρ)εοῖο, ἀἄδροηο, ἀενιξέίο, 
αδηιοῖδογ. ϑρθοιδειται αἀἰοϊίαν ἀε ζοοὶς 
αἰεὶδ, αγίε εἰ παίμγα Ξ͵γπιῖδ,  φιογεης 
πιμηἐηιεηία ἀε)ιοϊμμίε εἰ ευογίμπέων. 
53} ἐγμγο. ἴεεβ. ΧΧΥΪΙ]. 97. 
καϑαιρεῖγαι. δοὰ τοςί8 ἴὉἱ ἴῃ Ναὶ. 
ἸορΊτΙΣ καϑαίρεται, με αἴΏΤ. --- δ 9 

ΡΙΉ. αέέεγο. ΦοΌ. ΧΙΣ. 4. καϑαιρεῖτε 
με λόγοις, νΘΥΌΒ τὴθ ἀείμνγδαξι:. ---- 
ὙΠ ΗΙΡΒ. 8 "Ὁ, σιΐέγο. 9 Ῥαγ. 

ΧΧΧ. 14. χαϑεῖλαν τὰ ϑυσιχστήρια, 
ἀεείγμεπάο τερεουεγεπέ αἰαγία. .-- 
Ὁ, ἀεείγωμο, δυεγίο. ἃ Ἀορ. 11]. 

45. τὰς φόλεις χαϑεῖλον, υτδϑ δυ6ῦ.- 
ἐεγιιί, Ὑιάο οἱ ἴε8. ΧΙΝ. 17. Ῥβ. 
ΧΧΥΤΙ. 7. χαϑελεῖς αὐτοὺς, χαὶ οὗ μὴ 
οἰκοδομήσεις αὑτοὺς, αἀδείγμος 111]08 οἱ 
ΠΟΙᾺ 8 ΠΟ Α ὶ8 11108: υδὲ ἰδσοσθη ἔοσ- 
[586 ἴῃ [6ΓΕ1Δ ῬΟΥΒΟῺΔ σοροποπάσυτα 
οϑὲ χαϑελιηῖ οἵ οἰκοδομήσει, αἱ Ἰορτυχ 
ἴῃ γοῦβ. Αὐτὰρ. Ῥῆδν. χαϑελεῖς, χατε- 
γέγκχεις. ιάο εἴ 166. ΧΙ ΙΧ, 17. 76:. 
ΧΧΙΨΝ. 6. ΧΙ.11. 10. ΤΉγοη. 11. 9. 
χαϑεῖλεν ἐν ϑυμῷ αὐτοῦ τὰ ὀχυρώματα, 
ἀεοείγιεὶέ ἴὰ ΘΧΟΛ ἀοβοθηςα δ08 81- 
οδ8.. Αἀἄάδ ὅγτασι. εἰ Τῇοοά. γον. 
ΧΙ. 11..- ΣῪ» Ἠαγεξδοί, Ὠοταθὰ ἃ 

ὉΓΌ18. 9 ΒεΡ. 111. 98. Τρβεταπὶ 

ΓΟῪ» οοΥΐο ἀογίνδγαηΐ δῷ ΟὝὟΤ -- 

ΤΥ: Ἵν )Π ΚΑΙ εἰ ΗΒ. ἀεεοδπάο, 

ἀοδοεπάεγε ὑἱποῖο. ὅεη. ΧΧΙ͂Ν. 18. 
εἰ 46. χαϑεῖλε τὴν ὑδρίαν, ἀοπιἑεδαὶ 
Ἀγατίδπι. Ι». ΧΙΙ͂Ν. 1]. χαϑεῖλον 
ἕχαστος τὸν μάρσνταον αὐτοῦ, ἀεπιξξίε- 
δαμὲ βίπσαὶ βδοουτὰ βαυτα. ΝΌΙ. 
ΙΝ. δ. καϑελοῦσι τὸ χαταπέτασμα, ἀε- 
ηϑίεπὶ νοὶ ἃ ἐ νοΐ. ουῖ. 
ΧΧΥΤΙΙ]. 52. ἕως ἂν καϑαιρεῶσι σὰ 
τείχη σου, ἀδαὰθ ἄυσμα αἰγμαηίεν 
ἘΠῚ ἴυ4. Εδάοχ ρἤγαδὶ υἱυπέιν 

τοΐλῃϊ. Ὑ1ἋᾺ}6 ΕἸβηοσυα δα 
2 ἼΣ . ὅ. Ῥ. 153. 7106. 111. 20. 
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Γ χα εῦ λῶν τὸ αὐτοῦ ἀκὸ ψῴπουοο. . Ί. [Υ̓.ὄ 
ἄε; α γοκν ἐμυκι ΨΕΣ δ᾽08 ἐν ἥμων θῶ ( “52 ΤΌΡΥ 
Ψ κα εε 1.05. Χ. 297. εἰ οοπῦ Ναγε. 
ΧΥ͂. 46. δς δα ". 1. ΕἸφηστονη μα. 
167. Ῥιον. ΧΧΙ. 94. καϑεῖλι τὸ 

ὅρωμαι, αἰεείγεσἐ δγοέεῖα. Οὐπέο 
] Ἰκος Υ. 65. 1. 10. οὲ 2 ον. 
ΣΧ, 4. ζς-. ΧΗΙ. 18, χαϑηρίϑη ἀπὺ 
τῆς χεφαλῆς ὑμῶν στίφανος, ἀείγαοία 
ἐσὲ ἃ ρα νεβίσο οοσοῦδ. «δγϑσω. 

ὃ ΧΙΧ. 15. ὅτι ὕψωσάς, νεὶ, αἱ δἱ., 
ἐὰν ὑψώσης, ὥσεερ ἀετὸς, νυσσιών σου, 
ἐχκεῖϑεν καϑελῶ σε, εἱ οὔδλση, πὶ δααϊΐδ, 
ὀχαῖζεα εἰᾶυμπι πὰ, ἴσου ἰπθ 
ἀεϊῥείαιε ἴ6. Οοπέεν [μας. 1. 63. 10 ]- 
πὸ [π΄ --- Γ» ἐχδοὶπάο. ΖϑΟΆ. 

ΓΧ. 6. χαϑελῶ ὕβριν ἀλλοφύλων, 46- 
"ίείαπε ξασῖατα αἰϊοπὶ σθπάτιιτ. --- 
ΠῸ2 Οβαα. ̓ ευεϊϊο. Ἑράς. Ὶ.1].- -- 

ΠΕΣ εκετα. ΤΥ͂. ζ. Αταῖν. ( «δ᾽» 

, ἀείεγενο, ἀείετε. ἈΞ ῖορ. 
ἸὮ τ ̓εβέοετε, τέ αἰγωϊα ευαπεξοαί. 
το ὕϑαπρο, ἀἴτιιο, ἀεείγιο, αἱ 

Ατϑὺ. 2...» 1,ν. ΧΙΝ. 45. υά. 

11. 2.-2.60ς. Κεῖ. ΙΧ. 45. Ἐεεδ. 
ΧΥ͂Ὶ. 38. ϑγταγα. Ῥεδῖὶπι. 1,1. δ. --- 
ΠΣ ἐξμέγρο. Ῥα. 1Χ. 6. ϑγιωζα. 

δετετα. ΧΥΙΠ]. 7. - "ἜΡ ΠΔΉΘΤΟ. 

[ε5. ΧΧΙΤ. 10. Νυτα γειροχοσυηΐ 
ποὔοποιη σαεπαὶ, αὐδιὰ ἢαροῖ 

ἅ γὰ» 2. δαΐ κεπιβιτι Ἐχρσεβϑεσιπῖ ἢ 

πᾶπ, τὸ 6 βεαυ θη θυ.8 Ἀρραγεῖ, 
δεττηο δδὲ 6 εἰδοϊίομο ᾿ὀογέ ᾿εεἀ1ἢ- 
εἰοσυσα Ππυχροῦ! δα ἀρβίτισΠομ πὶ. 
-» ἀδεγσερο. 3 Βερ. ΧΙΝ.18. 

δες. αὶ. Νόδοιη. 1. 8. 11. 13. [χο. 
2 Ῥαυ. ΧΧΥΙ. 6. - Ἴ“» ἀοπιΐπον. 
σεν, ΧΧΥΊΙ. 40. Ιροο 7» ἀ0- 

πὐπαδετγὶς, ἰεσεταπὶ ΤῊ ΓῚ 80 ΤΠ. 

δά. ΧΙΠ]. 6. χαϑεῖλε τὸν ἀκινάχην 
ε αὑτοῦ, ἀείγασὶἐ οἰδάϊατα Ε}18 1η οοἾπα- 
πιρῖϊα. . 8::. ΧΧΧΙ, 428. 
εἷς ὁχοδομῶν, καὶ ὃς καϑαιρῶν. 

ΚΑΘΑΙῬΩ, "πμπο, Ῥιγ 0. "ΤΎΣ, 

γος. 11]. ᾿ 

τεκουϊί. ϑγτατα, Ῥτον. ΧΧΥ͂. 4. .--- 
ὍΠΟΥ Ηρ. τρπο σε, ΟΟΥ̓ΡῸΣ 

πισιῆς αδῖμο. ὅ6τ. ΧΙ]. 41. -- πρῷ, 
ἀσοοίρίο. 9 ὅδ. ἵν. 6. Νυὰ Ἰοοο 
Δ») Ἰερεσυπὶ ΧΡ Ὰ αυοᾶ πιηπάατε, 

Ῥπγρατε ποῖαι «--- ἊὮ» ἱπποοῦν.» 

ἐΐα, πειρά οε. ϑγταχα. Ἡοβ. Ψ]11]. 
δ. παδιαρδῆναι. 

"ΚΑΘΑΊΠΑΝ, δᾶν. ουιπῆηο, ΡγῸ7.-. 
48, ὧι εηϊυεγδιπι, Ὁτὸ χα ἅἄχαν. 
9 Μδοο. ΓΝ. 16. χαϑάπαν ἤϑελον ἐξο- 
μοιοῦσϑαι. ΔΙ αἴθ : οπιηΐα 
οοπαὶριϊϊες 6556 σμρίεδαμί. Ἦπ οοὰ. 
ΑἸδχ. νἱ(ἴοϑα καῖ) ἄφσαν Ἰορίξζαυν. 
Ἀμάρσσρ ρὲ [1. ραῷ.- 910. Ὁ} καϑά- 

παντιλῶς, συλλήβδην. λέγεται καὶ ς 
ν. Καϑάφαν γε μὴν αὑτοὺς ἐχ- 

πολεμεῖ οὖκ ἔδοξεν. 

ΚΑΘΑΊΠΕΡ, εἰσι. ἡ. ϑ'υτηηι. 
Τμπεοὰ. Ἐχ. Υ. 7. β'γτημι. 9060. ΊΙ. 
9. -- ΕΞ εν. ΧΧΙ͂Ν. 23. -.-. 

ὃν» σερμπάμης οε. Τν. ΧΧΥ ΤΙ. 

8. 8 Ἐβάν. ΥἼΠ. 11. (μ]ά. Ὁ Ὁ9 
.» Ἐδάσ. Ἶ]. 18. Ῥγεβίοσοβ ἱθρι τον 

Ὅκῃ. 11. 8. δες. οοἀ. ΟἸ 8. δὶ ΠΙᾺ] 
δβῖ ἰῇ τοχΐα. 

“ΚΑΘΛΊΉΤΟΜΑΙ, αἰξηρο, ἑαπρο, 
ἐσάο, ποοεο. Ὡ"» γτΏχΩ. 

Οβηΐ. 1. 6. υν] δ 8016 βάπσθηίε οἱ 
ἀδοοϊοσδηῖο ΔΒ οίαΣ. : 

ΚΑΘΑΡΙΖΩ, ρμγρο, ρεγίζοο, 
Ἰζετα: ΕΝ μαΐοο. --α - ΟΝ 

Ρδτί. Ργῇ. δῷ ῸΝ» ἰαηρωΐάωδ, ἢ ὑπι- 

τνιαξιιε. Τοίαρ Ια ΕΖ. ΧΥ͂Ι. 80. 
τίνι καϑαριῶ. Ψα]ρ. ἐπ φιο πιιπάαδο. 
Οὧν ἑη τηνι οϑὶ ἡμοά πὸπ ζασίδε 
ἐπιεπανὶ ἂσ ἃ υἱδίοείξαίε ρμγβατὶ 
»οίεεξί. ὈΟιαϊεσα νἱάθ δὰ ἢ. 1]. 

Η 

Μορίδυςο. ---- ΌΝ» οοπατέρο. Νύτα. 

ΧΙ. 15. δες Β. 1, τεσέρεγε τιοῖαϊ. 

Ῥυγρδίοποι 8 ἴθρτα βε ΘΒ ΕΙΣ τὸ- 
σοΡο 1π ϑοσϊοϊδίθτῃ οἰνηϊθτη οἱ ς- 
ἴππ| 58ΟΥἼ11. --- Ἴ. ΙΒ. σαποῦθο. 
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“ Ὧδευῖ. ΧΙΧ, 18. --- 39 ΡΙΆ. οὐπ- 

ἐεγο. ἴθ. 1.111. 10. χαϑαρίσαι αὑτὸν 
τῆς πληγῆς (4]. ἀπὸ τ. «ληγῆς), ρε»- 
ατε ἸἸ]Ἰυχα ρῥΐαρα. Ῥεσταυίαγυμς Β. 
ἌΡΕΙ ουὰ Γ᾽ τ ΞΞΡ »εγιδ 

2. ΤΏχοη. ΙΝ. 7. .-- ῬὮΪ» εἶε- 

κου. Ῥεαῖτα. ΧΙ. 1. -- ΝΌΠ ΕΒ. 

ἐσρίο. Ἐχοὰ. ΧΧΙ͂Χ. 836. Του ΙΧ, 
τὸ, υϑὶ καϑαρίζειν οδὲ ἐπρίατο, Ργὸ- 
γνίδεπι τεάάεγς, ἰ. α. ἴλατεύειγ. Ἰοϊά. 

ὁ ὙΠ]. 1. --- ὝΠΟ : ὝΤΩ ΚΑὶ εἰ ΡΙΉ. 

1,εν. ΧΙΠ, 6. χαϑαριεῖ αὑτὸν ὁ ἡερεὺς, 
τπιηάμπι 7μαοαδί! Ἰϊυτη Ββδοθγᾶοβ. 
ΝΙάο εἴ ν. 93. 28. 84. οἱ 41101 86- 
ΡὈἷυ8. - Ἔ͵ῶν ρυγι. 1ν. ΧΙ. 

567. 1 ὅδ. ΧΧ, 96. --- ΤῊ Ῥυτ- 

κΣαϊΐο. 1ον. ΧΤΠ. 7. ΧΙ͂Ν. 2. 28. εἰ 
ΔΙΌ. -- πμνν ἐσεέο. Ῥτον. ΧΧΥ͂. 4. 

χαϑαριϑδϑήσιται καϑαρὸν ἄσαν: υδὶ 
7αδζοσιιβ Ἰοροχα τρλν χατασταϑή- 

« σεται. --- ἼὩ;» ΕΪΒ. ετρίο. Ἐχοά. 

ΧΧΙΧ. 87. ΧΧΧ. 10. --α δ)» οἷο 
οιἰποίάο. ϑγτητα. (6... 1. 4. καϑαρίσ- 
9ητ,.. Βεηδ οἱ οἱερβηΐοσ. Νδτι οἷγ- 
εἰπποίάετε Ὦ. 1. τοι ΒΟΣΊΟα ἀ6 ἐπι6;- 
αίίοπε απὲρεὶ Ἔχρ]]οβηπάυτη εδϑί. --- 
πρ) ΝΡ. εἰ ΡΒ, Ἐχοά. ΧΧ. 7. 

ΧΧΧΙ͂Ν. 7. Νὰ. ΧΙΝ. 18. εἰ 
81:01. Αἀάδ6 ὅσω. 90». ΧΙ. 14. 
Δὲ ποῖα; ρησγιῶπ ὧὸ ἱηπορεπέεπι ἀε- 

ἀ οἰαγατε. Οοτ. ΒΌΡτα 8. ν. ἀϑωόω. ---- 
ΝῺ» Ῥιυγραίο. Ἠοϑ. ἾΠ]. δ. χοῶ- 

αριοδῆναι, υ ἰγβηστ] σης οὉ 8ῃ- 
᾿(δοθάεῃϑ 2323» ἐξ, Θοῃβθη θμεθυι 

τε χυΐο [π||. Ο(. --- δον οὐπάοηο. 

ἽΝιαα, ΧΧΧ. 6. 9. 13. κύριος παϑαριοῦ 
αὐτὴν, ἀοτηΐηυϑ οοπάοπαδίέ 1Π]. 

γ»,5) Ὁ» σρρενο ἀββετο. 168. 1601]. 

14. δὶ δῦ ποίαϊ ἐτασρεγαυϊέ υἱδηι, 
ΡΥ ΞΙ καὶ 

οοπιρίαπαυΐϊέ εἰ πιειπῖυιί ἀρρεγε, υἱ 
« δίίεο ΠΧΧ γετγίοηῖϊοβ χαϑαρίσατε ἀασὸ 
φροσώπου αὑτοῦ ὁδοὺς ΒΕπιδυχῃ ΠΟῺ χη816 
χργθδβϑουίηῖ : ἤδιὴ χαϑαρίζειν ε5ῖ ἢ. 
1, ρωγραγα υἱαης τεοηιουεμο οπιηδα 
ἐπιρεαμηεπία ἑποτῖδ. Νύχτα ἔοσίδββα 
ἴοι χαϑαρίξειν θαπδϑιι χῃογαὶὶ δοοθρα- 
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τυ π --- ΓῪΨ μείῆοον, Β.], ἐσρίοτ. 

ἴδῃ. ΝΠ). 14. .- Ὁ 0 ΕῚΒ, δαποίδ- 

“ἴοο. 3οῦ. 1. δ. υδὶ εἴίαπι εαρίαηπαὶ 
ποῦ Ἰοσῦτῃ Βαρεῖ. Αἀάδε λα. ΧΙ. 
8ὅ. 566. οοά. ΟἸ 8. ᾿, 

ΚΑΘΑΡΙΟΎΤΗΣ, ρωνίαε. “γὴ, 
Ἰάδτω. 9 ϑατη. ΧΧΙ]. 21. 95. Ῥρδίνη. 
ΧΙ]. 38. 37. --α ΤΟ, Ρυνγίίας. 

Ἐχοᾶ. ΧΧΙ͂Ν. 10. --- ΠᾺΣ ἢ, ὑπέεὶ- 

δοχεπέξα. ϑγτητωα. Ῥε. 1 ΧΧΥ]]. 72. 
κατὰ τὴν χαϑαριότητα τῶν χωρῶν. Ῥὰ- 
ἴα Θγτηπιβοθ8, τηδηΐρυβ ρωγέέα- 
ἔξπι ταδσβ ΘοΏνΘΏΐΓα αυδαιὶ ἐπέεϊζε- 
ξεπίδαπι, ἱμργίσωϊβ οὐ αἷἰα 55. ἰοοβ, 
ὉΔῚ παπμδ ῬΤῚΣ Β6Ώ δὰ ΤΩΟΓΆΪΐ ὁΟ- 
ουστυηΐ, ὅ6ρ. ΝἼΙ. 94. Οὐ] χαϑαριό- 
τῆς 6Βῖ ἱ. 4. ΡΒΠΟΒΟΡΩΙ ἀϊσυπΐ πα- 
ἐεγα εἰπιρίεΣ, ἱποοποτεία, ἱποογρότεα, 
80 διὰ τὴν καϑαριότητα φαἱ ἰ. 4. διὰ 
φὴν φύσιν αὑτῆς πνευματικήν. ΞΙΧΔς. 
ΧΙ ΠΙ. 1. 

ΚΑΘΑΈΡΙΣΙΣ, ρμεγέβοαΐο, ρεγρα- 
ἐϊο. "γ, Ῥμγέαα. ἴπο. εἐε ΓΧΧ 

8ες, (ορὶ. ἴμεν. Χ]]. 4. καϑαρί- 
σεως, υἱοΐ χεϊααὶ τὶ χαϑάρσεως ἢα-- 
Ὀοαί. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ρυγραϊίο, ἐχρία- 
ἔϊο. ὈΥ͂Ν, γεαίειδ, ἷς. οδίαίἑο ὕγὸ 

γεαίιι. Ῥτον. ΧΙΝ. 9. υδνῖὶ χαϑαρισμὸς 
βθηδὰὺ ἔοχεηδὶ δοοϊρίδηάυτη σα] 
νἱἀδίυν, υἱ 81 μαπα, αυὰ ἱωρσο- 
Βοχυμ) ἀοϊηιδ ᾿παυϊηαῖα ρεοοδῖο- 
ΤΌΣΩ ΡΓΟΐΟΥΥΙΔ ΤΏΟΧ ἀδιηπδηᾶα εξ, 
αἱ Ρἰδουϊυτο ἐσ 6 νεϊυ] ἀείεγρα.- 
ἴατ, [τὰ ὕδερεσιβ δὰ ἢ, 1. -- ΡΣ 

ἱπῆη. ΝΙΡἢ. ΑἹ. 26καὶ. ΧΧΥ͂. 90. 
-- πὸ. »Ῥεγίας. ἴκν. ΧΙΥ͂. 82. 

Ρε ΕΥΧΧΥΊΠ. 48. --- "ΤΊ ΤΟ, 
ἰάοπι. [ν. ΧΥ͂. 18. Ρασ. ΧΧΤΠ]. 
28. Νοδει. Χ]]. 44. Αἀἀς Αι. 
ϑγτητα. ΤἼδοά. ἃς ΧΧ βεο. Οχοιι. 
εἴ Οοπιρὶ. ἴεν. ΧΙ]. ἃ. -- ΘΡ9 

Ρἷυν. ἐςρίαἰίοπεε. Ἐχοᾶ. ΧΧΙΧ. 86. 
τῇ ἡμέρᾳ τοῦ χαϑαρισμοῦ, ἀἰα επρία- 
ἐϊοπδ. Οομῆ, Εχ. ΧΧΧ. 10. δὶς οεὲ 
8126 Οτεςὶδ χαϑαρμοὶ ἐμαίγαξίοπες 
βει ἐξρίαέίοπες ἰηίοσαης. 146 ὟΥ ΟἹ] - 
ἄυμι δα Ηδφρν. Χ. 2. εἴ διιοίογεβ ἰὑὲὶ 
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« Οἰπἴοδ. ---- Δ» ᾿νβ 62, ἐπ ο εν.» 

α. Α΄η. δγτημι. ΤἬροδ. Ατοος ΓΥ͂. 
6.2 Μδος. 1]. 16. χαϑαρισμὸς γετέμηι 
εεριαἰϊονπὲς πιοῖδῖ, υὐ δηϊθοθήδῃβ 
ἄγειν οἶατο ἀοοσεῖ. Ὁ. Χ. δ. 4 Μδος. 
ΥΗΗ].. ὅ. καϑαρισμὸς νόμωμος, οἱδὲ ρατὶ, 
περ ἴερε Ἄϊοεαῖοσα ἐπίεγαϊοίὶ. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΝ ΠΟΙΕΏ, Ῥηγρα» 

ἰάπενε γαοῖο, ἐτρὶο. θυ ΗΙΡΉ. 

[γαπεῖγε ζαοΐο, ποτὰρα }εσσαίωηι, Ὦ. 
δ 6. οοπάζοπο. ..05. 1. 90. διατί οὗχ 
ἐτωΐσω τῆς ἀνομίας μου λήην, καὶ χαϑ.- 

αρισμὸν τῆς ἀμαρτίας μου; ἀμᾶγα 
ποῦ ἔδοϊϑεὶ ΟὈ]οποτι ἱπ| 4 υ 2115 
τῆρερ, δ ἐσρίασίϊοπεπι ῬΘΟΟΔΓΙ τηδῖν 
ΙῺῸ Ηφδτ. 1. 8. ΟἸσίϑεξιβ ἀϊοίξυν δὲ 
ἑαυτοῦ χαδαρισμὸν σ“ιησάμενος τῶν ἀμαρο 
τιῶν ἡμῶν. Ψίας ἔοχ, Ν. Τ' 8. ἢ. ν. 

ΚΑΘΑΡΜΑ, ρυγραπιθηέμπι, ρμὲα- 
πιεπίμπ. 1 ἐρῖουν ρτὸ ΗΠ ρτ. ν 

« Ῥίασ., ἀδὲ σέεγοογεῖ, αρυὰ ΑΔ. }]Ατ. 
Ὦευι ΧΧΙ͂Χ, 17. ιουπέυν χαϑάρ- 
ματα, απδϑῖ δογίξε, μὰ Ῥωγῃ 
απξετεπκὰσς επί. Ουἱὰ Οτεροὶδ Ν 
ἔπετιπε καϑάρματα, νἱὰάε δρυὰ ϑοδο]. 
Ἀσισορλ ἣν Ρ]υἵ. ν. 4564. εἱ Αοἤδτε. 
ν. 44. ες Ἠεβγοβίυτι ν. χάϑαρμα. 

ΚΑΘΔΡΟΙ͂Σ, ρυγίω, ἱπποοεης. "Ὑ, 

»Ῥυσγε. Ῥε. ΧΧΊΙΠ]. 4. ἀϑῶος χερσὶ, 

ἐ τιδηῖραθ οἵ Ῥυσιβ οΟσάθ. (ΟὨΪΟΣ 
ΜΆ8}. Ὗ. 8. οἵ δα ἢ. ]. ϑοδβοιὶ Α ἀ4- 
εἰ811ὁ ΝΜ. Τ᾿ Ρ. 4. ΡῬῃδνυογίπυϑ: Καϑ.- 
αρὸς τῇ καρδίο ἐστὶν ὁ μὴ λαμβανόμε- 
»ς ἑαυτοῦ ἐπὶ ἐντολῆς ϑεοῦ ἀδϑετήσει ἡ 
ἐλλείψει. Ῥτον. ΧΙΝ. 4. φάτναι χαϑα- 

᾿, ΒοΥΙΤῸΘ ὕὉσσμα. --- Ὧν ρωγιίας. 
Ζοῦ. ΙΧ. 80. ΧΧΙ]. 30. ἴεϑ. 1. 95. 
- ἢ. απ. ῬΑΒ. ρυγιδ. 200. 

ΧΧΧΙΗΠΙ. 3. -- "» Ἰάειῃ. ΦΖοῦ. 

«ΧΧΧΙΠΙ. 9. καϑαρὸς εἰμὶ, οὐχ ἁμαρ- 
τῶν, ῬΌΓΣΙΒ ΒΏΠ), ΠΟἕἂ Οοηξ. 
]οΌ. Ὑ11Ι. 6. Ἡοτγϑαῖῖο 14115 αἱοίζυτ 

τὰ τοοίεγίσημε ρυγωξ. 0}. 
ΧΙ. 4. χαϑαρὸς τοῖς ἔργοις. ---- ἢ!» 
ῬυγὰΣ ἐεπι. 500. ΧΥ. 16. ΧΧΥ. δ. 
-- Ἢ» ἰπδη, Καὶ, υεπῆίαγε. 76γ. 

ΙΝ υἱὲ πιογΑΪ} δοηδα ἤδης νο- 

115 Καϑαρὸς. 

ΤΟΣ ΔΟΟΘΡΕΓΊΜ. -- Γἠ 2.557, γαδε- 

ἄο. Αγυΐ!. Ργον. ΧΧΙΠΙ. 99. καϑαροί. 
γιὰδ ϑοᾳυσηῆοτῃ νοῦβῃι. ---- "5 τ») 
γεξίομπάμε. ἴπο. Οεπεβ. ΧΕΤΧ, 19. 
Με]ῖὰ8 ἔογίδβϑε Ἰοραΐιῦ χασάχοροι, 
τηυΐαξ, υἱ αἰϊτεν Οοάεχ παρε. Ὑιά6 
ἴῃ Αρροπάϊοεο Ηοχαρίοσυμι Μοηῦ- 
ἔλυοοπίαπι, δὲ δος ἱπιογρτείδιο 
Ααᾳυΐε ἐἰρυϊίαν, σαὶ ἀυοαυο τοϑὰ- 
ἀεμάδ εδὲ ας νοχ Ρσγον. ΧΧΙΠ]. 
29. -- γη δεάμίδ. Ῥγον. ΧΙ]. 

48. ἀνὴρ χαϑαρός. ΥΠ ἴῃ Ῥχονοσ- 

διογυχα 1 τ}8 απδηάοασυς δες ἱ. 4. 
“ἾὮ. --- 5 ΟΠ 414. δοπεϑ. Ώδῃ. 11. 

82. ---- αν Ηξεργ. Ἰάε. 93 Ῥασ. Π]. 
ὅ. ὃ. --Ὑὐ ῷ. Ῥβδΐηλ. ἱ,. 11. χαρ- 

δίαν καϑαρὰν, οΟΥ ρωτιι. ΗδΔΌ. 1. 18. 
καϑαρὺς ὀφϑαλμὸς τοῦ μὴ ὁρᾷν πονηρά. 
Μα]. 1. 1]. ϑυσία καϑαρά. Αᾳα. εἰ 
ἸΤδεοάοί. Ρτον. ΧΧΙΪ. 11. καϑαρὰς 
καρδίας. ϑγτατα, ἁγνὰς, ΤΟΧΧ ὁσίας 
καρδίας. ---- ΓΤ Ῥωγραίίο. 1 ονϊί. 

γε 4. δ. Ὁ] δες. ΜΆ. βαγ. εἰ Α]ὰ. 
χὰ δαηριηἷδ, σμὸ τεμεν ροσὲ 

Ῥαγέμπι ἰαδοναί, αἷμα καϑαρὸν γος» 
ἴυγ, αυδίδμιβ δβὶ ρυγρδίίο πδίυγα- 
115, υξ χαϑαρὸν μοπιζιυει δἷξ ὑτὸ χα9- 
αὖδον δὰξ χαϑαρίζον, ἢ. 6. Βαροδῖ Ὠο- 
Ὀοπθηι ᾿σδηδιἰναη. Ὑ|46 ΒΌΡΤα 8. 
ν. ἀκάϑαρτος. ---- Ἣν γεοίζεωαο. 0)». 

ΧΧΧΠΙΙ. 8. --- 9» Ρυν. ρεγ- 

υἹεοθίοπει. ἃ Ῥατ. ΤᾺ. 91. --- θη), 
Ρασγὶ. Ῥϑῃ. ἐσροίμισ. 82 Ῥατ. ΙΝ. 16. 

χαλκοῦ καϑαροῦ. --- μῦν ΟΒαϊά. 

ὍὌδῃ. ΤΙ. 9. --- Ἣν ρυγιω, ἑπηποσξη. 

Οεπα8. ΧΩΙ͂Ν. 10. ὑμεῖς δὲ ἔσεσϑε καϑ- 
αροὶ, νο8 δυΐδιη οὐ 8 ἑπποοοπίεξ, 
δαϊ ρμοϊ : ὕγῸ ἱπποοεπέέδιι ἀεοίατγα- 
εἰ. ἱὰ6 εἰ “οὐ. ΙΝ. 7. ϑγώχω. 9 
ὅπ. [1]. 28. -- ΞΡ» 1 Ῥεγβ. Ὀ]. 

ἔυϊ. Καὶ ἃ 23», σηγρονιμδ. Νεῆ. 11. 
20. Ιερεγυπὶ ΡΣ τ Ὁ» Ρασί. 

Ῥδαῇ. ἑποΐισμσ. 4 Ῥὰ Ι΄. 20. ὙΙάα 
ΘΙΠΊΟΠἶ8 ἔχ. ΗἩροῦγ. Ρ. 1098. υδ ] 
ἀοουϊδ, “)Ὁ ὅἦὰ αὑγὸ τὑπιχραΐυτι 

Ἧ2 

ἀ 



Καϑαρὸς γίνομαι. 

α τιδγωπι 86 τοξέΐωνε Βὲστι θα σ. ---- 
ἬΝ γΦ οοπβοίωα. Ῥτον. ΧΧΥ͂. 4. 

01 νά, 966 βεγυϑ. “Ὁ. δαποῖι. 

Νι. Υ. 17. ΑΥΔΡ. ων» 9 υο- 

486 ἄς πεμπάξο ἰοϊδοπίδιι εἰ ἐμεδίγαω- 
ἐϊοπέδως ματαία αἰεϊζαγ. --- [2770 

“ ἀμοίμη, ἀμοίδίο, ἱταοίμπ. ἃ Ῥαν. 1Χ. 
1. --- ὩΣ, ἐπίοερτίίαα. θη. ΧΧ, 
ὅ. 6. -- ΟΝ . ἴπὸ. 9. ΧΥ͂ ΤΙ. 

8. 7Ζυάϊἢ. Χ. 5. υδὶ ργο χαϑαρῶν 
ὃ ΗΟ ραπειὰϑ γεροόπογα την χαὶ 

τυρῶν, αἱ φυοᾳφᾷθ βαρεῖ δ υ]α.: βοὰ 
Ῥϑπδ8 πππαϊ δυπί ἢ. 1. ἀχψηιὶ, αᾳ. ἀ. 
τὶ 8. ἐεσιηθηΐο. ϑυ9δητ. 45. χαϑα- 

ρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἰωμῶτος ταύτης, ἵπηο- 
σδης Ἔοῷῶο υἦι8 βδηρσαίηϊβ. ϑαρΡ. ΧΙΝ. 
44. οὗτι βίους οὔτε γάμους χα )ϑαροὺς φυ- 
λάσσουσιν, οεοάε8 οἱ δα υ]οῦῖα οὐ. 
τηϊταιπί. γιάς ΤΙΣ, 1. 15. Ῥγείθσοδ 
Ἰορξέυν ἀρυὰ [πο. Ψον. ΧΧΧΙΠΙ. 96. 
ἦν προσώπῳ καϑαρῷ, Ἀ. 6. ἡλαρῷ: υδὶ 
καϑαρῷ εἴ ταοσισι ΔἸ δεημοπίια, 
χυοᾶ ἰἄεο τίδοθββασίυτα εγδῖ, 408 
δηϊδοθίθηβ ΓΜ 46 τϑαρίυπι δὰ- 

οὐπδθιυιβ οἱ βδου οί οἰἶεγοπείθυϑ 
Ἔχρ]ϊοανογαῖ. Καϑαρὸς [δ] τεπροπαες 
Τιἀϊίπο ςογέπηδ, η. ἀ. μωγδ αὖ ογῃπὶ 
ἐγ σίδα ἀο πιείω. 

ΚΑΘΛΑΡΟῚῈ ΓΙΝΟΜΑΙ, ρυγιδ 70. 
21 ἩΠΙΡ. 4 [5]: ἴ65.1. 16. -- 

ἀ 2.5, ΡΙΉ. εαρίο. ἴε5. ΧΙΨΉ. 11. 

ΚΑΘΑΡΟΙ͂Σ ΕΥ̓ΜΙ, ρμγμς δίρηι. 
2, Καὶ. 1μἐν. ΧΙΠ]). 6. ΧΙΝ. 8. 

᾿οὲ 10. υδἱ καϑαρὸν εἶνα! ποῖδι ρεγαπι 
εεοίαγαγ. Νιω. ΧΙΧ. 12. Ῥτχον. 
ΧΧ, 9. -α Ἴπ, ΡΙΒ. ρυγρη ἀε- 

οἷαγο. ἕν. ΧΙΝ. 7. --- ὙΠῸ» 

Ἡπρ. ρυτγίβοο πιε. Νυα. ΨΠ|. 8. 
-- ὙΠ μπίο ππέ. ἴθβ. ΧΙΝ. 90. οὖκ 

ἔσται χαϑαρὸν, οὐδὲ σὺ ἔσῃ καϑαρός. 
Ἐογτῖδβϑα ἰορεγυαηῖ σὰπὶ Ηο εἴ ἤεβο ἢ 
ἽΠῚ δΝ)Ὁ, ἃ Ἵν αυοὰ ἴῃ 1]. ὅγγτ. εἰ 

ΟΠιαἱά. «ρίονκἴεσ ποῖϊδί. εσρθα 86- 
αυδηία, οὕτως οὔτε σὺ ἔσῃ καϑαρὸς, 
Ἡ1}1] Ππαροπὶ ἰπ ἰοχία ΗΌΥ. σὰ] τὸ- 
ϑροῃάεδηϊ, --- τρν Νίρῃ. δα, 

[χ] 

ο 

ΕΤ6 Καϑέδρα. 

ΧΧΕΝ. 8. παϑϑαρὸς ἔαῃ ἀπὺ τοῦ ὅρκου 
τούτου, πον ετὶ8 οὐϊέφαίις μὲν 7μ4γει- 
γαπάμπι, φιοά α ἰδ ἐκιρο. --- ὈΤῷ 

ϑκεῖμε τον. ΠοὉ. 1. 17. ---ἰ ΣΡ» 

δαποίτις διιη!. 168. ΤΟ,ΧΥ. ὅ. 
ΟΥ̓ΚΑΘΑΡΟΙ͂Σ ΤΩ ΦΘΕΤΜΑ- 

ΤΙ, ἐπιρωγι εἰοφωῖο. ὈΛΣΘῷ δ» 

φταωριιαίεδ ἰαδιὶα, Ἀ. 6. εἷξ- 
οοπαϊὶ σατεπξ. ϑγυατα. Ἐχοά, ὟἹ. 12. 

ΟΥ̓ΚΑΘΑΡΟῚ ΧΕΣ ΔΕΣΙΝ, ἔνε- 

ρῬασιια ἰαδίδε. ἘΤΊΏᾧ 7» Ῥγρω- 
ἰαίες ἰαδὲϊδ. ἴπο. Εχ. ΨΙ. 12. εἰ 50. 

ΚΑΘΑΡΟΎΤΗΣ, ρατίίας. “ὙΤίΏ» 
ἰάοτα. ϑ'υχαητηδοῦ. Ῥβ. ΟΓΧΧΧΨΠΙΠΙΙ. 
48. --- "“γὰ. Εχοὰ. ΧΧΙΨ. 10. βες. 
ΑἸεχ. ϑγυτητη. 9000. ΧΧΙΙ. 13. 

. ΒΚΑΘΑΈΣΙΟΝ, 586. δερεῖν, ἐτρία-- 
ἐΐο, ἐμδίταἰϊο, μίασμα. 4 Μδοο. Υ]. 
20. 

ΚΑΙΘΑΡΣΙῚΣ, »εγραξϊο. ΠΡ) Ι: 

ἴπθη. ΝΙρΒ. 26.. ΧΧΥ: 29. -- ὙΤΟ- 

μεν. ΧΙ]. 4..6. .- ἋΣ πίον, 6ε5- 

ἰγενιίασ. ἘΖοοΐδ. ΧΙ. 4. υνὶ χάϑαρ- 
σις εἰ ἑώ, φμοά (δ υξέε φιοέαππὶξ ρὲ- 
ἑαίμν, 4. ἴση ἰγαάὶ δοἰεί. Ἐοτίαββο 
οἰΐδι σεβροχογαπί ποίίομθηι αὖγα- 
ἀδηαὲ οἱ αὐεοϊπάεμας, αἀυδῖὰ Βαῖρος 
Ηθρτγ. την» οὐἱ δάϊυποῖα 6δϑὲ ποῖῖο 

ρ»εγραβοπῖξ. Ψιὰς Ιχ. Ν. Τ᾿ 8. ν. 
᾿καϑαίρω. 

ΚΑΘΑΡΩ͂ΣΣ, ρϑεησζε, ἐπηοοθηΐοῦ. "Ἃ. 
ϑγτήτῃ. ΒΒ. 1.12. 2 Μδος. ἾἼΙ. 40. 
καϑαρῶς, Ὦ. 6. ἴΐα, υἱ ἰΔο] οἰαί γα πο 
ΡοΪ]πεγεΐίαγ. 

ΚΑΘΕΔΡΑ, οαἰλεάγα, δεεῖες. 
Ὁ, οοπϑδόδδιδ. 1 ὅδιη. ΧΧ, 17. 

94. 1 ἤερ. Χ. 5. Ααι. ϑγχώμι. Ψιδ 
εἱ ὙΠῸ Ἑάαϊῶο 5. 1. 1. --Ὁ ΠΥ. 

1 Βερ. ΙἼΠ. 13. Χ. 19. 2 Εερ. 
ΧΥ]. 25. οἱ 4110]. πο. Εχοᾶ. χ᾽ 
17. Αἄυ. Ρ8. ΧΧΧΙΠ. 14. --- ΠΣ , 

σαὐδαίλεηι. 2 ϑδατα. ΧΥΪ. 18.( ΗΣς 
Ἰερεγαπί Δ. Οεΐθγαμι μας νοχ,. 

Ζιεε οπιηίτο ἐοονρης, ουδὲ αἰϊφκὲς ἐπέ εἰ 
νογδαίμγ, ποίαϊ, αἰοίϊζας οὔἴδιη οἷο- 
ϑϑμῖου ἀθ οππὲ οὐπαμίομε δπονιξπὲς, 

᾿ 



Καδέζομα:. 

αν. 6. οοοδορῥίαίε οἱ ὠἰρπίίαίε. δέχ. 
ΧΙ], 156. μέποτε ζητήσῃ τὴν καϑέδραν 
δου λαβιῖδ, πὸ ἔογίαβθο χῃο ϊδΐυῦ ἴδ 
βογεπάξ ἐμὸ σέαίμ αἊ αἰσπέαίς ργίυατε. 
(οξ, Μαῖ. ΧΧΙΠ]. 1. [Ιχῖ᾿. Ν. 
Τ. 8. ἢ, ν. εἴ δυίοεσί ΤΈΘ5. Εσοΐδθ. 
Ἵ Ραρ. 3: δὲ; ΝΗ. 4. μηδὲ . 
[7 ὰ λέως χαϑέδραν δόξης. 
οὐαῶε τς ὅδσηῃ. ΧΧ. 94. αν 
ΚΑΘΕΊΖΟΜΑΙ, “εάεο. “χγ,}5», ἰίεπι. 

ὁ ἴκν. ΧΙ]. δ. χαϑεσϑήσετα,, φεάεδεί. 
Ἐξεοῦ. ΧΧΝΊ. 16. ἐπὶ τὴν γῆν χωϑ- 
εἰρῦνταα, ἰῃ ἴογτα δεφδμπ. Ααυ. 
ὃς ΙΧ. 8. ΟΧΧΧΙΧ. 14. χαϑιδιξ 
τω. οσγοῖ. χαϑεδοῦντα, καϑεοδή- 
ἄντα. ἴάοτα: Ἑαϑεδοῦμαι:, χαϑϑισ)ή- 
ὁμω. ἴα ὅῃε Ἐρίβιοα ἘΡΊΟΥ δα 
Ργιδβοοίθπι ἀρυά' ἔιδόγεϊατη οἵ Ἦδ6- 
γαλατα ἴῃ 16 Ερίσωτ! : Καθεδοῦ- 
μαι προσδοκῶν τὴν Ἱμερτὴν χαὶ ᾿σόϑεόν 

ἐφ εἴφοδω. (Οοχιέ. ῬΕχγηοδ τα ἴῃ ν. 
ἀαβοα, ἴθίχιια. Ὠοΐαε ΗορβοΒ εἰ}: Ρ. 
118, - ἸὩῷ; λαδίο. ον. ΧΧΧΙΧ. 

38. καϑεσϑεὶς, φείζεηδ. 

᾿ῬἜΑΘΕΖΩ, δεάεγο ζαοῖο, οὐϊΐοοο. 
Ὁ  Ρεγέπροτε ἤποῖο. Ἐχοὰ. ΧΙ, 
34, βες, ΑἸ]Ἰ4, παθέζοτε, ὉΔῚ ἰδηγθα 
ἰυτίλοο Ἱεσοπιάταμα, οδὲ χαϑίζετε, δῖ 
καὶ ἡΐξετε, αἱ τὰ ΟΟτΩΡ]. Ἰορίτυτ. 
ΚΑΘΕΜΑ, ἀἄἀεηιίδδιένι, [ΟΥ̓ μ68, 

4 πρηΐρ, 56 οοἴϊατε εξ: υαγὲϊξ ϑεπιθῆδ 
ἧι ἔρειης φοοίμς τιμέεγεηα. ὦ οΟἶΐο 
ἀξπόξωηι δὺς αεδοεπάρξης. Γὴ ΡΩΝ 

Ρἷαν. ἥβάιγες, βεὶ!. εα πιαγμαγίξεξ. 
Τοοά, ἰςβ. {Π1|. 19. χαϑέματα. --- 
2. ἔογαμες, οοἰίατο. Ἐ 2. ΧΥῚΙ. 

1, ατρϑηκα καὶ κάθεμα σερὶ γὸν 
πάχηλόν σου, : οἷ 

φαυοαῦθ ἘΒεοαοίο. Ιοξοηγτημδ: 
ΟΡιίο αἰέξης κάθεμα, αὖ εἰς ἀϊείιηη ἐΣ 
να ρεπμμὲδ ἴῃ. μϑοίιΣ περἰλογμπι 
πιοπῖΐο ἀεεοεπΉ 8, φμὲ εἰ ἔρεξε ογπῶ- 
ἥδ μεϊολεγτίημδ τρδεγμηε Οδί. -το- 
γγυν φίυτ. δγαοίεοία. ἴεα. 11]. 

18. Ἡδβυςῆ. χάθεμα, ὁ κατὰ στῆθος 
ὧρμος. Τκεχ, ΟὙτη]} Μ8. Βτεσα. χάδ- 
ἐμὰ, χόσμος τις ἐπικαταβαΐνων. ἸἿ,6Χ. 
Οήρεη. Ρ. 919. εἄ. Ματί. χκάϑεμα, 

1}} Καθηγεμών. 

προακύφοννα. Οἷρδδ. Υ οἴί. ᾿πμηδήψα ἢ 
ὉΓΠευίυνη, κάβεμια, φεριδόραιον. Οἵ, 7 

Οπμεδυθοηυτλ ἴθ Αἰδοη. . 845. 
᾿Ὅγχιβίυτα δα ἴ659. ]. ο. οὲ ΑἹΒοσεὶ 
ποῖ. ἴῃ ΟΪο88. ΟΥ. ἴῃ Ν, Ἐ᾿ ν. 73. 

ΚΑΘΕΚΟΥ͂ΣΙΟΣ, δροπίαπειιδ, 
οοἷωπίαγι. ὙΨιὰδ Καϑ᾽ ἑχούσιον ἴῃ 
ἀχούσιος. 
ΚΑΘΕΥ ΔΩ, ἀοτμεῖο. γύν, δρῶδο. 

1 Βεκ. ΧΙΧ, 9. Φεγοο.. ΧΧΧ. 15. 
ἘΠῚ ἴδπλδῖι Ῥγὸ χαθευδεῖτα, 4}}} 110 γὶ 
Βαροπΐ χαθοεδεῖται. ---- Ἰγ)» νογῦδ]ο, 

ἀοττηΐοηδ. 1 ϑατα. ΧΥΊΙΙ, 27. (δπί. 
Ὗ. 83. Ὅδῃ. ΧΙ]. 2. -- γὴν σιεδο. 

Οεπο9. ΧΧΥΠΠ1..138. ΧΧΧΙ͂ΧΣ. 10. 
86... ςοά. Οχρῃ. τ᾽ χαϑεύδεν μενγὰ 
τινὸς, ηυοῦ ει. 1,δὲ. ῬῈΓ σίωυργιωμ 
το! αιῖ, οοἶτγο, οομοπογο ποΐαδῖ. 
γιάς [πττ. δὰ Ῥείσοῃϊϊ! ϑδίγυ. μεσ. 
678. οὐ. Βυττη, δ Οδίδκοσ. 198. 
ἀε ᾿πδιτυτηοηῖ. Νον. ὅϑγ]ο οδρ. 1]. 
Ῥαρ. 77. Ὅσους. ΧΙ. 19. χαθεύδων 
δΉ ]]!]οὐζοΥ ποίας ἐπ ἐξοίο ῥάρεγε, 
ὭδΔΙὴ Ῥαγάσα τῷ καδεύδοντ; (υἱθυϊζον 
ἢ, ]. λαλεῖ, ρμαξείπλ ἴῃ οοὐά. ρμεξιυ- 
ἰδῖυγ. στὰ χωτγάζεσθα. 1 βδῃ. {Π]. 
ῷ. εἴ 110] ϑ8ιορίυ8. [Ιηςοσῖ, 2. ὅδ. 
ΧΙ]Π]. 8. υδὶ ποίδι ἐπ ἰδοίπιπι δ6 σρπ- 
υέττε, ἀεοιιηδετε. -- 1)» 8)» οἱδο 

ἀοτγηπισηδ. 1 ὅδ. ΧΧΥΙ. 7. 
ΚΑΘΕΥΡΕΜΑ, ναὶ καθεύρημα, 

ἐπυσπέτωμ, ἱμοτηι, οπινα σμοά ρατίμτη 
68 οἰ ἀασηιιδίέξμεπι ἰαδογε, Ορεδ, ρμοβδε8- 
δῖο. ὅδῖι:. ΧΧΧΝ. 0. 12. δὸς --- ἐν 
ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ καθεύρεμα «χειρὸς, ἢ. 
6. ῬοΏΟ δηῆϊηο οβδδν ἢὃδο 14, αυσῇ 
Ῥασίαμη οδῦ ἰδρογε ἴὰψο. δὲς εὕρεδα 
ῬΙῸ τὲ αοημδία. θὰ. ΧΧ. 8. 
ΧΧΙΧ. 4.7. ϑεᾶ νἱάρ, πη ἔον- 
ἴλϑδε ἱερεπάτ εἴ ἀυαραβ ἀϊοιοηϊ- 
Μθ: καϑ' εὕρεμα, υγὸ ἐπομδαιδις 
ἐμὲ, χυοά δηϊεοοθηβ κατὰ τὴν δόσιν 
Ῥοϑίυ]ατε νἱἀείαν. 
αὐ τπαρπει8 68. 

ΚΑΘΗΓΈΜΩΝΝ, ἀωμχ. 4 Μασο. 

Χ. 28. καϑηγεμόνα τῶν ἀγώναν, ἀ- 
σα ΟΕΥΘΤΩΪΠΌΙΗΙ : 

ϑιιασόγόηι, αποίογεηβ, πιορέΐογοπι, ὅπ 
γῬαίδογεπι Ἠοίδῖ. 

Η 5 

Τί χυνίπα : φιοά: 

υνΐ καθηγεμὼν 
ΒΘΏδι. τηδίδρδμοσῖοο, υἱ [μα:. ἀκᾶ, 

θυ 

δ- 

« 

ὲ 



Καθηγητῆς. 

α ΒΚΑΘΗΓΗΤΗ͂Σ, ἀκ υἱῷ, ργα- 
σΘΡίοτ. "ΤΛΓ» Οελαίλὲ, Ἰοτήθῃ Ὀγο- 

Ρτίυτα. 1 Ῥασ. ἵΧ, 82. βος. Ὅχοῃ. 
Ἐπὶ ἴρ88 νοχ Ηδεῦσ. Οτρβοὶβ ᾿ἰζοσῖϑ, 
86 νἱζίοβθ, ὄχργεββᾶ. 1 βρεοπάυχῃ 
κααϑίτης. 

ΚΑΘΗΚΩ, οοπυόπῖο, ΟΟΝΡΎΩΟ, 
ρεγίἑποο, δι Π]οἷο. Ὁ). οἶδιεξ. Ἐχ. 

ΧΥΙ. 16. 18. εἰς τοὺς καθήκοντας 
(ϑυ ᾽πε] Ἰεροπάυτα νἱἀείυ ἄρτους) 

ὃ φαρ᾽᾿ ἑαυτῷ συνέλεξαν, Β'Ὠρα! δὰ νος 
ἴυχα 501 σοηρτισπίοσα νοὶ δυ Π  ]θη- 
ἴοι ΟΟἸ]οζοσγαπί: οοπέ. ν. 91. υδὶ 
τὸ καθῆκον αἀἰοίζαγ, αποὰ δηΐεδ εἰς 
φοὺς καθήχοντας, δο ϑοΠο]ίοη χαϑῦχον 
πο Ργοίδίῦ ΡῈΣ τὸ ἀρχοῦν. ἴῃ ογ- 
πίρυβ 8 Ἰοςὶβ δυΐοτῃ ἰορίξαν "Ὁ 

ἸΧΡΟΣ αὦ ος εεγε δὲ, Ἦ. 6. φιαη- 

ἔμηι διδὲ δε οίεδαξ αὦ δὐεπάμηι. 
Ἐογΐαβδο [6 οἱ χαθήκοντες δυῃξ ἢ. 
Ἰ. φωὶ αὐ ξανιλέαηι αἰοι)μδ ρετίπεηΐ, 
οἰκεῖοι, αυὶ ΓΧᾺΧ ἴπ ἀυοθυϑ ρσϊοσίθυβ 
Ἰοςΐβ βοσίρδβογιης εἰς τὸ καϑῆχον. ΟΝ 
ᾳφυοαυς δὰ Β. ]. ϑ'υτωσαδοδυπι. --- 
Ἵν υεγόμηι. Ἐχοῦ. Υ΄. 18. ἔργα 

σὰ καθήκοντα, ορετὰ ἐπ)μποία. Μιὰ 
εἰ ν. 19. --- ΘΨΌ, 72. Ὅθαϊ. 

ΧΧΙ. 17. τούτῳ καθήκει τὰ «ρωτοτόχια, 
δα υὴς ρεγίπεηξ ἾΌΓὰ ῬΥϊτλοροηΐ- 
ἔυγεε. Εσοοῖ. ΧΧΙ. 96. ἕως οὗ ἔλθῃ, 
ᾧ χαϑήκει, ἀοπδς νϑηϊδῖ, οἂἱΪ οσπυε" 
πὲ, 80. οοσοῦβ. 146 [8. γοββίυ τα 
ἂς 1ΧΧ Ἰηῖτ. μᾶρ. 31. --- οηρῦ, 

ροίμδ. Ἠώοσβ. [1]. ὅ. αὦντα, ὅσα μοι 
καθήκει, οχπηΐα, αὖθ τ ἢ] οοηνθηΐ- 
πὶ, ἢ. 6. πεοοδϑαγία δεπί. ΤΑΡοτα 
ἰτδηβίιϊεσγαηί. δὲν. Χ. 26. οὐ χαϑήκει 
δοξάσα; ἄνδρα ἁμαρτωλὸν, ὯΟῚ οοπυε- 
ΜΝ ἘΟΏΟΓΔΓΘ ΥἹῦυπὶ ῬΘΟΟΔΙΌΣΟΣΩ. 
1 Μδβοο. ΧΙ]. 11. ἐν ταῖς λοιπαῖς χαϑ- 
ηχούσαις ἡμέραις, ἴῃ το] ] 8 ἀἰορα8 
οοπυεπίεηίδια. Ῥῆδν. χαϑηκούσαι:ς, 
φρεπσούσαις. 3. Μϑδεος. 7Ί. 4. τὰ μὴ 
καϑήχοντα, οἃ αυθῷὸ πὸπ ἐβοοδαί. 4 
Μδοο. ΧΙΝ. 81. τῶν ἱερέων τὰς χαϑη- 
χκούσας υσίας προσαγόντων, ΟἼΤΩ ΒΔΘΘΓ- 

.ἀοῖρα «οἰΐα φδοτβοῖα οεδσσχοῃί. 
Ἠξεϑγοῖ. χαϑήχονγα, προσήκοντα, ἀκό- 
λουϑα, ἁρμόζοντα. 
ὯΣ ΚΑΘΗΚΕΙ, δτίομέ σοηυοσπὲ, 

8 

Δ, 

118 Κάθημαι. 

ἀξ αἀδοεί. ἘΒΆΡΙ Δεομμάνηε σαν, Ἐ. ἢ 

6. }Γ7Ὸ ποτε. Οδηεα. ΧΙΧ. 81. -- 
Ὁ)» "ἰ λοάϊο. 1 ὅϑάτα. 1]. 18. --- 

ΞΘ» ὁεομπάμπι 7. ἴον... 10. 

ΙΧ. 16. Μίάε εἰ 1 Μαος. Χ. 86. 
ΚΑΘΗΛΟΊΩ, οἷαυὶε οονῆρο, 1. ἡ. 

ΒΤΏΡΙεχ ἡλόω. “7ΔὉ. ἀογγεο. Τμοοά. 

εἴ, ΤΧΧ Ρβ. ΟΧΥ ΤΠ]. 119. καϑήλω- 
σου. Ἑπυπίδῦυηΐ ἽἼΦΟ. Ατδρθὶς. 

ἴῃ Οοη]. 11. δεῖ οἰαυῖ οθτε-- 

Ῥεξὶ εἰ οοημαϊξ. ---- νῈ, οοηῇρο, ας 
866. δἰῖοθ ἀεαμάο. Ααυὶ!. Ῥχον. 
ΧΧΙ]. 28. καϑηλώσι. Ἡδδγοβιίυ : 
καϑήλωνσε, τοῖς ἥλοις ἔσφιγξε. 

"ΚΑΘΗΕΓΛΩΜΑ, οἷαυια. Ἔν 

σαίεπα, γα ἥγηνξεν υἱποιίων. 1 Ἄδρ. 
ὙΙ. 91. δες. ςοά, ΑἸεχ. δο πο. “Ἐρ- 
ήγαγεν ἐν καϑηλώμασιν χρυσίως, ὉΌῚ 
σαΐεπαγμηι αἰγεαγμης Ἰοοο, αὐδτισῃ 
υϑι πο ἱπίοϊἰοχίξ, τηοϊΐυβ οἷαυος 
αἰγὸς Ῥοβαϊ, 6 αυΐριι8 ναΐυμπ, ἃ 
ηυοὰ δαγίιππι ἃ δαποῖο βερδαγαρβζ, 
διιϑροπορδίυγ. 
ΚΑΘΗΛΩΣΙΣ, “το ρεν οἴαυοε, 

οοπβσίο. Τὴ ΓγᾺν οαίεπα. ϑγτοτ Δ Β. 

Τμοοά. Ἐσεςὶ. ΥΙΙ. 23. χκαϑήλωσιν, 
1, 6. σοηβαίοπεηι Καχῖα ΗΠ σοπγταυσα. 

ΚΑ ΘΗΜΑΙ, δφοίρο, λαδίξο. “ΛΌΤΙῚ 

ΗΒ. « Ἴ30.» ἑέβο. ὕυά, ΠΙ. 94. 

μήσοτε πρὸς δίφρους κάϑηται. ἴπ ί6χ- 
(τὰ Ηεῦτ. ἸεορίτιΣ ἔογιηυἶα ἔέρεγε 
ρμεάδξ, αὐθὸ (6 60 υϑυγρδίωγ, ἣν: 
υεηίγΣ ὁπιδ ἀσροπὶί. --το 7)». ἘΧΧ. 

ΧΙ. δ. ὃς κάϑηται ἐπὶ τοῦ ϑρόνου, 4 
Φεὐεέ ὧχ τἴσοπο. Ἐδάν. ΙΧ. 8. ἐκα- 
ϑήμην ἠρεμάζων, δεαεδανι αυἱεβοθ 8, 
ψεὶ τοατοβ. Ο(οηξ. Εδ896}}} Αἀ- 
ψοῦβ. ὅδοσ. [ἀρ. 1... 2. Ρ. 800. 
Νεῖ. ΧΙ. β. οἱ καθήμενω ἐν Ἰερουσαλᾷμ;, 
λαδίἑαπίες ἩοΥΟΒΟΪγτῖϊθ. τᾶς οἰ 
ν. 956. Ζετε. ΧΧΥ. 20. 30. Ηος-. ἑ 
ΠῚ. 4. ΑἹ. 4ὶ ὅδ. ΧΥ. 8. ἐχαϑή- 
ὠῆν, ὉΡῚ ΤΧΧ ἐν τῷ οἰκεῖ με, εἰ 7 α΄. 
Ὗ. 17. ἐκάθησεν, ΑΙ ΠΧῚΧ παρῴκησεν. 
γιάδ εἰ 5'ν. 1. 38. Εοάθδῃῃ βδῆβι 
ΨΕΣΡΌΣΩ μδβοῖτλ' ἀρυα ατβοοβ ὑχο- 
ἔδλῃοβ οὐσυστῖί. (οηξ, 1,οχ. Ν. Τ᾿. 8. 
Β. ν. - 27}, δεάεο. Οιαϊά. 1)δπ. 



Πρὸς δίφρους κάϑηημαι. 

αΑΨΠΠ]: 9. - γέβπο. 9 Βοσ. 

ΧΙΝ. 6. υοδῖ ποῖδὲ γέβειν δεάεγε, 
οοἢ]. ΧΥν. 5. ἱασεασαὶ ΥΩ» «ἰεείτεο. Ἀ] [-. ἢ 

ΧΧΧΊΙΠ. 4. Ὁδ]᾽ῇ ἴαχβθῃ χαϑημένων 
δδὲ Ἰοςίίο νἱξίοβα, 6 σοσηρϑηαϊο βοσὶ- 
Βεπάᾶϊ οσίδ, ὕγο χαϑηρημένων, αυοὰ 
811 ΒΑΡθηϊ, -- 9 ἐφμῖίο. ἴε68. 

ΧΙΣ. 1. χύριος χάϑητω; ἐπὶ νεφέλης. ---- 
-- Γ᾽. φιΐεεοο. ἴπο. Ὠσαΐ. ΥἹ. 

5. Αι. ὅ'γιωα. Τβοοά. ἢ εαξ, 
δ ὙΠ. 10. --- "ηηχ, τευεγίοτ. Ζδοῖ. 

ΙΧ, 19Φ. Ἡϊς Ἰερεσππξς 07». --- 

δ.)). ἐποάπέεοο. 1 ϑδιη. ΧΙ]. .9, 
᾿δροταςΐξ ΓΣϑνν 8 δῦ» Βοο 568- 

6: ἐσερες ἐεί, πὲ ἀοπιὶ εεάεαπι, εἶ 
ἐπ ρμοείετιιπε φιδέδοαπι. ἘΚαλῆσϑαι 
ὕῖὸ ἀεείάεηι, οἰτοξιπι ε5ε6, ῬΊΠαΔΣ. 
ΟἸγαιρ. Α. ν. 131. Ηετοάοι. ΠῚ. 
134. ΨΝιάς ΤΙ ππορ. δά Ῥββ]αγ. ῥ. 
2.58, ---- ΚΓ)» Ῥοηο. Μίοδ. 1. 0. 

ς καϑήωμα; Σαμαρέίαν. Τ,εβε καὶ ϑήσ0» 
μαι Σ. --- ΚΓΛΌΣ)7ὕν ἀογπείαίίοπει. 

Ῥχγου. ΥἹ. 10. χκάϑησαι. ϑὶ Ἰεσίίο 
νοτα, χαϑῆσϑα: ἀοείεπι, οἰδοσιεηι 6488 
ποίδι. ϑδεᾶά Οοάεχ Β᾽ ὄγηβιά]. ἢδ- 
Βεέ δὶ χαϑεύδης. παι. ΝΠ. 91. 
σσρία υἱῦε χαϑήσιται «ἄσα ἡ Ιουδαία, 
Δοῖα ᾿πιάπεπε δε ἐπ δ)ιοϊεί, α. ἃ, φμέείᾳ 
Ξεὐεδίί. ϑεὰ Ἰροο χαϑήσιτα ΤΟΟΙ 18 
1θὶ ξοσίδβϑε Ἰεχίξας χαυϑήσιται Νά 6 

ἀ χυοηαε ἰρ. ΧΥ͂Ι. 6. Βαγυςμ. 1. 8. 
σὺ χαϑήμενος (εἰς) τὸν αἰῶνα, ἴα ἴῃ 
Θἰοτητη ἸΠ6ΠπῈ5 8. 761 δεάθξ. ΙΓ. 
ΙΧ. 10. μετὰ ὑπάνδρου γυναικὸς μὴ 
πάω, πὸ ἱαπιξατγ αίεπι οοπίγαλαξ 
σΏΣΩ ΤῈ] ΟΤῸ ΥὙἱτῸ βυρδείδ. 
ΠΡΟΣ ΔΙΦΡΟΥΣ ΚΑ ΘΗΜΑΙ, 

αὐ «οἷἶας Σεάεο. Μιὰς ἴτι ἀποχενόω 
τοὺς σόδας. 
ΚΑΘΗΜΈ ΑΝ μγτὸ καϑ' ἡμέραν 

εἰχάστην, φμοίδάϊε. ἸΏ « ἐπ ἄϊε δεο. 

Ὁ αη. 1.δ. ΨΊάε εἐ δῖν. ΧΙ, 17. 
ΚΑΘΉΜΕΡΙΝΟΣ, ἰπόργασθω Ἵ ᾿ 

δΡῺΣ, ὕκρε. Νυχι. 1. 16. 966. 

οὐ. Οχοι. [ἢ τε] ααὶβ ΠΠ0τ18 Ἰερὶ- 
τι ἡ καϑ᾿ ἡμέραν. Ζυάπῆ. ΧΙ], 14. 

εἰς τὴν καϑηριερινὴν δίαωταν. τον 

119 Και ζάνω. 

"ΚΑΙΘΗΣΙΣ, φεώδε. χγῳ, ἰάδωι. 
ὅε:. ΧΙΙΧ. 80. 5ες. ΑἸοχ. τυρὶ δἰ 
κάϑιον Ὠδθθης. Ῥοίδεί ἀπο 80Σ]- 
δ] κάϑεαν. 

ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΩ, φαΐξεοο. οὶ» 7 

ἰάετα. Ααυ. Ῥεαϊα. ΧΧΧΙΙ. 4. 
άσῃς. 

ἘΚΑΘΙΤΩ, απο, αἰδπρο, ΔῈ» 

Ῥεγέϊδπρενε 7αοῖο. Εχοά. ΧΙ]. 22. καϑ- 
ἐξετε τῆς φλιᾶς. 1. ΒοΒ. ἱπ ῬγΌΪορ. 
δὰ ἃ. }. Ἰεροπάυπι οχἰδεταδς χαϑν 
ξεσϑε ἀεκὺ τοῖ καϑυκίσϑα; νεὶ καϑικνεῆε- 
3α,, αἰδέπρεγε, αὐἱ οἴίδπι δίδίυϊξ, 
ΘοΥΤρίδσα ε886 ἤδὴς νοσεῖὰ δρυὰ 
Ἡδαγοβίυτα, αυὶΐ καϑίφισϑε, καθά. ας 
ψησϑε μαρεῖ, υδὶ ραγίξοσ ὑσὸ εἰ ίτ 
ϑε. Ἰερεπάσμι χκαϑίξεσθε. ϑ'ϑα τη 

ἴὰ8 χεροπεπάυτῃ νἱάἀ δέ καὶ 9.- 
ἔπι σείοσισα ὀοποσ ΑἹΡεπ δὰ 
ἩἨεεγοῦ. 1, 5. Μιάδ φυοχας ΤΊ- 
τοδυσιτς δἀ Ζοπδσο [,6Χ. οοἷ. 1166. 
. ΚΑ ΘΙΔΡΟΣ, ἘΣ 
ρεζίωσις σνάογε, ἀεϊηὰς ἀφίαϊραίι, 

ει, αὐδοὶ αὐ διιάοτενε τδῆημέ. 
Ὡ, Ρατί. ἐχωπάσηδ, ἸΥΤΏΘΗΣ, ἵπιο ὰὶ 

»εία υαάεπε. 7εν. 111. 6. ἵπαος κάδ- 
ἐδρος ἐν χρερατισμῷ αὑτοῦ, Θαιιν18 4ἀ6- 
ἔπιϊμαῖυαδ Ηἰπηῖϊςα συο. ἘΕεοΐστῃ 
Ῥοσυσγθπί ρΐο οϑυβα αβοϊθηΐε. 
Ἠεϑγοβίυε εἴ δυϊάἀαβ: χάϑιδρος, χεχ- 
μηκχώς. 

ΚΑΘΙΔΡΥΏ, “άϊῆοο, οοἰΐοοο, ἤιη- 
ἄο, εγίρο. ἘΡ. 76εγ. ν. 14. καϑιδρυς 
μένοι ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν, οοἰϊοσαΐ ἴῃ 
τοὐϊθυϑ ἱρβοσιπῃ. 38. Μδος. ΓΝ. 12. ᾿ς 
γυμνάσιον καΐδίδρυσε, Παδίτα ἐκ. 
δίτιεδαὶ. 8 Μεαοο. ΝἾἼΙ. 80. υδὶ 
Βτοιδομηοίογυθ χαϑιδρύσαντες τοὰ- 
ἄστεα ταανυΐὶ οοπσίεπίεε : 86 Βος 
εϑϑοῖ καϑιδρυσάμενοι, Φ0}1. ὈἸΟΏΥΒ. 
Ηδὶ. 110. 1. 11. Ῥ. 83]. 864. οα, 
Ἠεΐδκ. 1.6χ. Ουτῖ! ΜΞ. Βγεπι. χαϑῦ- 
ἤδρυσε, ἔστησεν, ἐστήριξεν. Ζοπατδβ. 

Ιχ. οοἱ. 1164. καϑήδρυσε, ἐστήριξε. 
εἰ ἰδἰά. ο. 1166. καϑύήδρυσαν, ἀσφαλῶς 
κατῴκισαν. 

ΚΑΘΙΖΑ'ΝΩ, οὐπϑίἑωο, οοἴΐοοο. 
Ὁ» υἱποιίμηι. 500. ΧΙ]. 18. καϑ- 

“ζάνων βασιλεῖς ἐπὶ ϑρόνων, οοἰδοοανε 

Ὴ 4 ; 



Καθηγητῆς. 

α ΒΚΑΘΗΓΗΤΗ͂Σ, ἀκ υἱῷ, ρμγα- 
ΟδΡίοσ. " ὯΠΡ» (ελαίἠὲ, ποτήοη Ρεο- 

Ρτίυμι. 1 Ῥασ,. ἵΧ, 82. βοο. Ὅχο. 
Ἐπὶ ρ88 νοχ Ηδῦν. Ογεθοΐβ } του 8, 
864 νἱξίοβθ, δχργεββαᾶ. [1 βρεμάυτω 
χααϑήτης. 

ΚΑΘΗΚΩ, οοπυεπῖο, ΘΟΉΡΎΜΟ, 
ρενίπεο, δι )ὴοῖο. Δ)» οἶδε. Ἐχ. 

ΧΥ!. 16. 18. εἰς τοὺς χαθήκοντας 
(θα πιε!]οσοπάυπι νἱἀείυγ ἄρτους) 

ὃ παρ᾿ ἑαυτῷ συνέλεξαν, δἰ ρα! δὰ νἱὸ- 
ἴυμι δι᾽ σοηρτισηίθηι νοὶ δι οἰθη- 
ἴφια ΤοΟἸ]οροσαπε: οομξς ν. 91. υδὶ 
τὸ χαθῆκον ἀϊοϊϊζυγ, αυοὰ δηΐδθα εἰς 
φοὺς καθήκοντας, 86 ϑοΠο]ΐο χαϑῆχον 
Ἰπιογργοίδτῦ ΡῈΣ τὸ ἀρχοῦν. ἴῃ ογὴ- 
πῖρυϑ Ἀΐ58 Ἰοςῖθ δυΐετῃ Ἰορ ΓΟ Ὲ 

ΡΟΣ αὦ ο5 οἄεγε δὲ, Ὦ. 6. φμαπ- 

ἐμπι σδἱδὲ δεϊοίεδαί αὐ εὐεπαάμηι. 
Ἑοουΐαββο ἰδπιση οἱ χαθήχοντες δυηὶ ἢ. 
]. φωὶ αὐ 7πιαηι αἰοι)μα ρετίπεηί, 
οἰκεῖοι, δαὶ ΟΧΧ ἴῃ ἀυοῦαβ Ῥεϊοσίρυβ 
Ἰοςΐα βοσι ρβογιπὶ εἰς τὸ καϑῆκον. (ΟΕ. 
αυοχυς δὰ ἢ. 1. ϑιγγωγοδομυη. ---- 
Δ» σεγδιιπι. Ἐχοὰ. . 18. ἔργα 

ψὰ καθήκοντα, οροῖὰ ἐπ)μποία. Ψιαθ 
εἴ ν. 19. -- ΏΨὉ» 7. Ὅευϊ. 

ΧΧΙ. 17. τούτῳ καθήχει τὰ πρωτοτόχια, 
δ Βυπο ρεγίέπεπέ 7αγ ῥττλοροηῖ- 
ἔυγεο. Εζοοῖ. ΧΧΙ. 926. ἕως οὗ ἔλθῃ, 
ᾧ καϑήκει, ἀοηδο νοηϊδί, οὐἱ οοπυέ- 
πὲξ, 86. οοσοῦβ. Ὑ1ὰ6 9. ν᾽ οκβία τα 
ἂς ΤΧΧ Ἰηῖξ. μᾶρ. 31. -- ὩΡ 

8 

Δ, 

ρμοίμδ. Ἡΐβ. 1. δ. «ὦντα, ὅσα μοι 
καθήχει, οταμἷα, 4016 ΤΠ] ΘΟ νΘΏΣ- 
τηΐ, ἢ. 6. πνοϑοεδδατία σιεπί. ΤΙΛΡΟΓΟ 
(τδῃεϊυ]ογυηι. δὲν. Χ. 26. οὐ χαϑήκει 
δοξάσαι ἄνδρα ἁμαρτωλὸν, Ὡοη οοπῦε- 
μΜ ΒΟΏΟΣΑΓΟ Υἱγυτη ΡδΟΟΔίΟγΕτΩ. 
1 Μδαςοο. ΧΙἧΠ]. 11. ἐν ταῖς λοιτωῖς καθ- 
ηχούσαις ἡμέραις, ἴῃ το]. ἀἰορυβ 
οοπυοπέσηίίδια. Ῥδαν. χαϑηκούσαις, 
φρεσούσαις. 423. Μδος. 7. 4. τὰ μὴ 
χαϑήχοντα, ὁ αὐ Π0 ἰΐοεδαί. 4 
Μδοο. ΧΙΝ. 81. τῶν ἱερέων σὰς καϑη- 
κούσας ϑϑυσίας προσαγόντων, Οτὴ ΒΔ66Γ- 

.ἀοῖρα φ«οἰδία φβϑουϊῆοὶα οβεσσοηῖ. 
Ἠρογοῖ. χαϑήχονγα, «ροσήκοντα, ἀκό- 
λουϑα, ἁρμόζοντα. 
ὯΣ ΚΑΘΗΚΕΙ, σοι οοπυεσπε, 

118 Κάθημαι. 

μὲ ἀεοεί. ὝΥΥ2» Φεσυπάνηι σἱαηι, Ἐ. Κ 

6. »ΥῸ πιογθ. απο. ΧΙΧ. 81. --- 
Ὁ,» τε λοά!ο. 1 ὅϑδτα. 11. 18. --- 

ΘΘ 2, φεομπάταη ἦα. Ἰεν. . 10. 

ΙΧ. 16. Μιάο οἱ 1 Μᾶαςς. Χ. 86. 
ΚΑΘΗΛΟΊΏ, οἷαυὶΣ οοηῆρο, ἱ. 4- 

δἰτηρ]οχ ἡλόω. ᾿ 16.) λογτεο. ΤΒοοά. 

εἰ ΧΧ Ρῥᾳ ΟΧΥΤΙ]. 119. καδήλω- 
σον. Ἐπυπίίδτυηΐ “ἽΦΟ. Αταρὶς. 

ἴῃ Οοη). 11. οεὲ οἰαεὶρ φοαι- 
ρερὶ! εἰ οοηβαὶδ --- »Ὲ» οοηῆρο, ας 

866, 8]10ο8 ἀεακμάο. 41}. Ῥχον. 
ΧΧΙ]. 28. καϑηλώσε. Εοδγοβιίυδ : 
καϑήλωσε, τοῖς ἥλοις ἔσφιγξε. 

"ΚΑΘΗΕΓΛΩΜΑ, οἷαυιδ. Ων 

οσαίεμπα, φμα βγηκέξεῦ υἱποίέεν. 1 ἤσορ. 
ΝΙ. 41. βεο. οοᾶ, ΑἸεχ. δς ἴπο. “ἀρ- 
ἤγαγεν ἐν καϑηλώμασιν χρυαίοις, ὉΒῚ 
οαἰεπανγιῖ αὐγξαγπι ἰοοο, αὐυδτιτα 
Ὀδὰπ) ΠΟ πιο Ϊοχὶς, τοῖον οἶαυος 
αμγεος Ῥοϑΐ, 6 αυΐριι8 ναΐυτα, ἃ 
αΠυοα δαγίυπι 8 βδποῖο βεραγαρϑῖ, 
δ ΒΡ Πἀε δία Γ. 
ΚΑΘΗΛΩΣΙΣ, ,Μτῖο μεν οἴαυοε, 

οοηβῖο. ΤὴΤγν οαίεπα. ϑΥτατ ΘΟΕ. 

Τποοά. Ἑσεςοῖ. ΥἼ]. 23. χαϑήλωσιν, 
1. 6. οοηαὶ ἦυχίὰ ΗἸ δγομγταισα. 

ΚΑΙΘΗΜΑΙ, δεάοο, λαδίίο. “ΠΌΓΙ 
Η!»Β. « ἼΞ0᾽ ἐεβο. ψυα, 1. 94. 

μήσοτε πρὸς δίφρους χάϑητω. 1π ἴοχ- 
(τι Ηοργ. Ἰοκχίίυνῦ ἔοστωι)α ἑέσεέγε 
Ῥεΐάεδ, αὐθὸ ἀα6 δὸ υϑιγραίωγ, ἦ5: 
υεπίτΣ ὁπμς ἀεροπῖί. ---- γ.)». Ἐχ. 

ΧΙ, δ. ὃς χάϑηται ἐπὶ τοῦ ϑόνου, χῃϊ 
Φοεί ἴῃ τἴγοπο. Ἐπάν. [Χ. 8. ἐχα- 
ϑήμην ἠρεμάζων, δεάεδαπι αὐϊοβοθιι, 
ψν6] τοσοβ, Οοηξ Εδθβθ6}} Αἀ- 
σογβ. ὅ'δοσ. [10. [Ρ]΄.. Ὁ. 2. ρΡ. 800. 
Νςεῇ. ΧΙ. ἢ. οἱ καθήμενω ἐν Ἱερουσαλῷᾳν, 
λαδείαπίες ἩΙ ΘΓοβοϊγτοῖβΌ Ὑιὰ6 εἰ 
ν. 9ὅ. Δεογεια. ΧΧΥ. 99. 380. ΗοΞ. ὦ 
11. 4. ΑἹ. 9 ὅδ. ΧΥ͂. 8. ἐχκαϑη- 
μῆν, υὟἱ ΠΧΧ ἐν τῷ οἰκεῖν με, εἰ Ζυὰ. 
Ψ. 17. ἐκάθησεν, οἱ ΧῚΧ σαρῴκησεν. 
για οἱ δῖν. 1.. 98. Ἐσοάδπι βϑοῆϑα 
νεσθυμι μδβοῖπλ' ἀρὰ Ογεοοβ ᾿χὸ- 
ἔδιιοβ οοουγτί. (οηξ, [,χ. Ν. Τ' 5. 
ἢ. ν. --᾿ 3)» 4εἄεο. ΟΒιαὶὰ. Ὦδη. 



Πρὸς δίφρους κάϑημαι. 

“(ΥἹ!. 9. -- "πὴ ΤΈΡΊΝΟ. ῷ4 Βοος. 

ΧΙΨ. 6. Ὁδὶ ποῖαι γάχξεις ὡ“εάεγε, 
οΟἸ]. ΧΥ͂. 5. --- ΥΔΡ» «ἰεείγμο. ὅ.:. 

ΧΧΧΙΠΠ. 4. τδὶ ἰδιοδῦ χαϑημένων 
εβξ Ἰοςο νἱξίοβα, 6 οογηρθῃάίο βοσὶ- 
δεπὰϊ οεῖβ, βγοὸ καθῃρημένων, υοὰ 
Δ}: Βαθδηῖ. ---- 29} ἐφμέξο. ἴα. 

ΧΙΧ, 1. κύριος κάγηται ἐπὶ νεφέλης. ---- 
--ΠὩν. φμέεεοο. ἴης. Ὠκαῖ, ΥἹ. 

5.)ὺὔῆἁαᾶκα ααῇ, ὥγαχα, Ἐποοά, Ὠσδαϊ. 
ὁ ΧΙ, Τὴ -- "λγ, τευεγίον. ΖδΟΝ. 
ΙΧ, 12. ἩΗἰς Ἰερεζαπε γν -- 

Ὁ. ἱποάπεξιοο. 1 ϑατη. ΧΙ, 9. 
Ἰαρετοσξ ΚΆΡΑ 8 δ ν δος 86}8- 

6: ἐξπερμς ἐεί, μέ ἀοπιὶ τοάδαπι, εἰ 
ἐπ μοείεττρηι φιδεδοαπι. ἀρρμ δώ 
Βῖο ἀεείέϊεπι, οἰἱοεεηι δέξο, ῬῚπΔΥ. 
ΟἸγαρ. Α. ν. 181. Ηδτγοάοί. ΠΠ]. 
1384. Μιᾶς Τβηηρορ. δα Ῥμαδϊαγ. ὑ. 
958, --- ΤΩ» Ῥοπο. Μίιοβ, 1. δ. 

ς χαγήσμαι Σαμαρείαν. Τερὲ καὶ ϑήσο- 
ΜΑΙΣ. --- ΚΓΛΌΔΣν ἀογηιἑαίοπεί. 

Ρτον. ΥἹ. 10. χάϑησαι. Κ᾽ Ιεοξῖο 
ψοΣα, χαϑῆσϑα;: ἀεείεηι, οἰξοξιεηι 6528 
ποίαῖ. δορά (οάοχ Β᾽δγηβί ἢ]. δα- 
θεέ 01 χαϑεύδης. Ἰαάαι. ΝΠ]. 21. 
οαρία πὐρε χαϑήσετα; τἄσα ἡ ̓Ιουδαία, 
ἴοῖα “πιάεες “6 «κδ)οῖεί, ᾳ. ἃ, φιϊείᾳ 
“εὐεῦμ. ϑεα Ἰἴοοο χαϑήσιτα; τοοῖὶ 
101 ἐοτίαδβϑο Ἰοριτν χαυϑήσεγα.. ΔΘ 

4 χυοαας 10. ΧΥῚ. δ. Βαγυοβ. ΠῚ. 8. 
σὺ χαϑήμενος (εἰς) τὸν αἰῶνα, ἴὰ ἴῃ 
το ΣΙ 162 8. τέῖ δεσε. ϑὶσ. 
ΙΧ. 10. μετὰ ὑπάνδρου γυναικὸς μὴ 
χάϑωυ, πο “απιδιατγιαίεηι οοπέγαλαξς 
Ὁ τα  6γὸ νἱγο βυϊδοίδ. 
ΠΡΟΣ ΔΙΦΡΟΥΣ ΚΑ ΘΗ͂ΜΑΙ, 

ἀά εεἰΐαε Ζεώεο. δ ἴῃ ἀσυχενόω 

τοὺς πόδας. 
ΚΑΘΗΜΈ ΑΝ μγῖὸ καϑ' ἡμέραν 

ς ἱκάστην, φιοίξα!ε. ἡ». ἐπ αἴξ διιο. 

Ὅχκαν. 1.5. Ψ[άο εἰ 5». ΧΙΩΡ. 17. 

ΚΑΘΉΜΕΡΙΝΟΣ, 
“ΤΡ, 7κ4ᾳε. Νυχι. Ι΄. 16. 966. 

εοἄ. ὦχαι. Ιῃ το αἱ ΠΠΌγ18 Ἰερὶ- 
τιν ἡ καϑ' ἡμέραν. Ψυάπα, ΧΙ]. 14. 
εἰς τὴν ἜΥ Ὁ δίαωταν. 

119 Καθιζάνω, 

ΚΑΙ ΘΗΣΙΣ, δείξει. Γῷϑ, Ἰάφυ. 

ὅεν. ΧΙΙΧ. 80. κες. ΑἸεχ. υδϑὶ δἱϊὶ 
κάδιων μβαεέ. Ῥοῦθδεῖ σποαυο βεσὶ- 
Ὀὶ κάϑεα». 

ΚΑΘΗΣΥΧΑΊΖΩ, φαέεεςο. Ὡρᾧῷ» ͵ , 

Ἰάεια. Ααυ. Ρραὶηι. ΧΧΧΙΙ, 4. 
ασῇς. 

"ΚΑΘΥΤΩ, ἕαπρο, αἰἐίπρο, Ὁ ΔῸ» 

Ῥετήπρεγε ποῖο. Ἐχοά. ΧΙ]. 22. χαϑ- 
ἔξετε τῆς φλιᾶς. 1., ΒοΒ. ἰπ Ῥχοίος. 
δὰ ἢ, Ἰερομάσπι εχίφθναας καϑί- 
ξισϑε ἀπὺ τοῦ καϑικόσϑα; νεὶ καϑικνεῖς. 
ϑα., αἰδίπρεγε, αὐυἱ οἰίδιθ δέδίυϊξ, 
ΘοΥΤρίσα 6856 ς ψόσοῖι δρυὰ 
Ἡδεγοβίυτα, χυϊ χαϑύξδεσθε, καϑά- 
ψεσϑε ΒαΡρεῖ, αὶ ῬΑΥΙ͂ΓΟΣ Ρτο χκαϑίζισ. 
))ε Ἰορεπιάστη χαϑίξισϑε,. ϑεα τη] 

08 τεροποηάπτι νἱάδίυγ χαὶ 3.. 
ξπ Οεἴεσυτα οοποΣ ΑἸἹΡοτεὶ δὰ 
Ἡεεγοδ. 1. ς, Ψίάδ ἀποᾳυς Τιϊ- 
ξηδηστα δι Ζοπδσε [,6Χ. οοἷ. 1166. 
. ΚΑ ΘΙΔΡΟΣ, γτγορτίς ἀεεκάσηξ, 
Ρεζβισνε σνάονε, ἀεἰπὰο ἀείαίέραϊμε, 
ὕδεεια, αἀιδεὶ ασἀ φμάογενν παν. 
ΠΟ, Ῥατί. ἐχιηάαη8, ἐΥΤΦΉ2, ἴη1- 

»είε υαάεη, 16γ. Ὗ111. 6. ἵππος κάδ- 
ἐδρος ἐν χριματισμῷ αὑτοῦ, ἐαὰπ8 ἀ6- 
αι ραῖυ ᾿σπηϊΐ δυο. ἘΕΠδοαη 
Ῥοδιομηΐ γὸ οϑυδα οἰ οἸοηῖο. 
Ἠεεογοδίυ εἰ Βυϊάκβ : κάϑιδρος, κεχ- 
μηχώς. 
Γ πολ αρ τὼ αὐἀϊίοο, οοἴΐοοο, ὅβεν- 

ἜΝ Υ. 14. καϑιδρυς 
“ ἐν ΤΣ ς αὐτῶν, οοἰϊοοαίἐ ἴῃ 
τράϊριυιθ ἱρβοτι. 3 Μδοο. [Ρ΄. 12. 
γυμνάσιον ἜΝ ΠΑΛΊΩ 62. 
αἰγμεδαί. 8 Μαος. ΝΠ]. 80. υδὶ 
Βγοιβοβποίδονυ χαϑιδρύσαντες τοᾶ- 
ἄστεα ταν οοησίεπίες : δοὰ ἢος 
εβϑϑεῖ χαϑϑι ἔρος: “011. Π᾿οΏγα. 
Ηκ]. 1,1. . Ῥ. 81]. 864. οἷ, 
Ἀεἰδκ. [κεχ. ὀγηϊι ΜΒ. Βνεῖη. χαϑ- 
ἴδρυσι, ἔστησεν, ἐστήριξεν. 
[μχ. οοἱ]. 1164. καϑίδρυσε, ἐστήριξε. 
εἰ ἴ 14. ςο. 1166. χκαϑίδρυσαν, ἀσφαλῶς 
χατῴχισαν. 

ΚΑΘΙΖΑΓΝΩ, οομδέηο, οοἰἴΐοοο. 
ἸΦῚὮ, υἱπομίη. “οἷ. Χ1]. 18, καἢ- 

εζάνων ἀδώκω ἐπὶ ϑϑρόνων, οοἰϊοοαπε 
Ὴ 4 

διε 

φος- 

ΖΟΠΑΓΆΒ. 



Καθίζω. 

α τοβαβ ἰπ (Ὠροηΐβ. Ιοτο Ἀδβοῖ 16- 
ὑϊδθα νἱἀδηίον. Ὠα]σεδ, βοὶ βοησὰ 
ἱεχίυὶ ΕΘΡΓ. Ῥγοσγεὺβ σοπίχασίο. --- 
ΠΠΡ ἀεάώμοο. Ῥτου. ΧΥ͂ΤΠ1. 16. 

«αρὰ δυνάσταις καθιξάνει αὑτὸν, ̓ Ταχία 
μοίδηϊθα οοἸ]σοαὶ τη. ῬΒανωσῇ. 
καθιζάνει, ἐγκάθηται. Ὠδις. ΧΧΠΠ. 
18. 860. .(σοα, Οχομ.᾿ 

ΚΑΘΙΖΩ, εοὐἰΐδοο, οὐμδίξμιο, σοάενε 
υεἰ καδίαγε ἐὰοίο, οἰ Ῥὲτ Εἰ ρϑῖα 

ὁ οοΐβ ῥαυτὸν, φοάδο, οοπαίάοο, φξάξηι 
ἀαδεο, μαδὲϊο, τιαπϑο. Ἀδὴ ἡ. υδπὶο. 

[ε5. ΧΧΧ. 8. καϑίσας, ἐξὶ!. ἑαυτὸν, 
οοηδι θη δ. Ὁοήΐξ. ΑἸΡεσιὶ δὰ Ηθδσ. 

᾿ ἢ, 8. . 417. οἵ Ῥϑὰ]ο Ῥοϑβῖ ποΐδία 
ἐχ 1 αῖη. ΧΧ, ἀφ, --- 7,0; 'ρετε- 

δγιλογ. χρυ, ΧΙΙΧ. 82. οὐ μὴ καθίφ 
ἐκρρ πρῃ λαδὶςς ἰδβ. Α1. "οὶ βαῖγθηὶ 

χωτοικήρει. --- τ, ἩΠΡΆ,. ἃ υ)γ5, 
ἕαπρο.. Ἑχοά, Χ]11. 38. καθίζετε, Ῥγὸ 

ς πο ἰδίποη ἰερεπβιπι. χαϑίζεσϑε. 
ΥἹάδ καδικνέομνα; οἱ καθόγω. ---- ὈὴῈγ, 

Ηΐρἢ. ἃ ΡΟ Ῥγοείεγπο. Ὥδαι. ΧΧΥ͂. 

ζ. καθιεῖς (ΑἸοΘ. ῬΓο καθίσειρ) αὐτὸν 
ἔναντι τῶν κριτῶν, ὁοάογ δ᾽ ἤποῖες ἸΠΌτα 
σογϑτα ἸυδιοΐθυΒ. Θεὰ ν]ἀοέυν δες 
ΟΧ Ῥαΐι8 8 χαθίημι ἀογίναηαα, 

γατίλξυτ ᾿ργονίδγμκε ἅπα. Ἑαεία 
ψΟΟΘ8 Ῥογηλυαΐα ἀυσοχῦς ἡπηξ Γκον. 
ΧΙ, 4. ΥἹάδ 8. ν. χαθέημι -ττο γο κα 

4 11, Καὶ εὲ ΗΙΡΆ. δέπ. ΧΧΠΙ. 
ἔν παθίεμτε αὐτοῦ, τφραδέρ ἐδ. Οομᾷ, 
Μρι... ΧΧΝῚ. 86. Ἐχρᾷ. ΧΥΙ. 920. 
αφιθίσασθε͵ ἕκαστος παρ᾿ ἑαυτῷ εἰς τοὺς 
ὄχφυς, πραηείδ, εἰσ] Δρμα 86 Ἰρβιμὰ 
ἸΏ ἤοταῖρυβ. Ία6 ες Νυμα, ΧΧΧΙΙ!. 
ῷ. ὕυά.. ΧΥ͂Χ, 4. 6. ΧΧ, 19. 2 ϑ8χα, 
Χ. ὅδ. ΧΙ, 18. εἰ οοπίῇ 1χς, ΧΧΙΨ. 
49. 1 ϑδυμ.. 11..8. τοῦ χαθίσαι αὐτὸν 
μοεὰ δυνῳφοῶν λαοῦ, τἱ οοἰϊορεί, ἰγυτν 

ε Ἰῃΐθῃ μοϊοπίϑθ ρορυ]. Ψ|146 οἱ Ρβ. 
ΟΧΙ]. 7. 10». ΧΧΧΥΙῚ. 7. εἰ σου, 
Βὶς. Χ, 1. ΧΙ, 1. ΧΙ], 15..1 8δῃ;, 
ΧΧ. 24. ἐκάθισεν, 8.6. ἑαυτὸν, ὁ βαδι- 
λεὺς, ἐπὶ σὴν καϑέδραν αὐτοῦ, (ςο]]ροᾶ- 
Ῥ8Ε 88 σὰχ 1 86] ]ατα ὅυδηι. 1 Ἦερ. 
Ι. 46, ἐκάϑισε Σολομὼν ἐπὶ ϑρόνου τῆς 
βασιλείκος, οσμδεα ἐ ϑαϊότιο ἴῃ ΤΠγοῦῆο 
Σερπὶ 8. Ψι46 εἱ 49 Ἔερ. ΧΠΙ, 

120 Καϑίδῥω. 

18. Ῥᾳ. [Κ΄ 4. εἴ οὐδ, Νίασο. ΧΥ͂Ὶ. 
19. 24 ϑδα, ΝΙἿΪ. 1. ὅτι ἐχάϑισεν ὃ κα 
βασιλεὺς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, οὐτα ςρηι-- 
πιογαγοίμ τ᾽ Τοχ ἸῺ Ῥδἰδίίο βυο. 1 Βοσορ. 
Ι, 15. 17. καθιεῖγαι, Ατίσο ῬὍτο χαδ- 
ἰσεται, δοοδίί. ϑῖις οἱ Ηούῤ. ΙΥ. 8. 
χαθιοῦντοι ὕτοὸ καθίσονεκω. ἘπΞγ. Χ. 2. 
ἐχαϑίσαμεν γυναῖκας ἀλλοτρίας, ἀμαῖ- 
ἬῖΙΣ ὈΧΌΤΟΒ ῬοΓόβτηαθ. ΥὙ166 εἴ 
ν᾿. 10.114. 17. 18. Νδῆς ΧΙ. 48. 
37..ῬἘ8. ΟΧΧΙ. δ. ἐχεῖ ἐκάνισαν 5)ρό-- 
γΡ!. εἷς κρίσιν 1! βράεια Βαῦρμὲ νὲὶ 
οοἰϊοοαίς ξιψιέ τΆγΟΠΙ Δα Ἰυάϊοίυχα. 
168. ΧΗ͂Ν ΓΠ. 8. οὐ καϑίσω (4). χαϑιὼ) 
χήρα, ΠΟΙ. ϑοῦοῦο υὸ νρυὰ. Αεἰαδ 
Ἄνα, Ῥβ. ΧΎΪῚ. 1. Ιἄφχὰ Ῥσον. 
ΧΑ, 8, 00] χαθίζειν βοᾷ. ἀπὸ 68: 5χγο- 
φμἰ γειμούμηι ἤσποτ αὖ ἀΐφμο. (ΓΕ. 
τρίίᾳιοβ [αἴ εἰ ΡΒ. 1. 2. συᾷ. ΥΨ. 
16. υνὶ ῥτο ἐκάϑισαν τηθ]ὰ5 Ἰδεόγό- 
ἴυν ἐχάδισας γαχία τοχέυτὰ ΕΘ ρὲ, --- 
Ἴτυν ΟδαΙα. σεάεο. δῇ. ΨΊ. 10. 

χριτήριον ἰχάλιφε, }υδιοίυτα βοάϊς. Ὁ. 
γι 36. τὰ χῳτήριον, καϑίσει, πῸϊ δά. 
Ἐτδηροῖ. τ81]16 χαϑήσει. ---- ΓΝ» 

το, ΡΙΆ, υἱοίον, ἱε. ργαοραίοί. ΑἹ. 
ἕν, 111. 18. καθίσας. Τα Β16 118. 
ϑεά ν, 19. ἴῃ. εχ. Ἰερίίας μοϊϊι5 
ταχίσας. ---- γγ7λ)» φυΐοδοο. ἄςφῃ. ΨῚΠΙ. 

4. --- Ἴ25), ΡΙΗ. ζάδφιισ σέπε. 1 ϑδτη. 

ΧΧΧ. 10. ϑδδηθαχα ἐσρυθθθεγαπξ. 
ὙΊρῖρμ8 ὀχμαυδβί ἃς γα ἰαββί[υΐπα 
κε ςοὐξίηματα πὸ ναϊοηΐθβ βϑᾶθ- 
Ῥδηϊ᾽ 8. βιι8ϑιορὰηΐ ᾿φὰ ἰογτθηΐδαι. 
ΑἸ18 ἀυσοαθθ ἴῃ 1οοἷα καϑίδειν οἰΐο- 
δώηι δοίερε πιοῖδξ. --- ϑωηχῷ οὐσίάεο. 
αὶ ϑδια. ΧΙ. 1. βςς. ΑἸοσχ. ἐκάθισαν 
ἀπὸ ψ}1. χαῤίζειν ροξ ἱ..ᾳ. σερικαῤίζειν. 
--- ΝΡ» οἰαπιο. Νεὶ. ΑἹ. 7. ζου- 

βύξζαοτε τοβοπι 86 Ὀγοο]απιασὸ ΓΕ ρει 
απ Ἰἀρτη 486 εϑέ. --- ἤ γ, ἐχπέίο. 

Ἰκνῖς. ΧΘ 9. 86... ΑἸοχ. χαϑίσῃ ἐπ᾽ 
(φιοά νἱάδίιν ὅ8θθ 8[τ|8 ἸΏἘΕΣΡΊσΟ- 
8.8), ϑαεῦβυ τηϊηΐτλα ἀἴγοσθο,. ὅδ᾽. δὲ 
ΜΟΣΏΔΟΒ]υΣη φἰ ΣΉ, (0 δἰ, ἀβυσρδῖυς. 
ψιάθ χιοηὰθ πῆγα 8. νυ. χάϑιφμαι. 
- λυ φιΐοσοο. Ῥτον.. ΧΧΤΙ. 10. 

-- γτῦ, τεάθο. Νυχα. ΧΙ. 4. δαί. 
Ι. 45. 7108. . 4. ἴπ οἴη 18 
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Καδίφω ἐπὶ τὸ τεκεῖν. 

εἸοοῖδ Ιοσο “12:9 ἰδβετυμηῖ -χγόν. -- 
5} αοσμτεδο. Τῆς. 23 ὅδ. ΧΙΠ]. 

31.--- Κυϑύζων εἰὰ ἐκ δεξιῶν, αἰδφωεπι 
“ἐδὲ ζαζενε αποίογίξαίε εἰ 

ααἱ «ὐνιπέος λοπαῖες ῥτγουέ- 
ἄεγο. ἄτα. ΧΙἼ͵]Ι. 19. 690}. 1 ὅάζγι. 
χτχ. 95. ες 1 Νδουβῃ. Χ, 68. 58. 
ΟΧ, 1. -- 1 Μδϑρς. Ἡ. 7. οἰΐοξε υεγ- 
Ξατὶ, 0011. Ῥτον, ΧΧΙΠ, 10. 
δι κ᾽ ΖΩ͂ ἘΠῚ) ΤΟὴ ὙΕΚΕΙ" Ν, 

ὁ κράργε βαοῖο αἀ ρατϊεπάαπι. ΤΊ 

ϑγτατι. ἴε5. ΟΧΡΨῚ. 9. οχ Ηρ. 
ποῖ γαπρέτε πδετο ος πιαϊγὶ δ; 5. 
ματίμς ἐπεέδεεπι ασενε. 
ΚΑΘΙΉΜΙ, ἀεπιϊξίο. ὅη.)» ἩΙρΗ. 

8 ΤῊ» χμέεξοετε ζαοῖο. Ἐχοά. ΧΥΗ. 

11. ὅταν δὲ καϑῆχε τὰς χεζας, οὐπα 
δαυΐειι ἐἰεπιἐεγεὲ τλδηυβ. ΟἸοιθ. ἷπ 

Οεῖαι. καϑϑῆκεν, ἀφῆκεν, χατήγαγεν. ---- 

"21 Βῖρῖν. 8 γῶν Ῥεγοιεϊο. 1 ϑδτα, 
αὐ 16. Ψαῖραε. εἰ πιῤῥέοδαί. Βεω» 
ηυοοὰ τεπρῦπι. --- 7» ΗΙΡη. ἃ 

Ἔν τεάῖγε 7οἷο. 1 Ῥὰν. ΧΧΙ. 97. 

ΟΣ ἩΠΡΆ. αὐγιοῖο. Ζαοῖ. ΧΙ. 

13. --. - ϑγῦν. Ἄψα. ϑγτήμη, Ἔποοά. 

1εν. ΧΙ]. 4. υδἱ ἰδθθῃ Ρῖο καθιεῖτα 
Μοπεῖ. Ἰεσεπάυτα ςοη]ιο χαθίσασα. 
- ἜΠν Ομαϊά. Το ΨΙΙ. 46. αδὶ 

, ἄοτα νόσεβ λαβίημι οἱ κάθημαι Ῥεῦ- 
τηυῖδῖδο τερετιυπίως. 

ἐ ΚΑΘΙΚΝΚΕΚΌΜΑΙ, ἐαπρο, αἰϊηρο 
γχν, ΗΙΡΒ. 8 ν)}}. Ἐχοά. ΧΙ]. ἯΙ. 

καϑῆξέσθι (ϑῖς ὀπίπι Ἰόριε ᾿ῳ,. Βσπ. ἴῃ 
Ῥεοΐες. δά ΤΧΧ Ἱπὶϊ. ο. 3. Ῥγὸ 
χαϑίγετι σεὶ, ὃξ 411}, "χαϑίξενε,.) τῆς ᾿ 
φλιᾶς, αἰδηεριίε Ἰππισὶ. Οοβα. ζῃ 
Οοίδε. Καδίζεσθαι, καθάλψασθαι, ἢ χρο- 
Ἴ  ἃ ποῤῥ Ῥέο καθίξεσθε, 

ἣ κχρατήσατε. ΘΒΥΟἾ. 
ψρρτυ ἣν Εὰ ἈᾺᾺ οσττὶιρίο ἕο χαβ- 

ε σὴ καθάψασθε, κρατήσατε. 

ΚΑΘΙΚΟΜΑΙ, αἰδέηρο. ὙΠ» 

ΝΙΡΒ. «ΠΩ ναὶ ἌΓΕν ἕηῆβρο. 

τα μου, ρετυόπεΐ ἐρίε πα πιο. 

ΚΑΘΥΠΤΥΔΆΜΑΥ, ἀἐυοίστϑιν». ΧΈ.111.. 

12 

το 

᾿πρπατὶ ἢ 

Καθίστηιοι. 

91. τετενὰ καθιστάμενα. Ἐϊευγοβ. Ἰαϑ- 
ἥπτατα;, ἐπάνω απίτενα,. 

ΚΑΘΕΣΙΣ, δεάδ. Τὰ» ᾿πἴη. ἃ 

αὐϑδόν, ἰάδιν. όγεπι. ΧΙΪΧ. 7. 99. 
βαθύνετε εἰς κάθισιν. ᾿ Οτοιίι8 ἱπίοεγρτε- Κ 
ἰαϊοΓ αὐῤον ἡ ἡβ. μπάα φιατίε. Ἐὶ πιτηϊ- 

ἀορτεςδῖο, λαδίἑαίϊο ἐπ ἰοοὶς 
ἀρρτειείε, ἃ καθίϑω, δεάετο ζαοῖο. 
ΚΑ ΘΙΣΜΑ, 5εξδίο, Ῥαιδα. Ἐπϑι 

ἘΠῚ ἐπ γργείδεῖο δοῦ ΠΡΌ: ποῖδε 

τηυιϑίςε ἀρυᾷ ἩδεΡτεεοβ. Ρ8. ΧΧΊΠ. 
10. ΧΙ. 11. ΟΥ δὰ ἅν. ν. ϑδίερῃ. 
16 Μογηο δὰ δῶσ. ὅ46γ. Ρ. 978. --- 
"22 ἐφμεἐπέμγα. [110. ων: ΧΝ. 

Ὁ. 866. Οοἶδὶ. οἵ 1ἰρ5. 
ΚΑΘΙΣΤΗΜΙ, οοηϑίίμο, εἰαδειο, 

οοηδίδίο, δίο, ἴξ. γτοξέϊίωο, τεάμοο, αἀ0- 
φμέτο, "ἐπιο. Ἡθνν ούμργοσο. 3. Ῥαγ. 

ΧΧΙ͂Σ. 4. --α ΝῚΔ : ΝΣ Καὶ οἱ 

ΗἸΡ". 4 Ῥαγαὶ. ΧΧΥΤΠ. 15. δες. 
ΧΙΙ͂Ν. 48. --- 6 ἊΣ ΗἸρῆ. ἀο- 

πεϊπατὶ ζαποίο. Ῥ8. ΜΠ, 6. --- δ» ἊΣ 

ἬΝρΗ. ἃ 2» ἴοοο, ροπο. .1ο8. ΥἹ. 

928. .-.. ττυτ Ομ]. Αρῇ. δ 

ἐγαπιοῖγε [αοῖο. Ὦλδη. 11. 21. 

καθιστᾷ βασιλεῖς. . [τὰ ΒΙ6} 19. δοά 
καθιστᾷ 101 ρου ρετίποῖ ΒΟ Σ: 

πάτα ἰη Οτροίο ἐσ ἰγαϊθοῖο ψετθο- 
Ταυμὶ ΔΙθΪ αυοασα ΟὈνΪΔ. --- Ὁ; 

Ηἰρῆἢ. ἃ ἢν» «ἰαίμο, οοἰΐοοο. 1 ὅΆτΩ. 

ν,.5..- - οὐγϑτν Ομ5]ά. Αρβ. ἀο- 

ἀοπιέπενι σοηδεξιο. 
Τ᾽ 8η. 11. 48. χἀείστησεν αὑτὸν ἐπὶ σά- 
σης Βαβυλῶνος, ρταζεοιέ Π]υτα πηϊ- 
γετϑοα ΒΑΡΎ ]οπΒ ῥχονίποι. Οσπξ, 
1 Μεαοῖ. ΥἹ. 14. εἰ Με. ΧΧΙΥ͂. 
45. --- ΡΤ, οοηγπιον. ἃ Ῥαν. ΧΧΥ. 

8. ὡς κατίστη ἡ βασιλεία ἐν χειρὶ αὐτοῦ, 
οὐπὰ οοηγπιατείμν τερτιῦγα 1Π τΩΔηῸ 
Τρεῖαϑ. --- ἌΡ ΡΊΉ. ργαποῖο, ὑγα- 

ἀοῖο, 

.φῆζιο. 1 Ῥαταὶ. ἐχ. 29. Ὅλη. 1. 11. 
πὸ, Ομαϊά. Ῥαὰ. ἰάοη. Ὦδῃ. 

ὅγτασι, Ῥεοΐπι. ΧΧΧΨΊΙ. “. χαϑίχε- - 11. 12. οἷς κατέστησας ἐπὶ τὰ ἢ ἔργα 
᾿ τῆς χώρας Βαβυλῶνος, ατιὸΒ γνα{εοίδις 
ὝΒΡας τον ίποίρο - ΒΑ Υ]οτάθ, ὙΙάΘ 

φ 



Καθίσσημι. 

4 ες ὕδη. 11. 40. οἱ 11.ὄ 15. Αἀὰάες 
Ὠδη. 11. 94. 8β6.. ὁοᾶα. ΟΠ ΐδ8. --- 
Γῆ» Ρασί. Ῥδῆ. ὠποίμα. 2. ϑδυη. 

1. 89. καθεσταμένος ὑπὸ τοῦ βασιλέως, 
οοπαί μίις ἃ τασθ, ὉὉὲ καθίστημι πο- 
ἰδΐ οοπδίϊωο αἴσμεηι τέρεηι. Ζομα- 
ΤᾺ8 [,6Χ. οο]. 1165. χαθεσταμένος, ἀντὶ 
τοῦ ἐπιτεταγμένος :- δὶ νἱ]ά. ΤΙ Δη- 
ὯΠ8. --- υρνὴ» δεαθπεπέμηι. Ἐθοἢ. 

ΧΧΧΙΨΝ. 18. τὸ καθεσεηκὸς ὕδωρ ἐκ’- 
“τί, ΔΩ] ΌΔΙΩ σέαπέεηι ὈΪὈ18Ε18. ---- ἿΡ » 

Ν:Ρρἢ. ἃ Ἰ}» διαδίπον. Ῥτον. ΧΧΊΧ, 

14. ὁ ϑερόνος αὐτοῦ εἰς μαρτύριον χατα- 
σταϑήσεται, τὨτοΙιΘ 6ἦ}18 ἰπ [αϑεϊγηο- 
Ὠΐατα δἰαδεϊοίμτ. ---α 2)» ἐπωρο. 

ο. 

Ῥραΐμῃ. 11. 6. Ψίάδθ 8. ν. τηγιῦῶ. 

Ἀορο8 δρυά ΟγἹεπίαβϊθϑ ποΐοβ 6886 
Βα[19 οοηϑίδί. --- ν9: ΝΠ» 

Νίρῃ. εἱ ΗΠρΡ. ἃ ὅν». 1 ὅδ. 1. 

96. Χ. 19. 1 ες. ΙΝ. 5. 168. ΠῚ]. 
12. καταστήσεται εἰς χρίσιν κύριος, δἰαδὲξ 
δα 1παϊείυτη Τλοχαϊη8. 96Γ.. ΧΕΥ͂Ὶ. 
4, οἵ Αἰἱδὶ βριι8. Δα ἀθ ϑγτησα. 
Ρε. ΤΧΧΧΙ͂. 8. --- ἸΏ ἄο. Οθμ68. 

ΧΙ]. 41. δαί. 1. 156. 1 Ῥαγ. ΧΙ. 
18. οἱ 410]. Αἀάς ϑὅγιητη. Εχοά. 
γΠ. 1. πιπὸν: ὙΠ, Καὶ εἰ 

ΗΙρΙ". 705. ΧΧ. 9. 1 Λα: ΥἹ. 81. 
2 Ῥαν. ΧΙΧ. ὅ. --- γὼ ΡΒ. ργα- 

οἷρίο. 43. ϑότα. ΨΊ. 21. ---- οὖς, οὗ- 

ἃ τὐὗῦγογ. Νοῆ. ΧΙΠΠ. 190. υδ]᾽ Ῥγὸ 
κατίστησαν ἸΟΠΈΤΘ τ 8]]6 τ χατεσχρά- 
ζοντο. --- ἽΡΘ ὌΠ» Καὶ εἰ 

Ηρ. σεη. ΧΧΧΙΣ. 4. ΧΙ]. 84. 
9 ερ. ΧΧΙ!. δ. εἴ 4110] εϑθρίι8. --- 
ἜΡΘ : ἼΡΕ» ρασί. Καὶ εἴ Ηορβ. 

Νυ. ΧΧΧΙ. 48. 2 Ῥαγ. ΧΧΧΙΨ. 
10. -- ὙΠ, »γαξεοίενα. Νυνα. 

ΠῚ. 89. --- Τὴ) Ῥγαζξοίειδ. ῶ Ῥασ. 
ΧΧΧΙ. 18. 9εν. ΧΧ.Ὶ. -- 3}: 

Ὁ) 7. Καὶ εἰ Ηρ. δους. ΧΙΧ. 

16. ἐὰν δὲ καταστῇ μάρτυς ἄδιχος κατὰ 
ἀνδρώσου, 8ῖ διΐδαι ἴεβίῖβ 1πΊυ}8 
ἐπσιγραί ΤΟὨΓΑ Ποιηΐποη. Ὠδαΐ, 
ΧΧΥ. 6. παιδίον, ὃ ἐὰν τεχϑῇ, κα- 

δ 
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ἀργυρίου (Ῥτο ἀντὶ ἀργυρίου. 

Καϑοδηγέω. 

τασταϑήσιται ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ τετε- 
λευτηχότος, ἰπΐαῃΒ, 40] πδῖυ8 που, 
οοποίμοί" ΘΧ ὩὨοΙΩΪη6 τηογίαὶ, 56. 
ἤθοτοβ. «00. ΧΥ͂]. 18. χατήστησέ με 
ὥσασερ σχοσὸν, σίαἰμὶέ τὴ ὈΦΣΩ 
ταοίΐδιῃ. 6. ΧΧΧ. 20. ἕως καταστήσῃ 7 
ἐγχε καρδίας αὐτοῦ, ἄσποο οονε)ῖ- 
οἱαΐ αἰοορεύα οὐτάϊα βυὶ. Ὠδῃ. Π]. 
30. βες. οοά, (ΒΪ5. --- 90» Ομαϊά. 

Αρδ. δι. Υ͂. 12. ΥἹ. 1. --- 2» 

σοφμῖγο, εἰπο. 9ε:. ΧΧΧΙΙ. 26. κα- 
φάστησον σεαυτὸν (Ἰερὲ σεαυτῷ) ἀγρὸν 

γιάε 1, 
Βοβ. Ε]]}08. αν. ραζ. 99δ.), αοφμὲγε 
ΕΡῚ ἀρτυμπιὶ ῬΣῸ δΌΓΟ. ---- ΩΣ Ὁ 

ΔΨ, Καὶ οἱ Ηἰρῃ. 1 ϑδται. Ψ'΄. 8. 

οἱ 11. χατέστησαν αὑτὸν εἷς τὸν τόπον 
αὑτοῦ, γεοδίἰμογηΐ {Π᾿πῸσὰ ἴῃ Ἰοσα χα 
Βυυσχη, 1 ὅδ. ΧΧΧ. 19. χάτέστῃ «τὸ 
πνεῦμά αὐτοῦ ἐν αὑτῷ, γεάϊδαΐ ερ᾽τὶξι 5 
εἦυ8 δὰ Π]ὰτ. ΜΙ οἰ 9εν. ΧΧῚΤ]. 
8..-- (Ὁ : ὈΥΟ ΤΠ Καὶ εἰ Πρ». 

σε. ΧΙΝΙΙ. 6. Ἐχοά. 11. 14. Ν. 
14. Ναπι. Ι΄, 20. εἰ 4110] βεερίτιε. 
Ααάδ ὅγχητη. (δηΐ. [. 6. κατεστάθην. 
ἘΞΕ Ἐν, δὶ, Ααυ. 1 ὅ5πι. 11. 8. 

οὗ κατέστη, δὶ οοπειδίοδαίξ χοᾶ. 
ΝΟῺ ΒΘηθυ τ ἜΧΡτ βϑὶ, θεα 5βῖηα ἀι- 
Ῥο οὐτὰ ΚΠ Ἰερὶξ.- ΠΣ 

Καὶ εἰ Ηρ. σβὺ. ΧΙ]. 88. Αχυ. 
Τμοοά. ΕΟ ΙΧΧ Ρβαΐτα. ΙΧ. 91. οἱ 
ΧΙΙΝ. 18. Τιορίτυν ῥτεΐοτοα Ὁ) δῃ. 
ΧΠ]. 16. Βος. (8. υὐὶ εβὲ ἀδοίαγατε, 
ἱ, 4. συνίστημι, (0]]. ΗΙδέ. 808. ν. 61. 
θα. ΧΙΨΝ. 18. ς0]]. Ηἰει. Β6]. νυν. 
14. ϑδρ. Χ. 7. καϑέστηκε, ρεττεα τι ςὲΐ. 
ψυΐϊχαῖ. οὐπμδίαέ. 1 Μεδος. 1]. 90. 
κατέστησεν, ἐγααίαϊ!, οοηιπεὶέ, ὶ. ἡ. 

ἀφῆκε. ϑγτυβ: Ὡϑὶ ἐγαάξαΣι. 

νυΐσαῖ. οοπιηιὶδιί. 8 Μαος. Π]1. 5. 
ἅπασιν ἀνϑρώκποις εὑδόχιμοι καϑειστἤχει.- 
σαν, οὔθυΒ Βοχηηῖυβ ὈΓΟΒΒεὶ 
τοἀἀεδαπίμν. ϑορῇ. Απίρς. 1174. 
τῶν χαϑεστώτων. ὅ΄(Πο]. συμβαινόντων, 
γινομένων. 4. δος. Υ'΄. 35. χαϑεσε ναι 
σὸν νόμον, οομϑδέδέμεγε ἰεσεα. Ψιάς 
8110] Βασιλεὺς εἰ Τηρεσβύτερος. 

ΚΑΘΟΔΗΓΕΏ, ἐμ υἱὰ βδι. υέπρς 

Ἐπ 



γεεΐμωῖδ. Ααἀα. 

Καϑοδήγησις. 

ιἀκοο, σεμοο, ἀεάμοο. Ἵν , ΗΠΡΒ. 

ἃ 3)», ἔγε ἤροῖο. 7ετ. 1]. 6. πο ΠΤ} 

ΕΠρἢ. Τοῦ. ΧΤἼΙΙ. 28. καϑοδηγῶν. ἼΔ 
συοσιο Τποοά. υἱρ. ἢπ τίς 

Φοῦ. ΧΧΧΨΙΠΙΙΙ. 89. 
Ῥε. ΙΧ. Δ ΤΥΧΧΥῚἹ]. δ8. -- σῦν» 

ΡΙΗ. ᾳ. ἃ. ξσεσχίο ἱ. 6. ϑεσίμρἰ ἰοῦ Ὡποὸ 
ετίταλο. ἘςΣ. ΧΧΧΙΧ. 4. Μίάε δὰ 
᾿.}. [πιᾶον. ἀς Ἀίοι ἴῃ Οειοα δ. 
(χαὶ νοοεση Ηδῦς. Π]υδίταἴ 6 Ἰησυδ 

᾿ Ξιυμορίςλ, ἴῃ απ ἡ εδὶ ἀπιδι- 
ἶατε, οὗϊσε, οἱ ἴῃ (οηὐυρσδύομα (Γδη- 
βενα σμαγμαυεγσμπι ἀμοξτε εἰ δεάι- 
αενε. Εἶτας Ψυϊραῖμβ : σεάμοαπι {ε.) 
εἰ Ορροϊυτα ἴῃ Νοῖῖ58 ΟΥἹΈ οἶδ. 

ΦΕΛΑΘΟΔΗΊΗΣΙΣ, υἱῷ ἀδάπο. 

ἰϊο, ᾿. η. χαϑϑοδηγία. ΠῚ Ἴν» υαραδοτ, 

δε : ἴσηΐε ἐποεάαηι. Τηθοᾶοι. [68. 
ΧΧΧΥΙΙΙ. 15. ἐποίησε χαϑοδήγησιν : 
ὉὉΪ ΓΎΤΕ, ποπιθὴ 6886. μυΐαν!, 

ε φευάειις Π]πὰ δ αηίεοοθάθηξα ΠΟΥ" 

ΚΑΙΘΟΔΟΣ, γεάϊέια, οἴ ἴπ Ὀ]0Γ. 
κάϑοδει, τίοεε. ὈΌΝΒ εἴ ΟΣ. 

ἀυεὶ. εἰ μίαν. Α τῦνξ» υἱοες, υδοϊδιω. 

Νεδ. ΨῚ. 4. τέσσαρσι καϑόδοις, :8- 
[οὗ υἱρέδιια. Οὐἢο]. ΥΊ. 6. ἢ ἴξησιν 
(κατὰ) χιλίων ἔτὼν καϑόδους, δὶ ἡ τυθάμ 
ῬΕΡ 1.116 δηηοσαπι σοπϑεγϑίοηἐ 
Ἐ0᾽ χάϑοδο; ποίας ἑΐεγαίο σμγ δ γό- 
ἀξμπῖες ἀπποε. (61. 1]. 98. χκαϑ- 

ἐ έδευς (Ῥ»το χατὰ καϑόδους) «ολλὰς 
χαχώσει παρδίαν σου, Ταῦ 8 υἱοϊδειΣ 
ϑοσδθῖς οοσ ἀπ. Υὶ8ὼ6 δὰ ἢ. ]. 
Μοπῖῦ Αηυ. Ἐχοὰ. ΧΧΧΙΝ. 24. 
Ϊά. 1 ὅδτὰ. 11. 10. χάϑοδον ἐν χαϑόδῳ. 
ΙΔ. 1 ϑδζη. ΧΧΗ. 6. 3 πάν. 1. 94. 
ταὗδοδος οὐχ ὅτι σα, ἔσται, εἰς κοίλην Συ- 
βίαν, τεεέμε ΌὈΌΪ ὯΟΠ δτηρίΐυς οΥὶξ ἴῃ 
(αἸεδγείδι. «“σ0θορἷ. Α. {. ΧΙ. ῷ. 
Ρ. 5650. Ηκν. ἀσποχλείετα; σοι ἡ ὁδός. 

ε Δρυὰ Ροϊγ᾽. ΕΥ̓. 62. 8. ἀϊοίζυν ἀδ 
γεάμμ αὖ εΣέϊο. Ἠδεγοὶ. Καϑόδοις, 
ἀγωγαῖς, χύχλοις. Ῥτο κύκλοις δυϊ 88 
συρόδως Βαρεί. Τῆοαι. Μασ. Κάϑοδος, 
Ἀγσιχόρ: ἑαιάνοδος δὲ ᾿Ελληνιχόν. Ι΄οτὰ 
γοῦθα βι)πρις ἐσ ὅπ! Ερἰ8- 
1014, ηαυᾶ πάδοδος Ρ͵Ὸ γεάμμ ὑδυγρᾶ- 
ἕυτγ, 

128 Καϑότει. 

ΒΚΑΘΟΔΟΝ. 058. ρίεπεμιίο. 

ϑγιααι, 2 ὅΐδπι. ΧΧΨΥΊΠ]1. 20. χαϑό- 
λον τὸ μῆκος αὐτοῦ. Κυεγδαῖρίο χαϑ᾽ 7, 
ὅλον τ. μ. α. ἰεροπάυπι νἹάείατ. 

ΚΑΘΟΊΛΟΥ, ογηπῖπο, ρίαπε, ργον- 
45, α. α. . Ῥὲν ἰοίωμπι. (δπῖ, ΤΥ. Ῥαετ. 
γ. 34. οὐχ ἥψατο αὑτῶν τὸ χαϑόλου 
τὸ αὖρ, ἰστιῖθ ῥἷδπβ [Π05 Ὡοη ὑδερτ. 
ΟἸοββ. ΜΚ. ἰὴ Οδηξοδ ὅοσ. Καθόλου, 
τὸ συνόλον. Οομῖ. Αςί. ΓΝ. 18. γιάθ 
Δὲ 8. αὐτός. 
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΕΏ, οοηλίεοτ, ρα- 

ΟἾΣΟΟΥ͂, ἀεερομάεο, δροηάεο. τον ἀε- αὶ 

Φροδο. ΟΥθηθβ [πἰεγρτεῖεβ Ἐχοὰ. 
ΧΧΙ. 8. 9. χαϑωμολογήσατο οἴ χαϑο- 
μολογήσετοι. 

ΚΑΘΟΠΛΙΖΩ, ἄγηνο, στε ἱπάπο. 
τ Ῥίυγαὶ. φιιπίαί,. δγτατη. 

εἰΐδηι (βθο. οοά. γαϊ. εἰ Β4811.) ψυ. 
Εχ. ΧΙ. 18. μαῦεὶ χαϑωπλυσμένοι, 
αγτπαί. 49 Μδεος. ΡΥ. 40. ΧΥ͂. 11. 
4 Μεος. ΝἼ]. 11. ϑυμωατηρίῳ καϑω- 
«λισμάνος, [υτθυ]ο ἐνδέγμοίμα. Μιὰ αὶ 
βε]υσηίετα αὐτου τη. 
ΚΑΘΟΠΛΙΖΟΜΑΙ ὌΠΛΟΙΣ, αγ- 

"εἶδ ἐπεί γ μοί δίηι. Ἰ2 δ ΒΓ, ἐγαοίο 

οἶγρεμηι. ὅετ. ΧΙ. Ὁ. 
ΚΑΘΟΡΑΏ, ρεγερίοῖο. ΓΜ, τὲ» 

ἄτο. Ναπ. ΧΧΙΡ. 4Φ. Αἀᾷεῖ 05. 
Χ. 4. υῦι᾽ π|ἢ}} οχίδε ἱἰπ ἰοχῖ ΗἩθῦν. 
γος. ΧΧΙΠῚ. 29. 8 Μδοοδῆ. [11]. 
11]. 

ΚΑΘΟΡῬΜΙΟΝ, ἐιρλδ ὌΝ 07- 

παίμ. ἘΖο5. 1]. 18. περιετίθετο τὰ 
ἐνώτια καὶ τὰ καϑόριμα αὐτῆς, οἰτοιπι- 
Ῥομορδὶ 510] ἰπϑιγοϑ οἱ πιονίζία βυ. 
Ἠδβγοΐ. χαϑόρμια, τὰ ἔνορμα «εριϑέ- 
ματα ἀῤῥαβωνακὰ, ἣ κόσμια περιτρα- 
χήλια. Ικχ. στ: ΜΆ. Βσοεπι. 
ἐβαναρ περιτραχήλια, «τρί έματα. 
ΟἸοβα. Μϑ8. ἴῃ Ῥσορῇ. χαϑόρμμα, «Ἐ- 
ρέματα. 

ἘΚΑΘΟΊΣΟΝ, εἶνα καϑ᾿ ὅσον, σμα- 
ἐεπιϑ, σμαπέμηι. ϑιτ. ΧΤ.111. 80. 

ΚΑΘΟΊΤΙ, δεομπάπηι φμοῦ, ργομί. 
ἽΝ: ἴῃς. 7208. ΧΙ. 9. ΧΧ Ἐχ. 

1. 14. καϑότι --- φοσούτῳ πλείους. ----- 
5.0, δοεομπάμηι ο5.. ἴεν. ΧΧΝ. 16. 

νε: 



Καϑυβρίζο. 

4 -ὦ ΚΝ, 4πάγε. “πὰ. ΓΧ, 58. 566. 

οοἷ. ΑἸ]οχ. δὲ ἰδσηθπ βἰπα ἀυθὶο 16- 
ϑομάι 681 χαὶ τί ὅτι, σὲ φσματε, αυοὰ 
τα αυὶ Πρ τὶ Βαθθηί. 

ΚΑΘΥΒΡΙ ΖΩ, ἐη)μγία α[έοὶο, οοη- 
ἱμηιοῖϊα αὐιοῖο. γιθγγ, ΗἸΡΆ. « γη5, 

εἰϊκάο. Ῥτον. ΧΙΧ. 28. --Ἦ ΓΙ» νεπ- 

ἐἶο. ὅότοτῃ. 1. 2. υδὶ δἷπο ἀυρὶο 
ἰεραταπί 7} ἼΠ» ῬΕΣ Πα], ποῦ 

ΡεΣ Βεθοῖ, ἃ τοῦ. “17}ν ϑυρεγδέγο, 
ὃ ἑπεφοΐδεοετο, ὑβρίζειν. . 

ΚΑΙΘΥΓΡΟΣ, ἐερπίμ. νῶν» οα- 

παηι. ΒεΙῖσαὶ 50. ΧἼ,, 16, κάθυγρον. 
ΚΑΘΥΜΝΕΊΏ, οαπο. 5.071, ῬῚΒ. 

ἴαμᾶο. 4 Ῥανταὶ. ΧΧΧ. 91]. χαϑυμ- 
νοῦντες τῷ κυρίῳ ἡμέραν καϑ᾿ ἡμέραν, 
σαπεπίοες ϑοταῖπο, ἢ. 6. ἴῃ Ἰδπ ἀδθῖὴ 
Βοταῖηὶ αυοιἀϊθ. ΑἸΐΔ86 ψογθατω 
Οεεθοΐβ οἰπ οδϑι οοπδίγαϊ- 
(γ, “οἱ πἰρτιϊῆοαί οσἰεόναγε. δὶς 

ς ΑἸοΡὨσου {Ἑ(4ΜὉΡ. 11. Ερ. 2. ραρ. 920. 
χαϑυμνεῖ τὰς ὑπηνίμους αὐτοῦ δόξας, 

οεἰσῦγαγέ ᾿νϑηῦοβϑβ οἷ 19 ΘΠ ΘΠ Ε145. 
γιάδ φυσαὰθ αὐοὸ αχ ΡΕπίλγοπο ἴῃ 
Οὐἱοί. Ρ. 117. δὰ ΠΠΠἸυτ ποίας Βοῖ-. 
δἴοειιβ. 

"ΚΑΘΥΠΕΡΘΕ, ἀδϑερεν. 8 Μϑος. 
ΤΡ. 8. ϑυϊήαδβ; χαϑύπσερϑεν, ὑπερώνω- 
ὅν, 

ΚΑΘΥΠΝΟΊΏ, οδάονηιϊο. ΠΟ, 

ἁ ἀογηαϊδθ. Ῥτον. ΧΧΙΨΝ. 38. ἴῃς. 
014. χαϑυκανοῖξῷ, υ0υὉὲ᾽ δυΐί ἀυδ γοὺ- 
810η68 σοδϊ πογυπξ, ἤδπὶ οἰ ἄθπι δἐίβη 
ΕἸ ΡΟΪ ΟΣ νυστάζεις, δυΐ αἰϊοταϊτα Γ6- 
ἔδγεπάα εβὶ δὰ δηξθοθύθηβ "))- 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΏΩ, ἐαγάο, ἸπογῸν, 
ἀεείμμον. “χη, ΡΙΆ. φέγετο. Ἐχοά. 

ΧΧΙΠ. 29. δῖτ. ΧΥΙ. 16. υδ! χαϑυ- 
στερεῖν ποῖαι βριδίτατε, ἰγτίδπι τοά- 
ἄδγο, αἱ αἀὐυοαὰθ ᾿πτεγρσγοίαῖαβ οϑΐ 

« ϑγτιι8β. ψεσρα δυπῖ: οὗ μὴ χαϑυστε- 
ρήῆσε; ὑπομονὴν εὐσεβοῦς, ἀπε Β16Ἶ μι 
Ῥεγρδγδῖα σά α!αϊ: πονδίψεαπι τα- 
ἐαγταάαδιί ρμαῤἑεπέϊαπι ρῶς. ϑθῖγβϑο. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 28. πάσης τροφῆς καϑυστε- 
ρήσει, ΟΥ̓ νἹοίι αεαέεἐμοίαν. 

ΜΗ ΚΑΘΥΣΤΈΡΕΩ ΟΥ̓ ΚΟΔΟ- 

124 Καὶ. 

ΜΉΗΝΝ, ποπίαταο σα οσβονεις. ῬῖΓ 

ΡΠ. Του οο. 1 Ῥαν. ΧΧΨΥΙ. 27. 
ΚΑΘΥΦΑΓΝΩ, οθνέοχο, ἱπίσο. 

δ)» ῬΙΉ. ἐπιρίεο. Ἐχ. ΧΧΨΊΙΙ. 17. 

Φαάιη. Χ. 21. λων συλυτελῶν καϑυ- ἢ 
φασμίνων. Εἴοεγεῖι. καϑϑυφαίνεν,, ἐνδοῦ- 
γα!, ὑποχωρεῖ, χαϑυποβάλλειν. 

ΚΆΘΩΣΣ, σἰομέ. δ 7,}42» ἐπ φκο. 

Οομε]. 11. 4. αδὲὶ καϑὼς ροπίξυν 
Ῥῖο καθότι, Βος δέπδθα: δὲ. φδάσπι 
τὰ δωηπα μοζϊεὲ μοίεείαίε γαρὶ πα, 
φκιοχιά εἰ ἐϊδιμοτίξ. --- 1, ϑὲο, 1. 

γεοίε. Ἐχοά. Χ. 90. εος. οα. ΑἸ]ᾶ, [τ 
εα. Οομιρὶ. ἰορίταν οὕτως. -- ΠΟΥ), 
7μαία, ὁ τερίοπε. 1 Ῥαγ. ΧΧΊΝ. 81. 
ΧΧΥῚ. 19. --ἰοῦ, δεσιπάπα οἱ. δ 

Νυπι. ΧΧΥ͂Ὶ. ὅ4..ὄ 2 Μδος. 1. 91. 
καϑὼς, ἀᾶ (οι ροῦα ἕυχῃ, 
φμῖηι, ροείγμαηε ἸοΙλῖ. Αςι. 
ΨΙ]1. 17. 1 Ὅον. Υ,'΄. 7. 

"ΚΑΘΩῈΣ ἘΑΪΝ, φεαπᾶο, ξὲ εἶτε- 
Ῥ᾽Ιοϊνον. ϑίγδο ΧΙΝ. 11. τύχνον, καϑ.- 
ὡς δὰν ἔχης, εὐποίι; σεαυεῶ. Ναΐρα- 
ἴυ8: Μἶι, εἱ λαδες, δοποίαο ἐξομεν. 

ὅσα εἰ, σασὰ 1π Ν. Ἴ. τῷ εἰ κο- 

βροηῃᾶεί, ν. ος. Μδίδ. ΤΡ. 8. 6. 9. 
ψάὰ6 415] ἀεὶ εἰ ἅπαξ. 

ΚΑΙ, οἱ, ει, οέδαρε, δἰ ἐγιργϑνρδδ, σεν, 
γεΐα, παπι, δὶ, υεἷ, εεἀ, δὲ ἐαπεδν, ἐρὲ- 
ἕμν, εἰ πιῆο, ἑμπο, ἐὰ εφέ, φμοίί. 5}. 

γπαΐεγ. Οοη, ΧΧΧΨΥ. 14. ρονιπὶ 
ὯΣ: - ἢν» εἰἰαπι. 200. ΧΧΧΥ͂Ι. 

838. Οοπῖεν .ο.. ΧΥ. 20. εἰ αὐ ὁχ 
Ῥτοΐδηϊθ ποία Εἰθηθσιβ δὰ Τὰς. 1. 
θά. Ρ. 179. --- 2). Εχοὰ. ΧΙ]. 81. 

παὶ ὑμεῖς καὶ. υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, εἴ γοΒ εἰ 
.4]}} Ιϑσαδὶ. Ρβ. ΧΟΙ͂Ψ. 10. ΑἹ]. ὕδι. 
Ι,. 9. -π ἡ ρῥγῆχυιη. Οεη. ΧΧΧΥ͂, ᾿ 
.19. σοι ἔσται, καὶ τῷ σπίρμιατί δου μεσά 
σε δώσω τὴν γῆν ταύτην, ΟῚ ετἰς, 14 
δδὲ : βιχίηὶ ἴπο τὲ ἄαθο δὴς 
“ὌογγΆΩ. (σηΐξεῦι ΟἸδϑοῖ! Ῥδηοῖοσ. 
ϑαστ. Ὁ. 604. Εχοᾶ. ΥΙ]. 9. καὶ ἐρεῖς 
᾿δλαρὼν, ἔωπο ἀΐοον Αβγοπὶ. 31 ε εἰ 
-ΘεἽῃο5. ΧΥΠΙ.. 10. δὲ οουῦ. Μδτγσο. 
ΚΝ. 37. οἱ δὰ Ἀ. 1, ΕἸδβῃογιε Ὁ. 14]. 
γιά ᾳυσχιρ [χ. Ν. ΤΊ 8. ἢ. ν. 

ΥΙ 



Καὶ. 128. 

οἾδυ. ΧΥῚ. 2. χαὶ οὖκ ἀκυθανεῖτα;, μὲ 
ον Ὡποχιδλοτ, νοὶ πΕ Ἰπου δῖ. ἱὰρ 
εἰ συὰ. ΧΙΝ. 15. 9 Ῥασ. ΧΧΙΧ, 10. 
Νεὰ. ΧΙ. 6. 9. ἃ Βες. ΣΙΝ. 10. 
Ιου. ΧΧΥῚΙ. 483. καὶ ἡ γῆ ἐγκατα- 
λωφόήσετα. ὑκ᾽ αὐτῶν, φμία ἴοττα ταὶ» 
απεῖυγ δῷ 1116. Ῥραῖται, ΠΙΧΣ. 14. οἱ 
ΟΝ]. 18. χαὶ ματαία σωτηρία ἀνθρώ- 
αου, πατξ ὙΒΠΑ δαὶ 8810 [λοι ϊ υ1η. 
ΘΥΤΏΙ. ὈΤΊΟΣΙ ἰοοο ματαία γάρ. (Γ΄. 

ὁ σεδοβ. ΧΧΧ. 927. υὃνῖ υχχ ρῥγεα - 
ἤἄχυτα ἡ ῬΕΥ γὰρ ΡαΓΙος ἱπίεεργθ- 
᾿ϑἴν. Εχοα. ΧΙ. 13. χαὶ ὄψομα 
σὸ αὗμα, δ᾽ νδγῸ ΒΒΒΡῸΪΠΕΊΆ. δας. 
ΧΥΊῚΣΙ. 9. καὶ ἐλεύσῃ τρὸς τοὺς )ερεῖς καὶ 
“γὸς νὸν πριτὴν, εἴ 1018 δὰ πβδοογάοξεθ, 
τεῖ δὰ γυάίσετα. (οηΐεσ ν. 129. υδί 
Ρτο χαὶ εοῖ ἢ, εἰ Μδᾶτς. ΙΝ. 27. 10}- 
4φμὲ Ελαπογυτὰ μάᾶρ. 130. Ὡ66 ποῦ 
Οἰρασίατα 45. ΡὨπΠοσίταὶ. Ρ. 122. ἃ. 

ς ποῖ. 4. πα. ἢ]. 21. χαὶ ἀφῆχο κ. τ. Δ. 
απ τρρτοσθί. [τὰ ἴαλιο. ΧΧΗ͂Ι. 
41. χαὶ σχότος ὑγένεεο, οἰ ᾿ΟΒΘΌΣΕΣ 
βετοπί. ὅ:6 δζατη 1,00. [Χ. 28. ΨΙΔ6 
Εἰαιρευπι δὰ Ἐν, 1. Ρ. 218. Ευϊ. 1. 
3. καὶ ἐ ἐγίπνο ἐν τῷ κρίνειν φοὺς χρισὰς, 
χαὶ ἐγέπτο λιμὸς ἐν γῇ, Βεοραῖ, οὐπὶ 
ἡυάϊοοο Ἰυά!οισθηῖ, νέ ἔμτρθο ἐχὶοίθ- 
Τεῖ ἴπ ὕεττα. Ηἰς Ῥχγίαβ καὶ δρϑαμδ 
γ] οοριϊαμα! ροπίξιιν, οἵ 41148 δεδρ 118 

ἀ ἴῃ [Π16115 ᾿Σοτοσύσῃ δὲ οδρίϊαμα. δὶς 
εὔσα δρυὰ ΖΕ] δηυμ Γ΄. Η. 11. 1. 
εἰ 31. εἴ 4101 ΟσΟΊΣΤΟΓΟ, 1 ἱΠα 106 
ονρεγνδγιῖ [π||. 5, 11. 10. καὶ νῦν 
βαωλεῖς σύνετε, ὩμΠΟ ἐσήέμν τεκεβ 1Π- 
{εἸΠερτῖο. να εἰ Αἰποβ ΥὟ. 397. εἴ 
οὐπίου Μασγο, Χ. 96. εἵ ἢ. 1. )ο]- 
ὅπηι Ρ. 498. δο Αςί. Χ, δ. εἰ δα ἢ. 
Ἰ, ΕἸσπιοσιση Ρ. 407. οἱ 8886}: Αὐν. 
βαστ. 10. Χ, ς. 1. Ρ. 468. Ῥβαΐτα. 

ΕΧΥΨΙΙ!. 1. ἐκ χωρὸς πάντων τῶν ἐχϑρῶν, 
χπαὶ ἐκ χερὸς Σαοὺλ, 6 τλῆ οχημίυτη 
Ἰηϊταλοοσίι, οἱ ἑηρτίηδ᾽ τηδηυ Κ,811}18. 
ἴὰ Ταάϊε, ΙΝ. 11. ἐν πάσῃ τῇ ̓Ιουδαίς 
καὶ “Ἱερουσαλὴμ, ἴπι ογοτ! 1268, εἰ ἐπ- 

Η]Ἰοτοόβοϊνταβ. (οπέ Μάχο. 1. 
ὅδ. 1]. 8. εΟὟΥ ἔπι δά Ματο. ΧΥῚ. 
5. Ρ. 530. 165. Υ. 4. τί σωήσω ἔτι ἀμ- 
τελῶν, καὶ οὖκ ἐποίησα αὑτῷ, αυϊὰ ἴα- 
οἴδση Δταρ ἴα Ὑ1Πη6θ, μοῦ Ποη ἔδοὶ 
11:. ψι6 εἐ ῬΕ. ΟΧΥ Π. 47. 8ιῖς οἵ 
αἰϊα9 καὶ βεεμίυ5 μγὸ ὃς υϑῃγρδζον, 

Καὶ. 

γ1ὰ6 ΕἸεπογυμ δῇ [κὸ. ΧΥ͂. 1ὅ, Ρ. 7 
448. Ζαρα, Υ11Π1. 19. καὶ τὴν ἀλήθειαν 
καὶ τὴν εἰρήνην ἡβεθνεν δε νοτιιδΐετα 
οἱ ρμδοοῃ ἀπ χαίβ. 146 εἰ Οδῶ. 
ΧΧΙ. 7. 51᾽ς οἴίδσῃη ἴῃ Ν. Τ. νιὰρ 
Ἑλθηοσυῖα δὰ 0. ΥἹ]Ι. 70. Ρ. 318. 
Μαὶ. 1. 4. ποῇῃο ἔγδίεσς εγδαῖ ἔβανιβ 
ὅδοοθι ἢ αἀἰοῖς Βοταίηυ, χαὶ ἠγάπησα 
φὸν ᾿Ιαχὼβ, οἱ ἰαπιέῃ διαανὶ δοορυχα. 
γί άο εἰ ΡΕ. ΧΙ ΙΝ. 18. εἰ ΕἸρηογυτω 
81 .20Ἀ. 1. 10. ρΡ. 993. --- "Ἢ. Μ4]. 
11. 17. Ὁ] καὶ Ῥ»γο ἢ μοπίζισα 6εἴ.---- 
ΣΝ» πωπο. αὶ ες. ΧΙΧ, 25. ἀρχῆ- 

ον ἴσλασα αὐτὴν, καὶ ἤγωγον αὑτὴν, 
80 ΒΜ Ὸ ἔδοϊ Πΐαυη, σέ πεπὸ δα δυσὶ 
απ. γ1ὰ6 εἰ 2 Ραν. ΧΧΧ. 8. Ες. 
ΧΧΥῚ. 18. Τοδ. ΙΝ-. 7. υϑὸὶ καὶ δειξδ 
τοῖς α΄ ψοῦσι εἰομὲ ποίλξ. 51τας. Χ. 34. 
Ὁ χαὶ δηΐδ οὖκ ἔστιν ῬῈΣ σέ δε δεὰ 
τραάοπάυμπι οβδῖ, ἢος 56η851 : δἷ ΠΟΩ 
δι. ΤΩΔ]ΟΓΕΘ Ῥγε βΒ[ΔΠΓΊΟΣῈ8 τηδρΊ15- 
ὰε Βοηοσγο αἶρη, αυδῃ εἰτηθηίε8 
Ἀουμ,. ὅδρ. ΠΕῚ καὶ, ἑάδα. ϑλτδο. 
ΧΧΙΠΙ. 18. υνὲὶ χαὶ δηίθ ἀσεβοῦς νοΣ- 
ἰεπάυτ 6βί ρμϑγν ἐάὦ επί. Βὶν. ΨἼ]. 15. 
καὶ απῖο γεωργίαν ποῖδὲ » 
Ῥνίμεξ. ῷ Μδος. ΧΙΥ, 38. χαὶ εἶς 
καὶ ψυχὸὴν ὁ ὑπὶρ τοῦ ᾿Ιουδασμοῦ παραβε- 
βλημένος, χυϊ εἰ οοτρὺβ δἰ δηϊπιδτι 
Ῥτο υάαίδτηο Ἔχροδιιογαῖ. (οηξ. ΤΊ. 
Ϊ, 15. 1 Ἴοδβ. Κ. 48. [τὰ ̓ ϑεοτωοϑ- 
[Βοχθϑ ἰη ΝΘ, ρ. 875. εἰς ὃ καὶ τὴν 
ξένην χαὶ τὴν δούλην ἐλθεῖν ἐξουσίαν ἔδωκαν 
οἱ νόμοι; εἴ Ρ. 80]. συπι ἀδογενθγιηΐ 
χαὶ τόν πατέρα χαὶ ἐμὲ δημύτας αὐτῶν 
εἶν. (οπέ. Ηεΐδβεη. ἰὴ ΕΡρἰ8ῖ. “Δοοδὲ 
168. ΧΧΥ. ῥὑ. 784. δίς. ΧΥ ΠῚ. 14. 
Ἰηργιηι. Ὁ. ΧΙ, 80. «εἀ. Ὁ. ΧΙ]. 
1. μὲ. δῖ... ΧΧΥ. 18. πιοάο. ὅδρ. 11. 
15. καὶ βλεπόμενος, υεἱ Δάϑροςξα, δε 
δάφροοσίι αὔδο. Φυἀ. ΧΙ͂Ν. 2. αἱ- 
ἐαηιθῆ δῃῖο οὐ χαταβήσεσθε. Φ0 ἢ. 
ΧΝ. 8. εἰίαηι, φμοχμο. ὅδρ. ΧΙ. 17. 
καὶ κτίσασα κόσμον, σία τλυγιάστῃ αυο- 
απ Ραγαψῖϊ. ϑ'ν. Χ. 5]. χαὶ ἐν σλούτῳ 
αοσαχῶς, ἈΥῸ οὗτος ἐν σ. “. Ηδιᾷ γᾶτο 
Ῥἰεσμπαϑιίοα μοπίξωηνς, ν. οϑ. 8 Ἐδβάγ. 
ΝΙ. 22. υϑὶ τερῖθ ορίϑζοϊα ἱποὶρίὶς 
ΡῈ καὶ, εἱ δῖσ. ΧΙ. 8. υ}]1] χαὶ ἕως 
Ῥ͵Ο ἕως Βα ]]Ιοβεγ. δῖ; 1. 28. υδὶ 
χαὶ δηΐδ ἐν τοῖς χείλεσι φεἴ ὥηπιΟ 8. 
δο, αἱ ς. ΧΙ, 850. δι... 1. 80. καὶ 

δ 

ἂν 



Καὶ. γὰρ. 

α δηῖθ ἀποχαλύψει Θοζῖ πανη, 60]]. ἴῃ. 
ΤΙ. 17. Ζυάϊςο. ΥἹ]. 14. εἴ 1 ον. ΧΙΝ. 
52. ϑῖγας, ΧΧΙ. 2. χαὶ περὶ τῶν προτέρων 
σου δεήθητι, δε εἰ ἀδ ᾿Υὶβιϊπΐ8β ἀθρστο- 
ολτα. (οπῆ. “Ζοἢ. ΥἹ. 10. 1]. 4. εἴ 
Οεαίαϊκοσυτ δὰ Αηϊ. 11. δ. 7. “01:8. 
ΙΝ. 13. χαὶ "Ἱερουσαλὴμ, οἕ πιαχίηιε 
Ἡ]γοβοίνταβ, ο0]1. Βο. ΧΥ͂Ι. 2. 
1 Μβοο. ]]. 1. ἔτους ἑνὸς χαὶ πεντη- 
ποστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ, ΔΏΠΟ αὐΐπαιϊδ- 

ὅ ροβίπιο ἘΠ δΡΓα ΟΘὨ ΘΒΙ ΠῚ υ ΤΏ. 
Οοπῖον ον. ἀ6 Ἰαϊοι δια ,. ΟΣ. 
Ρ. 70. 8β6α. οὐ. Ηεχτ. 1 Μδοο. Υἢ]. 
28. καὶ (το ἐπειδὴ) εἶδεν, ροείφμανι 
σοζηον. 1 Μεςος. ἼΠ]. 18. καὶ βα- 
σιλεύειν, μὲ τορτηδτθηῖ. ΤΡ. 111. 15. 
καὶ μὴ ἀκοῦσω, μὲ ἈΟῺ δυάΐδηι. 

ΚΑΙ ΓΑ, εἰεπῖπι. 2. Ῥεδίτη. 

ΟΧΧΧΥΙΙΙ. 10. ὉΡὶ ρῥῖὸο καί γε, 
εἰξαπε, Ῥοβιζυχω δδί. 

ΚΑΙ ΓῈ, εἰ, εἰίαηι, εἰ ρμγαίεγεα. 

δ. ἴῃς. Ῥραα. ΧΙ.1Π1. 10. Ααι. 

2 ὅδ. ΧΥ͂Ι. 11. καί γε ὅτι Ῥγὸ ὮΝ 

.5. -ς ὩΣ ΟΌΒεὶ. 11. 98. Αχυ, 
Ῥτου.ΧΧΥ.ἸΧΧ.οΟΡ. ΧΥ. 10. καὶ 
᾿γεαρεσζύτης, καί γε παλαμὸς, δὲ ΒΘΏΕΣ, εἰ 
εεἰδῖα Ἶδτ σταν]8. Ααυ. Ῥγον. ΧΧΥ͂. 
85. καί γε αὗται «αραβολαὶ, οἴϊαπι 
μα ϑυηΐ ρδγβροΐθ. Ααυ. [68. ΊΙ. 
18. --- Δ)... Αᾳυ. Εχοά. 11]. 9. χα 

ἀ γε ἰἱώραχκα γὺν τὸν ἀποθδλιμμὸν, εἰ »τα- 
ἐεγεα νἱϊ ορργοβϑϑίοῃθι. (ομέ. Αςί. 
11. 18. [,οχ. Ογτῖ} Μ5. Βγϑ. καί 
γε, φροσίτι δέ, (ομξ, εἰ [κις. ΧΙΧ. 
42. 

“ΚΑᾺῈ ἘΓ᾽, οἰξαπιδὶ, 5... ϑγτώτα. Ῥβ. 

ΧΙ, δ. 
“ΚΑῚ ΠΡΟΣΕΤΙ. 15 ὨΝ1. 2 581). 

ΧΥῚ. 11. ᾿ 
ΚΑΙΝΙΖΩ, ἑπποῦο, τεποῦο. ΟΣ ἼΤ᾽ 

4. ῬΙΉ. 1ε8.ὄ {Χ]. 4. --- "ἢ ἽΓ» ἰασεο. 

ϑορῆ. 1Π1.18. 1δρεγυπί οὕτὰ ΠΑ] 6} 

υὐν". δ᾽-. ΧΧΧΝΤΙ. 85. υδ] (α- 

ΤΊΘἢ ναίει ᾿ΤῸ χαινιεῖ Ἰο ΘΔ τη 6586 
βίαϊυϊς Οταρίυβ Ῥγοΐερ. ἴθ ΤΧΧ 
1μιῖ. Τ΄ Μ΄. οὰρ. 4. δ. 6. ὅ6ρ. Ψ1]. 

126 Καμινὸς. 

47. ἡ ὠφία καιξε; τὰ «άννα, Ββαρ᾿᾽ ΘΕ ας 
οτημἷδ πουὶδ ζογπεῖς ἐπα, 8. ἐπ πουας 
7όγπιας γεαϊσὶ!. 1 Μαος. Χ. 10. χαι- 
γίδειν τὴν αόλιν, τέσεγε δὲ τεραγαγε 
εἰν πὔρη. 9 Μδος. Ι΄. 11. υδὴ και- 
νειν πουαδ τὲς πιογὲ 8. ἐπηίωεγε ἢ 
ποῖδῖ. 

ΚΑΙΝΟῚΣ, που, αἴἴμς, ἱπμεϊαίες. 
ἽΠΝ αἰδι. 168. ΤΟΧΥ. 1δὅ. τοῖς δὲ 

δουλεύουσί μοι! κληθήσεται ὄνομνα καινὸν, 
116 διΐοθτ, χυΐ βεγνιυπΐ τα], ἱτε- 
Ῥοποίυν ποιλδη αἰῤια. (οηΐ, ᾳυς εχ 
Ἐχοά. 1. 8. ποϊδίδ διυιιῖ ϑΌργα ἴῃ ν. 
ἕτερος, εἰ Μδτο. ΧΥ. 17. οο}}. 1]. 4. 
Πσιδίυπι ἱπ Εταρτη. δα Εχοά. 1. 8. 
Ρ. 126. εἰ Ἐδδδβαϊαπι Αἄνεῦβ. ὅδοσ. 
1,10. ΝΙ]. γν. 191. -- ΘΙ Ῥξαῖνα. 

ΧΧΧΙΠ]. 8. ἄσατε αὐτῷ ᾧομα καινὸν, 
ἐδηϊίθ 1111 σαπείουχα πον. 46 εἴ 
Ρεβ. ΧΧΧΙ͂Χ. 4. ΧΙ. 1. ΟΧΙΧ. 
1. 1ε8. ΧΙ.Π1. 9. 10. Νονκηι οαπέὲ- 
οὶ (αποα ἀ6 σαπέϊοο ργαδαπεϊδεῖπιο 
τη] Θχρ]οδπάυπχ νἹἀείυτ. Οοπἔδν 
ΙκχὌ Ν. Τ. 8. ἢ. ν.) οχ Β16}}} 8θ- 
ἰοητα 10] αἰοίταγ, αὐοὰ οὉ πονυχα 
Ὀεμποδοίυτα [οἱ οοταροϑίτυπι, οἱ δῃ:-- 
[68 ποῖ ἀδοδηϊβίυμ θεῖ. Θυο ϑθῆβυ 
εἰ ῬΏΠ]ο ἀε ΥΙι. Μοϑβ. 12. 1. Ρ. 642. 
Ἰδγδδ! 8 οὐ σπίθα ᾳυσπάδτη οο- 
Ῥίοβυμη ἱηνοηΐζατη οἵ δαυδῖν 6118 
ἀυ]οϊβδίγηδστη ᾧσμα καινὸν ἴῃ ΠΟΠοΥΘΥΩ 
οὶ οθοΐῃι886 τηϑτηογαῖ. Οομδυ εἰ 
Ἄρος. Υ΄. 9. Αρυὰ Ιμιοϊδηυτη Τίτ. 
Ρ. 144. ΟἸπδίδοπιοβ καινὸν ᾧσμα 
τῶν νεοδιδάχτων διθυράμβων Δρρε]]αῖ, 
Ἅεν. ΧΧΧΙ, 22. ἔχτισιν χύριος σωτηρίαν 
εἰς καταφύτευσιν καινὴν, στεανὶς Ὠδι8 
βδ᾽ υὐδχὴ Ὀἰδηϊδοπο ἐπεδίέαία εἰ Ῥγαξ- 
ἐεν' παέμιγαπι γεὶ. Τία ΖΕ }ϊαπι8 Νν. Ἡ. ἐ 
Π.. ας. 14. 46 Χεῦχα : ἑαυτῷ δὲ εἰργά- 
ζετο καινὰς ὁδοὺς, καὶ «λοῦν ἀήθη, 51] 
δαΐδιηι ἐπμσαίας νἱαβ, οἱ ἐπεδοίξατε 
ΠΑ ρΑ. ΟΠ ὈΓεεῖοσ παίυγδη σαὶ 
Ῥάγαν. ΤΉσοη. 111. 25. υδὲ ἀπ 
ΨΘΓΒΙΟΠ6Β σοϑ]ογαπί. 16 δα ἢ. 1]. 
Οδρρεῖυπι ἱῃ Νοῖβ Οσῖ. Ρ. 54]. 
Αἀάς Αι. 2 δδΐι. ΧΧΙ. 16. --- 

γΓν Ἄννα, 1 ὅατα. ΧΧΠ. 15. 16. 

18. 10. Ηἰς Ἰοερεγυπὶ τὸ 7, δάχαο- 

ἄυπι ἱπορῦβ, τι π18}} ἱπορίίι5 αϊεὶ 



ἱ Καινότης. 

6 γοκεῖι. ἘῬοσῖβϑϑο [δτη θῇ δ βεῆ δι Τῃ8» 
318 αιιδτα νου ]8 ῬΓΟ. ΤΊΟΥῈ 580 80]- 
Ὁ Ἰοοο τῇ χαινῇ βου ρϑεσυαηΐ τῷ 
χενῶ, ΔΣ τὸ χενὸν ΘΟ ΒΘΏΒΙ: ἈΒΌΣΡΑΓΟΠί, 
υἵ ἔοσεπι ἀεεοτίμηι, ἔρημον, εἰρστιβοοί. 
ϑγῖνε δΐπι ῥτὸ ἰοςῖβ ἀεβοττβ μουὰ 
ΤΑΤῸ Ροπυπίυν ((ἵ. ΓΧΧ ἢ». ν. 19.), 
γΟΟΕ5 δῖοι χενὸς οἴ χανὸς ἴπ (οὐά. 
γειββ. 6. ὟΝ. Τ. μδυά τατὸ ροσιου- 
ταῖα8 6886 ΘΧΘΤΏΡΪΆ 8. ν. χενὸς ᾿τοΐδίδ 

ὁ 8.115 ἀοςεηῖ. Ῥχεοΐεσοα Ἰοριτυν [68. 
ΝΠ]. 1. λάβε σεαυτῷ τόμον καινοῦ με- 
γάλου, ὉὍΌΣ οὕτὰ ὨΪ}}} κἰῖ ἴῃ ἰεχῦι 
Ἡρδσ. “φυοα νοοῖ χαμνοῦ τεθροπάσαΐ, 
Ἰοοο χανοῦ ΤΟΡΟΠΟΓΕ ΓΉΔ]]οτὰ «χάρτου 
(ᾳυοᾶ «αὐάπιτν πῃ οοα. Α16χΧ.}, βυχηθ 
ὍὈΌῚ νοϊυγηθη ΠΡΥΪ τπδρτῦτα. Νϑτη 
ΩΣ δὲ τόμος χάρτου. 

ΚΑΙΝΟΤΗΣ, πουῖίας, πουαΐ!ο. 
ΦΎΠ, πιεηδσὶς. σε. ΧΙΨΙΙ. 18. 

ς Ἠϊς Ἰερεζυχτῖ νοσεπι 68 Ταίοῃο 
Ῥυποίδίδια, 4Ὁ8 πούκπι ἀαποίαεξ, 
πεῖρα Ὁ ΤΊ. 

ΒΚΑΙΝΟΥΡΓΟΐΣ, ἑπηουαίον, πουα 
"οἰ εη5 ἃ. ορεγανς. 4 Μδοολῃ. ΧΙ. 
438. παπουργὲ τῶν βασάνων, Ο τοττηοδη- 
ἴοῦτπι σγ "2Σ. 

ΚΑΙΠΕΡ, εἰ ΚΑΙΊΙΕΡ ΤΟΙ, εἰ 
φιείάομε. Σὰ, πεπο. Ααυϊὰ ἴδ. 

ΧΧΙΠῈΪ 1. Ιάδτὰ 2 σς. Χ. 10. 6δῃ- 
ἀ ἄετα ματι συΐατη ΡῈῚ χαΐσερ γε 61. 
- ἮΝ: ἴῃς. Ρ5. ΧΙ.111. 10. 

"ΚΑΓΡΙΜΟΣ. Σν, ἑεπιρμα. ἴπις. 

εν. ΧΥΙῚ. 21. καιρίμου βες. (οἶδὶ. εἴ 
ἴωρμ5. 146, πὸ ᾿Ιρχατῖιθ, οὐ}ι8 οσα- 
Ἰὶς ἐσούμου ἴῃ γα. Α]οχ. ορνογβασο- 
ἴα, χαιρίμοου Ῥτο καιρίου Βοτρβεσιῖ, Κ. 
ΚΑΥΙΡΙΟΣ, ἐεηερεεκέέσιια, ορροτέι- 

πὲ. ΤΥ. ἐπ ἐεπεροτε διὸ. Ῥτον. 

ΧΥ, 24. οὐδὲ μὲν εἴπῃ καίριόν τι καὶ 
ε χαλὸν, ἢδηΠ6 αἸοδὲ ορροτέμπειι αυὰ 
εὲ μπΐσσυ. ΘρΟσΣ ΡὈτεείοτεδ 
πες νὸοχ Ῥεξαΐγν, ΧΨ. 1δ. ΟἹ ἴῃ 
Ἠεχαρ] δ ἃ Μοπεδβυοσοπιο δα 8 ἴα 
Ἰερίταν : τοῦ. Οἱ λοιξοὶ τράγων και- 

βίων (ταοϊπβ χρονῶν). Ο. χιμάρων. 
Ννασῖα δὰ Β. 1. ριοίαϊις Μορίίδυοο- 
ἢπ5, αυ8 τεραΐεσα ποῖο. ἰμοσιιβ Ῥβ. 
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ΧΙΙ͂Χ. 9. αὖ ἱρεσ Μοπιίδασομο 
Ἰαυάάδξιι5 ταδὶ βαι8 ἀσοοζγα νιάἀοίωχγ, 
ποίδι ἤδὴς Βοχδρίασεμι χοϊμίτηθ δά σ 
δ Ρεσιίπεσθ, βοὰ δά ΘΓΨ 
πῃ πο σοτημηγβῖῖβ, στὰ αυο πλυ]ζαπι 
απ ηῖτατ8 μαρεί. Νατι χγγν εδῖ ἐέπι- 

Ῥμδ. ,γγ9. ἦι ἰεπιρογε ργϑεηδ, ἔδπι- 

Ῥεξέξυι. ΠΡ» ἐεπερεμέυε ἰοχεΐί. ΟἿ 

αυοαὰθ αυθ ἀδ ν. ΠΥ ΒουῖρΞῖς 

ϑιλομὶβ Ρ. 1965. ϑαῖνα ἤδαμε δϑβὲ 
Ἰοοῦο χαμρρίων, πεΟ Ορυβ εϑῖ, υἱ ἱπ 
κερεϊνῶὼν τητοῖ. [τωσηοὸ ἢ ἰοοο 8. 
ΧΙΕΙΧ. 9. ἀρυὰ Αι]. ϑγαιῃ. εἴ αὶ 
γατα Ρῥζγὸ χερεΐνους (ᾳυοΐ τΙμπιὶ8 γα- 
ἔυτα ει) σϑροποηάιπ νἱἀείυγ χαι- 
ρίους, ἴα υἰ τρώγους Ομ ββιχτη δἰ, 

ΚΑΙΡΙΏΣ, ἐεπερεδίτυε. γῶν, Ἄω 

ἐνγα. Ααυ. ευῖ. ΧΧΧΙΙ. 85. 
ΚΑΊΡΟΣ, ἐεερεϑ, ἐεερις σἰαΐμ- 

ἐμρε, ἄογα, ορρογίμηαπ, οσοαδίο, 3:- 
κπδ. " ᾿) »ν τοέα. ϑγτωτα. γον, 

ΧΧΝ. 11. Ῥῖο Ηδρτ. υεγδιηπ ἀπμο- 
ἔωπι δΡΕΥ τοίἐδ διεῖς, Ἦ. 6. οοπυεπίδη- 
ἐεν' εἰ διιο ἰεαροτε αἀϊοίμηι, ἈΛΑδεῖ : λό- 
γον ἐν καιρῷ αὐτοῦ. Ψυ]ραῖ, ἐπ ἐεπίροτα 

80. ΑΥΔΌ. οὐΝϑί, ἐεπερις ὀρρογίι- 
πῆι. Ααὰ. εἴ ΤὨροά. ἐπὶ ἁρμόζουσιν 
αὐτῷ. -- ἡπν» ροείεγίοτ. [68. 

ΧΧΧ. 8. εἰς ἡμέρας καιρῶν, δεχμθη.- 
ἐξωπι ἐξηιρΟΥΜΉ.. ---ο ἼΥ υσγδιίηι. 

Ἐποοῖ. ΧΙ]. 28. ὁ καιρὸς σάσης ὁρά- 
σεως 8βες. (οιαρίυξ. [8 (ταπϑίυς ἴη- 
σου 1ὨΓΟΙΌΣΕΒ, αυ͵ἷα ἡμέραι Ὀτεθ- 
ΟΕβθθσαῖ. -- Ὁ} : ΜΝ Ὁ» ΟΒα]ὰ. Εδβαγν. 

Υ. 3. Ῥδῃ. ΙΝ. 38. ΥἹ. 10. ---- ῬΌΓ» 

ἰκσυῖα. Ῥτον. Υ. 8. Ἶ καιρόν : υὉ] 
νεὶ Ἰεβεγυης π, νεῖ, χαοά ρτγορᾶ- 

ἢ ἴμ8 εβὲ, ηνῦ. 1μεστῖο χάριν, ψιδαι 
Ῥῖὸ καιρὸν Οχαϊοίῃ8 ἴῃ Ταχίαχη ΤΘοα- 
Ρἰῖ, νἹἀδῖυν οΥἰσίμοσω βυδγῃ ἄθθθγα 
ΤΩ 8]6 ᾿πι 6] Θοΐο Ἰοεο ΟἸοτηθηιβ ΑἸ]οχ. 
Ραά. 111. ἀρ. 11. Ρ. 960. αυἱ ρο- 
511 ἡ «ρὸς χάριν λαλοῦσα, αὐ ἱπίοτ- 
Ῥταίδγοςιν οσπλυ ]ατα λιταΐνει τὸν φά- 
ἔνγγα. ---- Ρἷυγ. ἃ 21» ἀέαδ. 



Καιρὸς. 

“ [ε5. ΧΧΧΥΤΙΙ. Ὶ. --- νὴ, σέσέωο 

ἕρς ἐοπερι. ὕει. 1. 14. εἰς κομροὺς, 
ἴῃ δέαίμία ἐδπιροτα. Ναα. ΙΧ. 18. 
κατὰ τὸν καιρὸν, δίαίμέο ἐδιπρογε. ῬΒ. 
ΓΧΧΙΝ. 2. ὅταν λάβω καιρὸν, συτα 
ἐξιερμα ορρογίμπεη Ἰδοῖὰβ ἔχεζο, 
εν. Π]Ι. 7. ἔγνω τὸν χαιρὸν αὐτῆς, 
ΠΟΥ ἐδηῖριιδ, 85. αἀνεπίηδ μὲ (Ὁ 
ἀΐβοεεειε. Ὁ δῃ. ΧῚ. 27. «ἔρας εἰς και- 
ρὸν, πὲς ἐεπιρογὲ δἰαξκίο, 586. γοβογυα- 

ὃ ἐμ. Οοπῆ, ν. 8356. εἐὲ ΧΙ]. 7. Αἀὰε 
Τπεοά, 1 ὅδπι. ΧΙΠ. 8. ϑγιημι. 
Ρε. ΧΧΧΊΠΙΙ. 7. καιρὸν εὑρὼν, δα ραβ 
ρρογίμπεπι τιδοῖιι8. ΤὨΘοά. Ῥβδΐ τη. 
ΧΧΊΤΠ. 8. 08] χαιροὶ ϑυπὲ ἀἐδε 78:- 

ἐ. Ααυ. ὅγτηπι. οἱ ϑγγ. 76γ. ΧΕΙΡΊ. 
17. Αχὰα. ΗοΞβ. ΙΧ. δ. εοἰεηιπίίαξ. --- 
Ἵ"» φαομδρη, θα. Τ,ρΧΤΨ, 0. --Ὁ- 

ἩΡ ̓  Ν.ν» Οδιαϊα, Ὅλη. Π. 8. δα 
ε ἰγὼ, ὅτι καιρὸν ὑμεῖς ἐξαγοράζετε: υδὶ 
ϑοἶοὶ. τουτέστιν ὑπέρϑεσιν ϑηρᾶσϑε, δια- 

ποῦντες τὸ παρ ὑμῶν ζητούμενον. 10. 
ΝΙ]. 12. μακρότης ζωῆς ἐδόλδη αὐτοῖς 

ἕως χρόνου καὶ καιροῦ, Ἰοηρίίιἀο νἱξεε 
ἀαία ἔμξ Π118 ἀβαὰς δὰ ἰθιωρυβ οὲ 
λογαηι. (ομέ, Αςὶ. 1. 7. εἴ αυα δὰ 
ἢ. 1. εχ Ῥοϊυθῖο ποίδ Βδρβοϊίυβ ῥ. 
907. --- πεν Ο8, οογριδ. φῇ. 

ΧΥΤΙ. 98. 96. ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας. 
4 Νοῃ Ἰοροτυπὶ ΓΝ, αὑῷ ἔπ Κγὲ- 

ΡΙΘΣΙ βοηϊθητία, 866] αποδα ΒΘΏΒΌΣΩ 
τοῖο δηβίυϊοσιπί. Νδηι ἔοστηι]α 
Ἡδφῦν. το ἀοηάξ οὶ αποβα ΒΘ ΒΌ}Α: 
ἐῸ ἔρδο ἐδ 6. πὸ εοάδηιφμα αἷθ, ἃς 
ΣΝ ϑυπυζαν ΡΓῸ Ῥυοποιηθ ἔρδε- 

"πεί, ἵρϑε, υἱὶ ΑΥαρ68 ἀυοαιβ ον 

᾿ ν δ. διδείαπίίαηι αἰεὶ αἀἰχουαηΐ, --- 

Γν. συα. ΧΙΠ]). 28. καὶ καϑὼς ὃ και» 

ρὸς, οὖκ ἂν «ἀκουστὰ ἐποίησεν ἡμῖν ταῦτα, 
ὁ εἴ Βος ἐξηιβοῦ 6 ΠΟῊ 8806 δι αἾ Τα ΠῸΒ 
ἔδοϊβδοὶ ες. ἃ. ΧΧΙ. 99. ὅτι ὡς ὁ 

. καιρὸς (δῖ. Θηΐμ ῬΓῸ ὅτι οὖκ ναὶ ὡς 
κλῆρος, υἱ 4]., Ἰοσοπαάι) ἐσλημμελή- 
σατε, 4υϊα ἢος τοιροῦα τοὶ ἐβϊβ. 
1 ὅδω. [Χ. 16. ὡς ὁ χαιρὸς οὗτος, αὔ- 
ιν ἀποστελῶ «πρός σε ἄνδρα, οΥα58 ἤοσ 
εοάονε ἐσπιρογο ταϊτῖατα δὰ [6 νίσιμλ. 
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1εα. ἘΧ, 23. χατὰ καιρὸν συνάξω αὖ- 
τοὺς, δι, ν6]: ορρογίμινο ἰσπιρονγε 

Καιρὸς. 

ΘΟΠΦΎΘΡΆΡΟ 11108. 00». ΧΧΧΊΧ. 18. 
κατὰ καιρὸν ἐν ὕψει ὑψώσει. γυ]ρσδΐίιις: 
οἱρῃ ἐεπιρμδ ἐμοτὶξ, ἐπ αἰΐμπι αἰασ δγὶ- 
διϊ. (ουΐ. 79Ἀ. Μ΄. 4. εἰ οι. Υ. 6. 
Ὁ νἱὰ. γϑοϊθυ ρ. 88. Ῥῇαν. κατὰ 
κοωρὸν, κατὰ τὸν εὔκαιρον καὶ προσήκοντα 
καιρὸν καὶ χρόνον. ῬΒ. 1. 8. τὸν χωρπὰν 
αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ, ἔγαςξιατα 
ϑυστα Οἀἰδθὶς ἐεπιρογε 4μοόβ. (ομξος 
Μαί. ΧΧΙ. 84. εἰ δὰ Β.]. ΑἹΡασεὶ 
ῬΡ. 171. ΡΞ. ΧΧΧΥῚ. 20, ἐν κοιιρῷ 

πονηρῷ, ἴῃ [ΟΙΆΡΟΣΕ τηδῖο, ἢ. 6. οδ]δ- 
χα 18. Οοηδον δὲν. 1]. 16. βαίγω. 
1ΧΧΧ. 18. υδὶ ϑεδοὶ. χαὶ τὰς 
συμφορὰς καλεῖ. οὕτω γὰρ χαὶ Σύροι χαὶ 
Ἕβραδι ταύτας εἰώϑασιν ὀνομάζειν. ΝΝ- 
46 νεγὸ 1,Δ[π|ὶ ΑἸ 6 υἱαπίισ νοὸ- 
ΠΑΡ} 15 ἀἷες οἵ ἐογρωδ, οἱ ἢος ἐπ 
πἴγοαθθ πατηθγο. Υ. (ἰς. ἢ. Μδῃὶ}. 
1. Οἷς. 111. 24. δ. ΡΙυγα δης ἐπ 
χϑαι ἀΑ11 τοιῦον. Ομ 88. ἰ. 2. Αἀὰς 
Αᾳυ. ΤΒεοοα. 20». ΧΧΙ͂Υ. 1. -...-ὄ. 
Ὡῶνϑ υἱοο. ἔχ. ΤΊ]. 82. ΧΧΊΤΙΙ. 

17. 32 Ῥαν. ΝἼ11. 13. τρεῖς καιροὺς τοῦ 
ἐνιαυτοῦ ὕτο χαγὰ τ. κ. τ. ἐ., ἴθιιβ 
ΔΏμΐ νἱοῖραβ: εἴ αἰϊθί. --- δ.) 

ειοίμα. ΤΙΧΧ ες. Ηεχ. Οδης. Ν]1]. 
10. υδὲὶ ῥτὸ καιρῷ ποι δβί ἰαροπάδσα 
καρπῷ, αὐ ΠΟΠΠῸ]}]1} νο]υθγυπίξ, ϑε 
χαιρὸς ἢ. 1. ποίαϊ ἐέεπιρμς οοἰϊροη ες 
τδποίέδωδ ορροτίωπμηι, τάς Τ6χ. Ν. 
Ἐ. 8. ἢ. ν. ἔργο ᾿σίξαν νογιογαπί, 
εἰ ἰοοο χαραῷ τηδγισῃ αἰοδβϑασηδ 
6886 νἹάδζιν. --- Ὦν, ὠριόγα. Νση. 

ΧΙΝ. 9. ἀφάστηχε γὰρ ὁ καιρὸς ἀσ᾿ αὗ- 
τῶν: Ὁδὲ χαιρὸς ἐδηερις ἀοπιιμὲ ας Ρὸ- 
ἐοπέϊς, οἱ ὃν ρ»γαείάδμιπα ποῖδε, αἱ 

Δ66ο ΠΟῊ τη8]6 ἴα ἰγϑηβίι]οσίηξ. ---- 
γρουϊπίς. ὅεπ. ΨῚ. 18. καιρὸς «“αντὸς 

ἀνδρώπου ἥκει ἐναντίον μου, Ξ'ηκῖ 5 ογηπῖϑ 
ΟΔΥΠ18 ΨΘηΪΌ ΘΟΥΑΤ τπθ: ὉΌΪ καιρὸς 
ἐδηιρδ Ἰποτί5 ἃς. ἱπίεγι δ ποῖδι. 
Εοάριι  ταοάο ἄς ἥπε υἱδα δαὶ ἐξπε- 
»Ῥόγε τιογίεπαϊὶ ἸερίταΣ ΤΏτεη. ΓΥ. 18. 
ἤγγικεν ὁ καιρὸς ἡμῶν, ἐπληρώδησαν αἱ 
ἡμέραι ἡμῶν, πάρεστι ὁ κοωφὺς ἡμῶν, δ»- 
Ῥγορίῃαυλνῖ ,η15 Βοβῦοσ, ςοχαρ] οὶ 
δαηῖ ἀἰ68 ποδίτὶ, δάφδι Μηὲς ᾿οβξῦοσ. 

ἂ»» 



Καιρὸς. 

"ἴὰ ἴλις. ΧΧΙ. 8. ὁ καιρὸς ἤγγικε, 3- 
πῖς ΔΌρτοριπαυδνῖ. Οοπίεσ ν. 9. εἱ 
1 Ῥεῖ ΓΝ. 7. υδί͵ τέλος αἰἱοϊξαΣ. 
νιᾺΔ6 εἰ 9 Ῥαγ. ΧΧΙ. 10. [}π66 ᾳυο- 
46 δρρατεῖ, σῇδὶθ ΠΟΏΏ1]]05 5.8- 
ἴπετα, ΧΧ 26γ. Γ,.ὄ 26. γτὸ ΥΩ 

ἰερῖβϑα 2 ΤᾺ 56 ἴῃ οπιῃῖθιβ Ηἰ3 

Ἰοεῖα ΜΟΙ 58}15 'π ΒΌΡρ]επι. ῥ. 3178. 
χουρὸν ὧδ ἐεπερογε πιαέντ ας ἰπίοτ- 
Ῥτγοίασι σωδίυμ, ὸπΈ ν. ο. αδη, ΥἹ. 

δ 18. 46 »ειαίωτγίἑαίε λονείπιπ αὐ ρα- 
παηε ΘΧΡ Ομ ἀυτ εἷς. ϑθησα 
τοιίπῖο. δὲς Υρ ἦν ἘΣ. ΧΧΙ. 30. 

834. ΧΧΧΥ. δ. σιαίωγις αὐ ρμαηαπι 
Ῥεροαῖμηε 6856 Ῥοῖοξῖ. .--- πον, ). 

μἷυτ. υἱοεε. Εχοϊ. ΧΧΊΙΠ]. 14. .-- 
"ὮΓΤΟ. »εἰεγίοοτάϊα. ἴτπις, εἰ ΤΧΧ 

ΗΔ». 11]. 2. βες. Μοηεῖ. δεὰ νοσῦδ 
Ὁ τῷ παριδαι! καιρὶν ἀναδωχϑήσῃ ἃ ἀοτοίιε 
Μουκπυοσουῖο ἱπορίο Ἰοοο διηξ ρο- 

ς ἰδ, δῊ Ῥετεϊπεπί ρμοξίιι δα ἀπέίδου- 
ἀεηῦα: τυ} ἢ νυν ΣΡ ὁ ὑν- 

ἐεγίοτὶ ἀππογμῆε ποίμηι 7αοῖεδ. ---- 
διῶ, οἴεαπι. Ῥτον. Υ'. 8. Ν᾽ὰθ δὰ 

Β. 1, Ζδερεσυτω. Ἐοσίδβϑδ, οτηΐββα 
γοῦθ ἸΘΣ» νοῦρα πρὸς καιρὸν ἈΤῸ 

ΠΊΟΤΘ 51.1}0 46 δυο δἀἀϊάεταπί, Ὑ᾽ά6 
ἸΔΙΑΘῚ ΒΌΡΤα 8. Ρ. ΡΤ -- λυ)» 

ἄπππε. ὕυ. Χ. 8. δὶ ἰρβα βεσῖθϑ 
σταθοτ δ ἀοοος χ»."} ἐεερε ἰὰ απ ὶ- 

ἐ Ῥειβασα δίρσιίβοασθ. Ὑ]ὰ6 αυοαῦθ 
ΚΌρτα 5. υ. ὈΞΙΤῚ - ΤΊ Ἴν, 

Ομδ ἃ. ἀονεέπαΐ ἀπ. Ὦδῃ. ΥἹ]]. 
δ. ΑἹ αἱδὶ δὶς ἰοριπὶ ρον ϑἴπ ον 
τν ἴαίμεξ ὠπίπι. --- Ἢ γν ογάο. ἙΔΊΉ. 

ἢ]. 12. οὗτος γὰρ ἦν καιρὸς κορασίου εἰσ-- 
ελϑεῆι. -α 3 ἢ)» τιδείαπῆα. Ῥτον. 

ΧΨΠΠ]. 1. ἐν σαντὶ τῷ καιρῷ. 86- 
εὐπδπισ Οδρροϊ απ ᾿4 (τδηβέι]ο- 
Ταπί, αυκϑὶ ἐβθεῖ ἃ χὐδγόν, δέπέζ, 

«ε απο ᾿ραὶ τεσαϊάσνιιηςξ σολὺν Χρόνον. 
ον. ΧΙ. 12. --- ΠΕΡΡΏ, γευοίιο. 

1 ϑατῃ, 1. 90. Βαγ. 1. 14. ἡμέραι κα:- 
ροῦ, αδεὲ δέαέξ σὸ δοίενιπεε, ΗΘΌτν. 
ΣΝ Ὡ- ὅ5:-. Χ. 4. ἐν καιρῷ, Ἡ. 6. 

οι 1]. Ι 

129 Ὃ νγὃν καιρὸς. 

ορρογίωπε. Τὰ ὅγτυβ. ΑἸ τοάδυης 
ἐπέεγάωνι. δὲν. ΤΥ̓́Ψ 93.. οσοαδίο εἰ 
Ῥογέμπεέας ἐεπιρογα. Ἰοϊά. ΧΧ. 6. 
καιρὸν εἰδὼς, χωῖα μενίίμε δέω γμδ 
εεέ ἱεπιροτὶς ΝᾺ μεηαὲ εἰ ἐασεπάϊ. δὶς 
χυοᾳυθ ν. 7. ο ὁρρούέμημηι {μ6- Υ 
γέ ἰοχωξ. ϑῖν. ΧΧ. 6. ἐν χαιρῷ σοφίας, 
υδηαο πδῖηρο ᾿πϑισιιθηαὶ οἱ ἀοορη- 
αἱ βυμΐ βαρ θηξζδση --- δυῖ : ὀρροτ- 
ἴὯΠ8 δυηΐ βαρίθπίίβθ, δυῖ βαρ θη 18πὶ 
Ῥαγὶῖ. Ἐογίδβθο οὐχ ἰῃ δηϊοοοάοηϊ- 
Ὀι8 ἀεἸοικάϊτι εεὶ. ---- Ηδυὰ τατο 
χεωρὸς, αἱ 1,δῖ. ἐεπερις, ((ἰς. δὰ Ὠϊν. 
ΥἹ. 6. Οοπξ, Ἐγποϑα Οἷαν. Οἱς. 5. ἢ. 
Υ.) ἀ6 δέαϊμ 5. οοπαϊ ἑοπθ, φωσηι σαγίο 
ἐεόροτε οδίλπενιμ, ὧδ ἔρεα 7ζογέωπα, ας 
μα ἤγωίηνων, οἵ χυϊάδτῃ ἐπ υἵζατα- 
406 μαγίϑθιηῃ αἰοίζγ, ν. ο. Ξ'ῖγσδο. 
ΧΨΤΙΙ. 97. ς0}1. ν. 986. Ηἰπο βεῃθ 
Ῥτεοῖριῖ δα Ῥβαεϊ. ΧΧΧ, 6. Τῆοο- 

(Τ. 1. ν. 706. οἁ. ΗΔ]... 
καιροὺς γὰρ ἣ κλήρους καλεῖ τὰς τῶν 
αραγμάνων μεταβολὰς, σλοῦτον καὶ 4“- 
μαν, δεσαστείαν χα] δουλείαν, εἰρήνην καὶ 
«ύλεμον. (οηδοηξῖς ΤὨοπιαθ Μαρ. Ρ. 
489. οἄ. Βετῃ. 8. γν. χαιρὸς ἰῃ[6Γ 4]1α ἃ 
Βαρθπθ: ἄλλως τε ὁ μὲν καιρὸς δηλο 
φοιότητα γρόνου, εἰ σόλεμος ἦν χαὶ εἱρή- 
γη. δ΄Ά:. κ 90. οἱ 80. ἕως χκαμροῦ, αὦ 
ὄγευε ἑορια. συ ῖῖῃ. ΧΠἼ]. 6. καιρὸς, 
οοοσαδίο, ἐμπέδασ, ο0]]. δι». ΧΙΧ. 
28. ὅδρ. ΓΝ΄. 4. «ρὸς καιρὸν, αἰλξημαηι- 
ἄν, αὐ ἐεπιρμδ. 

ΚΑΙΡΟΣ 'ΩΡΩΙ͂Ν, ἑἐεπερογα φἰαΐε, 
έα. “ν) ὃ' Ἐχοά. ΧΙ]. 10. κατὰ 

καιροὺς ὡρῶν, ἐεπιρογίδεις οἰαἰμέϊδ. 
“ΚΑΙΡΟῚΣ ΘΛΙΎΕΩΣ, ἱεριρε ηηἷ- 

δΕΤῈΣ οἱ σαἰαηιξαἐδ. Ὀ2». ϑγταχηβοῖι. 
Ἐπεοῖ. ΧΧΙΙ. 4. Βομα αιοδά δβθη- 
δυτη. Νδγη Σ9) ῬΘῚ δυῃθοάοοδοη 
αἰοπι αέαίεπι εἰ οαϊαπεοξιρη ποϊαῦ, 

αποτηδαϊηοάυτι Αὐδρίδυδ ἐδ: [7 

ἀδς τιαῖμδ. 
Ὃ ΝΥ͂Ν ΚΑΙΡΟΙ͂Σ, ἑερρα γερο 

πΠΉΠΟ ἐδί, ὈγΓΏδΕ. 5 ἐέηιρι. ὈνΡ9 7» 

ἦαο υἷοε, πωπο. Οεῃ. ΧΧΧ, 20. ἐν 
τῷ νῦν χϑιρῷ, πεπο, ἦσο ἰδπιροτε. -τὸ 

ΓΝΙΣ ὈΦΚν92- Ἐχοά. ΙΧ. 18. --- 
ὈΡΘΙ σῦν: Ὅεα. ΧΧΙΧ. 88. 



Πρὸ καιροῦ. 

ΠΡΟ ΚΑΙΡΟΥ͂, αμίε ἱξηιρωε. 
Ὧν δ᾽)» πον ἐεπερες. ϑγτωνα. “00. 

ΧΧΙΙ. 16. 
"ΚΑΙΡΟΙ͂Σ ΧΡΕΙΑΣ, ἐεηῖριδ πὸ- 

οὐβδαί5. Γγν» ἱέπερμς ορροτίμπεηι. 

Οομδεὶ. 11. 16. -- ΨἸ46 αυοᾷι 8. 
ἡμίρα, σῆτος εἴ συντέλεια. 

ΚΑΙΏ, ΚΑΙΌΜΑΙ, ἐγὸ, αγνάδο, 
οαἰεξαοϊο. γ)ν» ἐάο, οοηδώηιο. «Ζοῦ. 

ΧΥ. 34. ΧΧΧΙ. 12. ἴτε. ΧΧΧΊΤΠΙ. 
ὁ 14. το Δ: "ἢ Καὶ ἐξ ΡΒ. Ἐχ. 

ως 

11... 2. [ε8. ΓΧ, 18. Εοβ. ΝἼΙ]. 4. --- 
Ῥ 27: αγάεο. Ῥ8. ΝἿΙ]. 14. τὰ βίλη 

αὐτοῦ τοῖς χιμομάνοςς (κυ ραυἀϊ Ππτα 
νἱἀσίυν ἄνϑραξι. Οσηΐ. 165. ΧΤΙ͂Ν. 
14.) ἱξωργάσατο, παριτιαβ δδ8 ἴῃ 
ῬΓΌΏΙΣΒ ἀρ δη ει 56] Δ ροσαν. ϑγτηχο, 
ἰϑἱά. τὰ βέλη αὐτοῦ εἰς τὸ καΐειν, 6»- 
σἰϊίλθ δυδ8 δὰ ἀγάεπάμπι ῬΕΡΑΝΆ. 
Ηἰς τεβρίοὶ δὰ (εἶα νεΐδγυσῃ ἱἰρτῖία 
Ἔχ δυτοδί Ἐ]ποῦιδ δὰ Ερδ. ΥἹ. 16. 
Ῥ. 882. ἀο αυΐθιι5 νὰς πούιία ἴῃ ν. 
φυρύβολον. Αχα. ΡΒ. Χ. 2..-- ΠΡΙΤῚ 

Η;ΡΆ. αοὐεπάο. Ἐχοὰ. ΧΧΨΊΙ. 20. 
᾿ Το ΧΧΙΨΝ. 9. --ΡῸΣ ΗΒ. ἃ 

ἰάσι. [68. ΧΕΙ͂Ν. 1δ. ΩΣ: 

ΓῚΣ ΚΑΊ εἐ ΗΐρΒ. ἴὲ6, ΙΧ. 18. 

δεγεα ΧΧΧΙΠ. 20. ΧῚ,Π1.. 19. ---- 
Ἵν ατάεο, ἐξαγάεο. Ὡεαϊ. ΧΧ ΧΙ]. 

294. Ἰνὶς ΝΙ. 9. 12. ΠΝ, 

ἀ Οα]ά. ἔσωυα. ουπι δῷ εἰ ρἢ. αγάδηδ. 
Ώδη. 111]. 6. 17. 90. 21. --- "χὴν, 

σεεο. ἴε8. ΧΊΊΙ. 14. βες. Αἰά. 
ΝΟΣ 1416 σποδα ΘΘΏΒΌ, Ὡδπὶ χαΐ- 

εσγα! δῖ Ἢ Ἰ. οαἰοϊετί. --- -- πλατὺ, 

͵βανιπια. ἴ68. ΤΡ. ὅ. -- ΠῚ2) Νιρῆ. 

αἄμγογ. αα. [68. ΧΙΙΠΠΝΙ. 19. --- 

ΠΡ» » δρίγο. ὅον. ΧΙ,1. 12. -ππν 

ἄΐσροπο. Ἐχοὰ. ΧΧΥΤΙ. 91. μον. 
ΧΧΙΝ. 8. 4. Νοη πιαᾶὶ χυοδά 

6 ΒΟΏΒΌΤΩ. --- “λν Μ7Ὸ, απο, πο δη- 

ἄο. ἩδΌΣ. [πί. Ε:. ΧΧ. 47. Τμοοά͵ 

Ῥιονεοῖῦ. ΧΥΙ. 97. ΑΥ̓ΔΡ. (ς )»» 

Ῥεγοιιδδϑέ. ---᾿ [Υ, αοοεπάο, ἴε5. ἴ. 

180 Κακία. 

11. -- ἫΩΡ» σάοΐοο. πο. 1 ὅδαι. 1. 

16. «ο27ὺῖν καῆναι. ---- Βα 470, οοπηδει.- 

το. Ἰνῖς. ΓΝ. 12. 2 ϑδτη. ΧΧΙΠ. 
7. ΑἹ]. 24 Ῥαγαὶ. ΧΥ͂Ι. 15. ἔχαυσαν. 
Αι. βες. Ἵοο. 108. Ηοΐαι. Ὠευῖ. 
ΨΗΙ. 8. ἢ -- θῶ, ἕεπις αηρεΐο- 

γι, ϑεγαρῆϊηι. ἴπο. Νυμ. ΧΡ]. 
90. καυϑίντες. ιν. ΧΙΥΙΠΙ]. 1. ὁ λό 
γος αὑτοῦ ὡς λαμχὰς ἐκαίετο, γοΓθΌΤη 
678 υἱ ἰΑπηρδϑ δράθρδι. Οσηῖ «08. 
Υν. 85. Οκπηι. Τε. Ῥασγ. ν. 17. χαΐον- 
τες τὸν χάμωνον νάφϑῃ. 

ΚΑΚΙΆ, γιαϊία, ἴἴοτα αὐή[οΐίο, 
οαἴαηιίαςξ, ᾿αἄδοχμε πιαΐμπι ἕαπι ἔεγρε 
φμαπι ἰγίδίε. ΤῊ )γ}» “ἴα. Ῥτον. 

ΧΙΙΠ. 17. ΧΙΡ. 18. ΧΧΡῚ. 11. Τὰ 
ΟΥΩΏΪΡΙ8 ἢΐ8 Ἰοοίβ Τοϑροχοσυπε ὑδυχα κα 
ἸοχτοηαΣ 5.5. ἘυρΥ]πῖ8 Θαϊοσηοπρδϑι, 
ἐχ 4 σέμέέεα 6 ἐπιριδίαέε Δὲ .- 
[ὉΓ. “απ Ἰγδδ» ἐπίσμεέας. ἴεα. ΧΧΊΧ. 

20. --- “ν, δοϊεπέϊα. Ὅλη. ΧΙ͂Ι. 

4. βεο. (ἢ 8. δγυης Εδϑοῦ Ἰοοο 
Ἰλα οὶ. -- ΠΤ} υἷα. ὅετε. ΧΥ͂. 7. 

διὰ τὰς κακίας αὐτῶν, αυδαὶ ἀϊοδξ, 
ηιῖα ἃ υδὲδ διὲς ργαυΐδ ποθ οομπυογεὶ 
διπέ. Νδὼ ΤΥΊ ἴῃ δὸ ογϑίίοῃῖα 

ΒΟΥΪῈ ὁδῖ ἱ. α. ΠῚ ΤῚΝ »Ῥεγυεγξίία δ. ἡ 

-ΠῈ ΤΥ υἱα νπαΐα, ργαυα ἀαρεπ- 

τὰ ταΐϊο. 1 θα. ΧΙΠΙ. 88. --- ΝῊ 

. 1 ὅδ. ΧΧ. 88. υἱοὶ πισῃ δἸος 
ἩδαδαΝς 8δοὰ γοθρεχεσγυπῖ Υ. 7. εἴ 9. 
--Ύ ἱπῆῃ. ΗΙΡΗ. ἃ γγη. 1 ὅδχα. 

ΧΙ, 95. -- 12» “νεησϊαοίνιι. Ῥτον. 

ΧΙΣ. 9. Μεμάδοϊαι 8606 ἀὅ6 ἐμερίε- 
ἰαίε δα ιϊθεῖασ ἴῃ 55, .-- δ}, οον - 

δυά, ΧΥῚ]. 18. βεο. οοὦ. ΑἸεοχ. κα- 
κίαν, ὉΔῚ εἶπα ἀυρῖο χαρδίαν τερο- 
ποπάσπι οΥΪ. -- ΠΟΤ; οὐυεγεὶο, 56. 

απο. 96γ. 11. 19. -- ἐπί σιοίαε. 

1 Ῥαγαὶ. ΧΧΙ. 8. ὕσεαι ΧΥ͂]. 17. 
Διηοϑ {Π]. 2. -- Ὧν ἴαῖ. ῬΙΒ, αβς- 

ἐοπάο. ἔχ. ΧΧΗ]!. 28. --- Ὗ.- ἴπρ. 

Ὄβαϊπι. ΧΙ ΠῚ. 96. υδὲ χανΐα ποῖ 
δβῖ νκαϊμὶα, βοᾷ αΠοῆο. -- 

νυ. 

ΠΥ» 



Τὴν κακία; αὐξάνω. 

« και. Ἐπκοοῖ. ΧΥΙ. 86. Νυάϊίλε 
θαῖπε τιοϊαῖ, φαοα ρκάοτε αβίοενε ὦε- 
δεί, ἀὐοεοχὰς οἰἶδηι καχίαι. --- γγ: 

γν πιαίωπι. 1 ὅλα. ΧΧΊΧ, 7. Ρε. 

ΧΧΧΝ. 4.1. 83. Ϊῃς. χουν. 1. 
18.-νν 1 ϑάσα. ΧΨΤΙ. 28. (08. 

ΨΙΙ. 4. Ηοια. ΙΧ. 18. -ἶν Ω7ι3- 

ον. ἴον. ΧΥΤΙ. δ. ἘδῚ Ὁ Ργῶ- 

ὐἰοσπὴς ϑνν “παία. Ἐς. ΧΧΙ!. 

12. ϑγτητα. Ὑμεοὰ, 700. ΧΥΤΙ. δ. 
ὃ δὶ ν-. Μαομίῇ. --- γῚ ἔωτα. τπαίᾳ. 

βόμμ ΨΙ. δ. ἐσληϑύνϑϑησαν αἱ καχίω, 
ν Οσρϑοθθϑης ρροραία ᾽ο- 

ἐρέτας 1 θα. ΥἹ]. 9. σεσοίηγκεν ἡμῶν 
τὴν καχίριν τὴν μεγάλην, ἔδοις ποδὶ 
βος τυπρτιυτη »εαΐμι. 166 οἱ 2 ὅ'δῃ). 
ΧΧΙΝ. 16. 1 Εερ. ΙΧ. 9. 94 ες. 
ΥΙ. 38. Επ. ΥἹ]. δ. . 2085. 
ΧΙΠ. 12. Ἰβεοοᾶ. Εσεςβ. ΨΙΙ. ὅ. 
Οἱ λενσοὶ 1 ϑδὺ. ΧΧΙΝ. 12. .οὲϊ]: 

ς ΤΠ]. 18. χαχίαι διηΐϊ ραπε ρεσοαίογμηι. 
Ασδῶθ μοϑὲ χαχίοως Ἰεχίεθε νἹάρίυν 
ἁμαρτιῶν, δῃϊ 5Εη8.8 οδυθ6 8161}. 
-ῦνῇ Πι- Ηοε. ΣΧ. 16. τ ν 

ἑμίεατίαν. οἷν. ΙΝ. 6. ανὶ ππιδη 
ΒῖῸ χκαχία εἷἶθα ἀπθῖο τορομπθηάπο) 
εἰ ἀκακία, υἱῖ ΝΟΌΣ ο ἱεδία ἰορΊτοΣ 
ἢ ὑδὸ οοάϊοε. ϑο αυσαὰς ἱερίς 
Αὐρυσείηπδ, 4υἱ Βαρεῖ δεπιρξβοίέαε 
υἱἷς ἐπα. ΤῊ ΡΟ ΗΟ Ὶ υἱαγερη ἐμπ 

ἀ ἀγα. (οπς, οστοδηηὶ ΟΡα5. δὰ 
ΠΣ 498. δὶς. ΧΙΝ. 6. καχία οπὶ 

Ὁ Δηο δἰαυΐα ἑαυτῷ «ονη- 
κὐγθοίμο Ἰσῆ γ. 8. Εοάδτλ βϑβιι ἀρὰ 
Υ. Γ πὸ 8 Ῥ6Ὶ Ποηηιδαγιι γείγίδι- 
ἐτι ἀπτων μὴ Εράν. Π΄. 49. υϑὶ 
ἱιὶ ἰχῖα (μα. Ἐδνγ. [Ρ. 29, Ἰορὶ- 
ἴγ δ 17 ΟΥ̓ Ρίϊο. 

ΤΗΝ ΚΑΚΙᾺΝ ΑΥ̓ΞΑ'ΝΩ. πο. 
00.111. 19, Ὁσο Ηερσ. 5 ὉΔῚ ΠῚ 

έ Ῥ2 (οων εδετα, φιοά σιρσογεπβ Ἡ. 

δ. φμαγε αἰιέεπε μδετα σαὶ Μυϊσαῖ. 
(ΟἿ ἰασοΐαέμς ἀδεγίδια 9) Ῥοβυῖ τὴν 
χαχίαν ηὔξησα, ἀπε νεσῦα Μοπέιέδυ- 
ΘΟΏ1Ο (φυΐ ὐδηδίϊ : ηια- 

αμ84}) ταεσχα βοβολίοθ 6888 
νἱἀοηξαν, ει δῃΐα τὴν καχίαν μᾶγ- 

18] Κακοήδεια. 

Ἐπὶ ἐχ ΓΧΧ [π|ϊ. Ἰναγί ἐλ φΑδμνμε, 
Ῥαντίπι Ῥγροεϊθο εἰς δυρρίοπαάα οΥΐζ. 
Κακία Ἦ. }. ποῖ “αἰδέδανι, δε τὩλαΐνηε, 
ἐπίογέμπδινι πιοῖαῖ, εἰ αὐξάνε Ἀ. 1. » 
ἐπ γδιινο δυυγζι 6ϑὶ, οἱ ποίδί 
αὐοίξνοενε, αὐ αὐμίαπι ρετυοπῖγε σἰα-. 
ἐξης, ἈοῸ δοσδι: ΟΝ ἐβ0 αὐ ἑηϊοτία- 
πῆδενε εἰ πεέδεγίατε παίμε σενα αἋὁ αὐἀο- 
ἐευι Ογυοά εἰ δυπιίϊΐωγ, ἀρραγαΐ, 
Ιηϊετρσοΐοτα δυης Ἰ᾿θετίυθ αυμίοτω, 
8δεα που τηδῖὶο αυοσα δδῦδιτι [5 8}8- 
[}1886. Οοπῇ, ῥσεείετεᾷ ΟἸγταρίοά, 
ἴὴ Οδίδηδ αγεβθολ Ψ0η|} μδρ. 196. 

ΚΑΚΙΖΟΜΑΙ, »ιαΐμΣ δυηι. ΠΡῪ ε 

Αι. Εχοά. ΧΧΙ. 8. ἐὰν καχιοϑῇ, εἱ 
ΤΆΔ ΪΑ εἰς, ἢ. 6. ἀἐσροεαί. 

ΚΑΚΟΒΟΥΛΙ͂Α, αὐεπὶ Θοηδὲς 
ἴμεπι. ΌΙΌ» ἀοέπω) ἔα. Θυϊηί. Ρᾳ. 

ΟΧΧΧΥ͂ΤΙ. 90. 
ΚΑΚΟΓΝΩΜΩΝ, »καξέφπωφ. ΚᾺ 

Ὡ Ον Ὁ: Ῥγχγαυμς ἀοἰοπέδιι. ϑγτητα. 

1 ὅδ. ΧΧΥ͂, 830. Ὧι αἱ 
“αἰδίοννΣ, Ὦϊο ΣΡ Σ 82. 
Βείπι. 

ΚΑΚΟΒΆΑ͂ΤΆ, πιαΐμς οογρογὶ λα- 
δέίμε, εἴίασα. ργαυα υἱυεκαξ οοπεμαίο» 
ἄο, ρεγθδγ εις ἀπὲηϊὸ παδίδια, 5. ἔργο 
δίίω; ἀεέυτοα ;. 4. καχοήϑεια. 5.1. 

ὅ. ὁ ε γὸς χα καα 
ταγνωσϑήσεναι. περόμνον κι με με 
ἀεέ ἐπέχμαίε, ἀεποίαδίδεν. ϑγγα: 
ἰώδὉ. Νοῖ ἐΐϊδημθ ορῦδ εεῖ, υξ 
σὕσα ΠΟΏΏ.116 ἴπίξ, Ἰορδειν χαχον 
σραξίᾳ, δυῖ, τϑοὶρίδημι ἰἸθοοῃ 68 κὰν 
κίᾳ εἴ πονηρίᾳ, 486 δυπέ ἢ. 1. ἱ πο» 
Ὠ}]}15 Οοάά. ε ΟἸοδδβεσηδίβ. ὁτοιυμ 
καχοιξίᾳν Ἰοηΐοε Ἰάδῃ 6886 αἷΐ, αυοᾶ 
ψΌΪρΟ χαχεξίῳᾳ, αυδηη ΟαἾδῃ8 Π. 1. 
εἰ 11]. 49. ἀϊοδὲ "παΐμπι λα- 
διέμενε, οἱ Ἰ(ετργείδίυν γοῖρα Κ'΄'ΓβΟ, 
ἴα: ἱν, φωὲ ἀεϊξοξαίμν ξοοτίἐς, οὐπ- 
βοπναδίων α Ὦκο αὐ πιαΐμηπι οοΥρογὶδ 
λαδῥέωπι. 
“ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ, πιαϊρπέέα:, ἱπρο.- 

διδδ ἨΊΟΤῚΣ αυξα:. 1 ἴῃ 
Αὐἀάϊξειι. ϑεῖῃ, 11. 16. 3 Μᾶρς, 
111. 22. οἱ ΨΙ1. 8. 4 Μδοορρ. [. 4. 
ῬοΙΪΥΡ. Υ͂. 60. ὅ. Ρ]αίατομ. ἀδ Ὠἷ6- 
οσῖχα. Δχαϊεὶ εἰ ΑΔαϊ. ρ. 814. Ηεε. 
καχοηδείας, καχοτροτίας. 1ὰ6 ᾳφαοαυθ 
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᾿Κακοήϑης. 

α Ἰχὶς. Ν-. Τ΄ 8. ἢ. ν. Δάνον. κακχοή- 
ϑως Ταρετίτ;" δρυᾶ «}0όϑερμυβ Α. ἡ. 
ΙΥ. 2. ρας. 196: εα, αν. 
ΒΚΑΚΟΗΙΘΗΣ, ργαυμς, ἡπργοδιι. 

4. δοοαρ. 1. 95. χακοήϑης διώϑεσις, 
Ῥσανὰ εἴ ορτορα δθεοῦο. 10]. 1. 
16. Ῥμῃοῖυπ ,οχὶς. ο. 9ὅ. κακοήθης, 
κακότροπος. Αἀάς Ρο]]υςΐΒ Οποπι. 
1. 87. . 119. 

ΚΑΚΟΗΘΙΖΟΜΑΙ, ηπαΐϊδ πιογί- 
ὃ δειξβ. πιαΐξ πιογαΐμδ δΈΏΙ, Ἄν αν; ΤΩ» 

Ἡπδρ. ἃ π1Ὁ» ἐπδαμο. Ααὰ. Ῥτον. 

ΧΧΥ͂Ι. 18. κακχοηδιζόμενοι, 4παἷ! ηϊο- 
γέδια ἐηεδιί,. ὅς.11. Ἰηιρὶοίδβ ᾿πβδηϊα 
γοζδίοῦ ἴπ 535. 

ΚΑΚΟΔΟΓΈΏ, πιαϊεάϊοο. Ὁ: 

ὕρ17, ΡΙΒ. εἰ Ηΐρδ. Ἐχ. Χ ΧΗ. 98. 
1 ὅδ. 1Π. 18. Ῥγόνεσρ. ΧΧ. 10. 
4 Μκδοο. ΙΝ΄-. 1. υδὲὶ οδέγεοίαγὶ, ογὲ- 
"πὲπατὶ, ἐπειητμίαγε τπιοῖδί. 

ς ΚΑΚΟΊ ΜΟΧΘΟΣ, πιαΐε υεΐ ἐπ υα- 
πη ἰαδογαηε. ὅδ. ΧΙ. 8. ρμεεεῖνιε 
ἴοοαπε ορεγαπι, 58οῖϊ. ἴῃ ΤΆΡΣΊΟΔΠ ΙΒ 
1Δο] 18. ᾿ 
ΚΑΚΟΠΑΘΕΙΑ, φοϊίο, τιοῖδε- 

ἐἰα. Δ.» ἰάεια. ἴπο. ΡΒ. ΧΥ. 4. 

-“-ὑϑὺὼ» ἀοίον. ϑγυασα. Ὅδβη. [1]. 

17. 6 οοῃ]οοίυστα Μοπέϊδυο. αυδηὶ 
εομβτιτοδί οοὐ. 197. ἩοΪμ,. --- Ὁ)» 
οατἰαδο. ϑγτατα. Ῥβαΐῃι. ΧΙ. ὅ. --- 

ὰ ἊΣ ΖΑ ἀρίπεραϊο. Μαϊ. 1. 18. ἐχ 

κακοπαϑείας. Ἰρετυπί ΠΝ Θ᾽ 

Ια εἰ 4 Μδοο. 11. 97. 38. εἴ οομξ. 
ζας. Ὑ. 10. ϑυϊάδο: καχοπτάϑεκι, ἡ 
φαλαιστωρία. 

ΚΑΚΟΠΑΘΕΏΏ, πιαῖα ραξϊον, πιο- 
ἐοεέξαηι ἰοΐεγο. δ» ἴαδογο. Ἅοῃ. 

ΓΝ. 11. ὑπὲρ ἧς οὖχ ἐχαχοπάϑησας, 
Ῥσορίεσς χυεία ηιοϊεδίέαπι νοὶ ἰαδογεπι 
το ἑοίεγαεῖδ. Οομῖ. οϊδυτα δὰ 

«αὶ Τα. 11. 8. Ρ. δ07. --- Ἀν1, 

“ποϊεείϊα. ϑγτήγη. Ῥ8. ΟΧΧΥῚ. 2. 
ὉΔῚ ἄρτος χακοπαϑούμενος ἨΟῚ Θδβὲ 
ῬαπὲΣ πιαῖε αῇεοίμα, υἱἵ ἰ κτο τ 2 }λ}} 15 
Μοπίξ, εοἀ φιὲ εὐϊδιν α πιαῖε αἸεοίο, 
μετὰ καχοκαϑείας, οπι ἀοίογε εἴ 
απαϊὶς οτίς, αυὶ ἃ ἸΟΧΧ ἄρτος ὀδύνης 
ἀϊοίϊττ. 

182 Κακοποίησις. 

ΚΑΚΟΊΠΙΑΘΟΣ, ἀτιρηποῦμδ, αὐἀ- 
)βιοίαις, πιαϊὲς πιοίεείϊδ ῥτέεειια, ἱ. α. 
κακοσαϑῆς. ἡυλν ἐῃ ἰαδογε. ϑγτωα- Γ 

ταδοδυα, Οομ. ΠΠ]. 17. βεο. οοά. 
Οοἰδὶ. 
ΦΚΑΚΟΙΗΣΤΙΑ, ρεγβάϊα. ἘσΊΗ. 

ΨΙΠΙ. 18. δος. γεΐ. δῖ. τῷ εἧς κακχο- 
«ἰστίας ψεύδει. Οοπμῆ, ϑυίοετῖ ΤὮς8. 
8. ἢ. ν. 

ΚΑΚΟΠΟΙΕΏ, πιαΐς ζαοῖο, ἄανι.- 
κιῆι αἴεγο, ποοεο, ἰαάο. Ὁ ΣῚ, 

Ομαϊὶά. Αρῇ. ἃ [)}»» "οθεο. Ἐράν ΓΝ. 

13. τοῦτο βασιλεῖς καχοκοπῖ, δος ἀση:- 
πε αἴεγί τερῖθυδ. Μυϊραῖ. 
κά τεσὲς ἔσο ποῖα ἐεί. ιᾶε 
εἴ ν. 1. --- ΓΝ, ἤπρβ. ἐνερίε ἀφο. 

93 ϑαω. ΧΧΙΝ. 17.--- νγν ΒΙΡΒ. 

8 ν»»“. Οεπεβ. ΧΧΧΙ. 7. εχ ἕδωκῶν 

αὐτῷ ὃ ϑεὺὸς καχοποιῆσαί με, ΟῚ ΘΟΠ- 
οοϑϑὶς 1}: θυ, υὐ ἀαηιμεθη ταὶ 
αἤάοττεί. Ὅτι. ΧΙ.11|. 7. φὶ ἐχαχο- 
φοιήσατί με ; ΟΡ ἴδ ἴῃ τ16 ρεοσοαδί ὃ 
1 ὅδ. ΧΧΥ. 34. ἀπσεκώλυσέ μὲ σή- 
μερον τοῦ κακοποΐῆσαΐ σι, Ῥτοβίρυϊ τὴς 
μοάϊα, υὐ ποσέγεπι ὉΔῚ. } δι). 
ΧΧΥῚ. 41]. οὐ κακοχοιήσω σὲ ἕξι, ὩΟᾺ 
ΔΙΏΡ ἰπ5 [6 ἰσάαπι. ΜΊαΘ οἱ 3. ὅδσι.κ. 
ΧΧ. 6. Οὐοῃείσιϊυν αἀυοαπθ οὔσῃ 
ἀδᾶνο, ν. ο. Ῥχον. ΙΡ. 16. ..-- πων 

»»  αεῖο πιαΐμηι. αεη. ΧΧΧΙ. 90. 

-- νι ἴατα. Νυμι, ΧΧΧΝ. 23. 

- πῦ γὴν οαστο αὐ πιαΐμηι. 

Ῥτουν. Ψ]. 18. --α ῃχγν ΟΒδια. "- 

αηρο. Ῥτον. ΧΙ. 15. κακοποιεῖ 
Τερετυπὶ εἶπ ἀυο 5), Ὁ 7.» 

Ῥεοπυπεαδίομα ἴδοπίοσα δὲ πδρὶβ 
οὑνίδ. Οομῆ. δὰ ἢ. 1]. δορεσυτ. 
8 Ἐπάν. ΝΙ. 38. κωλῦσαι καὶ χαχο- 
«οἰῆσαι ((ἀεείγτωετγε, ἀδυιοϊἑτ!) τὸν οἶχον 
χυρίου: ὉΌῚ ἴῃ ἰοχία ΟΠμαϊά. Ἐπατς. 
νΊ. 12. εδὲ δ γν Ῥεγάεγε. 

ΚΑΚΟΠΟΙΉΣΙΣ, πιαϊεοεπέϊα, 
ἀαηιπιθη, ἐπίογίξις. ΓΡι») ΟΒαϊ]ά. 

ἱπδη. ΑΡἢ. 8 ἢ)», ποοῖγε, ἰαάετε. 

Ἐϑᾶτ. ΙΝ. 29. εἰς χαχοποίησιν βασιλεῦ- 
4 



Κακοκοιΐα. 139 Κακὸς ἀκοβαΐω. 

6 ὧν, ἴπ ἀατηηντι χορτν, 8 Μδοο. ΠῚ. 
ῷ Π9Ρὲ 6886 νἹάοίον ἐπέογίξ. 

ΕΚΑΚΟΠΟΙΓΑ, πιαίρβοοπίξα. 
Αρυά πο. γον. ΧΧΙΠ. 16. χαχο- 
«αἴας ἰαλπϊυϊα δὰ “τιον, ἀξυϊέῥ, το- 

ἔεττι μοῦεϑῖ, ΡγῸ 400 ἔογίδβϑε Ἰερὶς 
ὙΌΣ) ὝΝ ἐοὶ ἐπιργνούπε, εοεῖδε.- 
ἐμ, 168. 1.171. 8. υὧυὐ ἀοεουϊ 6 1. 
Ατδῖ. 5ίπηοηϊβ [εχ. Ηθργυ. ῥ. 1961. 
γατῃ αἱ αἰ ν 115 ἱπηίαπξ, δα τασοὸ 

ὃ τιδῖ6 δρτιπῖ. 
ΚΑΚΟΤΙΟΙΟ, "παΐρβοιω. 1)» 

γμεῖ. Ηἴρδ. ἃ υἿἦνλ, ρκναάείαοϊεης. 
Ῥγον. Χ1]. 4. γυνὴ καχοποιὸς, ταῦ 16 
δοείξεέα. ---- 2» σετραῖθ. Ῥγόνερ. 

ΧΧΙΓ. 18. 
ΚΑΚΟΠΡΑΓΙΓΙ͂Α, παίοβοεπέϊα. 

δαρ. Υ. 24. 7,66 αύοαυς Τδοηλδα 
Μασ. α. ν. διασώζομαι. 
ΚΑΚΟῚΣ, παι. ΓΝ, σέ πεϊα. 

ἘΡτον. ΧΠΨ. 96. εἰ ΧΥ͂Ι. 22. [π 
πθοηας ἴοοο υδὰ] Ἰοαυεπάϊ! ΘΟῃ» 
ψοΏΣΘΉΟΣ ᾿Σβηϑίι ογΓΌΠζ. --- ἣν ἐπὲ- 

φείίας. Ῥτον. Χ, 830. ΧΧΤΙΠ. 8. -- 
ἯΝ ααγς. Τοῦ. ΓΝ. 12. 0δὲ ἴατηθῃ 

δαὶ ἽΝ Ἰορετυπί, δυΐ ἰοοο χακὸν τ6- 

Ῥοποπάστη 6δὶ ἀκοῇ. ---- Ὕ γν» 

εάπαπε αὐ ἀμοεοεπάωπι. Ῥτονετῦ. 
ΧΧΨΠΠ. 90. γιάεπέασς ποηῃηυ}}18 
Ἰερίαθδ »Φ ΥΩ ΥΝ» φιὶ γεείίπαὶ αὐ 

ἀ παῖ ἀρεπάμπι. ϑεὰ τεθροχοσυης 
ΡοῦτΒ ποίϊοποιι τοοΐβ ν)Ἠ 6 

ψι4 ἐχροπιίυτα 69: ἃ της βαρτα.: 8. Υ. 
χαχραοία. --- “ΤᾺΣ φοἰεηα. Ῥτον. 

ΧΙΧ. 47. Τιορετυης ΓῚ ΤΌΝ 

ἐπ τόγηι ππαίαγιρῃ πιοααίίοπο εἰ 61- 
ἐγοϊξαίίοπε ἀεβρείεν. ---- Υν αἀογβογ. 

Ρχον. ΙΧ. 7. 8. ΧΙΡ. 6. [πὶ ροείο- Ρ 
Τίοσα ἰσοο, υδὶ παρὼ κακοῖς τεροτϊίαγ, 
ἰερετιπξ ν᾽, υἵ ταοχ ἡ)» παρὰ 

ἐ φρονίμως. -- »» παϊσῆοις. Ῥχον. 

ΧΨΥΊ]. 4. .-- Ἵ» δρῖπα. 70}. ΄. 5. 

δὶ ὑσγὸ Ηδῦν. εἰ ἀε ἐρὶπὲς σαρὶεί ἐαπι 
ἰερσίζαν: αὑτοὶ δὲ ἐκ κακῶν οὖχ ἐξαίρε- 
τοι ἔσονται. Αταρέραναίο αυκάδοι ἈἸς 

Ι 

ἰοσυβ ἰαϊνογαὶ, αυἱὰ τῶν χαχῶν εοάσιι 
Ἶυτο δΌ οἱ κακοὶ, 86 ἃν τὰ κακὰ ἀ6- 
ἀυςὶ ροῖϊοδῖ. Ῥτίυδ δυδάες νοχ ἔνοσλοι 
δρυιὰ Ααυϊΐεατη δὲ Ξϑϑυχησηδοδυτα. 
δε ᾿ροκίετίοῦ αυοαθθ βθηίθπίδ 
Βαρεῖ, ατο 86 ἀείεπάδλί. δϑρίπα ἢ 
Θηΐτη ἰπ Υ-. Τ᾿ τοοδρδοσῖοε ἀϊουηίυν 
ποΏ ϑοΐυτα ππαΐα, σις αἰδομὲ πεοῖΐξ8- 
ἔδξαπι ογθαηξ, δοα εἴίδια εἰ ἐρεὶ, φεὸ 
αἰδοιιὶ αἀυεγεαπίεν εἰ ποχαηὶ αο ἀοἰτὶ» 
πιεπέμης αἰεγμηί. --- ΤῊΣ ἀηρισίδα, 

ῬΡγχου. ΧΧΥ͂. 19. -ον: γν Ῥτον. 

ΤΠ. 19. 14. ΓΝ- 97. Ατηρ ΥἹ. 3. -- 

γ πων. ἴποῖο τκαΐμηι. Ῥτον. 1]. 14, 

--ὖἶὖἶνν οοπέγίο. Ῥτονεῦρ. ΧΙ. 15, 

καχός. 1 Ἔρεταπῖ Ἰγν Ἀτοπαπθβθομε ὦ 

ἔκοϊοσο δς τηϑρὶβ οὗνια. 146 5. ν. 
καχοκοιέοι. ---- δὰ αηθομδ. ῬΡΟνΟΓὮΏ. 

ΧΙΧ, 6. Ταρορυπῖ ἸΡΥ7 -- ΠΡ 

ἔατα. Ρε. υχΧΧ, 49. Ῥτον. ΧΥ͂ΙΪ. ὅδ. 
ΟΟδεὶ. ΙΧ. 12. --- ροόΨιΠν ἴσια. εχ 

νι ἡ" αοῖα. Ῥτον. ΧΧΎ. 19. 8ε:- 

ΤᾺΟ ἴθ] αδὲ ἀβ ἀδμίε ἤγαοῖο εἰ ἐζεδο. 
Νοῦ ορὺβ ἱρίωων οδὲ βἰδίιοσθ, 608 
ΤΡ Ἰεμίβθ6, βορὰ μοῦ ἰοοο χαχοῦ 

τορομεπάμμι εβὶ χαχὸς, ἢ. 6. τπογδ!- ἃ 
ἄμα. Ψιὰδ ἱπΐγα 8. ν. ὁδός. ---- "Ὁ, 

ἐαπέμηι. Ῥτον. ΧΙ11. 10. Ἰρογυπί 

νῪ -- "ὙΦ οδειίπαίίο. 76τ. ΧΊ. 
14. κακῆς. - προ. ἐσ νορία, ἴῃς. 
Ῥχον. ΧΙΝ. 13. υδὲ χαρὰ κακὴ εδὶ 
ἐαιμέα, φμα ἵη πε νεμἑέωηι ἀσεγδέβα- 
ἐξ αὐπιῤσέμηι καδεί. Ῥτωῖοσρδ Ἰορὶ- 
ἴὰν ΟΟἢ6]. ΙΧ. 2. υν]᾽ καχῷ δά! 
γιυηΐ, οἵ βΒυρρίονογυπὶ ποη πρδὶ δα 
1Ἰυιεϊτίοτοτῃ το ἀθπάδιι βοιθπ δη, ἃ 
ᾳυΐα ἴῃ οεοῖοτῖβ ὁρροϑβιτ μοι ἐχ- 
γοββάτω, ᾿ς νσοσὸ ἀθδίοσγασὶ νἱ46- 

Ῥαηΐ ροβῖ “2. ϑυβδῃῃ. ὅ2. σεσα- 

λαιωμένε ἡμερῶν κακῶν, ἐπυείεγαία ἀϊέ- 
γι πιαίογμηι, ἢ. 6. φεὲ οπιπε υἱία ἐμ 
ἑεπῆρις ἵπ ρεσοαξὲς αὐ πιαϊεΠοϊὲΣ οοπ- 
διηιδίδίὶ. 

ἙΑΚΟΙΣ ἈΠΟΒΑΙΝΩ, γηιαΐμδ ευα- 
ὧο. γηδ, ἀεγίαφοο, ἐμά. Ῥτον. ΙΧ. 
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Α Ἁ ἊΝ 

Κακὸν, τὸ χαπον.- 

α 12. υδ᾽ ϑγιινβδοῖ. ἔοχται]ὰ λοιμὸς 
γίνομαι Ὁδὺ8 6Βῖ. | 

ΚΑΚΟΝ, ΤΟ ΚΑΚΟΝ, εἴ ἱπ 
Ρὶυν. ΚΑΚΑ, ΤΑ ΚΑΚΔ', πιαΐμπι, 
πιαΐα ἑαπι ἐμγρία, φμαηι ἰγίδίία. γγδγλὰν 

κἰα. Ῥτον. ΧΥ͂. 39. 15. ΧΥΠ. 
12. ..-- ἽΝ» ἐπέσμδαξ. Ργου. Χ. 80. 

ΧΧΙΙ. 8. -- Ὦν"ν τοἱεπέα. 168. 

ΧΧΥΠΙ]. 9. χαχά. Ἱκεροτυπὶ ΠΝῪ 

ὥς: ὭΣ ΠΙ, ἄευουεο, αἀπαῤλοηιαίῖζο, 

ὃ Ηρ". Β ὩἜΠ' Ἐμοοᾶ. σόγειι, 1. 

ΦῚ. χαχὰ, δὶ νοὶ Ἰορὶε συ δϑίπητνυμι 
ὩὩΠ απαέλεηια, νεὶ ροεῖ χαχὰ, εχ- 

οἰάϊε νφγθατα, ν᾿ 6. αὐέησον, δυΐ εἰ- 
ΤΩ116 αὐυἱά. ---- ΥΥ» 1πῆη. ΗἩ!Ρ. ἃ 

ΝΥ 76.. ΧΙ], 98, --- ΣΏ]» “οεῖια. 
Ρχου. Χ. 934. .- ἡτῷ οοπίθϑπῆο. 

Ῥχον. ΧΥΪ. 28. υδὶ χαχὰ δβυηὶ ἐΐξεε, 
γίζα, εχ ὑδὰ Ἰοχυοπάϊ! ΧΧ [Ιηϊῖ, 
δρυὰ αυοθ χακὰ εἴδη τῷ ΓΙΝῸ εἰ 

6 ἈΝ τεβροπάθηξ. Νοῃ οριβ ἰΐδαιθ 

εϑί τεδηρεγα μάχας. βατηϊεσαθ Ἰορὶϊ 
κρίμα. ΟἿ διστι, δα αϊξ, ἴδτη ποΐυτα 
ψογθυὰ 8. ορβουτγοης ἢ ο0]]. ΥἹ. 10. 
-- Ὁ» ορκδ. 168. 16.011. 12. Νὸχ 

Ἡδγ. ἴῃ αἰτδτηααε ρατίομα ἀϊοίτατ: 
Ἦν 1. ὀδπη ἴῃ τωδίδση ἱπίουρσγείδε 
βυη ΤΧΧ, --- νῶν υγρίαη. Ῥτον. 

ΧΙ]. 1. δὶ κακὰ δβαπε ἀοίδοπεος 
ὠμισίοες, υἱοίεπεία. ὙΊΔΘ βυρτα β. νυ. 

ἀ τὸ - ΓΛ Ὁ» Ρίυν, αἰναγημδέπει, 

ΤΑΈΆΡΒ. πιαΐα, οαἰαπηαος. 700. 
ΧΙΙ͂. 50.---"ο}γ,}» ΓΝ, ἐεγτίδεισ δεπι. 
ϑγταμι. Ῥβαΐτα, ΧΧΙΧ, 9, ἐν τοὺς χα- 
κοῖς γενόμενος. ΒΘΠ6 αυοδα Βεηβιιηι. 
Τοειτίτυ8. ἔιΐ, 8.1}. Ῥεθηΐβ, χη] 8. εἵ 
ΟΕ Ασα ΓΑΕ 15 ΤΠ] ἃ [δ ἱπηση 8818. ---- 
δον. γιοϊδείία. 200. ΧΥ͂Ι. 2. παρα- 
κλήτορες χαχῶν Ὁτο χακοὶ, τιαϊζ σοπδυ- 

ε ἰαίογεβ υος οπιπέβ, δὰϊ οοπδοίαίϊοπο 
υεείγα πελὲ πιδιίδοίἑαηι ογεαίϊς. Νᾶτα 
τὰ χαχὰ αρυὰ Οτβοος Βαυὰ Σατο 
γποίοφίέσηι ποῖδῃϊ. --- ΠΕ» υὐγηείάο, 

εἰΐαπι ἐΐ, φμοά 7υγηραάϊποην ἐη)ερί. 
1 

184. Κακοτεχνέω, 

ϑγζοτα. ΤΉροα. {Π|. 46. --- 

»ἷυν. ςρίπα. 30). . δ. Μά βαργα 
8. Υ. κακός. --- Τῇ; αηριίϊα. 168. 

ΣΙΥ͂Ι. 7. 596». ΧΙΝ. 8. ἐν καρῷ χα- 
κῶν, τειηροσα αἰπιοιίοπιρπ. Τ0. ΧΥῚ. 
18. ἐν ἡμέραις χαχῶν. Γοπξ, ὅϊῖγδα. ΧΙ. 
35. εἰ Αςῖ, ΙΧ, 18. -- ὅν, ἐξ. ᾧ 

Ῥτον. ΧΥ͂ΤΠ. 6. ---ὐγ: 5), πιϑὰ- 
απ. ὅεο. ΧΙΙ͂Ν. 84. ΧΙΨΙΠΙΙ. 
16. 1 Βερ. ΧΧΙ!]. 8. --- ὴγην υοοίὲ- 

͵γαπο. Μίεδ, ΤΥ. 4. νῦν ἱνατί ἔγνως 
κακά; ηα1 ἐλοΐαπι 6ϑΐ, υἱ ἐππίδ ἴα 
ΟΡ Θββασὶς οδ]δτιϊαθῦὺ [1 δρεχιης 
ν τνυ ἔαπι. ασπεβ. ΧΙΧ, 10. 

Ι,. 15. Ψυα. 11. 15. εἴ αἰϊδυὶ πεορὶϑ9- 
Βίσῃθ. --- ἡ, ὑπργοδίαα. ῬτονευΡ. 

ΧΥῚ. 13. --τ “ἀν, νασίαἰΐο. 500. Ψ'. « 
31. -- “ΓΊΖΘΣ, Ῥεγνεγείίαξεδ. 

ἴμο. Ῥσον. ΧΥῚ]. 80. Ῥγείεσε Ἰορῖ- 
ἴὰς 700. ΧΙΠΠ. 4. ὉὈΔΒὶ ἱποοεΐωχι 
παᾶε εβί, 8η χαχῶν δὲ “ρ0)» ππεπάα- 

οἷμηι, δαὶ δθν» πἰλ δ, τοϊετοπά τα 

εἷϊ, 85. πυτα ]οοῸ κακῶν ΤΕΡΟΠΘη τα 
δἰ: χαχο. Ἐ Ἰεοοπα χεςσορία ἰα ταὶ 
καϑιῶν Ἐββϑθῖ, ΠὉϊ. ιδπάδοια δαἦυ- 

" ΤΔΩΪ ΟΥἿΏΙΙ χηοο, ΠΟΠΟΙ Δ.) 618 86. 
τη ηἦδ0115. ΟΟΠΕ, Βαρτὰ ατής. ὕ δη. 
ΧΙ]. 10. 86ς. οοά. ΟΠ ΐ8. τὸ χαχὸν, 
γγαῦα οοπουρίεοεπέα, δίάο υεπεγεα. 
δὲν, ΨΠ|1. 1. 6δὲ ἴυδυθ ἴῃ νοῦ δ, οἴο- 
πἷμα τὰ καχὰ μεοραία, τὸ κακὸν ραπαρε 
Ῥεοοαΐξ δἰσοϊθοαῖ, παοιπδαπηοάιιτ 
1Ρ. ν. 3. τὸ ἄδικον εἴ ἐηγ)μδίε γαοίερη, 
εἴ ρωώπμανι τπ)ιεφίδέα Ὀοίαϊ. δῖν. ΧΧ. 
8. στιν εὐοδία ἐν χακοῖς ἀνδρί, Βοτίθοη.- 
ἄυχῃ δἷπθ ἀυρίο οϑῖ: ὅσειν εὐοδία εἰς 
κακὸν ἀνδρὶ, Ὦ. 6. Φγοδρογαπέμγ ργουε- ἱ 
λιπέμσσιε ποππε, αὐ ἐπ πιαΐμης (Ἐ. 
6. }εγμοϊθηι) δεῖ, αὐεε Ἰδοῖῖο τηθ- 
118 αυδάτεορίϊξ ϑεχαδηείθα : ὅσειν εὕ- 
ρημὰ εἰς ἐλάττωσιν. ---- ἰδ ΑἸΪΡῚ ὃν- 
γοξω. 

ΚΑ ΚΙΣΤΌΣ, δυρετϊδάνυπ, γοεε,- 
πμδ. ἀν, λοντίάμς. Ααὰ. ϑαγειι. 

ΜΧΟΧΙΣ. 17. 

"ΚΑΚΟΤΕΧΝΕΏ, »ποΐϊς αγήδις 
ποτ, τπιαοήδπον οοπέτα αἰέφεεηι πραία, 



Κακότεχνος. 

α ἡπαικωξομίον εἰ τιαῖὴ αἰέψμειν 
ἑσαοίο. 3 βου. 1]. 9. ὅτι κατὰ τ 
τοῦ ἐάν τι καχοτεχγήσωμεν «Ὀνηρόν. 

: ὙΠεβ. ᾿.. αὕ. Το. ἱπῦ ̓ 
1488. οἰ Αδτεβοῖ. δὰ Οδείεσγ. (ὑδ- 
ξορὮγ]. ᾿. 16. Κακοεέχνως, πιαϊξίοεε, 
πιαΐς εὕπε , ἸοκιΣ ἂρυὰ 
Αἰδιατιαδίυσα Τὶ 1. Ορρ. Ρ. 871. 8. 
Ἑὰ. Ῥατὶ;. 

ΚΑΚΟΤΈΧΝΟΣ, “αΐξὲ αγίϊδμε 
ὃ ἀρδεμς, φιεῖ 

πιαΐα ἑοῖς ργναάμαα, δαῖ 
παία «τπαρλϊπαπε, ἀοίος εἰ 7 γαμάεϑ 
νεγεαΣ. [δ], ΧΥ͂. 4. καχότεχνος 
μήφεμῃ εεϊθδαϊζαν πιαΐε δοάμέϊ ἐπ ἑἀ0- 

ἐκουρτίαπάϊε εἰ πάϊ. νὰ 
ἀοπέπαια πιαΐς μάλα Ἕ 
Οἱ, 4 Μδρο. ΥἿἹ. 28. δὰ εὐ δνηρθην 

ἢ ργάνωε καταφλύγωτες αὑτόν. 
ΚΑΚΟΥΡΙΈΏΩ, ὄαυριο αἤιοῖο, ἐη- 

ἡκπίαπι ζποῖο. Ὁ.» ΝΙΡΒ. Τ᾿ ιαεάως 

μαμε τωι. ϑγιαϊα. ἃ ϑαχα. Χ. 6. 
ἐχαχούργησαν «ρὸς Δαυίδ. Ψαὶᾳ. ἱπ- 
7υγίαπι {εοϊσσεπὶ Παυϊάϊ, σα]ὰΒ 501], 
Ῥεξούπαπι ἰορϑῖὶ το ρεαβθεπια μδαξ. 
Τςρίε ἴϑχαο 4» οἰ τῷ Καὶ πο- 
ἄσπετα ἩΠΙΡ ΝΠ] οαπὶ βυθήεοῖς. ---- 
γὴν πιαΐεες δωπι, δῃῖ ΥνῪ 7 απρο. 

ἀ ὄγγατη. Ῥτον. ΧΙ]. 20. χαχουργῇ» 
ϑήσετεω, Ὦ. 6. γὲὶ ἀαπενο αἰὲοϊδίμν, 
γεὶ πεαίεποογμπι δἰηεὶδ: Ἔτί. --τπῶν 

γ»γν υἱποῖο πιαίμπι. ϑγτησα. (οβεϊ. 

νΠ]. 11. 
ΚΑΚΟΥΡΓΙΙΑ, (ερίίιτ οἵ ̓ χα- 

χουργώα) τκαϊεβοεπέδα, τιαΐεοίεν. 
νὸν» νἷυτ. υαεέαξδίομεε. Ῥδΐμι. 

ΧΧΧΊΨ. 90. ἀπὸ τῆς καχουργίας αὖ- 
τῷ. ἘἈοοῖδ: δὰ νυαείαϊοπεξ απ 

ε ἀεεοϊαξίοπες βυπῖ ἢ. 1. πιαΐα, 
οομπέγα αἷτος τιοϊεμέμτ. 2 Μδρο. ἴπι. 
82. ΧΙΝ. 22. εἰ Ζίδη. Υ. Η. 1}. 
Ι, ες. 834, 

ΚΑΚΟΥῬΙΌΣ, πιαίξἤοια, φεὶ 
“ἰκαϊο εἰ ες πιαϊίία ταίαρίἑ πορέγε, 
"παϊῥέίοσιις, δδεὰ ρεδί εν, αἱ Ὑαϊραῖ. 
ϑὲσ, ΧΙ. 38. σδθϑθιες. ὯΝ Ὁ» 

ορενγαπε ἱπί απ ίαίεηι. ῬΤΟΥ. ΧΧΙ. 1ὅ. 

185 Κακόφρον. 

- ν Ὁ. βγιαιηδοῖ. 90". ΥἼΠΙ. 20. 

Ῥε. ΧΧΧΥ͂Ι. 1. ΧΟΗ͂Ι. 16. -ἶν.ῦ 

ϑγτηπι. (οἰοεὶ. 111. 11. ΥἹά6 οἱ 
ϑιν. ΧΧΧΉΗΙ. 81. Ηδεγοῖ, χαχοῦρο 
γορ, δόλιος, καχὰ ἐργαζόμενος. 
ΚΑΚΟΥΧΕΏ, πιαΐό ἐγαοίο, αὔβέρο, 

ϑέκο, [10 : ΤΏΡ ΠΣ ΡΙΒ. εἰ Ππρ. 

1 Βερ. ΗΠ]. 96. ἔτι ἐκακουχήνης ἐν 
«ἄἅσν, ὃς ἑκα ὁ «πατήρ μου, 
φεοά οπιπῖμοι αἰδερξέομεπι, σμαα ρα- 
ἐξ γ' μϑ ἐδεεί, ραγίοερε ζμΐεεεε. 
σομα Ηφῦι. ΧΙ. ὅ1. 1 Βερ. ΧΙ. ς 
89. καχουχήσω τὸ σαίρμα Δαβὶὸ διὰ 
ταῦτα, αὔήέραπι βοταετι [αν] ἀϊ5 Ῥσορ- 
[65 ἢς. Ααυ. δες. οοά. Μοβαυ. 
Οεμο8. ΧΥΙ. 6. Ἐχοά. ΧΧΊΙ!. 21. 
ὉΌ1 Ῥγὸ χαχουχήἥσετα! τοροποηάυτα 
δὰ μακογήσιει ΔΌΣ δὰ ἜῚ. ΟἢΔΡ. 
ἔειιθονρίυτα ΕΝ Ιάδση 9 ὅδ. 
ΨΙ. ἡ εἴ ὐου. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 93. 
ΚΑΚΟΥΧΥΑ, αμβλιοιίο, οπιπὶσ 66- 

ηενὶς ἱποοπειοῦα εἰ πιαΐα, σμέδιδ φμὶδ ἃ 
τχεηξωτ. ὯΧ: Αᾳυ. Ρε. ΙΧ, 14. εἱ 

Ὠευϊ. ΧΥ͂Ι. 8. ὅγπιηι. Ρε. ΧΙ]. 
95, Ὁδ] 8} μαθης χαχώσιως. 
ΚΑΚΟΦΡΟΝΕΏ, παῖε δεπῖϊο, εἰ 

(δπεϊάνα : πιαΐαπε πιεπέεηι ἦο, ὑπδὶ» 
μέεπέενι τεάο. 90: Αφυϊ!. μες. 

Οοἱδ), 11, 4 ὅδ. ΧΥ͂. 381. χακχοξρό- 
νῆσον, Ὁ ἔογίαβϑα Ἰεροηάττη εϑὲ χα. 
κοφρόμ ον, ῬΕΓΝΈΣΕΒ ΟΟΏ 514 διῃρθ- 
ἀϊία 8. ϑυσοτθ. [ορίταν ῥγβίεγεα 
δρυὰ  βοὮγ]. Αβδια. ν. 1188. 
ΚΑΚΟΦΡΟΝΙ ΖΩ, ρεγυεγδα ὁ0π- 

σα δωρρεάϊίο. ΜΔ 8. ν. καχοῷρο- 
γέω. 
ΚΑΚΟΦΡΟΣΥ ΝΗ, τπεμϑ 8. οορὶ- 

ἑαϊὶο πιαῖα, πιεπ8 πιαϊευοία, πιαί!σηὶ- 
ἰαε. ΤΌ 2» εἰαίϊο φρίγιέμα, ζαδίια 

φηϊηὶ, γον. ΧΥ͂Ι. 19. κακοφροσύνῃ. 
Θυϊάμὶ ὑψηλοφροσύνηϊ διιΐ μεγαλο- 
φροσύνηρ ϑεὰ ρεεβοδβδθεσαῖ ὕβρις, δ κα 
ᾳύυδηλ νοορτῃ υ]α 6 8 τῶ ποίδίδ. 

ΚΑΚΟΦΡΩΝ, πιαξφπιϑ, πιαία 
πιοηΐα ργασάξι. πϑ τ 51» πιαρημς 

ἐχοαποβοομα. Ὄτον. ΧΙ͂Χ. 10. 
Ηδρεσο νἄδταν ἢ. 1. χαχόφρων Ἀδπο 
δἰ ρτι βοαίίοπαπι, υὐ ἐγασμπάίμηι 8. 
ειπὶ Ὡοϊεῖ, φεὶ ζποὶϊε φεπέδ ἐπ)ηγίαηε 

φ'. 
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Κακόο. ᾿ 

α δἰδὲ αὖ αἰδὲς ἐϊσίανι, τὸν φρονοῦντα τὰ 
χαχὰ, αυδπὶ ΠΟοποῃ αποαὰς δ8- 
Βεῖ μεγαλόϑυμος ἴθ] 4. ἀριιὰ ΤἈδοάο- ᾿ 
ὕοποτη. δα εὲ ποθ ψοοθὰ δύδέ, 
α ραξεομαίε πιαν, (6 ἐγαίο Δ ΒΙΡΘτο 
βοΐδιηιιβ ἢ οοιίβαίηο Μαβδηΐο ἴῃ 
᾿ἶῦτο Βουοπερυπρθ ξὰ ἀδθη Ὗογ- 
Βαπάθπθη Ηθργάϊβομθη Ὑγιεγθῦ- 
οδβεσῃ ((οιηρ. Ρ. 1817. 8.) Ρ. 39. 
ΤΙΧΧ Ἰοοδοποπι δἰΐοσατι 0.) 6χ- 

ὃ Ῥγϑββῖβϑθα νἱἀθμζασ οχ ἀϑὰ }. ΑΥΔΡ., 
ἴῃ αὐ (λὶ ΝΣ δϑογεραίοεις, ἰαρίἀοδιΣ 

δὼ ποίας. -- ΟΡ ΤΣ, ἀἰεοεάεπε 

α ταἰϊοπθ. ϑγτατα. ΤἈθοά. εχ Χ 
Ρχονυ. ΧΙ. 22. 
ΚΑΚΟΏ, πιαΐ αὔῶΖοῖο, αΠέρο, υεχο, 

»ΐίαρα αγὲἐεῖο. ὈΥΤῚ» Ῥτέπιο. 2υ4.11.18. 

-- ΜΞ ΡΙΆ. οοπίενο. Φο0. ΧΧΤΙ. 0. 

“- ἢ δ, Ηἰρἢ. 8 ΓΣΝ ορρτίέπιο. 

, Ἐχοά. ΧΧΙΙ. 21. τς. Ιονίς. ΧΙΧ. 
ς 88. --- γ». ΗΙρΒ. ἃ »γ. Οδῆββ. 

ΧΙΧ, 9. Ἐχοά. Υ. 92. 23. εἴ 4110 ὲ 
Βεδορίυβ. Αἀᾶάε Ααυ. ΤΒεοᾶ. Ῥε. 
ΧΥ, 4. -- ν τιν ΗΙΡΒ, οοπάρηιπο, 

εἴ ἐχ δάἀϊυποῦο ρεμίο. [168.1.,. 9. ---- 
ΜᾺ» ῬΙΒ. πιοίοεῆα αῇῶοῖο. ΑἸ. Οοβεὶ. 

Χ, 1δ. Οὐπέδν ἀπε ἐσ Ηατοάοίο 
ποίδί Πδρδμοὶπια δὰ Μδί. ΥἹ. 34. 
Ρ. 146. --- νν 5οῖο. ΟΟὮ. ΨἼ]. 28. 

ΙἜροτυπί ρον Βοβοῖ γι τὰ χυο- 

ὰ αὰὺ6 Ααυΐκ. Ηο5. ΙΧ. 7. Τιερο- 
τιηῖ 5},ν ν ἱ γ.),}» ἃ Τϑᾶ. γγ. ---- 

ΜΛ ν πιαίμπι ἐδὲ. 900. ΧΧ, 46, Ἀρ. 

ΟΥὦ. 52. ἐχαχώϑη Μωυσῆς δι’ αὐτοὺς, 
ἐπαϊρπαδαίιγ Μοβοθ ῥγορίδν 11]0β. 
ϑ!ς οἵ δεϊίνυμι χαχοῦν. Αοί. ΧΙΨ, 9. 
δἰ στιίβοιοὶ αὐ ἱμαὶρπαξίοηδης οοποίϊίαγε 
γ6] ἐχαοεγδατο, πιαΐς αὐεοίι τοῦ- 

- ἄεγε, Οοπέεν Ῥγοϊῆυμι δὰ ἢ. ]. ". 
1206. --- 05» ἐπιρίηρο. Ἑκεοὶ. 

ε ΧΧΧΙΙΠΙ]. 12. 7πρίηρετο ἴθ ἢδο 
ΟΥ̓ΔΕΪΟΙΪ8 86 716 ΠΟΟΟΤΟ ὨοΙΑΐ. ---- γπ|ὸ 

ορργέπιο. ἴῃς. εἰ ΓΧΧ Ἐχ. ΧΧΊΠΙ. 
9. -- "ΓΜ, φμῤοὶ. ὅγτηπι. ῬΒ. 

ΟΧΧΥΠΙΙΙ. 8. κακοῦντες. Πεάυχίε 

186 Κακῶς. 

Γν Γ2}» αἴδέρεγε, ορργίέμιεγε, οἷ 16. 

δ᾽ ΣΝ. -τ »» πιαίφβοιε. Ρε. 

ΧΧΥ͂Ι. 8. --α πγνν ΓΤ» Καὶ εἰ 
ῬΙΒ. ὅρα. ΧΥ͂. 138. ΧΟ. 6. Νιυη. 
ΧΧΙΧ, 7. ΧΧΧ.Ι4. ἴῃ δῖ8 ἄπο- 
θυ Ἰοοὶβ κακοῦν ψυχὼς ποίας 76:.- 
πατΤε, ἃ, 4. ταπενοῦν εἴ ἀδϑενεν. Δὰ 
Ῥοσύθσϊοσοια ἰοοιπι Ῥχοοορίῃβ τὸ 
κακῶσαι Ψυχὴν τὸ νηστεῦσαι, ἣ ἄλλως " 
ἀσχῆσω: οἱ ΤΒοοάογοῖιβ δὰ 1, ονϊί. 
ΧΥῚ. 81. κάχωσιν δὲ τὴν νηστείαν ὠνό- 
μαᾶσεν. ἴοβΒ. {{Π|.}7. Ὧδῃ. Χ. 12. 
Ζεεῖ. Χ, 42. ἑκακώδησαν, ὍΒ1 3»)}) 

Ἰερεταμπί. --- ΡΣ ἀοίογε αῇὲοῖο. 

ϑγιομι. Οοδοὶ. Χ. 9. χακωϑθήσιτα,, 
ΤΏΔ]0 αβιοϊθίυν δοὺ αέέρείμγ, αἱ δ 
Μυϊραίιβ ἰταμδία τς. ---- γη}), ἀεἶὲ- 
πε ραΐογ. ΕΒ. ΧΧΧΤΊΙ. 8. 

ἐκαχώδην καὶ ἐταπενώδγην ἕως σφόδρα, 
νοχαῖυβ οἵ Ὠυτα]δίυβ βυτὶ ἀΌΔΙΩ 
ΒΛΘΧΊΠΊΘ. --- 57, Ὠουίγααι, τπαΐιση. 

ΟΟΒ. ἼΠ]. 9. --- νον ἴοπ. "ππαΐα. 

δεν. ΧΙΙ͂Μ. 97. .--- τοῦ ἀερτίπιον. 

Ῥρᾳ, ΟΥ]. 89. ἐχαχώϑησαν ἀπὸ ὃλ.- 
ψιως καχῶν χαὶ ὀδύνης, νοχαῖΐ ογδεξ 
δἰ σομο τπδϊοσυτ οἱ ἀοϊοσα. ϑ8ι1Ἅ. 
1. 44. «ἰ ἀσὺ τοῦ νῦν καχωλήσομω; ἐν 
ζωῇ ; φαϊὰ γοδίδπδο τηδ]] ραϊίασ ἴῃ 
Υἱἱαῦ δῖ: 11. 21. μὴ καχώσῃς οἶκέ- 
φὴν ἐργαζόμενον ἐν ἀληϑείῳ, μηδὲ μια ον 
διδόντα τὴν «νχὴν αὐτοῦ, Ονὶ χακοῦν 'π 
ὈΠΙ νδύδη ποίας ἑηγωγία αἰημδηςι 
αἴβοεγε, οὔιοία ἀοδὶέα αἰετὶ ποπ ργα- 
δίαγε, δὲ βροοϊδία 46 ἐὸ αἰ Γ, 
φιὲ πιεροεπαγίμηι ργίυαί τκογοοάς, αὐ 
ἐαηι αεομγίαί οἱ δοἰϊμέοπεπι ἰαγάαξ, 
ηυσα μὲν ἀκοστερεῖδ ΘΧΡΥΪΩΣΙΣ 8 
ὕδοορο Υ. 4. ΑἸ νοσῖυπξ: κροϊὲ 
πιαΐε οὐ ἐηγωδίε ἰγαοίατε υογδὶς αἱ 
υεγδετγίδια, Ὁ Ἰοσίτυν δ:.. ΧΧΧΙΠ]. 
87. Ῥθαν. ἐκάκωσας, ἠρήμωσας. 

ΚΑΚΩΝΥΜΓΑ, ἐπήσρεα. νον, 

ἐηγαπιία. ϑγτοσα. Εχοᾶ. ΧΧΧΙΠ. 45. 
ΘΌΔΒ: δυσώνυμος, κακώνυμος. Ἐπι- 
βίδι. 1]. Ζ,, ρ. 409..41. 

ΚΑΚΩ͂Σ, πιαϊσ. βαρ. ΧΙΥ͂, 8. 
κακῶς φρονεῖ, ατρὶ ϑιοῦ, αὐὶ δὰ ἱπίεὶ- 

ἃ 



Κακῶς ἴτω. 1857 Καλαμάοριαι. 

8 ἰρδξαχα τοίοτσ, 1 Μδος. 11. 492. “ΠΡ . 

χκαὺς ἐλάλησαν ἐπὶ τὰ ἀγιά ὡυ. οαπατανιδπιτα οὐ Ααΐ. ς..|9 σεῦ 
ΚΑΚΕΙ͂Σ ἜΠΩ, παϊράδοο. ᾿Ὁ}, 

ΡΙΗ. Ιἄοριῃαω. 1Ιον. ΧΧ, 9. χαχῶς 
εἶσι. ὅϑ0δοΐὶ. χαταράσεται. 

ΚΑΚΩ͂Σ ᾿ΕΡΕΏ, παέεξάϊοο. Ν᾽ 

Ἰάοσσῃ. Ἐχοῦ. ΧΧΙΙ. 98. «πωκαι Ὁ)» 

ῬΗ. [υ. ΧΙΧ. 14. ἴω. ΥἹ1Π],. 91. 

ΚΑΚΩ͂Σ ἜΧΩ, παῖε λαδεο. τ» 

σρτοίο. Ἐξεοϊ. ΧΧΧΙ͂Ν. 4, ψαυϊς. 
ὁ πιοὰ σρτοίμπι. ΤΠοοά. τὸ ὥῤῥωστον. 

ΒΚΑΚΙ͂ΣΣ ᾿ΟΜΝΥΏ, ρεγ7αζο. 
ϑαρ. ΧΙΝ. 209. 1. ᾳ. ν. 80. ἀδίκως 
4Φ [ 

ΚΑΚΩΣΙΣ, α[]ϊοίϊο, υεξαίϊο. ὌΝ» 

οεαἰαπκίαε. 8. ΧΥΠ]. 41. Αἀάᾶο 
ὅγιχα. Ργον. ΧΧΨΥΤΠ]. 10. --- ΠΣ Ὁ» 

γατὶ, Ῥγῃ, αἡὲ͵ιοίμε. 165. 1.11]. 4... 
ἤν, οι. ἴπο. Εχοά. ΥΊ. ὅ. -- 

. ϑγεαιαδοῖ. Τμοοάοϊ. 1 ϑδζη. 

ς ΧΧΥΉΙ. 10. υδ] ὯΝ ποῦ δβὲ ρεγ- 

υεγσίέαι, 9εα ἀανεπμνι ἐΣ οὔεν ποδός 
ἘΠΙΕΤΡΈΗΣ, ἀεἰνἐνεξηέμηι, ὙΠΊΤΩ. 
Ῥε ΧΧΧ. 1. υδὲ νοχ Ηθδε. αβλίο- 

ἐξ δμηΐξ Ῥω 
Ια. Ρε. ΧΙΠ11. 45. 

ἱπροτξ, 1 ὅδιη. Ϊ. 11. “τ »ΡΟ παῖς. 

ποίη. 9 εἴ 1ΧΧ σοῦ. 
ΧΧΧΙ͂. 20. ϑγτημι. Ρε. ΥἼ11. 10. οἱ 
ΟΥἹ. δ. -- πὺν ἔκτα. πιαία. ΝΌ. 

ἐχ!]. 15. Ἐπί. Ν]Π. 6. 96Γ. 11. 28. 
ΧΙ. 19. 14. 1.1. 2. ϑγηιηι. Ἐζος. 
Π. ὅ. ἩΗἱϊεογοιγιηπα: τὸ αβῆϊος- 
ἤονε, χμαπι 7μπία ϑχπιηεαοήπιπι, σμὲ 
πέεγργείαξες ὁ: ἀσόαμρο Ῥεγερίοιιδ- 
ἰπῆς οαμδαὰ ροξεΐηκια, εἰ ἐπ Πεῦν. 
ΠῚ εἰ ἐπ Ογίσοο χαχία υεἰ «ονηρία 
δεγιδεέμγ. --- ὯΣν ἄτγαοο. Ῥραῖνα. 

ΧΙ11]. 21. ἐν τύπῳ κακώσιως. ϑ'6ῃ- 
ΤᾺ γοϑβοσυθης. Ναὶ ΪΙοσιιβ 

ε ἔετ 119 οἱ ἱπουϊζαθ, 00] ἀἀγᾶσοπθ8 
ἰαθαπέ, 6βὲ βυιηροϊα ἐπ εἰοίἑαξὶα, 
συασταδάπηοδιυμι ἀἄγασοπες αἰοσυηίιν 
ἐοεῖεε ογιεῖος ἴε8β. ΧΧΧ. 6. Ρε. 
ΧΧΙΝ. 13. Ἐοιίδεβε ἰδιηθῃ 

ΙΝ. “κρργεδεῖ, ἀεδιϊαοὶϊ. 
ΚΑΔΑΒΩ ΤΗΣ, δεἰεϊδο. ΠΝ» ἔα- 

οεγέα φρεοῖεε. 1,ον. ΧΙΊ. 80. δες. Α]ά. 
ὯὌΌΝΙ1 411: ἀσκαλαβώτης. --- ΓΘ. 

ἀναπειβ. Ῥῖου. ΧΧΧ. 28. υδὶ αἱϊ 
καλαμώτης. Οοπέ, Βοοδατ Ηΐοδσος. 7 
Ῥ. 1. 1ΔὉ. 1]. ο. 7. Ρ. 1085. Οδία- 
Κον. Αἄνοτβ. Μίος. Ῥοδίμυτχη, ο. 8. 
Ρ 481. δὸ Μιφοαὶ]. Οὔδβ. Απλρίοὶ. 

οἱ, 11. Τοτα. Ϊ. Ρῥ. 181. 
ΚΑΙΛΑΘΟΣ, οαἰαίλμε, οαπέτέγωηι. 

Ἀν οογδία, εαἰαίλια. 7ετ. ΧΧΙ͂Ψ. 1. 
8. δ᾽ ὅϑὅγτιμπι, κοφίνους. --- 222» 

δρογία τεϊοιίατίδ,  δοῖπα 868 οογδὲς 
. ὅγτατα. Αὐοὸ ΥΙΠ. 1. 

ΚΑΛΑΜΑ' ΟΜΑΙ, σἰήρείαε κἂν πα 
πὶ 7αοῖο, γασεπιογεηε τοί 

υεἰ οἶεαα τεϊδοίας οοἰϊέσο, ἵῖ. ἐάμοιε οὗ. 
οππίδιΣ δοπὲ ἐχιο. “δ ν ̓ὐιρβα κῃ 

ἴω. 1Π1..11. πράκτορες ὑμῶν καλαμῶν- 
σα (ἴᾳ Οοταρὶ. ἰορίαις χαταμῶνταὴ 
ὑμᾶς, οχαοίογοβ γεϑσὶ τὰ νοῦ Ὀοπὶδ 
Θχυυηΐ, υἴ 181] γοδ 8 τοδηδδί γϑϑὶ- 
αυὶ, δα ἱπαίασ τβοοιηδηζίυπι, αυὶ ἰῃ 
Τη6556 ΠῚ] βοϊθηΐ τε παῦθγο. Υοχ 
Ἡδρῦν. ἢν οὔδι γασεπιατγο, υἱπαᾶθ- 

παγε τιοῖαϊ. ΖΟΏΔΙΔΒ ἴ,δχ. οοἱ. 1171. 
καλαμῶνται, «λεονεχτοῦσι" χαὶ καλαμῶ,- 
τῶ, ἐφανατρυγᾷ, ἢ τὰ ἀκοθιρίοματα 
συλλέγει. ὉδῚ δἷ'πα ἀυρίο ἴ68. 1, ]. 

ΤΑΌΟΠοτα ὨΔΌιΪ. -- ὮΡ "» ἐξοιδεῖο 

γαηιογώπι. 165. ΧΧΙ͂Ν. 13. ἐάν τις χα- 
λαμήσηται ἐλαίαν, δἰ α18 ο6 45 τα]1ο- 
Όι9 οοἰΠ]Πραῖ. Ηεεγοὶ. καλαμᾶτα,, 
τρυγᾷ τὰ ἀνώτερα μέρη τῶν ἐλαιῶν. ---- 

δὴν, Ρ[α,. γάοοπιο. Φυα. ΧΧ, 48, 

ἐχαλαμήσαντο ἐν ταῖς ὁδοῖς πέντε χιλιά- 
δας ἀνδρῶν, φμαδὶ ἱ ζαἴοε πιοίοηΐος ἐπί. 
βοεγεπί τὰ νὶῖ8 χυΐπαιιε τα ]]]} 1 νῖτο- 
τυ. Ὑ10ἃἋἷ6 δὰ ἢ. 1. Βοπέγογϊυ τη 
Ηεθγοὶ. ἐχαλαμήσαντο, ἀπεθέρισαν ἐχ 
τῆς τοῦ φυύρου καλάμης. Ζζογοα. ΥἹ]Ι. 
9. καλαμᾶσθε, ὡς ἄμσελον, τὰ χκατά- 

λον τοῦ ᾿Ισραὴλ, οοἰἶδέσηε, ἰαπηγματη 
ἐπ υἱπεα γοἰοίοδ ταρέηιοξ, το] 88 
[5τ88]. ΟΣ Ιποοτῖυ8: καλαμᾶσθα;, 
σὺ ὀπίσω τῶν “εριζώτων συλλέγειν τοὺς 

λ 



Καλάμη. 

« ἰκαίάτοτας στάχυας, ὡς μηδὸν ὑπολο- 

αεσθα.. ας Οδίεπ. ΟΒΐεἰεον. ρ. 666. 
- ΓῊ)2,,ν ν᾽ τασεπιῖ. 166. ΧΧΙΥ, 18. 

“- ἼΝΒ, Ριδ. γάπιος δογμίον. Ὠοαῖ. 

ΧΧΙΝ. 920. --- δ, δΟΡΜίΟΥ, 005» 

φμέγο. ϑγτατηδοῖ. Τηθοά. Εχοά. Υ͂. 
7. χαλαμάσϑωσαν. ϑιν. ΧΧΧΙΠΙ. Φ0. 
ὡς καλαμώμενος ὀπίσω τρυγητῶν, ὕὑχῃ- 
ἀὕλσω αὐἱ ΘΡ1οᾺ8 οΟἰ σὴς Ῥοϑέ τη θϑ- 
ΒΟΤΘα. '8α Ῥὲὺ οδιίδοπσοβίῃ χαλαμώ- 

ὃ βάνος Βυγ τ" ὉΓῸ γαοεπιαίοτε, φεὶ 
Ῥοεέ υἱπαεπιέανε οοἰϊέσι! μακοας ὠϑας 
γεῦσμας. δυϊάαβ: χαλαμώμενος, στα- 
χυολογῶν καλάμη γὰφ ὁ στάχυς τοῦ 
σίτου. ἩΘεγςοὮ. ἴῃ καλαμώμενον" ΚΚαλα- 
μᾶσθαι λέγουσιν, ὅταν ἐκ τῶν τετρυγη- 
μένων ἀπσολείμματά τια συνάγουσιν, ἢ 
στάχνας. ν1ὰ6 αυοαυθ ᾿πέξ. δὰ διῃ- 
ἄξω 8. ν. λαλαμᾶται. 

ΚΑΛΑ' ΜΗ, εἰξρμία, οπΐνεμ. ΓΑ υ 

ὁ Ῥίυν. γασεμεὶ, τασεπαίο. [ε8. ΧΥΤ]. 
6. - Ὅν» πιαηἱρεΐως. Ατλοϑ 11. 18. 

Ζδοι,. ΧΙ]. 6.---ἰῦῦΘ, τρια, ρτορτῖε, 

45 μηπαίφμς οοἰϊσίίιν. Ἐχ, ΧΥ. 7. 
Αι. Τῇροά. εἰ ἸΧΧ 700. ΧΙ.1.21. 
Ῥε, ΧΧΧΙΙ. 12. εἴ δἰ10] δἰϊαιιοῦσα. 
--αὐἰν  σαριι, δεπερείας. 00. ΧΧΙΨ. 
94, ΤΑΌοτα γοῦτογυηῖ. -- γνῶ» 6. 

Ργοδ. ἴεβ. ΧΧΝΤΙ. 4. τὰ ΒΙο6] 108. 
ϑεα οχ σχυθα βοῃίθμ(ίδ νοχ χαλάμη 

ἃ Ῥοϊίυ τοΐδγσομπαάδ εδβὶ δὰ ὙΨ» Ργὸ 

48 νυ Ἰερενίηί, αυδῖλ ψνορθι 

εἰίαπι δὲ εἰς νογίθε βοϊεπί. ὅδ. 
[1|. 7. Ἡεθγοῖ. πὶ ν. χαλάρμη ἔσει 
γὰρ καλάμη κυρίως τὸ ξυλῶδες τῶν στα- 
χύων, ἢ τὰ ἐξ ἀλοητῶν λεέψανα, ἐξ ὧν 
σιρισσιυμάτων ἔστι γνγῶνοω, «ὅσος ἦν ὁ 
καρπός. τὰς αυοαυθ [πέτα 8. ν. στυα- 
«εν. 

ΚΑΛΑ'ΜΙΝΟΣ, σγωερναϊποιδ, 62 εἰς 
Ρμία γαοίμα. [γγ)), αγμπάο. 3 Βορ,. 

ς ΧΥΠΙ]. 41. 168. ΧΧΧΥΙ. 6. Επκοοὶ. 
ΧΧΙΧ. 6. 
ΚΑΛΑΜΙΣΚΟΣ, ραγυα αγμπάο, 

γραγυως οαἰαπιδδ. Γ}» αγωπο. Ἐν. 

ΧΧΥ. 51. 89. 38. εἴ 110] αἰ χαοῖῖοβ. 
ΚΑ ΔΑΜΟΣ, οαἴαημιδ, ἀγμμο. 

188 Καλέω. 

ΤΣ νεγδαῖὶο ἄξω. γοοία. ἘΞοΟΝ. 

ΧΙ, 19. Ἐογίδβθο 18 οοη͵δοΐξιγα 
ἀυς δος νογϑπ νοοΐβ ἰηυθίδοε πο- 
σθαι ἱρτιοτβηΐθθ ᾿Σϑποιι]δσιχξ. 
Νδΐὰ τυδοοσίθ βυπί νυ ΪἶβῸ 6 οδ᾽ϑταῖβ 
οοηίοχίρ. --- 2}. φέψίνδ, 80. ἀγμη-. 

ἀἰπεια. Ῥ5. ΧΤῚ Ι͂Ν. 2. χάλαμος γ 
μαγνέως, ΟἈΙδτηι ΒΟΣΊΡοο. Οοηΐ. 8 ζοἈ. 
ν. 18. οἵ ᾿,διαρίυπι δα Ῥβ. Ἰοο. εἰΐζ. Ρ. 
86. --- ΠΧ»: Εχ. ΧΧΧ. 28. χαλάμου 

“ὑώδους, δὶ κάλαμος ποπη}}}8 ντάε- 
ΓᾺΡ 6886 ΟΠ οτηΐ υἱγρυϊαπι, βοα 
Ροῦυι εδί βρϑοῖθβ σδῆμπθ, οἱ 68]5- 
μλ5 16 οἀοταῖαδ, αυοῖὶ ἀδθοῦῖθις 
ΤΒΘορΡΉσδοι. Ηἰοι. Ρίδης. ΓΧ. ο. 7. 
ΡΙη. Η. Ν, ΧΙ]. 299. Ιεἰάοτυβ 1.10. 
ΧΥΊΙ. ο. 8. Ιϑδολοον 65 [Δ}ν. 1. οδρ., 
17. -- ὕ7ο0. ΧΙ, 16. Ῥα. ΕΧΥῚΤΙ. 
88. οἰ ΔΗΡῚ βεορίιδ. Ααὰ. εἰ ϑγιώση. 
86ς. οοἷ. Μορᾳ. αεῃ. ΧΙ. δ. γιὰ 6 
ρας ας Οσίχεοη. Τ᾿ 11. Ρ. 46. εά. 
ΔΥΙΒ. --- Ὁ πν οαἰαπμΣ οὐονα- 

ἐμ: δοπεξ. Ααιι. ϑγιώση. 760. Υ]. 90. 
κάλαμον. ---- ΠΌΡ- Ηεῦν. [μι. Ἐπ. 

ΙΧ. Φ. οκ Ἡδερσ. ".. 1. ομιπόῆε 51.- 
ει εογίδα ποικλῖ. (Οομῖ,. δίσαο- 

᾿ἷϑ [οχίο. Ηεῦς. ᾿. 1466. 
"ΚΑΛΑΜΩΊΎΤΗΣ, εεἶδο. ΤΌ 

ἀγαπειμδ. Ῥτον. ΧΧΧ. 28. βες. Οοταρ]. 
Μεϊΐυ8 δυΐδιι Ἰερσίταν χαλαβώτης δας 
ἀσχαλαβώτης, πὰ Ἠεγοΐῖο χαλα- 
μῶται εἶδος ἐσχάρας, ξοπι5 σΥδΌουϊε», 
οἱ ϑίερδδηο ϑερίιηι ἐσ οδιδιωὶβ ς0Π- 
(οπκίυπι. 

ΚΑΛΕΏ, συοοο, ἀοσέγδο, οἴ ρϑοὺ- 
᾿ἰαυίδν : υοοῦ αὐ οοπυίυδε, ἰξ. ριδίτοε 
ρτοοίαμιο, εἱ καλίομαι, υοσον, ἀοοεν- 
δέον, ἰΐδια δμῆε. ἘΡῸΣ 6 ἸῸΝ), 

υεγμδ, Πάεῖις, πάμδ γορετίμς. Ε1οβ. 

ΧΙ. 1. Ἰορεσαπὶ ἼΩΝ -- ἼΩΝ» 

ἄϊοο. ἴ65. ΙΝ. 8. ἅγιον κληθήσονται, 
ΒΆΠΟΙΪ ογμηΐ. Ησοβ. 1. 10. χληϑήσονται 
καὶ αὑτοὶ υἱοὶ ϑεοῦ δῶντος, Ἔγμεπέ οἱ 1}}1 
811: Π εἰ νἱνοηῖῖθ, (011. Μ δῖ}. ΓΙ. 9. 
Ὑιάδ εἰ [69. ΧΙΧ,. 18. Χ]. 6. {Χ1]. 
4, Νάθ αυοᾳυς ῬΥοϊῆπτι δὰ [410 8- 
Ὡιτὰ ΕΡρ]Ξῖ. ῥ. 70. ΑἸΡεσγ Ῥοσῖςι]. 
Οὐ. ὑ. 84. εἰ Ικχ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 



ζελίω. 

.πὐὖἦδιὶ ΔΩ» ΚΑΙ εἰ ΗΙΡΒ, φεπίο, 
ταῖγε ξαοὶο. Ἐδιἢ. Ὑ. 192. οὗ χέχληκεν 
ἱ βασίλισσα μετὰ τοῦ βασιλέως οὐδίνα 
ἰς τὴν δοχὴν ἀλλ᾽ ἢ ἐμὲ, τοι ὑοοαυϊξ, 
λ, 6. ἑποατὲ 7εξεἰξ, τερίηα δα σσῃ- 
γἱτίαπα οὐχ δἰίησοπι ὈΓΘΕΥ 
πο. Ἐν ΥἹ. 5. (οπῇ, [χ. Ν. Τ. 
"0 ν. -- "ΩὩἽ ῬΙΏ. ἀδοο, ἰοφμοτ. 

4 Βορ. Ι.- 9. --- Πλ» φκων. ἴδε: 

ΧΙΙΓΧ. 6. μέγα σοί ἔστι, τοῦ χληδῆναΐ 
ἐ α «αἴδά μου, ταασούτη ἘΠῚ εδὲ ἴθ ἐδ 
βεΣΤΌτα τηριτΩ. --- ὝΪ 7, Η;ρβ. 

ὠπρπειβοτο. [ε8. ΧΤΥ͂ΧΣ. 1. -- 

Ηρ. οοπυοσο. Ζυὰ ΙΨ΄ 18. .--- 
σον ΗΙΡΒ. «Ὧν εαϊοὶΐο, β8δη. 

δ εἴευο υοοεῖκ, δὰ. ΧΧΧΥΊΙΙ. 
-- πρὸ» αεοὶρα. Ναχα, ΧΧΠΠ. 

11. 7ζεσ. ΧΧΧΥΣΙ. ι6. ΧΧΧΥΠΙ. 
14. - ἐερῷ» οοπυοοαΐο. ἔχ. ΧΗ. 

16. -τ χε: Θέ. ΧΡ. 11. καλέ- 
ἐ δεις τὸ ὥομα αὑτοῦ ᾿Ισμαὴλ, νΟΟΔΌΪΒ 
Ποιηδῃ εἶπε [οτηθδὶ, Υιαὰ ες ὕδῃ. 
ΧΥΊΙ. 19. εἴ οοῦ. Μ4Β}. 1. 19. ἃς 
δὰ . 1. δυσίοτεβ οἰϊαΐοα ΝΥ οἶῆο ῥ. 
φ0. Ὠεαῖ. ΧΧ. 16. υῦϊ καλεῖ ποίδϊ: - 
«ὦ ἀοαϊοπετα ἐπιρείίεγε, λοτίατί. 
9 ϑάιω. ΧΙ]. 28. χληθῇ τὸ ὄνομά μου 
ἐπ αὑτὴν, υοσοία" ἨΟΠΙΘΗ ἨηΘη δΡΕΥ 
ἡΠἸπῶ, Ἦ. 6. σὸς πιεα ἀϊσαίμτ, ναὶ: 
«τὸς, φυαπι οαὖ ἐαρμρπαυΐ. ἴδβ. 

ΝἸΨ. 1. τὸ ὄνομα τὸ σὸν κεχλήσθω ἐφ᾽ 
ἡμᾶς, ποπιεη ἐμεῦ ποιεῖν διργα 
ποῦ, Ἦ, 6. αρρεϊϊεπιετ αὖς ἰε, νεὶ : 
καογες ἔμ αἀἰσαπιαγ. ὅῖ. ὕεν. ΧΧΥ͂. 
90. ἐν πόλει, ἐν ἦ ὠνομάσθη τὸ ὕνομά 
μου ἐπ᾿ αὐτὴν, ἴῃ υὐθθ, ΒΌΡΓΑ 40.8Πὶ 
ποταϊιδῖαν ΠΟΠΊΘΏ ΤΌΤ, ἢ. 6. αἸ188 
ἀϊοῖξατς τὰϑα υτὍ8. 5:1. εξδι ,Ε]Δὴυ5 
ν. Η. ΝΠ. 5. ἀφ᾽ ὧν (ϑ.. βαρβάρων) 
αἱ δώδεκα τόλεις ἐκλήθησαν, ἃ αυϊδυ, 

80. Ἰασίρασίβ, ἀυοάοοῖσα Ἰομΐδε ΟἷΥ]- 
ἰλῖεο δρρεϊ]αῖβε δβυπί, κι. ε. 18 οὐ. 
πομεέπαΐα, αἴ ᾿πὸ ΑἸ ΟΙΕΙΩΣ 6888 
Οδγιμο,, ἰοῖα Μγράσπιτα, 116 1,6]6- 
ὅατε, 8116 δἰϊοστιτι γῦθ. για δὰ ἢ. 
1, Ῥεσεκοιίυμι. [66.ὄ {Χ111. 10. οὐδὲ 
ἐχλήθη τὸ ὕνομνά σου ἐφ᾽ ἡμᾶς, τπισατ8 
νοσδβίιτηῃ δεῖ ΠΟΘ [1 ΒΌΡΕΣ ὨΟΒ, 
Ἡ. 6. ποαῦδ φροραυΐυδ ἴχπΒ, βοραΐυ 
Ὦλδι ας 5ιυψυς. Οὐομΐοῦ ὥἼγδο. 

189 

φγοοϊανιαγωπὶ 

Καλόω. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 11. 4 δια, ΧΠ]. 93. ἐχά» 
λεσιν (οἷ, εἰς δοχήν. 146 δι. Υ. 
13. βυρτα.) σάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ βω. 
σιλέως, νοςαῦαί, πε ἐπυϊέαδαί δὰ 
οομνίνίυτα οσηπθ8 ἤἢο6 τορίβ. 116 
εἰ 1 Βερ. 1. 9. 10. 19. ὅ:ς Α4υ]ὰ 
1 ὅδ. ἴχΧ. 18. οἱ κεκλημένοι, γοοδίὰ 
8. ἐπυπαί! : ἀὐοὶ ϑοδοὶ. ἔξύνους σοὺς 
χεκλημένους ᾿Αχύλας ἡρμήνενσι. 1 Ἐερ'. 
ΧΧΙ. 19. ἐκάλεσαν νηστώαν, ραδέϊοα 

ἠε)απίυσπι. για εἰ 
ῷ Ῥαγ. ΧΧ. 8. Εοάν. 111. 21. δὶς οἵ 
7. .ΧΧΧΙΥ.8.1δ. καλέσαι ἄφεσιν, ρειδ- 
ἰδ ἴαπιατε τοταϊβαϊοπειῃ, εἰ ἴε8. ς 
1, ΧΊ. 2. καλέσαι ἐνιαντὸν κυῤίου δεχτὸν, 
αὐ ργοοίαπιαπάμηι δοπυτα οτ ΑΓ 
Ψψεδονώ. 1 Ῥαραὶ. ΧΧΙΠ,. 14. υἱοὶ 
αὑτοῦ ἐπλήϑηδαν εἰς φυλὴν τοῦ Δευῖ, Δ11 
εὖτ αοοεπϑεδακίων Εἰρυὶ [μεν]. Ρε. 
ΟΧΙΘ,ΊΙ. 4. σἄφσν αὑτοῖς ὀνόματα κα- 
λῶν, Ἄὁτηῃῖθι {1116 πονηδα ἘΠΊΡΟΝΕΝΕ. 
16ω6.ὄ ΧΥ΄ 185. σεῖς δὲ δουλεύνυσί βιοι 
χληθήσιται ὅνομα καινὸν, ΒΕΡΥΪ8 δυιΐοια 
ταϑῖβ ἡπροπείην ποηιν δἰϊυα. [ε8. 
ΧΙ,1ΠΙ. 1. ἐκάλεσά σε (κατὰ) τὸ ὑνομά ἃ 
σου, υοοαυὴ ἐξ' πονιῖης ἐειο. 166. ΧΏΨ]Π. 
1. οἱ κεκλημόνοι ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿Ισραὴλ, 
401 νοσλδιηὶ ποειὶπθ [ϑγδξῖ. [68. 
ΤὟῚ. 17. οἶκος «ροσινχῆς κληθήσεται 
αἄσι τοῖς ἔθνεσι, ἀοταιβ Ῥγδουγα ἐγεέ 
οχμηΐρυβ ρεπέθυδΒ. ιάς εἰ 168. 
{ΧΜΊ11. 12. ΧΧ.ὕ.. 14. 18. Χ1. 8. 6. 
ΤΧΥ. 1. οὗ οὐχ ἑκάλεδάν μου τὸ ὄνομα, 
αὐ ποῦ ἐπυοσαγμπέ ὩΟτΊΘΠ ΤὨΘΌΠΙ. 
δίς ΖΕ} ληυ9 Υ. Η. ΧΙ]. τ. 1. ϑεοὺς 
φάντας ἐχάλει 'Ἑλληνίους καὶ ᾿Ἐλευθερίους 

τοὺς αὑτοὺς, καὶ τὸ τοῦ τατρὸς ὄνομα ἐβία. 
.--- Εχ. ΧΧΧΙ͂Ν. 6. καλεῖ ἐπυοοαγδ 5. 
φγέοος ἤχσεγε ποῖδξ. αι. ΤΠδοαοί. 
τον. ΧΙῚ. 98. υνὲ νυϊραῖιθ. ΡῈ 
φγυουοοατε ἰταπβῖαλ, Ῥτον. ΧΧΨΤΙ. 

16. Τιρεταπὶ ΝῺ. τα ΝῊ» 

ΟΒαϊά. Ἐράσ. 1. 18. θδπ. Υ. 13. 
-- Δ Δ ΓΖ, προ εἰ Καοὶο υεπῖνγε. 

Ἐπ. Υ. 10. ἐχάλεσε ςοὺς φίλους, ἀδ- 

οογϑεδαΐ ἀτοῖοοθ. --- Ἶ})» ΠΟΉΙΘΗ ς7μ8. κα 

Ρχον. ΧΧΙ. 24. ϑαρ. ΧΙ. 96. καλεῖν 
Πεὺβ αἰοίτων 24, φμοά υμῖί, ἂς οὐχ 
έλων Ῥοτταιίδίαγ. Εοάδπι χτηοᾶο 

ἐδ) υδυτρδίυγ [ε.θ. ΧΧΙ]. 12. 

ΧΙ, 4. εἰ ΧΙΨῚΠ. 18. ϑ6ἃ ροϊεεί 



Καλέομναι οὐαὶ. 

α χυοαιε ἰδὲ ρὲ ογέωγε ὑϑαϊ. 1 Μδοο. 
11. 8. Σήμων ὁ καλούμενος (Β.6. οορηοπεῖ- 
παΐμδ, ἴ. α. ἑατκαλούμενορ) ϑασοί, ΟΕ, 
Τλις. ΝἼΠ. 2. 8 Ἐδάγ. ἹΨΝ. 86. κα- 
λενν διηρίσυϊαἴο ἰδρογαῖ: Πδσα δαὶ 
δα ἱ. 4. ζητεῖ, αυδ6 οδὲ ποῖο δά- 
ἡυποΐα, δυΐ νεπογαγὶ, απ οδὲ ποίίο 
οὔτ αἰΐεγα ἑἱπυοοαπαάς σοηϊυποία, δι 
ἀεηΐαυο ἐπ ογε ἤόγτε, οεἰδόγατγο. Οοπξ, 
[χὶς. Ν. Τὶ 8. ἢ. γ᾿ π, 10. 

ὃ ΚΑΛΕΌΜΑΙ ΟΥ̓́ΑΙ, υοοοῦῦ συ. 
Τὺ» ΝΙΡΒ. δ Γηχν ἐξωγον, ἥαρτο. 

7ε:. ΧΙΨΙ. 19. Ηἰς ἐοσίε τεβρε- 
χεσγυηΐ [γν5, ΝΊΡΒ. ἃ πὺν» ΤίζΟΥ, 

υαξςίογ. 
ΚΑΛΊΙΑῚ, πίάως, λαδέἑαομίμηι ρματ- 

σμηι. ΤΠ)» ΡίυΣ. πἰαὶ, ἢ, 6. πιαπεῖο- 

πὲ, λαδαομα. ϑγτατα. Οδη. ΥἹ. 4. 
παλιὰς φοιήσεις, πιαπσι ποίας [λοῖθβ. 
Ηδεογοῖ. κχαλια), νοσσιαὶ ἐκ ξύλων. 
ΤἸάδπι ἴῃ καλιόρ' οἱ μεκροὶ οἶκοι χαλιαὶ 
καὶ καλίδια. Ἰάσηι : χαλιαὶ, τὰ εὐτιλῇ 
οἰχήματα (16 Οτεν! [,εςῖς. Ηδό- 
βἰοὰ. Χ]. ρας. 5ὅ7.). Ἐαγδιιβ ἰάδυη: 
καλιὴν, τὸν οἶκον. κυρίως δὲ τὸν ἀσὺ ξύ.- 
λων οἶπον. κάλα γὰρ τὰ ξύλα. Οοπὲ, 

ι 

ϑ΄ομοὶ. ΑΡροϊ]οη. Αὐροη. 14}. 1. ν.. 
170. 

ΚΑΛΔΛΙΕΡΓΕΊΏ, ρωζοῦτε ΟἿ". 
ΠΣ» ἀΐδεεοο. Οαῖπι. ΕΔ. Ρβ. ΟΧΙ, 

ἀ ἤ. χα ὧν, ὉΡῚ χαλλιεργεῦ Ὠοίδὶ 
ἑεγγαηι ἀμ ροηΐεν οἱ ἀοομγαίο οοΐογο, 
φυοά φεῖ ζποὶὶ, ἰαρίάες εἰ αἶα ἱπωξιία 
ἼΟΕΥΘ ἀο τεπιουθγε δοῖεί. ὅ8ῖ. χαλ- 

λίβωλος ἀρυὰ Ευγὶρ. Οτεξί. ν. 1882. 
Καυδυβθιριυδ ἴῃ ϑγτηθο}18 Ρ. 1. ραρ. 
18. ῥῬιῸ χαλλιργῶν, ηαυοῦ Ηρῦτ. 
ΤῊ ΪΠἶτὴ6 ον δη, ἱπβοσίδ ἸΠθσα ὁ, 
408 Οὔ Ῥτεοθάθῃβ ὡς ἃ ΠΠΌΓΑτΙῖΟ ἔ8- 
6116 ροΐεγϑξ οὐ], ΣΘρΡο ΘΠ υ }0- 

ε ἀἰοαῖ ὡς σκαλλιργῶν ναὶ σχαλιεργῶν, 
1. 4. σκάλλων, ἢ. 6. δαγομῖο ἐδνγαηι 
,ῇἥμαάεηβ. Ἰιερίτυν ρῥγαωΐογοα ὅ|:τδς.Ψ 
ΧΨΙΙΙ. 28. βες. εἀ. Οουρὶ. 

ΚΑΛΛΙΚΑΡΠΟΣ, ρμίολγωπι 86 
δοπεηι 7 γμοίμηι ζεγεπς, γγμοίμοξιιδ. 
ΡἽ» Ῥυίολγα ρμαΐπιεα. ΑἹ. 168. . 9. 

χαλλίκαρπον. Ὑιας δὰ ἢ. 1. Μοπιξ 
εἱ ἱπέγα 8. ν. Σωρήχ. Τρία; αὐο- 
4υ6 ἢδθὸ νὸοχ δρυὰ ϑίγσασροῃη. ΧΥΪ]. 

140 Κάλλος. 

Ρ. 1005. Α. εἴ ΖΈ 5ομγ}. Ῥγοια. ν. 7 
860. 

ΚΑΛΑΙΟΌΜΑΙ, ρινολεν σιηι, ἃ 
χκαλλόω, ρμωξοῦγωπε ζαοίο, υεπαείμης 
γεάάο. “ληη, δοπιδ διρη. Οδπς ἹΥ΄. 

10. .-.. ΠΡν ρωϊοῖεν σα. σαπ. ΥΊ. 

10. Μιὰ βὰ} χαλλωκίζομαι. 
ΚΑΛΛΙΠΑΙῚΣ, ομὲ ρεϊολτὶ εἰ δεηε 

παοίῥ σιεπὲ ἰἰδετί, 4 δος. ΧΥ͂Ι. 10. 
ϑἰμΩ] 8 Βαῖς εβὲ. γοὸχ χαλληγάρῃος, 
»Ῥιωϊοῖγτας σεπας λαδεπε, ἀυδτὰ νἱᾶς 
δρυὰ ϑυϊάδῃηι. 

᾿ ΚΑΛΛΙΏΝ, ΚΑ ΛΔΙΣΤΟΣ. γιά ς 
1η χαλός. 

. ΚΑΛΛΟΝΗ͂Σ, ρεϊολτιἑιαο, δρεοΐες, 
»γαείαπέϊα. ἢ ΝΜ)» ἐτοοϊεπέα. Ῥβαῖτα. 

ΧΕΙ. 4. .- [ΠῚ λαδιέασιξιτη. 

ϑγταμι. Ῥβδὶτη. ΧΧΥ ΤΠ. 7. καλ- 
λονήν. οἱ] Ἰοοῖ }}} δἰίοσιαὶ αυδῃ- 

ἄοασαπο εὐπι ΠΝ αἦυϑαια εἰ ρτιῆοα- 

Ὀοποια σαυτυδίυγ, δάεοχυθ ποῖδξ : 
»εϊολεν, ἀδοογωδ βιδέ. --- Ἔν, »υξ-. 

οἀγέέμαο. Αχα. αεπ. ΧΙΙΧ. 21. -«-. 
ΤΏ αἰοτία. Ῥβ. ΟΧΧΥΊΙ!. 67. 

ϑίγδο. ΓΡ. 28. εἰς καλλονὴν, αὐ ογηα- 
ἐμὰ γαὶ ρεϊοἠγιμαξησης, ἢ. 6. οἰτπ 
Ῥωΐογεπε νεὶ ἀδοογμης ἐδ δαὶ ργο- 
ΛΕΓΕ, 8011. σὔπὰ Ῥοβίυϊαξ δ]ϊοσυσι 

.881ι85.. Ια δηϊοοδάρηςίία. ϑίσδο. 
ὟΙ. 16. τῆς καλλονῆς αὐτοῦ, Ῥταξίαμ- 
ἔξω εἶι8. ϑὅαρ. ΧΙΠ. 8. δ. χαλλονὰ 
χεισμάτων, ρμεγζεοίίο δἴαιια ἀδοὶς τὸ- 
Τὰπι| οΓοδίδγιτω. ὅῖγαο. ΧΧΧΙ. 27. 
αυϊ ἰδυῖα ἀδὶ Θρι1]8, οοἰεργαΐαν, καὶ 
μαρτυρία τῆς καλλονῆς αὐτοῦ σιστὴ, οἵ 
ππρπὶβοοπία οἾὰ8 βθιωροῦ τεοοσάδ- 
ῬυποΣ ΒΟ, Π68. ' 

ΚΑΙΛΛΟΣ, ρωξζολγηάο, ργαςίαη- 
ἐξα. “ἼΠν μη. Μα]. 11. 15. καὶ οὗ 

κάλλος ἐποίησε, δος. ΑἸοχ. εἰ Β. Τ,οο- 
το δροσῖθ υἱῦοβα : τη8]6 ποηρο ἐϊ- 
ψυ]θεσυπς Καρρα δῷ οὐκ ᾿ἰ γασι!, δὲ 
ΘΟΠΪΠΠΧοργαηΐζ οὐχ ἄλλος. ἴρθη- 
ἄασπι ροϊΐα8 οὕτὰ γογβίοηθ ΑΥῸΡ. 
καὶ οὖκ ἄλλος ἐποίησε, ἴὰ ὧδ Ἰοοο 
ἽΠΝ Ἰερετίης ΠΝ. δι. χυοαυς 

Ἰεσεγαηΐ 10. ρϑιιΐο ροϑί. --- 

ἄεοον. Ὁθαῖ. ΧΧΧΙΠ. 17. Ῥβαῖτα. 

Γὰ 



Κάλλος γίνεται. 

«ΧΙΙΨ. ὅδ. --ο ὝΔΙ» "πον. Ῥβδίῃ. 

ΧΧΙΧ. 8. τῷ πάλλει μοῦ. ,οροτυηί 
ἐπίσϑθα ὑὙ 7 οξαεγοπί ἴδπμθη 

εἴλτα {,Χ Χ ποπ ἴδηι νεσθαπι χυδηι 
βξησαπι το ἄοτο, οἱ ὑτὸ πποπέδ ἀξοῦ- 
γεπὶ γεσίμηι ὧο πιαλεείαίεηι δοσῖρετο, 
ῃ αυοαυα ποπημ}}} εχ 
Ηεῦτεεῖβ δοοίρίηί. Ὑ᾽ΙᾺ6 βϑαυθῃ- 
ἴα, --- ἸῸΓν ἀσείοτο. ἴο5. 1.11]. 

3. -- ποῦν ἀοειἀεγίππ. ἴε8. 1]. 

ὁ 16. -- ΠῈΣ: ΤΡ» πιλϑο, εἴ ἔσειι, 

γαίολοτ, μεείρατα. 1 ϑ6τα. ΧΥ͂Ι. 13. 
ΧΥΊΙ. 49. Ρτον. ΧΙ. 99. --- "Σ)» 
ρυϊρλγμμᾶο. Ἐσεοῖῦ. ΧΧΥ ΤΙ. 7. -- 
Ὧν, ἰάο. 8. ΧΕΙ͂Ν. 18. Ῥχόνεσῦ. 

Υἱ. 25. ΧΧΧΙ. 80. εἰ αἰ] βεερίι. 
-- πγενν “ρίεπάου. Ἐς. ΧΧΨΊΠ. 
1. 11. - ὝΠ2» (ἀεἰσοία. [68. 

ΧΧΧΥΤΙ. 24. --- τον, απιαπέας, 
λισεπάπαε. ΖΔΟΒΔΥ. ΧΙ. 7. Αἀάᾶδα 
εδγππα, Ῥεαΐτα, ΧΧΥ͂Ι. 4. - πο 

οι, Ρερίμπι. ἘΠ. Ουἱπία, (δηΐ. 
Γ. 1. Απεῖον μυ]ὺ5 γα β 8 ν]6- 
[Υ ἰεβῖ556 ΤΌΤ. - ον. εἰοραη- 

ἐα. Οεμεβ. ΧῚΧ. 21. --- ΓΝΒΙ, 

εἰρτία. 1ε8. ἩΧΤΙ. 8. 86ρ. Ν'΄ 17. 
τὸ διάδημα τοῦ χάλλους. ἴ0. ὙΠ. 2. 

Ῥναείαπεις εἦυθ. 5'ν. ΧΙ.111. 11]. 
χάλλος οὐρανοῦ, δόξα ἄστρων. 

ΚΑΙΛΔΟΣ ΓΊΝΕΤΑΙ, ρεολγιἑμαο 
ἐβι γεν »Ῥυίολεν τμπι. Ἐπ. ΧΧΧΙ. 

Ἴ..- Ψψ τας αἰ1δἱ καλλωπήζομαι, καλὸς, 
ὑραόομικ! εἴ ὡραῦος. - 

ΚΑ' ΛΑΥΝΈΡΟΝ, εραίΐεΐα, ταημ 
Ρεδπαταπε. 72. ομγυΐας. - Του. 

ΧΧΠΙ. 40. υδὶ ἱπῦοσς σσπάεβ, αυἱ- 
Ρπ5 Τπἀεοὶ ἐδροσηιαςσι δ δι ταυη]θ6- 
Τὰαπὶ, ΤϑΟοδβο ΠΣ κχάλλυντρα, εἴ 
βεδιοῖ. εβ ἰπἰετρτγείδευς βάϊζα. ἴῃ 

μἰοτίδσας ᾿Ιυτῖβ Ἰερίτυν χάλλυιϑρα, 
ε δε βοτρίυγα απῖοα ΕΣ 
γιδῦυῦ ἐπα δαασμς ΣΡ εχ. Ν. 
Τ. ν. 20. Οἴει. ΑἸ]εχ. Ραά. 1. δ. 
85. Β. χλάδοι φοινίκων. 1,εχ. ΟΥ̓ 
Μ8. Βτεῖω. χάλλυνγρα, κοσμηγήρια, οἱ 
χλάδωι τῶν φονίκων. Ὀϊουπίαχ εἴδη 

14] Κάλλει καλλωπίζομαι. 

κάλυντρα, αὐ ἀρυὰ ἩΗεογοϊίυπι 
Ῥοεῖ νοσεῖὰ Καλύριον ΘΧΡΟΠ απ 
στάλα, φονίκων, σχόλοπις, χάρακες, 
σταυροί. 
"ΚΑΛΛΩ ΠΗΣΙΣ. [ΠΕ »ιοδεν 

σίσῃ. Ῥτὸ ἐκαλλμώθης ἀρυ ἃ Ααυΐϊΐδιι 
Ῥρδίυα. ΧΙΙ͂Ν. 8. Ἰερσίζας πῃ Οδίεπα 
Οοτάοεὶ! καλλωπήσεως, αυοα ἔοχίΑ586 
τηυίδησυτα 6β8ξ ἴῃ καλλωσίσεως. 

ΚΑΛΛΩΠΙΖΩ, ογπο, ρμιολγμηι 
γεάο. ἙΚαλλωείζομαι, ρωεϊοΐταηι 7α- 
οὖδας ἤαδεο, υεπμδίε πὲ Οοπίρονο. 
εον ΠΠ» Ηρ. οδίερβο νπε. Οἐῇεβ. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. 14. ἐκαλλωκίσατο, ΟΥ̓Δ 
μ8ῖ 866, πεῖηρε μπφεπάο δὸ δρίσπαϊάδε 8 
υσϑέϊηιοηέΣ. ΑΥ̓ΔΌ. καλὲ, ἐπ. 

ἐμ οεΐ, ἰπ Οοπΐ. 11. ἐἐεοῖί. Ψ Ὸ]ρ. εἰ 
(Βαϊ ἅ, "παέαίο λαδίξω. --- ΓΤ» 

Ια. απίατίὶ ἰαριάεε. Ῥα. ΟΧΙ.11]. 
14. χικαλλωσισμένα:. 1.ϑἱ. οοπιροείία. 
Ομιδϊ ἄεθυδ : 12} ἷ, 6. φρίἰεπαϊάα. 

ϑιρη βορείομεηι νοςΐβ Εεδν. ἀδβαμι- 
ϑεσιπῖ εχ 1, αυοὰ εεῖ ὁρίεπάον, 

βιῖχον ἂν 1. Ὁμαϊᾷ. Ατδϑ. (ς5 .» 

ογπαυΐέ: ὍΠ46 ςς » λαδιέμα, 2075 ἃ 

πὰ. ϑιοᾶ, πὶ ἱροηπο ἔδίεδσ, ροῦδαϊ 
- χεκαλλωκισμένα! Θοάστῃ ἦυτα αυοασαθ᾽ 

δὰ ΓΛ ΔΙΔΓῺ. ἱποἰδὶ, τεξεττί ἐσ υσὺ]ο- 

χασπαι τεϊααδγαπι ᾿ἰπρπατγυτη οτίει- 
(ΑἸίατα, ἀ6 αυο ν᾿ δεπάπβ 680 δῖτα. [μ6χ. 

Ηεῦτ. Ρ. ὅ48. --- Ἴρ», ΡΙΒ. ρπίολγιαπ 

γεάάο. 76τ. Χ. 4. ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ 
χεχαλλοωμισμένα!, 810 οἵ ΔΥβΘαΟ 
ογμαία. Ααμ. Οδηΐ. ΡΥ. 10. -- 
ΓΌ ΤΕ Φυολετγτέπειδ. εν. ΧΙ. ; 

20. δάμαλις κεκαλλωπσισμένη, Υἱζα δ 
αὐογπαία. --- "Ἐγ}}», ΦΡαΤβῸ, ρενῇιη.. 

ἄο, αερεγρο. Τποοά. Ρσου. ἼΕΙ. 17. 
γοοοῖα Ἤερν. 45} ἀεάαχίδθθα Υἱάο- 

ἴα ἃ ΠΏΝ ουἱ χαλλωπίϑενν βέδρε 

τεβροπάει. υἀ1. ΣΧ. 4. ἐκαλλωπῇ. 
σατὸ σφόδρα, ναϊὰε 46 αὐοτγπαδαί. 
Ἡδεγοῖ. καλλωσίζεσθαι, κοσμεῖόδαι. 

ΚΑΛΛΕΙ ΚΑΛΔΛΩΠΙΖΟΜΛΑΙ, 



Καλλωκισμὸς. 

α μωϊρλνεϊπε ρερῖεν δερε, δε οὕ ον. 
ΓΕ Ἐ)» ῬΥΒ, ῬΡῈΣ ρϑηλπρῦιγη ΠΣ ΠΕΥΆΣῃ 
8 [Εν ἔρηρε ρειϊολτίον υοὶ »ωϊολεγγί- 
ἅπι|2 δωηι. Ααυ. 5. ΧΙ ΨΥ. 8. χάλλε; 
ἐχαλλωπίσθης. Ια ΒΙοΙΙα8. ϑοᾷ ἱπ 
Ηεχαρ]ῖβ Ἰορίταν : χάλλω ἐχαλλιώ- 
θης. Τιορῖὶς ἀἰνὶ βγη 9 ΤῈ Ὁ". 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟῚΣ, ογπαίως ρεΐ- 
οἤεγ. νγν, ἰάοτα. Ηδῦτ. [π|. ἜἘΖ. 
ΧΥῚ. 7. 

δ ΦΚΑΛΟΚΑΊΔΘΓΙΑ, »τοδὲέασ, ἐπ- 
ἑερτίίας εἰ λοπεϑέαε. 4 Μαος.Ὶ, 10. 
ΚΑΔΟΠΟΙΕΏ, δεπρίαοϊο. ἈΝΤΊ, 

ΗΙΡΒ. δ 5», Ἰάθῃι. Ιδν. . 4. χα- 

λοποιῆσαι ἣ χακοσοίῆσαι. 

ΚΑΛΟἿΣ, δοπεσ, ρμμίολον. Ἵπὸν» 
μπμδ. ΜᾺ]. 11. 15. οὗ χαλὸν ἐποίησε 
Β6ς. δίς. Βεροπεπάστ οὖκ ἄλλον 
ἐποίησε, ἀξ ΤῊΝ Μὴ Ἰεροτίπι, ΨΙά 6 
ΒΌΡΓΑ 8. κάλλος εἰ Δρρεὶ: Οεῖς. 8. 

ςῬ' 755. -α ἘΥῚ)» ο8, οδϑὶς. ΟἜΏ6Β. 
ΧΙΙΧ. 14. τὸ καλὸν ἐκεϑύμησι. ϑοὰ 
καλὸν ΠΟ ρεογέϊπος δή Ὁ)» υἱ νυ]- 
80 ορίπδεὶ βυηΐ, βορὰ δὰ ἽΣΓ ΡΓο 
αυο ἰορονυης ΓΙ, αεδίἀεγαδίϊζο, 
(011. ὕεμεβ. ΧΧΥΤ]Ι, 15. ΜιΙοΝαξ] 9 
ϑΌΡΡΙδτα, ρας. 358. ςοπέοσε Αχαρ. 

ὁ)" ποδὲϊιε Λε, ἐὲ ϑγζ. ὅϑξας, 

»εγγεοίμδ, οοπδμπιπιαί ἤμΐ. --- 
ΔΩ, Ἦϊῥβ, 8 δῶν ὀδεμείαοϊο. 

ἀ Ῥχον. ΧΥ. 2. 7ογοια. 11. 838. ΜΊςΒ. 
11. 7..τὸ ΩΓ αδειἀεγαδιϊε. δα, 

ΧΧΥΊΙ. 18. ..ςἨ. Νὰ οἸλῇ Φ γι, θὲ- 

πμηι τωδοης. 1ε8. ΧΧΥΤΙ. 9. Ἐοχίο 
Ἰθρεγαμπξ ἽΤΊ. --- 12» δοκωϑ. Οδη. 

Ἱ. 4. 10. 19. 18. εἴ δἰΠοὶ βουρίυβ. 
Ῥεαι. ΧΧΧΙΝ. 19. υδὲ τὰ χαλὰ 
δεηοβοῖα πολι. ΝΜαϊδοῃ. 11. 17. «ἂς 
ποιῶν «ονηρὸν, καλὺν (01 δ} 1 η[6]]6- 
δεπάσμι εβϑεῖ σοι) ἐνώπιον κυρίου. 

ε ϑεὰ Ἰεζα χαλὸς, πᾶπὶ [ἴα Ἴυ]ρ. ὅγν. 
εἴ δάδο Ασδὺβ ἰερεγυπί, ΤὨροσοῖ, - 
ον. ΧΧΧΙΨ. 8. ὃ, τι καλὸν, Ῥγο 
ἀῤεῖξσον. ΨΟΪΠαι. Ῥδηο : φωλὰ δὲξ πηε- 
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ἔπ. “ ΠΝ “1; δοηδμε ἀερεοέκ. 
Ἐδιμ. 1. 11. ὅτι, χαλὴ ἅν, υσῃΐατη 
Ῥεΐογα οταῖ. ..--- λ, γΕΥΌγα, δον 
δια, Νη. ΧΧΙΥ, 5. .-.-. ΓΡ) : ΠΡ 

Ά80. οἱ ἔιη. Οἴθποβ. ΧΙ. 14. 
ΧΧΥ͂Ι. 10. θευς. ΧΧ]. 11. δὲ διϊδὶ 
ΒΕΡ'υ8. ΑΔαάθ ἴπο. 1 Ηερ. 1. 4. ἢ 
καλὴ τῷ εἴδει. Αχα. Ῥεαὶα. ΧΙΙΨΊΙ. 
8. “-ο ὃ, ρμἰολτιέμαο. ζδοθαν. ΓΧ. 

17. .--α ῦν, γοοίια, δας, ΧΙ]. 928. 
-- Ἴ12, δίογία. 1ε5. ΧΧΤΙ], 18. --.-. 
ΓΝ)» Ῥαγῖῖς. ἔχσπι. ἃ ΠΩΣ ὕες. 
Ι. 4, ϑγίωγη. (μηῖ. ΓΝ. 8. χαλὸς, 
ἀπιπιδ, φταίμδ, ρίασεηε. --- "7 »» 

λαῤιίασείμηα. ϑγγατα, ἴεβ. ΧΧΥ͂ΤΙΙ. 
10. χαλή. Τιοερῖς ΓΛ δ)» Ρατί. ἔχηι. ἃ 

ΓΝ 568 δἀτηοάυτη ἰπθρίο. --οὐν» ὁ 

απιαπιϑ. Ῥβάη. ΟΧΧΧΙΨ. 8. Ργον. 
ΧΧΗ. 18. ΧΧΠΙ. 8. ---- τον» ἀπια- 
πἴαδ. Ῥτόνοῦρ. [1]. 17. ΧΥ͂Ὶ. 94. 
Ζϑοθαν. Χ]. 10. -ο--- ν»» ιαΐκε. 

ΟΕ. Ι΄. 17. υδί ἐαπιθεῃ ῃσο χαλὸν 
ΑΙ. τοοῦϊι5 χαχόν. ϑῖν. ΧΧ. 10. ὡς 
χαλὸν, φμαηίο πηιείδι6. δι... ΧΧΥΥ, 
18. υν] ἀγάπησις καλὴ εβὲ ἀ. τοῦ χα- 
λοῦ, αἰεοίϊο οπιπῖδ, φμοὰ ρειζοτερι, 
γεοέμηςι ἐξ ποπεδίιρῃ οδί. ϑῖγας. ΧΙ. 
8. ὦ ϑάνατε, καλόν σου τὸ χείμα, αὐὶ 
καλὸν Ορροηϊϊυῦ τῷ πικρῷ, δΔάξοχιυδ 
ἃ Ταίμηι, ἀεί ἰοταίμηι, ορέαίωπι ποιεῖ. 
ΘΙΓΑΟ, ΧΙΝ. 3. οὗ χαλὸς ὁ «΄λοῦτος, 
ΠΟῚ μος δυχξ αἀἰντῖδθ, 901]. γ. 5. οἱ 
Μδῖ, ΧΥΤΠ]. 8. ῷ Μδορδβ. ΧΨ. 
12. χαλὸς (λοποείμα,.) χαὶ ἀγαθός. 
δὰρ. Χ, 8. τὰ χαλὰ, ὄομα νεέγα. 
γιά δὔβια Το. Υ. 18. ΥἹ]. 17. 
1 Μδοο. ΙΥ͂. 24. υνὶ ῥτο χαλὸν τε- 
Ῥοπεπάυτι εβὲ καλός. ΨῸ]ρ; φμοπέαπι 
δομεις 6δί. 

ἘΚΑΛΗΙ ΚΕΚΑΛΛΩΠΙΣΜῈ" ΝΗ, 
»ωϊοΐγα ογηαία. ΤῸ ΠΕ ὐύσπιοεα. 
Ϊης. δες. ΤΗδοάοσ. εγ. ΧΙ ΚΙ. 920. 
1ερῖν ἔοτίαθβθ ΓΕ 58)". 

ΚΑΛΟῪ ΓΙΝΟΜΑΙ, ραίοξβεον 30 
γὰ] δέπι, [ΠΡ)» νϑῦρατα. ΕΖ. ΧΥῚἹ. 
18. 



Καλὸς εἶναι δοκέω. 

ΚΑΛΟῚῈΣ ΕΥΝΑΙ ΔΟΚΕΏ, ρωυΐ- 
οἶον 6256 υἱάξο . Ὁ)» σιπαθιδ δι. 

Ῥγου. 11.10. 
ΚΑΛΛΕΙ ΚΑΔΟῚΣ ΕἸ ΜΙ, ρευΐ 

εἀγμνάξνε ρμίολεν τ, Ὦ. 6. υαΐάε 
ρείοθεν φωηι. ΓΊΒΡΕ» ῬΥΒ, ἃ ΠΈΡ, 

ἴοηρε μεϊολγίον, νεὶ Ῥιμολπεντίητας δῆς 
τεαλέμς. ϑιγτατοδοῖ. Ῥρδαίγα, ΧῚΙ͂Υ. 
ϑ. 

ΚΑΛΟΝ ΠΟΙΕΞΏ, ρμίολγμν 76- 
ὃ οἷο, δεπε αρο. 3.7, ΗΙρὶι. 168. 1. 

17. μάϑετε καλὸν αοεῦ, ἀϊδοδο δέεμε 
βει; γεσέξ ἀβέγεέ. 

ΚΑΔΛΙΏΝ εοἔπουσιπη ΚΑ ΛΛΔΙΟΝ, 
ἵν, ριϊολνίογ, 12) πιεΐδον, 

“ε. ὅϑ6ρ. ΧΙΨ. 19. δῖτας. ΧΧΧΥῚ. 
18. 
ΚΑΔΛΙΌΝ ΠΟΙΕΏ, πιεῖ Κπσίο. 
Δ» Η:», 2εγ, ΧΥΪΙ. 11. 

ΚΑ ΛΔΙΣΤΟΣ, βιιρευ]δῖ, ρμίολευσε.- 
ε ἴππξ, ορίέπειιδ. “χγ12, δοπίέαε. Ἐοϑ. 
Χ, 1]. - 2, ὄσπωπι, ὅγτωσω. Ῥδβ. 

ΟΧΧΧΊΉΙ. 8. μὖὐρον κάλλωστον. ---- Ὑ5)}, 

γαϊοκτιμάο. 166. 17]. 94. --- [7}}}}» 
ἀπιώπες, ἡκομπάμε. ϑγτητα. Ῥβ. ΧΥ͂. 
6. ἐφ τῶς χαλλίστοις. ---- ἼΣν: Ηδφῦσ. 

8ες. ϑοδοὶ. εἄ. στα. Ἐσζεοῖ. ΧΧ. 6. 
-, τον δεπερίαείέμπι, οἵ ῬΕΤ' τηΘ- 

ἰοηγταΐατα ἰώ, φυοά ρίασεί. ϑγτητα. 
Ρε . 13. 4 Μδος. Υ. 7. ορίϊπιμπι 

ἀ ἑαρογέπει παδεης. 

ΚΑΓΛΟΣ (Αἴτον χάλως), πεγυμ, 
ἡβιηῖς. ΟΥ Ὁ, ῬὶυΣ. ζεπεδ. Νυχὰ. 

111. 37.1Ν. 838.. Αᾳὰ. Ρμαΐηι. ΧΧ. 
18. κάλοις. ἙἘδκης 5 η ΠΟ ΟΠ Θτι 

οὐαι ρσ οὐαί ΑΔ βτηιθ, υὉ] ΡΩ; οϑί 

ἀγχοῖνε ἑσεπάετγε, οἱ .,} πενυ. Ἦϊο- 

Ταῦγνοῦβ ἴδϊ ΤῈΣ ΕΥΤΌΓΟΙΩ ἐπ δοπῖς 
ἐεῖν, ὅ"Ὰ5 οβϑοῖ: ἐν τοῖς χαλαοῖξ δου. 
Ἠεσγεῖ. κχάλοι, τὰ σχωνία, δ ὧν ἀνα- 
σεᾶται καὶ κατάγιται τὸ κέρας καὶ 
τὸ ἄρμενον. ΟἿοεβ. 1π Οὐοίαϊ. χάλω, 

ομνέα. 
ΚΑ ΛΠΣΙ, ομία, αγηα, ττοειω. 

4 λῆμες. Η11. 12. ῬμρεμοΊ, ΣΧ. οἈΡ. 
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97. χάλπη, ὁ Οουέος αυοημδ 
αυοο ἰαυάδς Τιϊσπαπηυ δα Ζαμπασε 
εχ. οοἱ. 1156. 
ΚΑΛΥΈΩΣΙΣ, οαἰγοοθῖς, οαἰψοιΐα, 

(ηηυδπι ἃ καλυχόν, αἰαὶ πυπόθδτα 
ἑὰ Ἰοκαῦῖιβ. ΓΦ}, τόσα. Ααυ..7 

Οδηῖ. 11. 1. εἴ 1.5. ΧΧΧΥ. 1. υὉ] 
νἱἀεπᾶυβ Μοιπθβιποοηϊυα. ΟΟΠἕΟΓ 
4ασαῦθ 8. ν. χάλυξ. Καλυκὸν Εἴεεγ- 
οι Ἔχροηϊς ραγύυάης τορᾶπι, ἀρυὰ 
αυδῖι δὔδτι οὐ χαλυκχΐζον, ἀνϑεῖ, 
προ δπαϊοριοθ εὐδοῖ χαλύκισις. 

ΚΑΙ ΛΥ͂ΜΜΑ, ορετίπιοπίπηι, ἱδρει- 
πιεπέμηι, ἰορπιεη, υεἶαπιεη, υεἰμηι, 
"02. Νυτ. ΡΥ. 14. -- ΠΡ 3 Ὁ. 

ΧΩ. Ι. 8. 10. 11. 14. 25. Οἱ λο» 8 
σοὶ βεο. οοά. Ῥαυ]. [ἱφρε. Ἐχοὰ. 
ΧΧΧΥ.11. Αφᾳυ. σε. ἼΙ. 13. 
-- ποῷ- Ἐχοά., ΧΧΧΙ͂Ν, 88. 84. 

85. Ασα. ( 5 9 .} αὐάετε, οεἶατε, 
ἐεκετε Ὠσδκῖ. --- ἼΘΌ.- Ἐς. ΧΧΥΉ. 

16. ΧΧΧΥ͂. 10. υδὶ 8.)ο]. κάλυμμα 
ἱπ ογργοϊδίυσ σχέπην, [0]4. ΧΙν, 6. 
Νυμ. 11, 25. --- ἥγυ λαδέἑασιια 

ἔμια. Ἰ,ΧΧ θθο, οοἀ. γαῖ. ες το) λαυϊ 
πε. 1 Ρασ. ΧΥ]]. δ. ἐν χαλύμματι. 
Θοσϊρολάυτα ἔοσίδδοθ χαταλώμαξει, 
αἱ παρεῖ ΑἸ]ἰὰδ Ιποργίυ8 ἱπίευρτθα ἴῃ 
Ἡδχαρ] 8. 1δοῦο νλοβϑ. 6 οτρϑῃ» 
ἄϊο θογιοπαὲ οτία δθθ6 νἱα δ, τοὶ 
ἔοτίαββα τεϑραχορίηΐ δά νεἷδ, φυΐδιιρ 
ἱπείσυσΐυτα ἔα τΔροσγηδοιίυτα ἔω- 
ἀοσίβ. ---- "πὸ. ἰαἰἐδιῖμπι. 1ετ. ΧΧΥ. 

ἃ» 

88. 866. οοα. ΑἸοχ. χάλυμα. εσο 
χάλυμμα. ΑἸ οοὐδά. χατάλυμα. 
ὕσπδᾳυο νοχ τεοὶδ οδῖ, εἴ Ἴχρυϊτηῖς 
Ἡεῦτ. ηδ, 8 ὯΣΌ» ἰεβετε, ΟΡεγίργε, 

αυΐα ἔδγες Βοια ποθαῈ6 ϑροσυθι8 Ρᾶ- 
ΤΕΣ τεσυπίαγ. Ηΐϊης 18 ΒΟ πὰ 
οϑῷ. 44. : Ττοροάγιε δρέσιι8 δκολ- 
ψαχιῖ, 1115 χεριπίατ. ἙΚατάλυμα γοῖῸ 
ποίδς ἔοσωπι φωευισὶς οουρθμοταμά, 
φιὶ με ΚεγὶΣ αο λοπιάπλδιις ἰγιδυὲ 
ροίεδί. ιὰε ϑομεβεν. ἀ6 δ Ὗ βίο. 
110. 1, φἂρ. 12. --- ΠΣ ἽἼΘ υεέωπι. 

Ἐχ. ΧΙ, 19. -- ΠΟ οοπια, ογίπεξ. 

ΑἹ. 106. ΧΤΥ͂ΧΙΙ, 4.. χέλυμμαι ἐεοῖε 



Κάλυξ. 

α ΗἩϊδτοίγτοο, τπὰδ ἀρρατοῖ, υἱεϊοθδη, 
6806 ποάΐογηβηη Ἰθοτοπθῖη, απε8 Π8- 
μεῖ κατάλειμμα. Ῥεν κάλυμμα δαΐετη, 
οἵ τοοσΐο ποίανϊς Οδρρεϊϊυβ ἱπ Νοίς, 
Οὐ. ν. 516., Β. 1. ποῃ αυοαϊρεῖ 
ἑπίερυπιεπέε Ἰηαιο]]ορεπάυμα, 5868 
υεΐμηι ἐμά, βοὰ πιδίτα, μα πιμϊξογοδ 
οαρι ογπαδαηί, εἰ ογπος ἱεσεδαπέ 
δμ05. Ααἀ6 διρκιητηδοῖ. (δηί. ᾿Υ. 8. 
ΨῈ 6. --- 716» Ῥερίωπι. ΑἹ, Οαπί. 

ὟΝ, 8. 1 Μδος. ἴδ. 6. χκάλυμματα 
αγπια αἰσυηπί;, φμέδμδ οογρες ἐερὲ- 
ἐμ, εὖ δομίωηι σὲ αΐξα : ΘΟ αὨρτ- 
ἴ επἰπὶ καλύμματα καὶ μάχαιρα. 
Ἑσοάετ τηοάο ᾳφυοαπθ σορουϊξοσ 1Ρ. 
ὙΙ. 9. Αἀ υυσῦο Ἰοουτι νἱὰθ 
ποΐίαβ Μιοβδδ]15 ἃς ϑ'γσυμα. 

ΚΑ'ΛΥΞ, οαἶψα, ἥοδ τορ ποπάμηι 
αρεγίμδ, γεὶ φμὶ δε ἀρετίέ. χΧγ ΟΝ ἈΤῚ»᾿ 

γοδα. Ααυ. [ε6. ΧΧΧΥ͂. 1. ὡς χκά- 
ὁ λυξ (δὶ 411: χαλύχκωσις ΒδΡοπς (δδῖα 
Μομίῖ δα ἢ. 1. φυσπὶι νἱ 46), φμαηὶ 
ποδ, αἱ Ηἱοσοωγτηιθ, ἐμηιδηέέηε τῸ- 
δαηι εἰ πεοάπηι 7ζοἰδὲ5 ἀἰαξαξἐδ μοδδιρ 
γπῖδ ἀέσετο. ἘΘΘγΟΝ. χάλυξ, τὸ ἄνϑος 
τοῦ ῥόδου, τὸ μὴ ἐκαττασϑὲν ἄνϑος. 1κΕΧ. 
Ογ11}}} ΜΆ. Βτεμι. Κάλυξ, ἄνϑος ῥόδου 
μήπω ἄνοιχϑέν. ὅ6ρ. ΤΠ. 8. σσεψώμϑϑα 
ῥόδων κάλεξι, φρὶν ἢ μαρανδῆναι!, ΘΟΤΟ- 
ΠΟΙΊΏΒ Π08 ΣΟΒΑΓΊΠΙ 5686 ΔΡΕΙΊΘη- 

ἃ ἄυχα ἤογῖθιι8, δηϊθαυδη, τηδγὸθϑ- 
οδπξ. [πᾶς Ο]ο88. 58. τῆς Παναρέ- 
του Ἑάλυξι, φύλλοις (ΜΚ. νἱξκίοθα 
φύλοις) ῥόδων διαγοιχ'ϑέντων. 

ΚΑΛΥΠΤΗ͂Ρ, ορεγηιοηζεηι, ἐδρ- 
“περ, βρεθοϊδιίπι ἐπείγερηεηέμηι, αμὸ 
οἷπετες αὖ αἰαγὲ τεριουεδαηΐμν εἰ 
ἑερεδαπίμν. Ὀν Ρἷυν. ραία. Ἐχ. 

ΧΧΝΊ]. 8. ᾳοιήσεις στεφάνην, καὶ τὸν 
χαλυστῆρα αὑτοῦ. [4 ΒΙοἾ105. ϑοά 

ὁ ἴοὶ ρου Ηεῦτ. ἡ») 1) τεθροπαβρί, 

ψαυΐϊκ. αα τμϑοὶρίοπάος οἴπεγεε. Ἐχοὰ. 
ΧΧΧΥΊΠΙΙ. 8. --- πνοὴν αμίσιρι. 

Αᾳιυ. ὅϑγυητι. Ἐχοά. ΧΧΥ͂Ι. 7. .-- 

Ῥ Ὁ» ογαΐεν. Ναχα. ΤΥ. 14. 

᾿ΚΑΛΥΠΤΕΙ͂ΡΑ ᾿ΕΠΙΤΙΘΗΜΙ, 
ΟΡοΥ ἐπι Ὁ. ἐπΈΡΟΉΟ. Ἰ.» ῬΙΉ. οὐα 

πέγϑηϊ γεηιουοο. Νυχα. ΤΥ. 18. 
ΚΑΛΥΊΙΤΩ, οροτὶο, ἰεβο, οσσιδίο. 
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ὌΝ» πϑπιθα ἈτΌρΓ. 4ἐεηζίπι. 

Αᾳυ. Εἰξεοι. ΧΧΥΤΙ. 6. σανίσι κεκα-- 
λυμμόνας, τΔθν}}18 ὀοηίεοίαα. Τὰ Μοῦῖϊ- 75 
ἔδαοοηϊαβ πὶ Ἡχδρ]β. ϑεα ρμετχ- 
πρηῖ ρουβ δοὸ νεῦρα δὰ δῃϑξζεοθ- 
ἀθηξα Ων ἸΩ» αὐφϑέγέμι ἔμεεμε 

εοεγειηί. σα δαΐεσα οομείαί, ΓΥν 

ἑοσοηαξ ποϊϊοποτῃ ἴῃ Πηρτιὶβ ογἰθηῖα- 
θυ ΒΑΡΕΓΕ.--ἶ 9 λ» γουεῖΐο. ϑγτητει. 

168. ΧΙ,ΓΠ]. 9. χαλύψαι. υβρίοοσ, 
Θυ πὶ ΒΟ ρ815886 ἀνακαλύψαι, δὰΐ ρο- 
Ἐυ5 ἀπσυχαλύψαι --- Νν ἰ Η!ΡΗἢ. 

8 ΠῚ ν, ἐπιέγβετε, δῖ βεσυμάυτη 

81108 ἑπωπάαγε Γαοίο. Ιπς. [π|. Ὁ δεαϊ. 
ΧΙ. 4. .- ΠΡ, ορεγίο. Ψετ. ΧΙ͂Ψ. 

4. --- ΠΣ» ἰεβο. ἘἜχοα, ΧΥ͂. 5. 

αὔντῳ ἐκάλυψεν αὑτούς : υὐϊ σΟὨΘΟΣΟ 

[ιοεῖ ἔρβοβ Ἰερίδβα ἡ 5}5" ΓΙ ΓΙ. 
Νε. Γ. δ. μὴ καλύψῃς ἐσὶ ἀνομίαν 
αὑτῶν, Ὧ6 ἴορεβ Ῥϑοοδίπμι ἢ]οσυτα. 
Ῥεβαὶπι. ΧΧΧΙ. δ. τὴν ἁμαρτίαν μου 
οὐκ, ἐχάλυψα, Ῥδοοδζαγῃ τασυτα ὩΟΏ 
ογρέτγιο, νϑὶ οεἶου Ῥβαϊγη. 107]. 5. 
σχότος ἐχάλυψέ με. οι. Π. Φ, 181]. 
Ῥεαΐπι. ΧΧΧΙΨ. 9. ἐκάλυψας «ά- 
σας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν, Ὦ. 6. οοπάο- 
παδίὶ οτουΐα ρεοολίδ εοσυμλ. ΟΟΒΕ]. 
ΥΙ. 4. ἐν σχότει ὄνομα αὐτοῦ καλυφϑήσε- 
ται, ᾿ΘΠΘΟΌΓΣΙΒ ΠΟΙΏΘΗ 6118 Οροτ εἴ Γ. 
ον. 11]. 9. τοῦ μὴ καλύπεενν. Τιερε- 
τυῦΐ ΠΌΞ- Μαὶ. 11. 16. ϑγταπι. 

Ῥιου. ΧΧΥΙ. 46. χαλύπτων, υδὶ 
1ΧΧ χρύπτων. ἸΤδμοοά. Ρχον. Χ]]. 
16. υνὶ καλύχτειν ἰῃ ποϊΐίοπο αἰδδέπειι-- 

ἰαπαάϊ νευϊξ. ---- 9, ἑοπάρο. ἘζεςΒ. 

ΧΙ ΙΝ. 20. Μίιασηίωγ Ιορῖββ6 ΓΤ Ὡ- 

- "ὮΝ. οδείγιο, οδείσπο. Ὥ δι. 

ΧΙ]. 4. βεο. οοα. ΟΠΐ8. χάλνψον τὰ 

«ροστάγματα. ---- ἽΓ, αὐδοομο ἢ. 

ἴῃς. Φεγ. ΧΥΝῚ. 16. --- γὴν ΡΙΗ. 

οδάμοο. Ἐχ. ΧΧΥΤΙ. ὦ. ΧΧΧΥΠΙ. 
3.----" χϑν ϑαρληαίἦ, ποῖα. Ῥτορυ. 

Έχγρι. ἴπς. θεῃ. ΧΙ]. 45. ἐκάλυ- 
ψεν. 8:86 ἀυρίο [01 Ἰεσεπάυτη ἀατε- 
κάλνψην βει ἀνεκάλυψεν. Οἵ, [θὲ το }}- 

ἃ» 



“Ἅμα κεκαλυμμένοι. 

α ἅπο6 ἱπ᾿ενρεοίες. ---- Εἢ Ὁ], οοσκῆίο. 

ΑΙ] Ρα. ΟΧΧΧΨΥΠΙΙ. 10. 
ἍΜΑ ΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ, εἰπμεὶ 

ορετί!. χγγῇ ΠΣ ἀεπεάαέξ παέδ 

κε. ἴεα. ΧΧ. 4. 1,εᾷε: ἀνακεκαλυμ.» 

ΚΑΛΩΔΙΟΝ (ἀεπιπυΐ. 6 χάλος 
ξει χάλως), “ιπίομδιξ. ΓῚΩΝ δἰηρ,. 

υῖε. Ζαὰ. ΧΥ. 14. τὰ καλώδια τὰ, 
ἣν τῶς βραχίοαι αὐτοῦ, ἐπα συ], ααὶ ἴῃ 

ὁ Ὀτδο 8 ο6]ῖπ8β. ὙΊάο εἰ υυὰ. ΧΥῚ. 
19. Ἠδεγοῖ. καλώδια, σχονία. ϑυϊά. 
χαλώδιον, διχοωνίοι, 

ΚΑΔΩ͂ΓΣ, »ωϊοῖτε, ὅεμπε. ἌΝΩ 

Ηἰρδ. ἃ 3,312» συοᾶ βαρδ οὔτι αἶλῖα 
γε Ὄοῃδίσιοίη δα νου δβοιί. 
1 Βερ. ΝΙἼΙΠ. 18. καλῶς ἐποίησας, 
Βοῆο ἔδοϊβεὶ. 4 Ῥασ. Ὗ[Ἵ[. 9. [68. 
ΧΧΙΠ. 16. Οοηξ, ΡΒΠΡΡ. ΙΥ̓͂. 14. 
εἰ δὰ "ἡ. 1. ΕἸδποότίτα ̓. 252. Αἀάε: 

ε Οἱ λωποὶ ὅσοι. ΙΡ΄. 4. 9. υὐνὶῇ καλῶς 
εἰ ἡκγε πιογέξοχμε, 1. 4. δικαίως, τα 
γοσα ϑυτησαδοίλι8 1161}}8 6δῖ. ---- 

δοπις. τυ, ΧΧΥ͂Ι. 29. Ζυά, ΙΧ. 
16. 2 ϑαιι. {Π1. 18. εἴ ΔἸ]Ὸ]. --- 

2185: 2.) Καὶ εἱ ψιι:Ρ}. 2 Βερ. 

ΧΧΙΨΥ. 44. καλῶς ἔστω ὑμῶν, ΒΘΠ6 
οτίε νοδῖβ. ες. 1. 12. χαλᾶς ἑώρακας, 
γερίς νάϊ. Τυϊά. ΤΡ. 92. καλῶς 
“οὖσα!, τεοίε ἴαεετο. Ζδεϊ. 111. 16. 

ἀ τοῦ χαλῶς σωὖσαι ᾿"Ιερουσαλὴμ, αἰ δέμδ- 
“3 ποἰαπε Η]ετοβοϊγτμεβ. ---ο ΚΔΟΘὉ 

᾿ Βα, 8ΔὉ Δ ὅγαα, 1 ΆΣΩ. 

ΧΥ͂Ι. 17. --- ΒΨ, ϑαρδῖν, ποζαθῃ 

Ἰοεῖ, ρτορτίο ρείολεν 8. εἴοραπε ἰοοι. 
Μιοὶ. 2. 11. 

. ΒΑΛΩ͂Σ ΠΟΙΒΏ, δενε ἵδοῖο. 
ΝΣ ΤΡ". ὁ νὴ). αὐάμοο. ΖΟΡΆ, 

ΠΙ. 91. ὅταν καλῶς ὑμῖ «οιῆσω, ἀΌλῃ- 
ἂο Ῥεσιθ νοδἱβ ἐδοίαπι. ὅϑδστωο 10] 

«οἰ ἂς τοἀυςοσμο α ολριἰνἱθεΐε, ἴῃ 
78 δοσοτηῦτι εγαΐ Ρεπεβοίυτη αἰ- 
σίπησ, --- ΔΘ δὶ διαβαίνω εἰ 
ἐχερέφαι- 

ΚΑ ΜΑΕ, ραΐης, υἱεὲς Ῥεααπιεπξιηε, 
Ρεγίδοα, ἴίρπιπι λασῖα, Ἀαεία, δρέσι,- 
ἔα. 4, Μδες. Υ-. 3. χαμόάχων “λήθῃ. 

οι. 11. 
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Ηεε. κάμακας, κωνάρια ὀρξϑὰ, ἢ καλά- 
δὺς ὀξεῖς. Ἰάεχη : χάμακες, δοράτκε 
᾿πποιὰ, καὶ ὀβγὰ ξύλα ὑπὸ ταῖς ἀναδεν- 
": ϑαϊάδε: κάμαξ, χάραξ, ὀφρὺν ἢ 

ΚΑΜΑΙ͂ΡΑ, οαένα, ζογπῦς. Ῥ"» 

αυΐσπηι. ἴεν. ΧΤ, 92. ὁ στήσας ὡς κα- 
Ε- οὐρανὸν, δείξη, μὲ. [Ὀγπίοεηε, 

Βοηθ απορα δερειδιτι. ϑὲς 
ἙἘπρΐτα δρυὰ Οἰοεσοθδα 1,1}. 0Π. 
ἀθ Οτδῖΐοσο ο. 64. ἀϊχὶϊ οὐ ἐν βεπῆες 
ονπίοθο. Ὑιάδ (ο]οιηδεὶ; Οδδβ. 58. 
Ῥ. 664. Ὧο γοοδ δυΐεοτα οολς, 
ϑυϊοοτί ῬΠ6α. Ἐσοΐοβ. Τ᾿ Π. ». 8389. αὶ 
Καμάραι ϑυηῖ αυοαυδ οαρδα σεττ της 
8. ἑεοία αγομαία. Μιὰ ἩτΑβίεΥ 8. 
δ Αὐἱειορᾶ. Ρ]αέ, ν. 1015. Ρ. 868. 
8664. 6, τοο. . 

ΒΕΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΙΣ, οαηιοῖο. 
»ανάαϊέε, ἔετα ἀϑρεεῖα τηαρίθ, 4ιδτη 
ἔουδία οομβρίουα, ἱτα αἰϊςεία, υοᾶ 
ολσρθ πὶ εἰ ἐψαδιρρ μὰ δἰἴχυο ποάο 
ἀξοκάρν ὅδιηθ ΣΙ οδριε εἴ οὈϊσηροὸ 

χυδηζοτη Ο00]10, ΡαυΑἸἑτ βοὺ Ῥ8:- ἃ 
τυοσϑὴν τηδουΐατινι τοίο 5 μὰς 
Υἱοίδίβ, Ρ]1πη. Η. Ν. Ψ111. 18. Ορ- 
ήμοσε 11}. 111. ἀε “εηδί. οἱ Η6]1ο.- 
οσυβ [10. Χ, Ηἰει. ΖΕΊΒΙορ. ἀοφθοσῦῖ- 

θυπὶ στυσῖριι8 οἱ μοάϊρυδ δηθοσίοσὶ - 
ΡῈ ταυϊίο δ οσίθιιβ, απιδπὶ ροδίετὶ- 
ΟΥΑ δἰπί ἝσΏσα εἴ Ῥοάδα, ἀυοριυ ἴῃ 
οδρίϊθ οογῃ οι] 15, αἴ δάθο εἰξ ἱ. ᾳ. 
ποβ (αἰταξε, οαπιείοραγα, νΟΟΆΤο 80- 
Ἰοηλι8, Ἶοχ περο ἴῃ Β:6110 Οὔ ἶ888 ΣΘ- ἡ 
Ῥευωαν ρυ ΧΧ Ὁ ευς. ΧΙ. δ. 1 
ἴδτήθῃ, υἱ, 88 8 ουἱπδηα νοοὶ ΕΗ ΘΌΓ. 
Τοβροηάεδαδῖ, πϑῖηο ἔδοϊϊο ἀἰχουῖ. 

ΚΑ ΜΗΔΟΣ, οαηκεζειδ. 1123» 

ἄγομβαα. ἴεΒ. 1,Χ. 6. --ἶἣον» οαπκδ- 

ἴμα. Οεη. ΧΙ]. 16. ΧΧΙΝ. 10. Εχ. 
ΕΧ. 8. 70}. 1. 8. ο0}1. ΑΥὐἱδῖοι. Η]εῖ. 
Απ. ΙΧ. 50. Ῥεαίογοα βαρ βαίνῃ σὸ- 
Ῥεσῖαις δρυὰ ΕΧΧ. --ο "ἘΞ}» 

αρπὶ. Ἐ2. ΧΧΥΤΙ. 21. Ἱμερετυπί κἃ 
Ὁ1118 γοολ! θυ8 ̓ 9 022: --ἰ ὭνΩν» 

μι. 1.6. ΧΧΧ. 6. εες. Ηοχαρΐδ, 
βεὰ ρεέγρϑσϑτη: πϑιὴ χαμήλων ἴΌ] Ρο- 
υα ρνεγεπεῖ δὰ πον) λ: 

Κκ Θ 



Ἃ 

Καρονάϊοξ. 

α ἈΚΑΜΙΝΑΓῸΣ οἱ ΚΑΜΙΝΙΑΙΓΌΟΣ, 

. ἃ. εὐαπεπατίμα, αὐ οσαηιμηὶ 86ιὶ 
ΟΥ̓ αοέης ρεγέϊ Ὁ 2. 2.23 » σαηιδημε. 

Εχ. ἾΧ. 8. 10. δ] οοἄ. ΑἸοςΣ. εἵ 811 
Ἡοἰτηθείαυὶ χαραῖς ὨΑΌοηΐ. 

ΚΑ’ΜΙΝΟΣ, οαπεπδ, ΤΌΥΉΩΣ, Βρε- 
αἰδίίπι ἐπ χμοὸ "πείαϊα ἰἐφεεβωπί εἰ 
ρωγραμίηγ. ΠΝ: ΝΣ Πρ (Βδ]ὰ. 

ὥνπας. θαι. [{Π|..6. 11. 1δ. εἴ 8ε6- 
Οἷα ἴῃ ποὺ σα 6. --- η» αλόπεῖηι. 

ὁ 90». ΧΙ,Ϊ. 19. ΓᾺΒΕΤΘ ἰὐδηδζυρτυηῖ. 
ΒΒΞ Ἰϑϑ γπαα. ἄοα. ΧΙΧ. 48. 

Εχοὰ. ΧΙΧ. 18. --- “3 ἰ΄ἄσγ. 
Βεαῖ. ΙΥ. 20. Ρτρον. ΧΥ͂ΤΙ. 8. ὅεἐ. 
ΧΙ. 8. εἰ Εἰ ὲ. -.-- ΠΡ» ἵμραπαν. 

Νυ. ΧΧΥ. 8. υϑὶ χάμινος ᾳυσαυς 
ἱμραναῦ ποῖλτε υἱάδίισ, αυΐα 10 
ἧστο ᾿ἰρΙ ἀλη εοβϊαδηξ μοχαΐποβ, 16 
ἰηῦγα 8. ν. συρίνιον. Ῥοββοῖ ἀπόοαιδ 

Δ]1.πἷ8 οΟμ ΐοασα κχαμάρω, ἀαϑ Ἶ 

ς Ὡογηπῖξ, οοποαπνιεγαέωπι ορμα. Ἰεσία 
Ρταῖετοα δριὰ ΓΧΧ Ῥχου. ΧΥ͂Ι. 
80. ὉὉὲ] πἴ8}} χοϑροπάοσο νἱάξδίυν ἰπ 
ἰοχῖα Ηδεῦγ. Ῥεσθηοῖ δυΐοτι 5816 

- ἀυλίο δὰ Ὁ» Ῥγο 400 2 ἰερθ- 

τυπί, κἰουϊ μίο ΠΡ νἱ ἀοσιμι 

ΠΡ γΙά6 δα Ἀ. 1. ̓ δοβεσῶπι. ὅσ. 

Π. ὅ. ἐν καμίνῳ ταασεπνώσεως, ὉΤῸ ἐν τα- 
«εινώσει, ὡς ἦν καμήῳ. Οοιδ, ΟἸαπ6 11} 
ῬΏ]]. 8. ῥ. 1065. εἰ 1098. οἄ. Πα, δὶ!. 

ΚΑΜΜΥΏ, (ΡῈΣ βυποοόρθῃ ροδι- 
οἝτὰ ὕσὸ χαταμύων) οἰαμάο, πρεοϊδιϊτα 
οσμῖοξ, οομἶδ πίοίο, οοπμέυεο, 1. α. 
μυωπάζω, 8. μύω τὰς ὦπας. ὕὕπάο 
ϑυϊάαθ: μυωπάζω γὰρ τὸ καμμύω. 
νὼ ΗΙἸΡΆ. Ὃ νη), οὐδηο. 168. ΥἹ. 

10. τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν ἐχάμμυσαν, 
οσυϊοθ διι98 οἰσωδογπέ, βοηβιι δοάθῃ. 
γιά Οδρρεὶὶ τς. 5. Τ. ΠῚ. νυ. 
212. ρα. ΓΘα. - ὙΌ. ἀδγαδίο. ΤὭτρη. 

4 11. 44. καμμῦσαΐ μοι, δὰ οἰαιάεπάμηι 
τη! οουΐοθ. Ιρεσυπί ϑἷπα ἀυβρῖο 
ὙΠ» 8 ΓῚ12» αυοα ἀδ οομε ἐδ 

ὑδυχραίυτ. 166. ΧΙΙ͂Ν, 18. Υἱάο 
Ὄδρρε} Οὐϊτ, 5. ῥ. 688. Ἐουίαββο 
ἰδιθθῃ Ργὸ κχαμμῦσαμ ΤΟροποπάυτα 
οβδὲ λικμῆσαι. «--- Ὡὲν ΡΙΒ. οδδίέρο. 

ΠΝ Ἶ 

146 Καμεὴ. 
ει. ΧΧΤΙ͂Χ, 10. καμμύσει τοὺς δφγαλ- 
μοὺς αὑτῶν, οἰαμᾶεί οσμΐοβ 1 
Ψιάδ οἱ ἴε5. ΧΧΧΙΠΙΙ. 185. οἵ σοΙΣΟΣ 
Βοοβανῦιὶ Ηΐοσοζ. Ῥ. 1. 1}. 1. ᾿ς. 4. 5 
Ῥϑ8. 32. εἰ 1.χ. Ν. Τὶ 8. ἢ. νυ. 
ΚΑΜΝΩ, ἕαδογο, ζαίίεδοο, ἀείαίξ» 

βογ, ἨΙΟΥΊΟΥ, (ρτΟίο. 3 Νιρῆ. α 

1231ρυἱαεαϊο. 300. Χ. 1. κάμνων τῇ 
Ψυχῇ μου, 7 γαοίμα απῆηπο πιεο, δαῖ: 
᾿ἐὐδράημ οπῆπο (Ἠδυὰ Τασὸ δπῖτι 

ΤΕΘΟ κάμνειν δὰ πιογδος ταν βίι]ο- 
τυηπῖ. ιά6 2Ἐ]5η. Υ. Η. ΙΝ. 15. 
Τλιοίδη. Τοχατσ. . Τ. ΠΠ]᾿ Ρ. 565. 
ΖΕ δομβίη. ϑοογαί. 1)14]. 11. ὅ. 4.). 
Ηδφῦν. ΧΙ]. 8. ἵνα μὴ κάμητε ταῖς “γυ- 
αἷς ὑμῶν ἐχλυόμενοι, π6 ἀεζαξίσαίε 

πε εκ ηὶ δ τὲ νοβίσίβ8. ϑαρ. ΧΥ͂. 
9. ἔστιν αὐτῷ φροντὶς, οὐχ, ὅτι μέλλει 
κάμνειν, οὐδ᾽ ὅτ᾽ βραχυτιλῇ βίον ἔχει, 
ΠΟῺ οορίίδί, συοα ηπιογίεπάμπε τρϑὶ 
αἷς, οἵ αυοὰ νδπι Ὀτανοπὶ Βερδαῖ. 
ΑἹ]. ϑαρ. ΙΥ̓͂. 16. καταχρινεῖ δίκαιος 
καμὼν τοὺς ζῶντας ἀσεβεῖς, οοπάοτημαξ 
δυΐεια ᾿υδίαβ "πσγίμι νἱν θη δ ἧτη- ἃ 
Ρῖοβ. 1π δὰ. ΕὙδηοοῦ. ὑγοὸ καμὼν Ἠὶϊς 
Ἰοκϊτας ϑανὼν, βΒο ἢος ρἰοβϑοσηδ 
νἱἀδίγ, ὈΣΙταο ἴπ τ λυ ρῖπο ροαίπιτα, 
οἱ ροπϑίεδ δ ἱπάοοίο ᾿ἰργασίο ὕτὸ 
γοσδ ἰεοϊίΐομα. ᾿εχίυϊ ἱπβεσϊοτω. 
Ἡδγοὶ. χαμεῖ, κοσιάσαι, ἣ ὀχνῆσαι, 
νοσῆσαι, ἀσοδλανιῖ, ἐπιμελῶς κατασχευά,- 
σαι. Ἰάστα : κάμνει, νοσεῖ, ἐργάζεται, κο- 
αιᾷ, ὀργίζεται, ἀποϑνήσχει. 1,6χ. Ογ- 
γ}} ΜΆ. Βγεαι. χαμόντας, ἀπυδγανόν- 
σας. ΟΟηεν δεϊάσπυμι 46 ϑυπεᾶνσ. 
Ηδθρεσ. 1“. 11. ο. 7. Ῥ, 8364. εἱ Τ,6χ. 
Ν. Τ. 6. Ἀ. ν." 
ΚΑ ΜΠΗ, ογνοα, ὁγμοΐμ. ἘΞ» 

ἰοομδία Φρεοῖα8. 708]. 1. 4. υδὴ᾽ νἱᾶς 
ϑοδοϊοι. Πυὰ. 11. 95. Ατηοϑ 1. 
9. ΟοἸθτηοῖα 1. ΧΙ. ο. 83. Ακώ. 
πιαδα, φιξ α ποδὶ (1, πὶ). αρρεῖ- Ὁ 
ἰαπέμτ' οχυςθο, σγοε αμίεπι χάρματα 
ποηιϊπαηέςγ, υοί πίαπι οοἰϊ σὲ ἀεδεπί, 
εἴς. Οοκί, Ηδροὶ 188. ὧς Ἴστε 
τεξσρυ εν ἴπ ΒΙΡ]᾽. Βγεω. (1858. 
ΥΙ. Ρ. 777. 866. 

ΚΑΜΠΗΣ, ἥεχωγα, ἰῖ. τοῖα, δειιὶ- 
ἐα. ΓΕ» σπρμίμς. ΝΟΒοα. 111. 94. 

51. -- ΡΟΣ ογδίία, ἴοομξ, ἐπ᾿ Ζυὸ 



Καρμπτὸς. 

α μίασιείνε τοίαΣ οοἱομπίνν, νεὶ υἷα, ἐπ 
τε υεἰιίων. Ααι. 860. Οοἶβὶ, 1 ϑωτ, 

ΥἹ. δ. ἐπ νιραϊὲε οαεἰγίς. Οομέετ 
5εα. (αὐἰδτοτα δὶ ἢ Ἰερεπάυνα 
εϑῖ, Ὡσσῃ Ῥεάοδὶ δἢ ἐγ. Αι. Ῥχον. 
11. 18. ΓΥ͂. 11. εἰ 96. Υ. 6. 

ΚΑΜΠΤΟΣ, πεχιϊε, βεχὶδεϊε. 
ΝῺ» ογὄδα. Α΄γα. Ῥτον. Π.9. χαμπ- 

τούς. ϑεὰ Ασα. ΤΩ ἢ] καμπὰς διϊ ρου 
καμαὴν ΒΟΥΊΡδ1886 νά θζυγ, μξ βοϊω- 

ὁ ῬῈΡ δῆς νοσϑαλ ἰπίοσργοίασὶ βο]οῖ. 
ΚΑ ΜΠΤΩ, Μεοίο. χχ (ΟΒαϊά, 

βέπμῶ Πεοίο. Ὁ δι, Ψ1. 10. ἦν χάμα. 
τῶν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ, βεςιεῖαῖ δα 
ἴῃ βΈΏΙ8, δυδ. --- ἽΝ ΗΙΡΕ, ἀδ- 

“τεπάεγε 7αοὶο. ϑγτατα. εἴ πο. Οδη, 
ΧΑΥΤΙ Ο καμφδῆτ." --- 5, ἐπα 

ξαγοο, ἴ65. 11. δ. οὐδ᾽ ἂν κάμψῃς 
ὡς κρίχον τὸν τράχηλόν σου, δα Πδο- 

ο ἔα ἰαπάμᾶσῃ δπηθ]αγα οΟἸ τ [χυτη. 
᾿ ἐπα ν3» ἐποισυο πᾶ. Αᾳυ]α ὅεμ. 

ΧΙΕΙ͂Σ. 9. χάμψας, 86. γόνωφα 8. σκέ- 
λη. 9 ϑαια. ΧΧΙ, 40. χαάρνψεις τοὺς 
ἐπαναταμένους ἐσ᾿ ἐμὲ, βροῖο γομσμδί- 
8 ὕ]οα, αὶ τοδίσέαπε τοϊηϊ, δίς οἱ 
Απηὰ. Ῥε. ΧΥΠ]. 40. 1 εν. ΧΙΧ. 
18. «ἄντα γόνατα, ἃ οὖκ ἔχαμιψαν γόνυ 
τῇ Βάαλ, σταῃθδ, αιδ ποῦ βοχοσγυπί 
βεηθα δὰδ ΟΟΥδ δαὶ. 2. Ῥὰσ. 
ΧΧΤΣΧ, 29. ἔχαμψεν (ες. γόνατα. ἰὰ6 

αἰ ΣΌΡΓΑ 1π γόνυ χάμπτω.) ὁ βασιλεὺς, 
; δὲ σεοπυδ σὸχ. ἰδ. ΧΙ. 93. 
ἐμοὶ κάρῤνψει (56. ἑαυτὸ) αἂν γόνυ, οογατα 
1πθ 86 βοοίαξ οχθθθ χεπὰ. Αηϊ. 
ἁΨώυά. ΧΙ. 835.1 ὅδ. Υ. 19. ῬΒ. 
ΧΥῚ. 8. εἰ ΧΧΙ, 32. χάμψουσιν, 56. 
ἑαυτούς... ---- ἽΡ φγοσμηεδο. 68. 

ΧΙΙ͂Ν. 15. 17. --- ΠΙΠᾧ, ἱποισῦο 

“πὸ. «]οὉ. ΙΧ, 13. ὑκ᾽ αὑτοῦ ἐκάμφϑη- 
σαν χήτη τὰ ὑπ᾽ οὐρανὸν, δ 1110 ἰπ» 

ε εὐγυδηϊΐ 86 οδί,, αΌἱ δυὺ οαὔἶο. Ααυ, 
Ῥε. Χ, 10. ϑῖ.. ΧΧΧΨΝΊΙ. 90. χάμ- 
ψοι. σα]. “4. 1,ερὶϊ καλύψει, 
αἰ Οὐοἰεϊεσ. δά ΟὨσγβοδῖ. ἰπ Π δηῖεὶ. 
Ῥ.- 21. ἀπκεχάλυψε γγο ἀαίχαμψε 
Βοτῖθῖς, δειαυο Μ, Μείροω. δὰ 
Εγαρτα, Ῥγίδπαορ. Ρ. 752. ἰὼ Ακὶά. 
ἐειχκαλύεγειν ὕγτὸ ἐσικάματεπ. "Νϑιη 
ὅλὺ εἴ μ ρατυτη ἀϊβετιπε πῃ Μ58. 

ΚΑΜΠΥΔΟΣ, ἐπἤξσχιρ, σιγυμ. 

141 Κανϑαρος. 

χ᾽ Ῥατὶ. Νε. α "»» Ῥενθεγεμα. 7 

Ῥτον. ἢ]. 15. καμαύλα; αἱ τροχραὶ αὖ- 
φῶν, ἜΥ3(Σ βοτηϊΐρ ᾿Π]οσυχω. [,6χ. 
Ογτῖ ΜΆ. Βγεα. χαμαύλαι, στριβ- 
λα], ἐπιχαμντεῖρ. 
ΚΑΜΨΑ'ΚΗΣ γεὶ ΚΑΨΑ'ΚΗΣ 

(ἃ κάμψα νεῖ κάψα, σαρεα, ἐλεοαὶ, 
υαΣ. οοπέϊπεη π υεἴ οἶειρη. 
Η!ΪἸετοπνταυε το αι! ἐξοεψέλες. ΓΕ» 

απιρμἶα. 1 Ἄερ. ΧΥΤΙ. 12. 14. 16. 
εἰ ΧΙΧ. 6. Ψιήο εἰ Ψυάδιι, Χ, ὅ. 
Οομΐ. ϑραμβοζαῖυτι ἱπ (Δ πιδοῆυτο ς 
Ῥ. δ41. εἰ ϑαϊπικείυται δὰ Η. Α. ". 
δ44, Τ. 1]. 
, ΚΑΜΥΙΣ, ομγυαίϊο, βεχὶο. Ἴρν» 

ἤφαίϊο. Ααυ. ᾷ Βα. Χ. 12. οὕχῳ 

κάμψιως, ἄοπιο ἱποιγυαέοπὶΣ. Ηἰοτοτι. 
ἀωπμς ομγυαπίδιημ. ΜιάσίυΣ ᾿ο,μἴ880 
Ὁ)» Ὁ δρν» ἑπίοτγίμξ, ἰογίμοει ζμὲξ. 

γιὰ Βοιΐγοειὶ Νοίαα δὰ Εὐθοθιὶ 
Ὅμοια. ν. Βαϑϑαχάϑ. 

ΚΑΝΘΑΡΟΣ, οαπέδατι, ρρομίμη, κα 
1. ποάμς βῖνα ἰοοδ ἀμτίοῦ ἐπ ἔρηο. 
ὈΒ9; υεγηῖδ, φυὶ ἐγαδεε εἰ ἥρνπα τῸ- 

ἀδ. Ἡαῦ. 11. 11. χάνϑαρος ἐκ ξύλου 
φϑέγξεται αὐτὰ, ποάμα 6Χ Ἰίστιο 1ο- 
αυοίαν 114. ἰοῦ δυΐετα Ἰοοῦβ 
ἀυγίον ἴῃ Ἰίστιο κάνϑαρος, δοᾶάθιηι "0" 
ταΐϊῃθ, αὺρ Ῥοσαϊαπι, αυοα ἔοσταδ 
τοϊαπδ Βυΐςο 81 11}}}5 ε(, Οποιιδά- 
τηοάυτα ἱπάς εἰΐδπι ργόσυὶ αἀυδίο 
πανὶ αυεράαπη Βρθοῖθ8 εἴ δῃπυΐ ς 
ποῖΏθη χάνϑαρος δοσορὶς. 15 δηϊτὰ 
ΗἩδεβγοίυθ: Κάνϑαρος, ποτηρίου εἶδος 
ἀκὸ τοῦ κατασχευάσαντος, καὶ «ιὸς ἔχο 
δὺς, χαὶ πλοίου εἶδος, χα] ὁ δαχτύλις 
τῶν Ἡρίων. ϑΊΘΡΕ. 16 Μογῃδ οοπ]θο- 
τυγδῖῃ, Ῥάγιιπι Δι ἢ ργΟρ Δ  ]ετα, 
αι ΓΧΧ ΗδΡ. 1. ο. Ὁ) ποι κάμ 

ϑαρον, 4φεα χανϑὲν χε] 886 ρα ΐδξ, 
νας 'π ΟΡ 88. εὖ δὰ ὕδγίδ ὅδοσβδ ἢ. 
84]. Ηἰἴθ ἃ ΒΊ611ο Δπὶ οὔϑοσυδδ, 
δἄο πυς Ἀεοοοθ. ΑΥ̓ΔΡΒ υδὺ8 γόΣθῸ 

ω» ραΐως εἱ οἷαυμ ἰἰρπεωε, σχό- 

λον Ἰορίεορς νἱἀείαν, αυο ογίυπι 
ζοτῖδβϑο δβῖ 6 νόζθ σχώληξ, απ 1 
ἘΔ. Ν] Ἰορίταγ. Νομηυ]}} 8 ΤΟΧΧ 
Ἰεχίββο νἱάσηΐυς χάναβος, αυποᾶ οο- 
ουττῖξ δρυὰ Ῥο]ποοα ΥἼ]1]. 164. Χ, 

- 

Κο2 



Ἰζανὸν. 

α 80. ς Ἡεεγοβίμη;,, Εχ ϑεπεθηία 6- 
πΐαθο Οδρρο}}} 'ἰῃ Νοῦ Οτι. ρ. 100. 
ΤΧΧ τοαάϊάοτυπι κανϑήριον. (Δῃ- 
ἔδιονῖ γιστινῖο ἰπ δσοδιϊεοίαγα δυπὶ 
ἐγαδεξ ογασ:α, φμα μἰγίφιε ααϊβοὶξ 
ἸΝΝΤΟ ἐΥΩΝ ΕΌΕΥ δὲης παροπμηίιν αὐ υἱπ- 
οἱοπᾶος εἰ οοππεοίενοες ἐπίεν δὲ μα» 
γίείοε, φεῖδι; ἀεὶπάε ἑἴσπα ἱπερονεπ- 
ἔων. Ϊπῦοῦρεαβ [,κἱ. ΟΧΧ ἴῃ ορεξο 
Ἐορίο μαρεῖ ξοαγαδακ ἀἐ ἰἶρπο : ἴα 

ὃ κάνλγαρος ὕΤῸ υεέγπε κυτησῦιν. ἔρις, 
οἱ ορδδεγγαῖ ϑ δ ΘΓ, δοοορεσιης 
Ῥτο Αὐδθ. ΠΕΣ οχ Ηθδτ. ΓΟ ΒΓ 
αυοὰ εεὲ δοαγαῦσια. ἘΔΡΌΟίΩὶ Ατὰ- 
Ὀίουμπι δου θυπῦ δῚ ἢ)». Ειΐ διιΐϑι 
Νὰ ἐρθοςϑεσυτα. ᾿ 
ἘΚΑΝΟΝ, σαπέείγμης. Ὁ. Ἐχοὰ. 

ΧΧΙ͂Χ. 8. ἐπὶ τῷ κανῷ. Ὠγτυδίαβ [0] 
οοῃ  οῖς, μἰπο ἕοσία δρυιὰ Ηθαγοιύτα 

: χανὸν, χανοῦν. 
ΚΑΝΟΥ͂Ν, τοηίζϑοίθ ὃχ κάνον, 

οαμέείτμηι, Ὁ, Ἰάδτα. ὅεῃ. Χ],. 16, 

17. 18, Εχ. ΧΧΙΧ. 8. [νυ. ΥἼΠ]. 
4. σεποβ. ΧΙ, 17. Ἰερυπίυν σνοῦρδ. 
Οτὐβθοβ Βεβο: μην τρία κανᾶ χονδρι- 
φῶν αἴρειν ἐπὶ τῆς κιφαλῆς μου, νυΐα- 
Ῥδτὰ {γα σαπ θῖνα Ῥϑμθ γα ΟΧ σΒΟ- 
ἄγο οοοσίοσιιηλ ῬοΣΐασα βυρον οδρυΐ 
τηθ. ὅδ᾽. Ηοιϊηοσιβ Οἀγβ8β. Ἐ΄, 
γ. 147. οἶτον δὲ ὁμῶες παρενήνεον ἐν χα- 

ὰ Μοισι, ἐἱ ΤὨροοσυ8 Ῥαγν. Ηρσχο. ν. 
185. ἐν χανίῳ μέγας ἄρτος δωρικός. 
δίς οἵ ΨΊνρΊ5 ΖΕη. 1. 701. (έετε- 
γόπημε οαηδίτὶΣ οπσρεάϊμη. Ὁὶ 
Βοηδῖιβ: Μοβ δηΐτω ἔεσίαῦ δρυὰ νθ- 
ἴ6Γ68 1886, τ Ῥ818Β ΠΟῺ δὐβθη δ 8 
ΨΑΒΟΙ]8 ἸΠ δυοῖν, βεα σϑῃ 8118, ἢ. 
8. ΒρΡΘοῦΡυ8 ἔλος(8 6χ νἱτληθ. γ᾽ 6 
Ἑεῖαα Απὶ. Ηομεσ. 1,10. 11]. ο. 
Ἱς Ρ. 200. Μαῖα διιΐθιαι 116 Ηοπιο- 
ΤΌΣΩ ΟΠ ἰ5ῖ τὰ ΔΡΡ06114886 χανέους αἰοζ, 
ΝΑΙ χανέοισι ΉΠογη. ]. ὁ. εβθὲ ᾿θηΐοο 
ΡΙῸ χανίως, εἴ ἢος 8 χάνεον, ΘΟΠΕΓ. 
κανοῦν. Ἠβγοΐ,. χανοῦν, χανίσχιον, δισ- 
κάριον. [κα οἰΐατῃη ἱπ Ο]ο88. Οοἰδῖ. 
Χροπίξζατ, ΟἹ ἴΔΙΏΘΠ ΡΓῸ διδχάριον 
ψ τοθ6 Ἰορίτιν δισχάριν. : 

ΚΑΝΩΝΝ, οαποη, τερεῖζα, ἰΐδτα οο- 

ἐωνιπα. Ἴ) (Ὁ ῬΓῸ Ὁ), φερύ- 
σποπέιρη. ΜΟΙ. 1 4. ΟΒα]ὰ. 130. 
οοἰκπιπα. ΑἸεῖβ Ἰερῖθθα νἹάδπίυς 

1418.ὃ . Κάσηλος. 

ΤΡ ΟΘ» πᾶπὶ ΡΟ 6αἰ πιεν- 
σεγα, ἷ. ἃ. κανών. --ο Ὁ ἥἴποα, γεμμία. 

Ααα. ρα. ΧΝ]1]. 4. κανών. 1ἅ. 
700. ΧΧΧΥΊΙΠ. ὅ. κανόνα. ἸἜΧὶς. 
ψεῖ. κανὼν, τερεία, πογηπια. Φιαάίία. 
ΧΙ. 8. προσελθοῦσα τῷ κανόνι τῆς 
χλῆης, δοοεάσηδ δὰ οοἰμππαπι ἰοῦ. 
ϑοά ξογίδβϑα 1 Ἰοοο χανόνε ΓΕΡΟΏΘἢ- 
ἄυτα εϑἴ χίονι, αυοᾶ οοἰμρπαπε ποῖαῖ. 
[τὰ ἦδιι ̓ υδίοανι Βδάιι6]}}08 ἴπ Οοσα- 
τησηίασίο δὰ ἢ. 1. Ἡουδι απο κανὼν ἃ 
νἹἀσίυν Αιΐδδο Ἐγαηβνετβα νίγρα, Ἔχ 
4υδ ρεπάερας δεΐμδοεβ, εἴ ἀπὲ οοῖ- 
Ἔἴπουαι ἀνιδ8 Ἰ6οεΐ οοἸυμλη48, ΕΣ 481» 
8 ροῃάομαϊ οοπορεῦπι. 

. ΚΑΙ ΠΗΔΟΣ, περοίἑαίογ, οοοῖο, 
»τοροῖα, ἴζετα, οαιρο. Ἀορετῖταν ᾿δες 
νοχ ἀρὰ ΠΧΧ Ϊ68. 1. 23. οἱ χάπκη- 
λοΐ σου μώσγουσι τὸν οἶνον ὕδατι, σδιρο- 
Π68 (υΐ ταϊϑοοπὶ νἱπυσα δηυΔ. ἔχ 
δβοηϊδηξία Β16}11 γευρὶβ οἱ χάχηλοί δου ἃ 
ὩΪΗ1] τεσροπᾶοῖ ἱπ ἤοχαι Ηορσ. υξ 
δάρο ΧΧ δα ἀδ βῦο βϑῆδιβ ὄϑυβδ 
δα !άϊοεο νἱἀδδηίυσ. Ατὐρίϊγον [8- 
ταθῃ, γεσρα ᾿ροο ρεγάπεσε δὰ 9 0. 

ροίωμδ ἔιῶιδ, Ῥγο 400 ΠΡΌ Ἰεχεγηί, 

ἁ ἢ9Ό» ὕμπάεγε, αβμπάετε, αάγμη- 

δένε, αὐπέεξοεγε, αυοᾶ ἔλοογα βοΐϊθηΐ 
σϑρομοβ, απὶ τϊβοθης υἱπυπιὶ δατι8. 
Τλιοδπυβ Ἡοτταοῖ. Ρ. δὅ48. ὅς; οἱ φ'- 
λόσοφοι ἀποδίδοιται τὰ μα Δήματα, ὧσ- αὶ 
«Ἰρ οἱ κάπηλοι, κερασάμενοί γε οἱ πολ- 
λοὶ χαὶ δολώσωντες καὶ κακομετροῦντες. 
Αραὰ Ι,γδΐδτῃ υοαὰδ ἱπ Οταξ. οου- 
(τὰ ΖΕ ροβίποιω εἰ αρυὰ Λέδβεπεουτα 
πασήλους 6888 -οαμροπος 8. σϑοροίαα, 
ἀοοοῖ ϑαϊτιδϑῖι8 ἀς ἴὔϑατ. Ρ». 8349. 
δίς, ΧΧΥῚ. 94. οὐ δικαιωλήσιται κά- 
αήλος ἀπὸ ἁμαρτίας, που θεν ετῖξ 
ποροίς 8 Ῥεςοδῖο, 861}. γαμαϊς. 
1,οχίς. Ουυῖ ΜΆ. Βτθηι. χάπκηλος, ἃ 
φ«ραγματευτὴς, μιτααράτης. ϑυϊάδ5: 
χάπηλος, μεταβολεὺς, πραγματευτής. 
δὶς εἰ Ἐξγτηρίορσιβ ασεθοοβ χαϑόλου 
φοὺς “ωλοῦντας κααήλους ἀἰχίθ86 ἀοοςοί. 
Τηάς στοκάσηλοι οἴ συροχάσηλοι ῬοΪ- 
Ἰυςΐ, φυὲ ἡιοπομίτιηι εἰ ἐγεέσιεηε Ὀεπ- 
ἀοϑαηί. Ηΐϊπς οἵ "παπρονες ἀνδρα-- 
φοδοχᾶπηλοαι ΟτΩ:ςῖΒ Ρρε} δ. ας, 
ϑαϊπηαδίυτα [ω11Ὁ. εἰς. ραρ. 384. εἴ 
ϑραηβοινέιπι δὰ «υϊίδη. μαᾳ. 14]. 



Καενίζω. 

α 8δεῆ. δὶς οὐ Εϊεοβγοδίηθ: κάσηλος, 
μιτασράτης, ὁ τὰ «ρὸς τὴν κάαην «» 
αράσχων, κάκη δὲ ἡ τροφή: εἰ χαπὴ- 
λύει, ααοα ἱπᾶὰδ ἀετίνδαιν, ἰάεσ ἰη- 
ἱετργεϊδοι : μετατωλεῖ ο᾿νοσωλεῖ, καὶ 
τὰ «ρὸς τὰς τροφὰς καὶ φύσεις. ΑἸ δὶ 

ἸΏΤΩ γοσὶδ χάκηλος 
Ασίμίορξ. ἴῃ Ρ] υἴπτι 

γν. 485. εἰ ϑυϊ4δ8, σαρὰ τὸ καχύνειν 
τὸν σηλὸν, αὖ αὐμίενγαπαο υἱεῖ, ᾿Ἰατα, 

ὁ ἀρτιναηῖεβ. Ἰπηλὸς δηΐτ ᾿γορσῖα ἔπ- 
ἐμπε, εἰ Ἰοιιῖοε αυοαθθ υέπεπε, δἰσας 
ἽἼΟΠ οἵ ὍΠ υἱπκπ ἀρυὰ 

Ηρεθγεροα. 
ΚΑΠΝΙΖΩ, ἥμπο, ἑηῆσπο, ἀεηὶ- 

ὅτο, ἥσπεης ἐχονο, ἐσηδην ἀσοεπάο. 
ΓΠΠ2. ἀεδέϊε, εἰ ἀε 6] γεμηῖο: ἀδδὲ- 

ἔμογ δὲ τεπεῖδεε αγὐσηδ. 168, ΧΙ,11. 
8. λέύο. πασνιξάμενον, Ὀὶ 4111 τυφόμενον. 
-οῖῦν» ͵ ἥεμα. Οεῶει. ΧΥ͂, 17. --- 

γῦγ- Ἐχ. ΧΙΧ. 18. Ῥεαϊ. ΟΠ. 

ς 38. «(ἰ ΟΧΊ ΠῚ. 6. --- ον γε ραΐα, 

,ππαης. Ἐχοὰ. ΧΧ, 18. 166. 1]. 
4. Ἴοδ. ΥἹ]. 7. 17. ΨΠΠ. 4. ἐκάανι- 
δεν, οὗἶοτα ΘΟΣΊΤΩ, αι ΟΑΥΡΟΉ θυ 
ΕἸΔῺΣ πηροαεΐα, ϑ'ασδῖα Ῥεγέθα!. 
Ααάε 8ερ. Χ, 7. Ἧ 
ΚΑΠΝΟΔΟΊΧΗ, "πιαγέμπε. "ἡ 2» 

υἱμυιστίκπι, ἴα ἀἰσζατα ΔΡ “νν» ὧμ- 

πὸ, κί ἐκύὶ οσαριαί. ΤΒοοά. Ηοα. 
4 ΧΠΠΠ. 8. Μούλθυϊο μος εἰεραπίὶ 
ἙἘπρο]ϊο αυοαῦς τδὺβ εδὲ δυσίοτο 
Ρολίασε Ὅπου. ΥἹἼ]. 123. 

ΚΑΠΝΟῚΣ, Ξρηιξ. Ἰγν» ἱάοτα. 

Εχοά. ΧΙΧ, 18. 7906. 111. 20. 21. 
ἐμά. ΧΧ, 88. 40. εἰ 4110] δεορίιιδ. 
- "τῶν, ἰάοτα, Ἐχοά. ΧΙΧ, 18. --- ἿῸ» 
Δ ΔἸΘ, υδεπατέκην. Ιποοτέ. Ῥεαῖτο. 
ΟΧΨΊΙΙ. 83. 
ΚΑΠΝΩΔΗΣ, βηποεις, ξινεάκα. 

ε ὕια 68. ν. ἀτμός. 

ΚΑ ΠΠΑΡΥ, νεὶ ΚΑ ΠΠΑΡΙΣ, 
οαρρατὶς, ἼἼΕΣ σρίποσις, ου)υδ ἔγαο- 
105 κέεη; ἀῤεοξβ. ραν Ρἰαπΐα3 ἀο- 
βοτιρίιδ δ Ὠ]Ἱοεοοσιὰς 12}. 11. ἐδ 
204. πλλὲν σρρείμπε. Οοἷι. ΧΤ], 
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δ, διασκοδασλῇ ὁ πάσπαρς, ἀἰϊδεϊρεῖαν 
οαρρατα. 1Ἔβεταπὶ γ)}}.}} 561 

ΓΙ) » υἱ ΒΟΜΙπάϊεσιιε ἴῃ 1, Ὄχίο. 

ταοηυΐε ((οηξ, ΟἹ. Οεἰεἰ Η!οτοδοί. 
ΤΟΙ ρας. 211. 864.), δυΐῖ, φυία ἀς " 
διαγ σΔ10 δηϊδοθβδὶῖ, νἱθιτι ἕω οἷβ 
ΨΕΣΟΣΟ ΟΔρραγιίπι. γεγο γο δὲ Ηδ- 
δγοξίσχη 68. νυ. χάξουελος κάσπαρις νἱ- 
ἀεῖον σείαηε εἰρτιίθοατνο, οσυ͵υε ἀοαὶ- 
ἀετίυτι δἀδπάο οἰ οἰροπάο ἐχρ)εΐων. 

"ΚΑΏΉΏΤΩ, εὐο, οοπιράο. ϑὲ» 1α. 

Πδῃ. 1. 12. βρο. (μηἷβ. ὥσγε χάστειν 
καὶ Αμδχῖϊδα ροξία δρυὰ 
ΑἸδοπασῦτι ᾿. δὅ48. Γ΄. τυροὺς χκάστων 
Ηδδγοῖ, χώστοντες, ἀποδεχόμενοι, ἐσ- κ 
ονγες, Ουἱνὶ νἱἀὸ αὐο8 ἰδπάαν! ΑἹ- 
Βεγίὶ, εἰ ν δ]οκοι. δὲ Ἡδροῦοί. [2]. 
11. ς. 98. 

ΚΑΙ ΠΥΡΟΣ, αὐἀωσίια, ἰογτίάι, 
ατίάμς. τ 3 Ρἷατ, ρυποίαίὶ, δε- 

ουμάυπι Δ]105. πιμοίαϊ!, χυδεὶ πεμοῦγε 
πιασμίοεὶ ἯΙ δηΐσα πιυοῖάι8 μαπὲβ 
ται 18 οοἰοτίρυ8 ἰδπαυδῖη ρῥυποῖία 
ΨΆΓ118). ϑγτητα. 08. [Χ. δ. 4υδ8ὶ 

8 Ὃν αὐμτγέγε, ἃ αὐὰ νοῦ αποαῦ8 

ἀετίνανίε Β. ϑαϊοτωοη. Αψαῖ]α μαρεῖ 
ἐψαϑυρημένος, αυοα νἱάδ ᾿ηἴα. Η6- 
ΒΥ. ἢ. χάσυρος, καπύσσων, ἐκανίων. 

ΚΑΡΑΔΟΕΒΕΏ, εγεοίο ημαεὶ 8. 
ἐχϑετίο οοἰΐο εἰ οαρέε ἐπορεσίο. 7. 

ΡΙΆ. ἐσφρεοίο. Ααυ. Ρε. ΟΧΧΙΣ. ὅδ. 
ἐκαραδέχησα. ---- "“ Γ5» οογοπο. Ααυ. 

Ῥραῖα, ΟΧΙ,]. 8. ἐχ ἀδὰ 1. (4]ἀ. 6 
400 οἴίαπι ΓΧΧ Β. 1. μὲν ὑπομένω 
τοδαϊἀογυηῖ. ῬὮΪ]ο ἀδ ΥἹῖ. 2 δορὶ 
Ρ. 368. ἐλπίξεν εἰ καραδοχεῖ οοῃ͵πη- 
εἰ. ῬΒδνονίπυβ: ἐκαραδόχει, προσεδό- 
κα, ἐχαρτίρει, ἀκεσχόπει, ἀκίβλεψεν. 
Ηδεογοδ.᾽ χαραδοκεῖ, προσδοκᾷ, ἐχδέχι 

.ΚΑΡΑΔΟΚΙΆ, ἐξερεοίαίο, ψμαξὶ 
ἐγεοίο ϑεὰ ἐχδεγίο οοἰΐο εἰ οαρέίε. 
ιν Ὧν Ὧρε:, ἐπκερεοίᾳέο. Αᾳυ. 

Ῥγον. Χ. 28. υδὶ ἱππ ϑγχωιδοῆὶ ἢδ- 
ἰαυϊα ὑπομονὴ 

ΝΠ. 7. 

ἀξ 8 

Ἰορίτας. [ἄοτα Ρε- 

Ἰερκίεοοῖ ὩΥΡ9 Ῥαϑγίς. οοπ). ΝΙΡΗΕ. ἃ 



Καρδία. 
α ΚΑΡΔΙΆ, ον, ΟΝ, ΝΙΝ Σ, αΝ.- 

46, υοἰεμίαε, οομδοϊελίία, εἰοκεαοῖει, 
Ῥαγε ἱπέεγίον, ργοβιπάμαφ. γπλλα» ἐετ- 

γα. 4 ϑατα. ΧΙ. 90. τοῦ γνῶναι σάν- 
φα τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ σου δες. Α]ά. ᾿Επεὶ 
Βιρδο νεσβίο δ]ϊπ8 ἱπίογργείβ, ααὶ ]1- 
Ὀεόχα νογιϊζ, 14 ἰδίηθη, υἱ ἰοσο σου 
τεροῃεμάυτι βἷξ μου. ---- Κλ» ἀ0- 

4. Ῥτόνεσρ. ΧΧΙ͂. 12. χαρδίαι, Ὁὶ 
Ἰοοο Γλὰυ» αὐ ἀοπιμηι, εἰπα ἀυλίο 

ὃ Ἰορετιῃῖ Χ}2}). ΒΟΥΘΘΠΙΏΒ ἴπ ὅγτΩΡ. 

δὰ ϑγπίεταδ ῬΆ1]ο]. ΗΟ γ. Τ. 1. ". 
δὅ8. νοοῖ 7.3,» ἃ ΓΛ) (οοπέ. Οο]ΐαπι 

Ῥ. 3564.) ἀεγίναῖϊε, ποϊόοποι οὐπεὶϊδ- 
ογης (Ἱρυϊῖ. ---ἤ}}, ἀεοίατο. ΟΝ. 
ΙΧ. 1. καρδία μου. Ἰμερετυπί 5}, 

εἰ οχρ] οδοηϊβ οδιβα δἀὐάϊογεπί 
οἶδε. -- ἰὸν υεμίεγ. Ῥτον. ΧΧΙ͂.. 

18. ΗΔ». ΠΠ1. 16. -- ἢν οἷα. Ῥβ. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 15. τοὺς εὐϑεῖς τῇ καρδίᾳ. 
ς ἴῃ 55. υσυχήσις αἰοίξυγ, γοοίξ υἱα 

δὲ γεοΐδ οογάξ, δὲ βϑῆδβιι δοάδρῃ. --- 
ΤΙΝ, Ῥεοσαίμηι. ῬΕ. ΧΧΧΙ. 6. 

τὴν ἀσίβειαν τῆς καρδίας μόυ. Οπποβ 
ἔδτθ ἱπίεργείθβ σθοθῃ(οσθθ, Ὀγεθθ- 
Ὁπῖο Βυχίογῆο ἱπ Απαοσιεοα ρμδρ. 
622., 'π δο φοπϑεπίηϊ, Ιοοο χαρδίας 
ΤΟΧΧ ἐοκῖαββα βογί ρβϑὶββα ἁμαρτίας, εἴ 
Ῥτονοοδηΐ δὰ γυϊρδζυχδ, αὰϊ μδθεί: 
δπιριείαίεηι 

ἃ οαϊ 788]: Οταθῖυβ. ϑ'οὰ Ἰδοβομποῖα 
καρδίας ΘΧρτοββοσυηΐ αυοαυθ ΑΥΔΡ8 
δία ΖΕΚὨΐορϑ, ἰάθοαιιο ππΆ]]ο τὰ βἴδ- 
ἴπεγο, καρδίας δι ροτ]δεϊνὶ ἘΧρυϊτηθη.- 
αἱ σαυ8α 80 ἱρβὶβ ροακϊϊζυτι 6β86, αἱ 
δὶς σεπηπια ἐπιρίείαΣ, ἀύδλτα ἱπίεσρσο- 
ἰΔὔοπομ) αποαθθ γοῦρα Ηθῦτ. δὰ- 
ταϊϊταηΐ, δι 608 Σεϑραχίββα ἃ]16 55. 
Ἰοσδ, υδὲ ἰἄθπι Ἰοσιζαν, --- ΠΝ)» 

δἰ μα. Ῥε, 1 ΧΧΧΙΨ, 9. ἐαὶ τοὺς 

Ἰσοῖ ὑγο Ηθῦν. ΓΡΌΘ. Δ). 2} 

κεἰ πὸπ οοπυεγίεπέμτ αὐ εἰμ είδαηι, 
αἰνὶθα υἱεΐτοα νοοθ, τηυΐϊδῖο ροστο Ὁ 
πῃ ἡ» οἵ οὔ880 Ὁ, ἰαρογιηῖ ΓῸ Δ}. 

--Δὸ εἴ 2" σεμηε5. ΧΧ. δ. 6. ἐν 

καθαρᾷ καρδίῳ, ῬΌΤΟ 8. Βίποοτο απέμιο. 
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Οομΐδε 1 ῬοίΣ. 1. 49, ὐδη. Ϊ,. 21. 
ἐλάλησεν αὑτῶν εἷς τὴν καρδίαν, ἔοσιφε- 
δαίμ» αὐ οον' ἐἰϊΐογμηι, Ὦ. 6. οὐπδοίαδα» 
ἐμγ εἰΐσε, 6. απέπιος ἐἰϊογενι ἐδπογε ἔϊ- 
δεγαδαί. ὙΜὶα6 εἰ 2 Ῥαταὶ. ΧΧΧΙΙΠ. 
6. θους, Ι. δ. ἀγαπήσεις ἐξ ὅλης ἢ 
τῆς καρδίας σου, ΒΙΩΔΌΪ εχ ἰοῖΐο 
οογάςε ἴπο. ϑίο δὲ δρυὰ ἸΤΒρϑοοσχλί. 
ἀγ]1. ΧΧΙΧ. ν. 4. οὐχ ὅλας φιλέειν 
μ᾽ ἔϑέλησδ ἀπὸ καρᾶας. Ὠδυῖ, ΙΧ. 
4. μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ δου, τι ἀδοαξ 
ἐν οογδ τὰο, Ἦ. 6. Ὠ6 οορίοε. Υγ1Δ6 
εἰ θουῖ ΥΙ11. 17. 1 δα. ΧΧΥ͂ΙΙ. 
1. οἱ οοηξ, Με. ΧΧΊΨΝ. 48. 7υὰ. 
ΧΥῚ. 96. ὅτε ἠγαθύνθη ἡ καρδία. αὐτῶν, 
ομπὶ δδϑεπὲ ἀλίαγεε. Μὶὰς εἰ Βυῖ. 
111.7. εἰ 9 ϑδαπι. ΧΙΠ]. 28. 7υά. 
ΧΙ͂Χ, ὅδ. στήρισον τὴν καρδίαν σου χλάσ- 
μοὶ ἀλλο, δυο ϊοὶ σἰονιαοΐκνε Γαϊτα 

ἴστε Ῥδηῖ68. Ψυὶς. 
δἰδηι ραπὶΣ, εἰ οοηογία δἰοπιαοΐεπῃ. 
γ᾽ άδ εἴ ν. 8. εἴ οοῃῇ. ὕοῃ. ΧΥ ΤΙ]. 
δ. δὶ 5" ἽΝΌ Ῥεῖ φάγεσθαι ἰπιῖετ- 

Ῥτοίδηϊιν. Αἀάς Ῥραΐῃ. ΟΙΠ]. 17. 
γεΐεσεβ δυΐθηη καρδίαν δίοιπασΐερι 

᾿ἀἰχῖθθο οχ ΤΥ ΟΣ δηϊτηδανογβίοιὶ.- 
θὰ8 ἀρυᾶ Ὑϑ)οϊῆυτι δὰ Αςὶ. ΧΙΝ. 
17. Ῥ. 1311. τιλιϑδβίυτι οι. πᾶς 
εἰ δυϊδθ: οἱ παλαιοὶ σὸν στόμαχον 
καρδίαν ἐκάλου. Ἀπ. ΠΠ. 18. ἐλά- 
λησας ἐσὶ καρδίαν τῆς δοϑλης σου, ἰροι- 
ἔμδ ἐς αἷἦ ΟΟΥ δ1ι0}1165 ἴδε, ἢ. 6. αἷ- 

10 ἕμο απὲπηρΆ. 81101}165 (165  - 
μετα ἐσυαξίἑ, νοὶ : δοϊαίἑο γέ ει: ἐδήν 
Οοηξος Ὠγυβίυα ΟΠ 88. {[10ὺ. 11. 
ο. 1. οἱ Ἐδββοϊϊυι Αὐνοσβ, βδοσ. 
1,0. 1. οδρ. 8. Ρ. 49. 9 ϑατω. νἼ]. ὲ 
91. χατὰ τὴν χαρδίαν σὺυ ἱποίησας, 
υχία. υοἰωπέαίεπι ἴυδτὰ ἔδοϊδ. 9 
ϑδτω. 1]. 27. εὗρεν ὁ δοῦλός σου τὴν 
καρδίαν αὐτοῦ, ᾿ἱπνομῖ βοσνὺβ τυ 
ΟΟΥ δυυτω, Ὦ. 6. υοἱμπέαίοπε δλδτυ 

δῶωπι. 42. ὅδιη. ΧΙ. 90. μὴ 
ϑῆῇς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ λαλῆσωμ τὸ 
ἤμα τοῦτο, μΠ6 ῬΟΠΔ8 1 ΤΟΥ ἴηι, 
. 6. πὲ ἑία απΐπιο ἐμὸ αἰῥεϊαγίΣ, αἱ 

ποῦ ἸοαυατίΒβ. Ὑὶ᾽άα οἱ νυ. 38. εἰ 
ΧΙΧ. 19. 9 ὅδ. ΧΙΧ, 7. λάλησον 

εἰς τὰς καρδίας τῶν δούλων σου, Ἰοηιιοτα 
δὰ οογὰδ βεσυοσυμι ἰποζασι, ἢ. 6. 
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οὐποῖα. ἃ Ῥαν. ΧΧΧ, 24. ἐλάλησεν 
ἐπὶ «ἄσαν καρδίαν τῶν Λευϊῶν, Ἰοητο- 
μαῖασς δα οσμδ οοσ 1ουϊασζωσ, ἢ. 6. 
ἐα μὲ απένιηι ἐἰογμνε υαἰκίε πιουεγεί. 
ῷ Βα. ΧΧΙΨ. 10. ἐπάταξε 
Δαβ)ὰ αὑτὸν, ρετοπέέρξας ἐος Πανίαϊε. 
ἡπτι, ἢ. 6. οομδοίεπέα αν ἃ}- 
ἴυτα θαῦας. Ὑι1άς εἰ 1 ὅδπι. 
ΧΧΙ͂Ν. ὁ. 1}ὈἨε:. ΧΧΥ ΤΙ, 4. ἐμ) 
ἐγίνετο ἐπὶ καρδίαν, πεῤλὲ ἱπ σῃηοπΐοπι 
ϑεπ. Ψμῖῶ εἰ 4 Ῥαν. ΧΧΊΙΨΡ. 4. 

Ῥεαῖτα. ΧΊ. 4. ἐν καρδίᾳ καὶ ἐν καρδίᾳ 
ἐλάλησε κακὰ, οογάδ εἰ εογάξ Ἰοαυλῖιν 
καρλΐα, Ἦ. 6. «πενίς εἰ οπὲνιο ἀπριεὶ, 
ἄστυ «τηΐονσι δ ϊδηγα Ὑοσ 9 ὈΓῈ 
86 ἔεχιεωξ, ἱπέδηφθι γ6 ΤῸ ἰἱπ Ῥδοίογε 
ἰονεπά, βου δ᾽α σα Ὀχοηιιπὶ, αἰΐα 
εὐεῶς πὶ. Οοοὐΐεν δίγ. 1. 2δ. 
αἰδὸ λό .ς εαἱὶ ἐν χαρὰΐᾳ ἂισοῇ, σὲ δὶν. 
11, 18. τιοὶ χαρδία, ἃτλαῖ οοΐεια 
φετιοῖ ἀϊειπίιτ. Ὑὰ6 Ὠγυδιὶ Αὐδα. 
ΟΊ. 1. 1.0.1. ᾿. 838. εἰ (Ἱ. 11. 14Ὁ. 
111. π, 7. 166. ΥἹ. 10. ἐπαχύνθη ἡ 
καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, εἴα ρι!αυ ἴκο- 

νι Μοϊῆυχι δα Με. ΧΠΙ]Ι. 1δ. 
Ῥ' 991. Ἐς ΧΧΥ͂ΙΙ. 4. ἐν καρδίᾳ 
αλάσσης, ἴὰ ὁοχάοα, Ὦ. 6. ἱῃ πιξϊδο 

τηρτὶα. Ὑιὰδ εἰ νοῦ, 85. 96. 47. 
ΧΧΝΊΤΙ 2. Ιου. 11. 4. ἀπίῤῥνψάς 
μὲ εἰς βάϑη καρδίας ϑαλάφφης, ῬτοἾθ- 
οἰοκὶ τὴρ ἴῃ υγτοξιμά!δἴθθ οσΥ18 τη 8- 
Τ᾽5, ἢ. 6. ἐπ ἐπιαδ ὑτοζεπαμαίες πιατίξ. 
ΨΙΔ6 εὐ Ῥβαῖια. ΧΙ. 4. ἩΗδογοῖ. 
Ἔν ϑαλάσσης, βυθοῦ. ἴϊτα εἰ ἴῃ 
ΟΙοββ. Μ55. ἴθ Ῥσόρῆ. Ηδρα. 1 
19. 9έσϑε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, Ῥοηΐε 
ἴῃ οογάϊρηθ νϑοῖσϑ, ἢ. 6. ᾿υχία 
Ῥδγαδῖπι Ῥοδρ: ἀσδείε αἴα πιεπίε 

δῖ᾽6 εἰ ἴμλις, ΧΧΙ. 14. 
αρδίας ὑμῶν. ----ς ΗΝΪς 

ἃ ΒΙ6]1ο Ἰατὰ δά ἀμοῖ «ἀἀοπα 
: 4 ὅδ. ΧΥ]Π). 8. οὗ 
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ἴον, σωὶ αἰδοα ΝῸΝ σεγαπί, 
δι αὐδογωνι φαΐϊι5 ἮῸΝ ΟΌΤΩΙ οονν- 

'σμε οί, οἱ γεχδουΐο: 
φίπεηι πίεδε μὲ θεύδει σεθεη, κοί 
ἐο ἄγε «δοκμί. Βδῦς Ὑ Ἰσαῖιιβ : πον 

᾿ ὁ αὐ δος δ ποδὶ ρενίπ6- 
ὀέϊ. ἤἴωω Ι. 11. μέθυσμα ἐδέξατο 
χαρδία λαοῦ μου, ὉΌΪ ὑγο καρδία Τ6- 
ἈΡΉΡΝΣ υἹάοίαΣ καρδίαν. 
υὰ, ΧΥῚ. 17. σάντα τὰ ἀσὸ χαρδίας, καὶ 

ᾳυοὰ εδὲ νεγῳδουΐυση - αἰἋεῷ Ὅοιῖα 
ηετῖεπ Ὅεο, ἐλε τὐλοῖε. ἀεατί, Ὑ ας. 
οογίἑαίεηι τεῖ, ΟΟὨΐΟΥ ουπάδηιν ὙΟΥ. 
18. υδὶ ἐδάσις Ἰερυπίοτ, εἰ σα]ϊκα- 

. ἴυα δερεῖ: σπεηπέπε απήππιιῆι διιη,. 
Αι. ὅγιιηι. εἰ ἃ ἘῸΙ:. Ῥρδῖσα. 
ΓΧΧΧΙΧ. 12. υδὶ Ιοοο ἐν τὶ χαρᾶδῃ 

πϑηάμστα δας εἰς τὴν 
52" ΟΒαϊὰ. γα. 11. 80. 1, 18. 

. 95. εἰ αἰϊοί, --- . Ῥε ΜΠ. 
10. ΟΧΧΙΨΝ. 4. Ῥγχονυν. ΧΥ. 12. εἱ 
ΑἸ ὶ. -- “1 ἐγμα ἐῖο, αἰεοὶρίπα. 

Ἐμεοά. 726». ΧΙΧ, 8. υδ]᾽ νοὶ ΠΠΡΟσα 
ἐσαπφίαε, να] Ἰορῖς Ὑ5. Βοεάεν- 

Ἰοἶπι. δοη)είξ, ἰοοο παρδίω Ἰορειτια 
6686 σαιδίαι. --- Ὀν» ἀμαΐ. νἰδεεγα. 

ΤΉγοα. 11. 1]. ὉὙ᾽ ἡ χαρδία μου οΣ 
11Δ]α οἱ Αγδαθίοδ στουϊαπύυτα νἱαθ-» 
(ῸΣ ὩΟΒΠ11118. ἴῃ ἡ χωλία μου, αἱ 1, 
90. Εφάστχα γοοδβ Ῥοττωιϊδτίι ἐπὶ 
οι. οἱ Α]ά. 2.00. ΧΧΧ, 427. δἊ 
Ῥρ. ΧΙ, 9. δὰ φυσπι Ἰοουτα, νἱ8 
ποίδία 84 ϑϑίδγοϊκιο ΐπ Οδυτὶηῖθυκ 
Ἰανϊα. Ῥ. 117. Βθή. παι δϑν αππα. 

ΣΏΣΕΙ. 111. φι. ἐππαασπεὶ Ὧ» ον. 68. 

ΤΧΥ, 16. οὐχ ἀναβήσοναι ἐπὶ τὴν καρ- 
δίαν αὐτῶν, ποπ απερί δογηι ΤΈΘΟΡ- 
Δαδιμσ. Νοπ ταδὶ αποδὰ δβεῃ- 
δι. ἘΔΟΙ]16 οηΐτὰ δὲ ΟὈ] ΝΟ 60- 
χυμε, {π|88 6 σοῃαροοῖα δυ δ ΒΟ ΌΣ, 
-- "ἸῺ οὐπείδαηι, Ιωρετί.. Ψοῦ. 

ΧΧΧΥΠΙ͂Ι. 2. υἱοῖ χαρδία οὐρτέαίίοποε, 
οθηδίδα τοῖλί. --- δ γυ, ἀεπμάστε 

γνγαριΐα, ἘΘΦΧΧ κ6ο. αι. ΗΔΡ. 11. 
16. Μοχ καρδία (ᾳυε5, κἱ βαῃα 68- 
δεῖ, ἴπ χαρδίῳ ταυίατῖ" ἀεθεχο) ἰι. ἢ. 
βἷπο ἀμ ίο ἴῃ τιρπᾶο ουραξ, οτίδ 6 

[η 
Ῥ. -“οἱὖ 

Κι 

ἃ» 

»- 



Καρδία, 

α ΘΟΙΏΡΟΠαΙΟ βουβοί. Αὐαθθ Βδ- 
"εΐ οοπέονημεγε, ὧἰ αᾶθο Ἰορίδεα υἱ- 
ἀοαῖυν χαρδιώθητι, αυοά ποίας φεπέένε 
ἡοίηγεπε δφἰοιπαολὶ, δὺῖϊ ϑδοουδάυτχα 
Βεησγαμυμι κράϑητι, ἃ χεράννυμι, τεῖδ.- 
οεο, οοπέγαδο, 

4 Ῥαταὶ. ΧΧΧ. 8. Ῥεχιαιίδγυπε 
ΠΟΙΡΘ Ηἷς ἀυδ8 Ἰοχιοπαιϊ ξοσταυδβ 
ἴῃ 5.5. βορῖτ5 Οὔ 145, δὸ βθῆδβιι ΤΏ ϊ- 

ὃ ὩΠῺ6 αἰ νοῦβαθ, ΠΟΙῚΡ6 οδάωγαγε ΤΟΥ, 
εἰ οδάπγαγε οεγυΐοενι. -- ΓΕ Ο2, 

οτἱς. Ῥτον. ΧΥ ΤΠ]. 4. ὙΌΣ ᾿πίοσρσεθ 
ἴῃ ογαξίοπὶς Ἰοούχα, οοριαϊἑοηεπι Βα» 
βςα! δ ὁ οἂρ. ΧΧ, δ. Αἀάε Νυπι. 
ΧΧΙΠ. 838. βες. ΑἸοχ. εἰς τὴν καρδίαν 
βεηβι; δοάδιω. .--- ΚΙ» οἷοῖει. 

Ἤθρσ. ἴπτ. 200. ΧΥ. 27. Ῥαχται- 
(αΥϊς ἢ. 1. τροίδρβοσαβ ἰάθσῃ νϑίθῃ- 
68: ὭδΓὴ ΟὉΥ ρίπσμε οἱ 7χοὶεξ ρὲπ» 

ο σμεάϊπε͵ φιαδὶ οδάμοέα Θὐμάθσα 86 Π- 
βιπι ΠΑΡεηϊ. --- ἘΌΝ» οασεπιθη. 

ϑγιάσηα. βος. Ηοχαρία Εχ. ΧΧΧΙ. 
14, ϑεα γϑύδοῦ, π6 ἱπορίο ἰοοο 
Ῥοβίξαχῃ δὶς Ἡ. 1, χαρδία, οἰ δα 4]18πὸὶ 
σόρεσα, Υ. ὁ. ΠΣ. Ρεγ ποδί, δυΐ 

ἦρθα Ἰοσῦο εἷξ υἱᾶοβϑαβ. οδίοσ! 8 
νἱδιιτα οϑί. ϑαίωϊθσο, αοἱ σοηβοῖς 16- 
ξεοπήιϊι τὰς ἄκρας, δυΐ τὸ . -α 
ἽΡ» ΓΟ Ῥ 8. ΝΥ. 10. ΤΥ, 4. 

ἀ ΧΟΠΙ]. 19. εἰ αἰἴδὶ. ---α "Δ" περδεύ- 
ἐμάο. Ῥτον. ΧΥ. 32. ἦν καρδίαις. 
οοο 535, ἐπ περ ραΐπε, Ἰερὶξ 

55. Ιάδτα ναϊθὲ ἀβ Ἰοοο Ῥχον. 

ΧΧΊΝ. 6. --- χγγ-ν δρίγίξιρ. Ἐσϑοῖ. 
ΧΠΙ. 8. --- 7, ἰαῤῥναο. 1. Βορ. 
ΙΝ. 290. ἴὰ Βιοϊυα Ττοιησηϊυτ 
βεσαῖι9. διε καρδία ἴδ] τῷ 0 το- 

δρομίοὶ, οἱ δὰ 577 Ῥαγεποι χύμα. 
“-.1, ἔσπεν. ᾿ Ἑσεοῖ. ΧΥ͂ΤΙ., 92, 

ε Ναιι ἔοτίαββαε γαπιο ἑθμεῖϊος μετ 
καρδίαν Ἰῃ ΟἸ]οχορυηί ὃ .--- ΠΝ ἤει. 

ἡπαϊμία. ΤΆ τη. 1. 23. δα: αυοαυθ 
ΒίεἸ 08. ϑεὰᾶ καρδία εϑὲ ἰαπίυση 
ΑἸᾶ. νοβα Ἰεσέῖο, χυδο ὁ ϑεααθῃί- 
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ᾳυοά τρλῃν᾽ τηΐῆΒ 
ῬγοΡ Ὁ] 6 εεί, --- ᾿ γ} οεγυΐκ.: 

Κάρμηλος. 

ἘΠΡΥῚ σπθα σάγτῃ γοῦβ. ΑΥαΡ. τοῖα 
καχία ΠαΡοπς. ἘἘγερίοσοδ ἸΘΡΊΓΟΣ 
Ῥτιονυ. ΧΥΤΙ. 10. υδἱ ΕΧΧ καρδίαν 
46 δυο εἀὐά!ϊ!δετυπέε. (εΐεγαμ σὺν- 
ἘΠ: τὴν καρδίαν ταλοϊαρβοτῖσε ποῖδξ 

αο ἐγισίμἑα εἰ χιλάξηι ϑαϊμέατί 
αἴδοενα. Μαὶ. 1. 9. υαδὶ γεσῦδ “ϑέσθε 
ἐφ) καρδίας βυϊηία συπὶ εχ Ηρ. 11. 
16. (18) Μιὰ ΕἸβοδοσὶ Ῥσόλβα. 
ἄς Ψ ετββ. ατος. Υ. Τ. Ρ. 183. δι. 
ΧΥΊΙΙ. 6. χαρδία διανουσϑα:, ἱπέείϊεο- 
ἕως. εἰ ἱπρεηξεπι ἐσοορίαπδὶ οενεα 
αγίες εἰ ἀϊεοεὶρίπαε. ΤΟΙ. ΧΧΊ. 96. 
ἐν χαρδίᾳ σοφῶν τὸ στόμα αὑτῶν, 08 88.- 
Ρἱοπάυτα ἐρα8:6 86 ΟΟΥ δοῦυπι οσοἰῃ- 
δυγη εσ(. 1014, ΧΙΧ. 5. ὁ εὑὐφραινό-, 
μενος χαρδίᾳ καταγνωσϑήσετα. ἴκοοο Κὶ 
καρδίᾳ Ἰεροπάυπι χαχῳ. Οοάοχ 
Αὐο Μοπίδηϊ δαβροὶ ἐσὶ χακχοιξίαι. 
Οοπϑομες ὅἴγσαβ ἴπἰ. δὲν. 111. 26. 
καρδία σχληρὰ, λονεο αμᾶαα, 1. 4. ὁ 
ἀγαπῶν κίνδυνον. ΞΆ117. 11. 13. χαρδίαι 
δειλαὶ, δοπεῖπε; πεϊδς Ξάμοὶ, (Ο]]. 
γ. 13. 14. Βασιςῖ. [1]. 81. υδὶ χαρ- 
δία 6πὶ 1. 4. σύνεσις, ἰα, (0}}. 
Με. Χ11Π, 15. Ἐρ. ὕες. 19. ἰπ- 
(ουΐοσϑα δἰ δου σ τ ρατία8 ία ἃ 
ἀϊουπίασ. 1 Μδος. ἼΠ). 25. καρ- 
δίᾳ πλήρει, οοΥἦδ μίεπο, Ἀ. 6. -᾿πῖθε- 
Ῥγεία Βδάυβ)]ο, δωπριο “ἰμαΐο ας 
ἐοίο απὲπιο: 

ΙΑ ἈΠΟ ΤΗ͂Σ ΚΑΡΔΙΑΣ. 
5» οοΥ. Ψψυά. ΧΥ͂Ι. 17. 18. «αὐτὰ 

σὰ ἀσὺ τῆς χκαρδίος, ϑιμδδὴς τόηε, μέξ 
ὕΈ7γῈ εΥαΐ. ---- 16 ᾳυοχιια δυρσα 8. 
ν. ἀκροβυστία. 

ἙΚΑΡΔΙΟΊΏ, οΟΡ πιουθο, ΟΥ̓ ἀοίογε ἃ 
αἴποῖο. 5. Ρίῃ. οὖν ἰγαῆο αἷ πιε, 
4. ἃ, ἑποογαΐο. Οἰδιῖ. ΤΥ. 9. ἐκαρδίω- 
σάς με ἑνὶ ἀπὸ ὀφ,δωλρμιῶν συν, ΟΟΥ ΝΕΘΝΤΗ 
᾿ππουϊέξ απὸ οουϊογυτα Ἰαοζυμ. Καρ- 
ἀόω οἵ καρδικύττω ὈτΟΡΤΙΘ (6 δέονεσοῖλθ 
ἀϊοῖθιτ, οὕπὶ ο5 γοπα συ} μυηρσίτον 
86 τιογάεζυνς υτηοσγο ἕδηηθι ἐχοὶ- 
ἰδ8. Ηΐης δας. ΙΝ. 9. οἰοεραπίετ 
τραμιδίοσίν δα οοσ, ουτὰ διηοσο, ἀ6- 
δάσο ε αδεϊα νοπεπιοη [{11116- 
ἴΣ δἴχιια ρεγεοϊσῃρίτοΣ. 

ΚΑῬΡΜΗΛΟΣ, Οαννεῖεδ, ποιηθ 
Ὀυ5 πο νεηΐθδα νἱἀοσίατ. Βεϊίαυΐ πιοπίζ5. ΠΕ. ἰοοΣ ἀγδογέδιε οοπδέίωε, 

4 . 



« βαρέδιε αἀμὶ ργανεῖπε γε. Ὁ» 

ατυιῖι. ἴε6. ΧΧΧΊΙ. 16. δικαιοσύνη ὃν 
τῇ Καρμήλῳ κατοικήσει, ἸυϑΌ [ἃ ἴῃ ατ- 
νο ᾿υρίξετο Ἀαρϊ απ. Ὑ͵άθ εἰ 
71ε:.1,.. 19. ΜΙςΒ. ΥἹΙ. 14. Ναῇ. 1. 
4. εἰ οοὐξ, Βοεδιετιὶ ΗΐοτοσΣ. Ρ. 1. 
1ΔΡὉ. 11. ς. 48. Ρ». 5682. εεαᾳά. ΥἹἱΑ6 
εἰ ὙΥΟδδηπομαυθοη ϑαϊοϊ. ῬΒΠΟ]. 
ἄς 4112. 4. δ. 15. υδὲὶ ᾿πίοσ 4118 118: 
Κάρμηλος Ἡεῦτ. ἀἰοείζαν 755, αυοὰ 

ὁ ἰοοια ἡεομπάϊογοης εἰκοϊβοιῖ, δἰἷνα 
εὔπι ἃ ἽΣ εἴ Ὁ)» (μιΔοὶ ραδομο- 

δωπε, 5Βῖγσα ἃ ΓΥῚ εἴ δ.) αυϑοὶ 

οἐπατίμιι, βῖνα Ὁ ΖΕ ορῖοο νοοὰ- 
μυ]ο Καγηε, ςρίοα γεὶ γαοέπιο, 4ιδεὶ 
“οἱοραγίμπε δυῖ τασεπιοξίπι, Ἰατοιι. 
Ρϑεὶ ρῃῖεξ. 
ΚΑΡΟΣ, ΦΟροΥ ργοξιπάμε εἰ σμπε 

βτασεάεπε, σείετπι ἐρεοῖε. ΠΟ ὙΓ» 

ἰάοτα. ϑγτωτα. ὅθ, 11. 91. χάρον, ἢ. 
ς 6. Ἐπετοηγτηο ᾿πίευρτοῖθ, σγαύεπι εἰ 

Ἣ Ι4. ὅζα ΧΥ. 
192. εἰ 1 ὅϑαπ. ΧΧΥ͂Ι. 12. 51. δρυὰ 
ῬΙυἱϊατεΐυτα ἴῃ Απίοηΐο ἀ6 (]οορα- 
σα». 939. καὶ σχεδὸν ἐν «ἄσι μόνον εὖ 
ρισχ τὸ δγμα τῆς ἀσπίδος, ἄνευ σπασ- 
μοῦ χαὶ στεναγμοῦ κάρον ὑπνῴδη καὶ κα- 
σαιορὰν ἐφελχόμενον, ἱδρῶτι μαλακῷ τοῦ 
“τοσώκου καὶ φῶν αἰσϑητηρίων ἀμαυρώσει 
«αροιλυομένοιν ῥᾳδίως, καὶ δυσχεραινόντων 

ἀ «οὃς τὰς ἐξεγέρσεις καὶ ἀνακλήσεις, ὥσπερ 
εἱ βαϑέως καϑεύδοτε. 

ΚΑΡΟΌΜΑΙ, οαρῖε σταῦογν, Ὁ67- 
ἰδῖπε ἕαδοτο, φορογέ οὄτμου. ( ΥΤῚΣ 

Νιρῖα. δόνεθοὸ οὔγμογ. ϑγτότη. Ῥβδίχη. 
ΧΧΝ. 17. χκαρώϑητι. 1ὰ. ὕυά, ΙΥ̓. 
41. κεκαρωμένον. ἴκΘχ. ΟΥ11}}} ΜΆ. 
Βιον. χαρωδεὶς, σκχοτοδνήσας (ΝΜΙ5. 
νίοθο σχοτοδωνήσας), τὴν χεφαλὴν 
σωσϑεὶς, τὴν κεφαλὴν βαρηϑείς. ΕΟ. 

ε χαροδνεὶς, τὴν χεφαλὴν φαοϑεὶς (Ἰοσοι» 
ἄττα 6 ΟἿοθθ. Βγοῖα. σεισϑεὶς), μοϑυσ- 

ϑῶνω, χαὶ ὑκνώσωσι ὕπνον 
ὑυέαρο Ξ1οδ6, τὸ σαριῖδ τανε, εἰ 

158 Καρπίέζομαι. 

ἐοετηίΐασιξ ϑοτημαπι οἰοτηση. ἴχοτῸ 
ὃν Ἰοκετυηξ Ων» αυοιιοάο οἱ} 

ΟΒδί δρουθ οὄχργοβεῖῖ. -- “Υ 

παρεγ. ΝΊΡΆ. ργαρμίαίμε λαδείον 
νεῖ αρηοροϊέογ. ΠΡ. Η]. 16. Αι] 
δὶς Ἰερὶς ν» ὩΆΤΩ ΠΟ Σ οϑὶ 

Φόρον. Μαϊρς. εἰ οσπδορίγε. 
ΚΑΡΟΥ͂ΧΑ, σατγΥμΟῦ, ΟΗΤΤ, ὑδο- 

ἕμγα βεν. Ἴ.Θ, πιρμδ. ὅϑγτωμι. 

Ιε8. ΟΧΥῚ. 40. 
ΚΑΡΠΑΣΙΝΟΣ, οαγδασίπμα, εΖ 

οαγόσηο ὕασέιιδ, οαγμίειε. Ὁ53, 

ΓΟ 3» οαγραεὶ εἰ ἀγαοϊπέλί. Ἐπεδι. 

Ι. 6. ἐν αὐλῇ κου τοῦ βασιλέως κεχοσμη» 
μένῃ βυσσίνοις καὶ αις, 80. χα» 
φαπιτάσμασι, ἴῃ αἰτίο ἀοτηυδ ΣΕΩ18 
οΥμδίο δυο ῖβ ὈΥ881 118 οἵ σασ θ 881 }18. 
ϑυϊ δ: καραάσινοι, χορτῆω. ἘδΌο 
δυΐετα, οὖν Ογεθοὶ ἱπθογρσγείθβ 085 
γοοεθ ΓΙ] ὉΠ) 2» οαγδασμπε εἴ 

λγαοϊπέλεσε δἰ στιβοβηῦθα, ὑπ χαρ- 
«ασίνοις το! ἀοΥῖπί, Ῥσοοι ἄὐυδ᾽1᾽ὸ 
ἢφρο οϑί, αὐοα Ἰέηιπηι ΠΑ ΘΒΙηιπὶ 
Βγδοπέδίηϊ! αἷνγα οογυ αὶ οοἱογὶβ 
5} γεΐοσεβ ῬῈΣ Βγδοϊπίδυμι ἰδρὶ- 
ϑῖ οογυΐθαμι ἱπίθ]]οχὶθδθο, ἀοσας 

Βχδιηίυβ ἀ6 Ν᾽ δβέπιι ϑαοεγα, ΗἩθΌσ. 
1... 11. ο. 14. δ. 158.) ποτ. [πῶ 
δεῖμα γα 5 ΓΡ. 111. ΖΕ ποιὰ, 
ν. 84. ἀ6 ΤὙΡεσίπο, αυἱ σατυϊοα 
γψαβία οἱτπὰ Ρἱηροραῖαγ, βου θίξ, 
ᾳυοά οΑΥθασυϑ ἴδηι 8 οαπὶ αἴδθοο ὶ 
διηϊοῖι νοϊδνοσ. Οοπέ Δαν. Τυτ- 
πορϑὶ Αάνογ. [ἰΚἰ0. ΧΧΙ͂Ν, ς. 40. Ρ. 
882. 
ΦΚΑΡΠΕΌΜΑΙ, ρεγοὶρίο 7 γποίεηι, 

οοἰδρο, ὕμνον. ΤΣ ΓΙ 228» 660 
εε ρῥγονεπέν. 908. Υ. 12. ἑκαρασήσαντο, 
βϑσιιπά στα ἸΡγοβ ποῃπ ϊοθ, ἴθδίθ 1... 
Βοεῖο. 
ΚΑΡΠΙΖΟΜΑΙ, ρεζοίρίο Γγιοίωνε, 

γεοδέες αοορίο. ΓΕΡΩΠΌ 2. εἂο κα 

ἄε ργουεπίε (ἸΤὨοοά. φωγεῖν ἀπὸ τῶν . 
καρεωμάτων). ΑἸ. .08. Υ. 12. πε 
σαντΌ. ---- γἽἼἘ)» πιο. Ῥχον. 111. 

49. βελτίον ἐμὲ καρπίζεσϑα: ὑπὲρ χρυ- 
σίον, τοᾶϊταθ ταοὶ ργαςίαπέϊογες σικέ 
διζο. Ἠεεγοΐ. χαρκίζεσναι, “ροσοδεύ- 



Καρκιμος. 1δ4 Καραὺς. 

« φιαϑα,. Τ,Ἔρθ: φροσοδεύεσϑαι. [2κ. (γ- 
1}: ΜΆ, Βγειηι. καραίζεσϑα,, καραοῦσ- 
ϑαν. : 

᾿ ΚΑῬΠΙΜΟΣ, ἡημοίψίετιις. "2, 
»γαάα. ΤἨβοά. Ῥεαΐπι. υΧΧΥ͂. ὅ. 
ΘΟ ]Ποοὶ ΠΩ οἴδασι δθοαπι, οἱδμηι ἴῃ 

απίνογδιιπι ποῖδί, αἱ ταμ]ε8 ἀοουΐξ 
ΘΙ. ΟΠ 8 [ς,οχὶς, Ηδθοσ. Ρ. 658. Ἐχ 
Βοθθῃταὶ]οσὶ δθηθθπεῖδ ΠῚ ὕδδωπ 

ἢ. 1. εἰρπιίῆοει, αἰ Εσεοὰ. ΧΥΊΙ. 9. 
ὅ .-- ὙἼ5)» ὕϑωοίιδ. ὅδπ. 1. 11. ξύλον 

καξραιμον «οιοῦν χαρπύν. Ἐδάδηι νετθα 
Ἰεραπίανῦ ᾳυοαὰς ᾿ἰθ1ἃ. ν. 13. υδὶ 
ὨΪ81] οδὲ ἰὴ τοχίυ Ηθῦσ. 

ΚΑΡΠΟΒΡΩΤΟΣ, ργορτῖα: ἥπιο- 
ἐμπι ἐχέεσεπι λαδεηδ, ἀειλὰδ : ἡγμοίμηι 
«φομίοπέμπι ζέγεηα, βθὰ : φμὶ ὕγωοίιια 
αὐ εὐεπάϊον ἀρίος ργοζετ. ΣΙ ΧΊΟΝ 

οἰδια. δα. ΧΧ. 90. ᾿ 

“ΚΑΡΠΟΌΜΑΙ, ""μοίπιη ρμετοὶρῖο, 
« οοἶδρο, ἤωοτ. ΤΌΣΟ ὀρ εἄο 

ἄε ρτγοσεπέμ. «08. '΄᾿ 13. ἑκαραώσαντο 
δδοο. ὗχοη. εἰ Α]ά. ᾿ 

ΚΑΡΠΟΙ͂Σ, ,νοίιια, ἱτ, ἡκποίπιγα 
τιᾶπιιδ, εἴ πιαππδ. Ἂν» ἡΓμοίτιδ τ ΘΟΘΉ8. 

Α]. ὕδηῖ, ΥἹ. 10. -- δ᾽ γ)}» Ομα!ά. 

Ὦλδῃ. ΙΝ. 9. 18. 1]. -- 52» 

Ῥίυν. ργηιδς. ΝἧΒ, 111. 15. υδὶ 
καρποὶ Κγμοίιρη ἤσμδ ποῖδϊ. ---- ΠΟ 

οαπέμδ, ἰτ. το ἀεοαπίαία, ἰαμαάαξὲεε,. 
“ πια, ἢ. 1. ορπις ἤιρεθ. Οδῃα8. 
ΧΙ. 11]. -α θην) »υουεπίμε. 

Ὦδευῖς. ΧΙ. 17. Ῥεαΐτα. ΠΧΥῚ. δ. 
ΟΕΧΧΨΥῚΙ. δ1. Αἀάδο Ζ2υ4. ΥἹ. 4. 
δες. γαῖ. --- ν πιαπι. Ῥχον. 

ΧΧΧΙ. 20. καρπὸν δὲ ἐξέτεινε «τωχῷ, 
Ἑπαημδι δαΐθιη οι αἷς Ῥδυροῦι. [6 
Ὧδο ροϊεείαίε νοοὶβ χαρπὸς ΥἹ46 Ῥοδγ- 
δοῦϊ Ῥγαῖ. Ῥαγποῖ. Αάγεσβ. ΑἹδχ. 
Οδίλκον, Οἴμη. 1. 6. εχίσ. Οοηΐξες 

« αυοαις 8. 9: -- “σιν οἷδε. 

1ε:. ΧΧΧΙ. 12. υϑϊ χαρσὸς ἡ»μοίκηε 
οἷἶεας ποῖαι, ἴοι Νδῆυτη, 111. 19. 
ὕγιοίιπη σασ, δαϊ σοιαβ ῥτὸ δρεοῖς, 
Ῥοϑυετυηΐ, αυοα ἴδιοι τηΐπιιβ ρσὸ- 
ὈΔΌΣΪΘ οοί. -- ἢ. "παπεις. Ῥβδῖγα. 

ΟΧΧΝῚΙ. 9. τοὺξ πόνους τῶν ῶ 
σου. υϊραῖ. πιαπεκηι ἔμάτωπι. Ὀϊάν- 
ΏΠ8: καρποὺς φησὶ νῦν ὡς ἀπὸ μέρους 
φὰς χεδας. ὙΠοοάοτείιε δὰ 1 ὅϑδτη. 
Ν. 4. οἱ ὁ χαραὸν οὗ τὴν ἐαιχαραίαν Ν 
ἐκάλεσαν, ἀλλὰ τὸ μορίον τῶν χερῶν. 
Θύο βδῆϑβιι δββδιη, υἱ ἱθἱά. οὔθογνα- 
(υ, ὁσουγγῖ 1 ὅδ}. Υ. 4. δ᾽ ς διϊατω 
Ασιβιοίβθβ Ῥασί. 1. ἀ6 Ῥαγῖ, Απίτω. 
τὸν καραὺν ἄρϑρον εἶναι τῆς χαιρὸς καὶ 
βραχίοηρς ἄοοεῖ.0 Οομῆοσ Ὠγυδβίυτω 
ΜίδοεἸ]. σεπέ. 1. σρ. 36. εἰ διρτα 8, 
Ἵν -ς "Πθν. ἱπιφιίαε. Ἰπς. Ησοβ. 

Χ, 18. Τὰ νετεῖξ ταθίαρμοσα οσῃίῖ- 

ΠΌΔΙ δ σλῦ88, ὩΔΙῚ ΠΝ ποῖα ἢ. ας 

Ἰ. ραπας ἱπιᾳμέίαιμα, απο 866 06 χαραοὶ 
τῆς ἁμαρτίας ἀἰδεαν ἷἱῃ 55. Ψιάς 

[εεχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. -- ᾿» ἐσπιρι:. 

Ῥᾳ, ΓΝ. 8. υἱνὶ Ιοοο καραυῦ Οταθίπα 
ΒυΡϑμίς καιροῦ, αυλη Ἰοσξομθτα 
Ἡξεργθο οοπίούτιοα εἰ Οὐ ϑηῖα 
δυσίογιαίε οοηῆττοδίδτα Αὐχυκίηιι 
αυοαὰθ οἱ (δϑβοίοάοσυβ ρῥχοάυῃς, 
564 Ῥσίτηο Ὠ0]}}}1ὺ8 δηθαυ! οοαϊοῖς 
διιοίογαἴα τυσηλξοσ πδος δα ἰδχίιτα κα 
Ἡδερταϊοισα διμοπάδία ἰεςῖο ; ἐοϊη.- 
ἅδε, ἰδβῖδ βϑοβοῖῖο ᾿η Ναξ., ποι τηοᾶο 
ΤΧΧ, φβοὰ δἰίδτη ἰτεθ σαι [π|ϊ. 
ΟΟ. Βαρθηΐ τοῦ καρφοῦ; ἀεπίαυς 
διεες ἰρ58 ᾿πιουρζείδεϊο ποῃ δ᾽ ίθμα δαὶ 
Δ ἱηρεπίο ΓΧΧ Τηῖῖ,, χυὶ ἰῃ Ἔχρ]ν- 
σης Ἰοςΐ8 ἀΠῆς ΠἸοσῖθυβ Ἠδιιὰ τὰσὸ 
βυαῦτη ἰηιεροδυσθγαηὶ ἡπαἀϊοίατι, ἴθα 
ΐ ΠΟῚ βοιροῦ ΗΘΌΓ. νου ΔῈ :ΠἘε6- 
τοτοηΐ, αἴ ἢ.]. χυοαυς Δ 11118 ἔβοΐυσα 
νἱἀοῖαν, Οαίετυτα καροῦ ῬΓῸ χκαρεοῦ ἐ 
Ἰορεπάυτα 6886 δ(ΐδιβ ῃοβὲ ὈΥμβΌχα 
(ΩΡ. 1. Θμεεῖ. ΕΡτ. Οὐεεῖ. 91.) 
Μοπείδασοῃϊυ οοπ͵εοίϊξ, ᾳυὶ δὰ δι ο- 
(οὐἝδοια σαὶ. εἰ ΑΥαρΡ. ρσγονοοδῖ. 
-- "9. ο5. ΗοΞκ. Χ. 19. Ἰ,ερογαπέ 

Δ ὙἼΘ τ ὙἼ8)» ὑὐγμοίμε. ἘΒ. 
ΟΧΧΧΙ, 11. ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας 
δευ, ἐχ ἴτυσέξι νοηίτίϑ ἐαΐ, ἢ, 6. τ τ 
ὉΧ ἴδ ῃδίπτη. 1ὧδ ΗΠ Οδδηση ἢ] ογυτη 
δὰ Ῥεαίτη. ΟΧΧΎΥΤΙΠ]. 4. Μ ας εἰ 
Ὄεη. ΧΧΧ. 9. ΤΏγεη, 1. 90. Μίοδ. 
ὟΙ. 7. εἴ οοπέ. 1πο. 1. 42. δο, ἀυς- 
Ὥχεδ ἽΝ οἱῆο δὰ ἢ. 1. ῥ. 565. 4116 χα- 
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«ἰρε. Ῥτον. ΧΗ. 1ὅ. ἀεὺ 
κατος, ὧδ ὕσμειϊϊθι5 οεἶδ, δ. ἀθ 
δεσπποιδιι. Ὑιὰδ εἰ Ῥχον. ΧΥ͂ΤΕ]. 
30. εἰ ΧΧΧΙ, 81. ἀσὺ χαρεῶν χειλέων 
αὐτῆς, εἰ Αἰϊθὲ διερίυδ. --- γνξν 

Ρασί. ἔσσω, Καὶ «ἃ ὶ , βκοίετα. 

Εζεοῖ, ΧΙΧ, 10. --ἰ 9. Ρῖυσ. 

ΟΣ ἪΣ» ἡκμοεποὶ. )εζεσω. 1, 97. 8) 6- 

πνασαπὶ ἃ 5 Ἵ})- [άεπι ναϊεῖ ἔοσίδββε 

ἀθ Ἰοοο Ηοβ. ΧΙΨ. 8. οοἱ!. ἘΜ -. 
ὁ ΧΙῚ]. 15. υδὲὶ ἴαιθθη νογοβίσασ] τυ 
ἐξῖ 608 ΒΟΏΞΙΙΩ ΘΧΡΓΟΒΕΙ586. Ἀὸο- 
οοςκῖαα ἰπ Νοῖ. Μίϑοεϊϊ, ο. 4. ῥ. 70. 
οσειιοῖς, ΠΧΧ νογῦδθο καρπὺν, Ἐ. 6. 
κάρεωμα,, Ἀοϊοσαμεῖμηε, αυὶλ Βοο 0]6- 
ταααια βετὶ ϑοἰεδαξ ε ἡανεποῖδ. 
Οὐπίδε φποηυς Βοοδμενι Ηϊοτοσς. Τ. 
1. 5. 440. «(. τεῦ. --οβΑννὉ» πιρρεῖ 
Ηδεῦτ. ἵπε. 900. ΧΙΨ. 9. ἀκὺ τοῦ 
«ζάγματος ποιήσει καρτὸν, ἔγυσίυβ δ0- 

ε οισχε βιιδσιτη ΤΕΡΟΣΔΟΌΙ δο Ῥετοῖ" 
Ρίεῖ. Βεῦο χυοδὰ βεῃβῦση. ---- 55, 

ἐγτίφαίίο, α. οορίοεα ρἰμυὶα, αυϑ Ῥεῦι 
Ὦ. 1. ἀϊοϊζαν Τὔοσασα πυῦραδα, 8 “}:, 

γέραγε. ϑγιατο. 100. ΧΧΧΥΊΙ. 11. 
ὩΪ ῥτὸ Δ Ἰερῖϊ "75. σας. ,,πι|- 

πιοπέα ἀεάεταί πεδεε. --- ΓΝ ἢ» 

ἀεεάετία. ῬΥοΥ. ΧΙΧ, 92. χαραὺς 
ἀνδρὶ ἐλεημοσύνη. Ὗ υἷρο εἰδίαυηῖ, 606 

ΓΖ. Ἰερίβθθ, δῖ δὺ πϑν ἄε- 

ἀ ἀαχἶδθ6. 8 Σγγ Π Ἀ. Ἰ, πμοίδί ρο- 

εἴας γένει, σας ἀεεϊεγαίωτ, δυΐ φμοῦ 
ερόππς εἰ ἀεείἀεγαπς ἐπ λοπιῖπε, 
δὐεοσὰς Ὀέπε ῬῈΣ χαρσὺς, ἡ μοίπις 
ἀεεϊαεναδέϊς 5. ῥαθδδα ἐχορίαία, 6χ- 

Ρἰ ἰσασὶ μοίεσαξ. --- ΠῚ Ῥγουεπ- 
ἅπισ. 1νῖ, ΧΧΥ͂. 3. Ῥτον. 1Π|. 9. 
ἀαάρχευ αὐτῷ ἀτὺ σῶν χαραῶν δικαιο- 
σύνη, φεῖσαι 256 τοῦτα ἴα “ 
εἰ οδεγ. Ῥσον. ΧΥ͂ΤΠ. 90. ἀσὺ ὃὲ 

ε παρσῶν χειλέων ἐμπλησϑήσιται, ἔτιισεὶ- 
δυφ ἰαριοζσι δυσξαπι δαιδἱτογ. 
Ιδϊα. Χ, 17. καρποὶ δὺ ἀσιβῶν ἁμα 
τίω, ἔτυσῖαδ ἱχαρίογαπι ρθεςδίδ, μα ἢ 

Ῥαδοοδί, ---- 
ΤῊΝ αι. ἔσαν. Καὶ 4 δ}. 

ὧν σγίο 

6. ἰπ᾽υδιι5 ρεονθηῖι δυο 
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σοκίοι, δοῦ, ΧΧΙΙ, 41. Ηῖο Ιοβο- 
ταπὲ ΓΝ Γν --- ΓΤ)» Ῥγουεν- 
ἴω. [ε5. ΧΧΥ͂ΤΙ. 6. 84ρ. ΠΙ. 18. 

- πὸὶ χαραὸς ὧς ἤδετι: αἰεϊζατ, ς0]]. ν. 
15. βίγας. ΧΙ. ὅδ. χιοὶ ἀϊεϊξυν δρίτππι , 
καρτός. ἨεεγοΒ. χαραὺς, τὸ ἄρϑρον τῆς 

καὶ αἶτος καὶ τίχνα καὶ τὰ ἔρια. 
-- νἱάθ 41:81 ζωή. 

ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΏ, ,γποίνηε το. 
ἢ), σδιπδ Ὀγοΐετγο. ἸΣ ὀρυαταλε εἴ 
Βεοά. Ῥραῖτα, ὃ 

Δ), οὐ με. ῥγουεμέγε, Ῥγοβεγικῖ- 
ἐμ ΤΠ» ογοο. ΗδἈ. 

δαὶ 16. Ψίάε εἰ ϑαρ. Χ. 7. καρποβον 
βοῦντα φυτά. 
ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΣ, βκοίξῥεγμε. γγη», 

δεβεη. ὥοτεῖα, [11. 91]. -- "Ἵν 

᾿ἀδρςνα Ῥρδ. ΟΥΤ. 34. ΟΧΙΨΥΊΙΙΙ. 

ΚΑΡΠΟΏ, μοίρα ἄξοεγρο, ἵξ, 
δαοτὶ βοῖεηι οὔξτο. ὍΝ ΝΜ» ἐἄο, υαείο. ἃ 

70Ὁ. Υ. 12. ἐκαρπώσαντο δὲ τὴν χώραν 
Ὁδὶ 4111 ἐχαραίσαντο ΒΑρΕΠΐ. ---- ἬΣ 

ΡΙΏ. ἀμήετο. Ὅεαι. ΧΧΥΊ. 14. οὐκ 
ἐχάραωσα (8ς. τῇ ἀπ᾽ αὑτῶν, Ὅοη ἀ6- 
σετρεὶ δἰϊαυϊά Ὁ 1115. ὕδηῖ, Ἐν. 
Ῥαες. ν. 11]. εὖτε τύπος καρπῶσαι ἐναν- 
τίον σου, ἸΘαῸΕ Ἰοσυ8 δαογήβοΐινε οὐδ» 
τεπαάϊ σοτϑτα ἴ6. δῖ 5 αυοαὰς ἸερΊταΣ 
8 Ἐπάν. ΙΝ. δ. 0} ἽΠΕΚΕΙΤΈ ματα 
ἀϊουπῦισ καρτοῦσθαι. Ἠεεγ οἷν. καρ 
θέντα, τὰ ἐπὶ βωμοῦ καϑαγισθέντα. ΚἍΙΔο 
οὐτπε. Βοτα. Οοά. (ΟἸἶθ. Π)4π16}185 ἢ. 
518. Β4411}} Μ. Ηα μη]. Ὁ. δὅ18. εἰ 
Ετοπῖ. Ὠυσαῦβ δὰ ἢ. 1. ΟἹειαθηθ 
ΑἸοχ. Ῥεεάαρ. 10. 1. δ. Ρ. 91. οὐ. 
Οοΐοη. ΟἸοβα. Μ'8. ἰπ (δηῖ. ϑεεὶριί. 
καρπῶσαι, ϑυσιάσαι. ---- Μιάο 4Ιηνὶ 

δῶρον. 
ΚΑΡΠΩΜΑ, ἔμογιρη, οὐϊαϊο, δα- 

ογύ οί, υἱοίέπια. γὴχα» ἰρπῖα, εὔδσα 

Φαογίβονηπ ἧσπε αδεινηεπάμηι, Ἀοΐο- 
οαυδίμης, ἱ. ἃ. γηρεὶ ΝυΣ. ΚΥΠΙΙ. 

9. - πῶὸν» φαργήκοῖωνε ἱρπε αδεω- 
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α πονάμηι. Ἐχοὰ. ΧΧΊΧ. 25. 41. Τ. 
ΧΧΧ. 90. 566. Οχοῦ. υδὴὶ τεϊ σα 
ὁλοκαύτωμα ἨΑΡοπῖ, [μἐν. 1. 17. 866. 
Οομρ]. μεν. 11. 9. 10. εἴ ΔἸ10] 5ε- 
ΡῬίυ5. Αἀάδ ϑγτωγα. βες. οοά. Ῥαυ]. 
10ε. 1,εν. 11. 8. ἀπὺ τῶν Ἔ- 
τῶν κυρίου. --- Ἰδὲ ὉΠ). οὐδε ἐρ- 

πἰιὶ σαοτύ ποὶί. 1,εν. 111. 16. ---το γὴν, 
λοϊοοαιείμηι. Εχ. ΧΧΧ. 9. ΧΙ, 6.9. 
46. εἴ 4110]. --- ΜΔ ΣῚ» Ῥγουεπέμ. 

ὅ Τμοοά. ..008. Υ. 12. ϑυϊάδε: κώραω» 
ἑκα, ϑυσία, φροσφοροί. Ηρεγοὶ. κάραω- 

μοι, κέρδος, γένος, σπέρμα; φροσφορὰ, 

δῶρα, ϑυσία. ΠῚ 

᾿ἴ ΚΑῬΠΩΣΙΣ, ρεγοερέο ἢπιοίε, 
εἰἴανε, οδἰαἰο Κγμοέμμηι, ποϊοοαμδένηι, 
Φαον  οίειπι. Γγ)}λ2» δαογ ποίωπι ἐρπε 

αδειωπεμπάιμα. 1εν. ΧΧΙΠ. 99. --- 
ἌΡ λοἰοσαμδέμρι. [,6ν. ΓΝ. 10.190. 

4 ὅ90. ΧΙ.1. 8. ποιήσει κάραωσιν 
ὑσὶρ ὑμῶν, οετες ϑβδοτιβοίυσα Ῥτὸ 
γΟΌ18. ϑδιν. ΧΧΧ, 18. τί συμφέρει κάρ- 
αωαὶς εἰδώλῳ; αὐἱὰ ργοᾶοθί δαοτὶ- 
εἷμηι ἰάο]οῦ 14. ΧΙ. 41. Ηεβ. 
χάρπωσις, ϑυσία ᾿Αφροδίτης ἐν ̓ Α μαϑθοῦντι. 

ΚΑΡΠΩΤΟΣΣ, ἑαίατίς, οἴίδτα πια- 
πμϊραίε8, πιάτα, αἱ πουγη α6βέ, χαρ- 
ᾳὸς ὕΓῸ "πάη ἀδυγρϑίυγ. Ηΐης 

ΚΑΡΠΏΤΟΣΣ ΧΙΤΩ᾽Ν, ἐμηπίοα πιᾶ- 
ἀ πεΐραία, ἑαίατὶδ, πιαπῖσα5 ϑγμα αὐ 

σαγριηπ λαδεης, ((οπξ, ἸῈὰ Μογηε δὰ 
Αγ. ὅδογ. οὶ]. 11. ρ. 699. [πε δά 
ΟΕ} Νοςῖ. Ατὸ. ἼΙ. 12. ϑ8δπι. 1π 
Τογι]}]. ἄς ῬΑ] ο ν. 44.) δυΐῖ, υἱ 
81} ἐχρ]οδηΐ, ἐππῖσα Κγμοίμμπι υαγίο- 
γεπὶ ἔρωτας καδεης ἱπίεσίαδ. ΠΩ ΌΣ» 

ΕΞ ιιέα. 4 ϑδια. Χ11Π1. 18. 19. 
οὐδ Ηουγαίοδτα ἀ6 ἐππίοα υαγὶδ-- 

βαία ἐχρ]Ἰσαταπδ ορείπαϊ τεσαπζίογεβ 
4 ἴῃῖῖ. ΑἸ ᾿Ιρτάσπι Βαρθηΐ ἀστραγα- 

λωτὸς, ἑαϊαγὶς, ϑγτητα. χειριδωτὸς, πια- 
πίοαία, Ααυ1}6 δυΐδιι ῥαυ τεῦ χαρ- 
“χωτός. ϑὶς δηλ Τβοοάοχοίι Ουερεῖ. 
δα ΤΑργ. Βορ. εἴ ἐχ ϑοάεγα Ῥσχοοο- 
Ρὶυε δξιυ: ᾿Αχύλας καρσωτὸς, ἀντὶ 
τοὺς καρκοὺς ἐνυφασμένους ἔχων" οἱ γῦν δὲ 
αὐτὸν χαλοῦσι «λουμαρικόν. δοα καραωτὸν 
αἷς! ἃ ΧΧ εἰ Ααυΐα ποῦ ῬΧΟρΡίου 
ἱπροχίου ἔσιιοῦιθ, δοὰ αὐοα ἰδἰαχίδ 

156 Καρτερέω. 

βλοσῖς εἴ ταδπίοδία ὑϑαιο δα οατρΌα, 
εχ Ῥοεϊἀοπὶο ϑίοίοο δρυὰ Αἰδο- 
πϑρυσα [,,0. ΧΤΙ. οοἰοπάιϊς Βγδυσιϊιλα ἢ 
ἀε γεβθϊξα ϑεαοοτά. Ἡθῦσ. [4}. 1. ο. 
17. ὃ. 479. Ὁ. 818. αὺὶ δὶς οοηξοττιὶ 
τηθγεΐασ. 1)6,, δδάδπι [,οχ. ΟΥσ]] 
ΜΒ8. Βγεῖι. καρασωτὸς, χιτὼν ἀπὸ τρα- 
χῆλου ἕως τῶν ἄκρων τῶν ποδῶν φάνων, 
καὶ τὰς χωρίδας ἐν τως βραχίοσι κατε- 
σφιγμένος. οὕτως χαὶ ὑποδύτης χιτὼν, ἢ- 
γουν ἐπενδύτης χειριδωτὸς ἕως τῶν σφυρῶν 

αλωτός. 

ΚΑΡΡΟΝ, οἰ, γλεάα. 83 Ἐπάτ. 
Υ. δ5. 78. ϑεα νἱάε ᾿μῆγα 8. ν. χάῤ- 
ζ ποῖδία. (Ν βοῖο, δὰ ῃγοὸ κχάῤῥα 
δβεπάσμι εἰς χέρμα νεΐ μύρα. Κ΄.) 

ΚΑῬΤΑΛΛΟΣ, βαπέρίγωπ, οορλέπεις, 
οογδὲ οἱπέπει ἐπ ἀπρεσέμη ἀξείποης, 
οαὐυξα υπίπεα. Ῥαῖο αἷςὶ, χυοᾶ εχ 
χαρτοῖ, Ἀ. 6. ἐομδὶΣ ᾿ρη, δοτεῖ, 
Ασδρεϑ αᾳυοάὰδ υϑυγραπῦ. 3» 007- 
δὲΣ, δοιὰ οαἰαίλμδ. 23 ες. Χ. 7. ---- 
ἐδ 515, οογδὲδ, αλοὸ ΡἈτίγαττῖαβ ἔγιισαχα 

βϑοογάϑίαβ οἤεσοῦδης ἢευς. ΧΧΥ ΤΙ. 
3. 4. λήψεται ὁ ἱερεὺς τὸν κάρταλ- 
λον, δοοίρ᾽οῖ βαοοῦοβ σορἠΐπωπε. ----- 
᾿λν, ἜΣ, } Ρἷυν. φμαῖδ, οονδεδ υἱπκᾶξ.- 

μια ον, ὕ6ν. ΝΊ. 9. ἐπὶ τὸν κάρταλλον 
αὐτοῦ. ϑυϊάδ85: χἄ : 
ὀξὺς τὰ κάτω. Αρυὰ Ηδεγοὶ. κάργα- 
λον ἀἰοἰξαν τὸ αλεχτὸν ἀγγεῖόν ἐν τοῖς 
ὀψαρτυτικοῖς, κλοβὸς, ἈΒῚ ῥχὸ 
λον Βοοβιατίυβ Ηΐοτοζ. Ρ. 1. ΓᾺΡ. 1. 
ο. ὅδ. Ῥ. 663. εἰ Ρ. 11. ὯΔΡ. ΧΙΙ]. Ρ. 
19. Ἰεφρεπάθπι οομβαί χάρταλλον, εἰ 
ῬΙῸ σλεχτὸν 6χ Ατ]δίοί]ε σηχτὸν, εἴ 
κλουβὸς ν6] χλωϊβὸς ὕχο κλοβός. δε 
δρυὰ Ατἱδίοΐοίοπι μοῦ ῥγὸ σηχτὸν 
ΤΟΡοποπάσ) σπλεχεὸν ραᾳαΐο. Θυοάᾶ 
δυΐδηι ἀρυὰ Ηδοϑγοβίυχα ρτὸ χλοβὸς 
ἐπουδ δὶ: χλωβὺς, ἅγτιαῖ 1,οχὶς. 
Ὑ711}} ΜΆ. Βγϑία, δὲ ἴα: χκαρτάλῳ, 

κλωβῷ ξυλῳ. Ἰιορουάυτα οἐ δὶς 
νἱάδίυν χαρτάλλῳ εχ ϑῖν. ΧΙ]. 81]. 
αἰρδιξ ϑηρουτὴς ἐν χαρτάλλῳ, ρετὰϊχ 
ΥΘΏΔΌΟΣ 1 οᾶνθδ, Ὁ] πορῃα}}15 ἀνσὶ 
τὠ νὰ νἹἱάεῖαγ. Οσπῆ, Ὠχυρίυτ δὰ 

ΚΑΡΤΕΡΕΏ, ἡονίὶ ἀπέπιο ἐμῆς, 
ἀκγρ, ρεγάμγο, ἑοίεγο, ραϊῥεπέετ ἕξτο. 
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« ΥὨλὰ» ΡίδΒ. γοδογο. 166. ΧΙ͂ΝΡ. 14. 

Ααα. Ζδεν. ΧΙ]. 7. --- Ὁ» Τὸ- 

ὅαν. Αι. Ζδεῖ. ΧἸΙ. δ. καρτέρησον. 
- ργητεν ΗΒ. γνϑϊεν τείήμεο. 

1.0. 1ἴ.. 9. μέχει τίνος καρτερήφες; 
γαοτιδαιδ ρεγάκναδέε -- τὺ ἐ- 

εἶασπιο. ἴεα. ΧῚ,.ΤΠΙ. 14. ὡς ἡ τίχευυσα 
ἱεαρτίρησα, ἰχπαθκτα ρατυτοῃ8 ῬῈΓ- 
ἄωσαν!. Απὲ δεῆδυστα ἐχργοθβογαῃᾷ, 
τὶ ὰᾺ ἱπίεσρσοιδε βαηῖ, 518 
ΒΝ ᾳυοα δατὰ Βαρεῖ 

οκίλοειοτει, αὐξοοεάεθαί. 146 βοδΒυ]- 
ἰεπεῖ Ορεοσα Μίποῖα "ἢ. 281. γιά 
εἰ δι». 1]. 2. ΧΙ]. 19. οὗ μὴ καρτε- 

μήσα, τεοεάεέ α ἰε, ἐε ἀετεϊξπχμεί. 
9 Μδος. 11.171. ξεν ρρδ φεέτοι 
καρτερεῖ, “μακροθυμεῖ ᾧαομέναι. ὉΡ 

Ἀατοϊγοαδοτα ἀ6 Ριδάο Ῥεμπῖίθες. σδρ. 
ΙΧ. Ρν. 53. 
ΦΕΑΡΤΈΡΙΑ, ἰοίεγαμέϊα, ἸΡΟΒΟΝ 

εἴα. 4 Μδος. ΥἹ. 13. Ἡδεγοῖι. καρ» 
«τρία, ὑευμονή. Υ ἰά6 αυοχυς δυΐάδτα 
8. Β. Υ΄Ψ 

ΚΑΡΤΈΕΡΟΣ, “γῆ, οαἰκάμε, υε. 
ἄοιιεπε. 5 Μδος. Χ. 29. χαρτερᾶς 

μάχης γεμμένης. Τρϊὰ. ΧΙ]. 85. ἀνὴρ 

παξτυρός. 
ΦΚΑΡΤΕΡΟΥΨΥΧΙΑ, απέπις )οτί!- 

ἑμάρ. 4 δος. ΙΧ. 26. 1Δ6 ᾳυοαὰθ 
ϑαΐοοετὶ ΤΉ68. 5. ἢ. ν. 

ἁ ΚΑΡΤΕΡΟΊΏ, οοττοδοτο. γηλὰ» 

ἰάετα. Αι. Τδβοοάοί. Ρτον. ΧΧΧΙ, 

17. 1ε8. Χτιν. 14. ἐχαρείρωσε. 

ΚΑΡΥΑ, πες. ἡ» ἰάοθτα, (ὑδηῖ. 

ΥἹΙ. 10. εἰς χῆπον καρύας κατέβην, ἴῃ 
δοζίαται ππςσιτι ΘΒ ΠΩΣ. 

ΚΑΡΥΥ ΝΟΣ, πποέμδ. γγῦ, σον. 
σεπαα. ΧΧΧ. 57. εὐήψει, δὶ Β0Βο]. 
οοὐ. ας. ἀμυγδαλίνην ἐχρ]!οδῖ. --- 
Ἵ 2)» απυράασία. εν. 1. 11. , Αταγα- 

ε Δα] 50} ΒΘΠΟΓΑΪΙ γόοσα πϑοῖς οοῃ»- 
ηείατ. Ηδτδοΐ5 ἘΡδαοβίυδ: χάρυα 
ἐχάλουν χαὶ τὰς ἀμυγδάλας καὶ καστά- 
μνὺς. ᾿ | 

 ΚΑΡΥΓΣΕΟΣ, πεομία, πες, σπινᾳ- 
ἀαία. Ηΐϊπο ἐχεετυκωμένοι υΐσχοις, 
ἐσεομίρίὶ ἐπ τοοάμνε πμσωπι γεὶ αἴηωρ- 
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. ΚΑΡΧΑΡΟΥ ΜΈΝΟΣ, 

Καρωσις. 

ἀαΐαγωπι. τ υμ ροὰ ῬΑΣΊ. μυἷυν. Ρ.Β, 

και δαρκ Ὑὐ ἱ. δ: τ Σὰ δρεοίεηι 
88. (Ὁ ὲ 

ας Ῥεριίοὴ 8 84. ΧΧΧΥΗ. 420. 
7 

ΕΠ ῬΥΟΝ, πιῶ 7υρίανε, εἰ δροοὶα- 
ἔπι αἰπυράαία. ῷ» απ ράαία. 

Ὀσοξ, ΟἹ. Οεἰειὶὶ Ηϊεεοροί. Τ. 1. ν". 
48. δεᾳ. εἰ 9568. Οεπ. ΧΙ.Π1. 11. 
Νυχα, ΧΥ͂ΤΙ. 8. Ὀἱτορίαυο δἰ ἀμύγ- 
δαλα ἨΑΡεηΐ. ϑυϊάδα: Καρύα, τὸ 
ϑξίῷ χηῖ μεν γϑῖν δὲ ὁ καραός. Ἠετδοϊυς 
ἙΡδοδίῃ: ἐκάλουν καὶ τὰς 
ἀμυγδάλευς καὶ Ἀπ γῦν κασνάνεκε. Ἰὰς 
Ὀχυδίυμι ἴῃ ΕἼαρτα. ἢ. 406. Ηο- 
δγοεῖτο : (Ρμδν. ἱῃζεσθοσι ὁ 
τύλαε φὰς καὶ κασγάγους. 
γιὰθ [πίϊ. κα ΗεογοΝ. 8. νυ. χαρύαι. 

ΚΑῬΦΟΣ, δεείμοα, ἴξ. ατίἄιρη, ἃ 
κάρφω, ατγείαοϊο. ᾿Ρ ἀεοεγρέμηι. 

Οςεῃ. ΥἹΙ]. 11. Κάρφος χαοαθα δμν- 
ομΐμηι ποία. 149 Μ|ΠΊΟΝΔ8719 ϑαρρ!. 
Ῥ. 1088. 

δαϊίαηε. 
ΣΡ ἐπ᾿ πιοῦόπι σαργα δαίίαπε. 

Αι. 33 βα. ΝΊ. 16. υδὶ εχ Ηδο- 
Ὀχδῖοδ νοσϑῖῃ αγθολτῃ ἤδοϊδθο γἱάθ- καὶ 
ΤΩΣ. 

ΚΑΡΧΗΔΟΎΉΎΜΙΟΣ, Οατέλαρὶπεηδίε, 
ποι σεπιηϊ ποηιέπ, ολαϊοεάοη, σατο 
δεπομίμδ. ἘΡΌΡῚ οτυείαϊϊωδ. ϑγτοχη, 

68. ΕἸ. 12. ᾿χκαρχηδόνιον. σου, Κ1- 
{τίη ρατη δὰ ἢ. ]. Ρ. 695. ". εἰ Βτδυ- 
πίῦσα ἀκ Ν᾽ ἐδεῖζα βαοεσά. Ηθργ. 1.10. 
Π|. ᾿8ρ. 11. ᾧ. 108. υνὲ χαρχηδόνιον 
βι στ ἥοασα οαγδιεπομίμπι ῬΙυΣΡυΒ 
οϑίρῃαις, --ὐὐὐῦὺν Τατίερεειδ. Ἐπ. 

ΧΧΥ͂ΠΙΙ. 19. 26. ΧΧΧΨΥΠΙΙ. 18. 

ΚΑΡΧΗΔΩΝΝ, (αγίλαρο. ἵν 

Τατίοεσμδ. 1.5. ΧΧΙΠΠ]Π. 1. 10 Ζο- 
ΠΕΆΓᾺΒ (Ἔχ. οοἱ. 1168. Καρχηδὼν, ἐπὶ 
τῆς Λιβύης. (πίεται ΓΧΧ ὑτροαι 
Αἰῖο ποῦ Ἰοῦρα αἰδίαπίθπι ΤῸ 
το Ηἰβραπῖες Ῥοβυοσυηΐ. 

ΚΔΡΩΣΙΣ, δΌΡΟΥ͂, υεϊεΥηι δ, 805» 

νοϊεπίία. ὶ ἦν λοντοῦ. Ααα. 5. 

11Χ. 8. καρώσεως. Αἀάᾶς Αθιεδαύδι 
11Ὁ. ΧΥ͂. Ρ. 675. Α. 



Κασία, κασσία. 

α ΑΣΕΑ, ἙΚΑΣΣΙΆΑ, οσεία, σαδεῖα, 
οογίες οὐργαίωις αγδοτὶΣ ἐπ Αταδία εἰ 
ΞΖ παϑοεηπέϊς, ἀυλτα ἀοβουϊθυης 
Ἰδιάογιδ 11. ΧΥῚΙ. ς. 8. ΤὨΘοΟρΡὮ;. 
ΙΧ. δ. Ῥϊοδβοον. 1. 12. ΗΪεγοηγταυθ 
ἘΡ. δὰ Ῥυϊποϊρίαπι οεηβεῖ, Ἵδβίδιω 
ἴῃ ΘοσίρἝυΓίβ ποταϊπδίαυ 6886 1Π|86γη, 

ΟἈΏΠΔΙΊΠΙ τεΐοταῖ, αυε8 
ὃ Βαυὰ ἀυδίθ οδὲ ποοίσα οαμείΐα. δ) Εν» 

Ῥλαηίῖοίϊα, ἴῖ. δαΐϊφαγμιηι. Ἐπ. ΧΧΥ ΤΙ. 
17. -- νὴ Ρἷαν, 5. ΧΙΙΝ. 10. 

Οοηξ. Ιδιαρίυπι Ἐχοχο, πῃ Ῥραΐχκη, 
ΧΙΙ͂Ν. Ρ. 8071. δα. 
ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ, δίαππενι, ρίμηδιοι 

αἴδιιη, ὃ» ἰάδτα. Νυμ. ΧΧΧΙ, 

49, Ἐκ. ΧΧΊΙ. 18. 20. ΧΧΥΊΙ. 19. 
Αᾳυ. ϑ'γι. Τβοοά. 168. 1. 95. ϑ[γ. 
ΧΙΝῚ]. 10. συνήγαγες ὡς κασσίτερον 

ς τὸ χρυσίον. 
ΚΑΙ ΣΤΡΟΝ, νὸχ [,δἴϊπι, οασίγηι. 

οχ ες ἃ Βίο]ϊο ργογβὰβ πορίθοίβ 
ΤΙΣ ἴῃ γοῦβ. ὃ ὙΥΩΣΠΔΟΙὶ 860. 

(οά. Οοἰδὶ. 2 ὅδιι. ἾΙ]. 14. ρσοὸ ἢ 
Ηερτ. ὩὩ" Υ» Ῥγαείῶεε, ἴγαξεν φρου- 

βὰν ἢ “κάστρα, υδὶ νεὶ εχ δάάϊίο ἣ 
Οὐ] οπίοσ ἀρρᾶγεῖ, χάστρα ταεσϑια 

Ἰηςοσρσείδεοῃθιῃ νοοῖθ δ θοθάθπίθ 
οοπεποτς, οἵ ἢ. 1, ργασίἀίμηι 8. πρῖ- 

ἀ ἐεε ργαεἰάϊατγίος εἰρτάβοιτο. ϑυϊάδε : 
κάστρον, κατὰ ᾿Ῥωμαίους, παρεμβολὴ 

ἀσφαλής. 
ΚΑΎΤΥ. ἴγρεε γοσ Ἡδερσ. [0], 

εἰείωϊα, αἰταηιεπίαγερη, νοὶ ἐΐδεοα σας 
Ἰαπιογεπα. Αᾳυ. ΤΒοοά. Ἐξεοῖ. ΙΧ. 
2. ἩΪετομγτωι : “ Θυοάσυο Ααυϊ- 
[ε Ῥυΐγαδ ἀπο εἰ ΤΒοοάοίίο αἶχο- 
ταιῖ χάστυ, ὕΥο 4υο ἱπ Ηδρταο ἰ6- 
εἴας ΠῸ, οὔτι δ Εργεο ἀπδοτο- 

6 ΤΌΤΩ, σὰ βἰστιβοατεῖ, ταϑροπάϊὶ 
ταδὶ, σσϑοο βειτθομα δρρεϊασὶ χα- 
λαμάριον ΔΌ 60, ᾳυοὰ 1110 σαἰδπαὶ τὰ- 
οοπάδηίυν. Νοθ αἐγαπιεπέατίμηι ΔῸ 

. 60, ιοά αἰτατιοπίιπι μαρεαῖ, ἀϊοὶ- 
ἴδ. Μυϊ εἰρηϊβοδηῦυβ ἐξέρας 
νορδηΐ Ὁ 6ο, φυοά (Βαοα βἰπί᾽ βοτὶ- 
ἈΒαπῖἴίαπι ΟΔἸδτπογαμι." ὙΙά6 αυοαιθ 
δὰ ἢ. 1. Μοιῖιξ, ἘΡΑΘΣΗΒΘΟΙ 
Εταδβτα. Ρ. ὅ8ὅ. 

158 Κατ ἂς 

ΚΑ ΣΩΑ. Ἐπὶ ἱρεα υὸχ Ἐἰοῦγεοα 7 
ὝΧ» οαείτεηι, 2 δα. ΧΧΙ. 11. 

Ὁ] ἴδσθη 5'η6 ἀπθίο χεροπομάυπι 
εβὲ χκασὼρ, υἱ Ἰορετίης ΧΡ’ 

ΚΑΤ ΑῚ, δεομπάμηι, λικία, Ὀεγειε, 
αὐ, δίομξ, πε, ΟΟΤΩΙΝ, ΡΕΥ͂, οὐπίγα, 

ἄε, ροεί, φερεν. δι γγχῃν Ῥοδί. ϑγτώτα. 

Οὐδ, ΥὙΙ1. [1ὅ. --- ΤΉ ΠΝ» Ῥοεί. 

4 Ῥαγ. 1. 12. δὶ κακὰ επξ 1. ᾳ. μετά. 
--- "ν δνΝ. υἱν 4. ὅο". ΧΧΧΙ. 

86. κατὰ τινός. ---- Ἃ ῥτγεοχυπι. ΝΌπι. ς᾽ 
ΧΙ]. 1. εἰ ΧΧΊ, δ. κατὰ Μωῦσῆ, οοη.» 
ἔγα Μοβοι. 20Ὁ. ΙΝ. 18. κατὰ τῶν 
ἀγγέλων αὐτοῦ σχολιόν τι ἐπενόησε, Ὦ. 6. 
ἐπ Δηρο}18 δαὶ οὔβετνδῖ δυξ τερεγῖξ 
Ῥύανασι αυἱά. Κατὰ Β. }. ροπίξυν 
ῬΙῸ ἐν. Απιοδ ΓΥ. 9. χατὰ τῶν ἁγίων 
αὑτοῦ, ἐεκύιοῳ 808. ϑ΄᾽΄ ς χατὰ 
δρυὰ Ἰ)οτμοβίμβοηθα ἀα Οὐτοη, Τ. 
1. γάρ. 1468. 1. 24. οἀ, Βεἰδῖ. -- 
Ἵ»Ἅ Ῥοεὶ, δυὰ. 1171. 322. ἀκίχλεισε ἃ 

τὸ στέαρ κατὰ τῆς φλογὸς, οοοἰυάεθαὶ 
ἱηρσυσάο ἔογαυιθη ροδί δοίθτ. 706. 

ΠῚ. 98. ἀπέκλεισε τὰς ϑύρας τοῦ ὑπερ- 
ῴου κατ᾽ αὐτοῦ, οἰδιιάορας ναῖνδβ 
ΘΟΘΠΔΟΙ ροσέ ουτι. --Ἴ σεγδνηνι. 

1 Βερ. ΧΧ. 25. 4 Ῥαν. ΓΧ. 24. χατ' 
ἐνιαυτὸν εἷς ἐνιαυτὸν, Β';ρὉ]18 ΔΠΏ18. -- 
3» τεομπάμηι δε οϊεπίίαηι, Ἐ. 6. 

φμαπέηι δεβιοῖέ. Ἰουῖ. ΧΧΥ. 8. 
κατὰ τὴν ἀσίβειαν αὐτοῦ, ἡμξία ᾿τηρ!6- 
ἰδίδην ἰρϑ81:8. Εχοά. ΧΧΧΥΙ. ὅ. 
ἴπ 1. ΖΕ ΐορ. .Ἱ »εγέπεγε πιοῖαϊ, 

οο]]. Ρβ. ΧΥΨΊΠ. 19. -- Ὁ ἵ 4 

ἸΏ» 6; 6. 1 ϑατὰ. Ὗ]]. 16. κατ᾽ ἐναυ- 

φὸν ἐνιαυτοῦ, βπρα ε δΔΏἷ8. ΖδΟΒ. 
ΧΙΝ. 16. κατ᾽ ἐνιαυτὸν, 86. ἔχαστον, 
δἰ πρὩ] 18 ΔΏΪ8. -- ΤΡ υἱα. ἘπΕοΟδ. 

ΧΙ, 6. 38. εἰς τὴν αὐλὴν τὴν βλέακου- 
σαν κατ ἀνατολὰς, 'ἴπ ροχίδλτῃ, 41166 

δρεοίαδαΐ κα οτἱεηΐετα. ὕΙΔε εἰ ἘΣ. ὲ 
ΧΙ.ΠΠΙ. 1. 4. εἴ οοπέ. Αςε. ΧΧΥΤΙ. 
12. --- ΗΏΓ» ἐεοίμα, Ἐδῖι. Ι. 12. 

Ὁδὲ τὺ ἢ 5} ΤΧΧ τοὐαϊάογυπίι ᾿ 

κατὰ κιφαλῆς : ασε5 νογῦϑ, δἰ ἰπίδςτα 
βιηΐί, ΠΟ Ῥοβδβιιηξ δ ΠΕΡ ἐχρ]οασὶ 



Κατὰ. 

ὶ ὁ ἤδτο 816, τἴ οἷοπα ογδῖο οϊοδίυν 
θεῖα 6586: χαὶ ἔχων κατὰ χεφαλῆς. 

(ετία ἰπ Επχοιηρῖο Ηδχαρίασὶ Ατυῃ- 
ἀεὶ... χυοά [Πεϑοτῖα5 Ἔα], ἰορτεον καὶ 
κατακπεκειλυμριάνος φὴν χιφαλὴν, ἢ, 6. 

εἰ σρεσῖο Ἴδριΐο. --- ΤῊ 
ΤΈτου. ΠΙ. 47. ἀφέσεις ὑδάτων κατὶ 
ὀφδαλμούς μὸν, δαυιδῆυπι ΥἾΥῚ τοδηδηΐ 
ἔπ ὁ0Ὁ}18 παῖδ. ---- δ} 33» σμεπεαά- 

ταράμης. ἴπο. Αταοβ 1. 18. ὉΡὶ κατὰ 
ὃ Ὡοῖδλϊ εἰσεέ, Ὡ151 ἔογίδϑϑο Ἰεσεηάπηι 
χαϑώς. -- ἢ) γτεῖχ. Εσχ. ΧΧΧΙΨΝ. 
18. δὲ συτὰ εἰς ἱπ οοὐά. υ8- 
ὕατ. ---- δ Ὁ ἀκ ἐ γχερίοπθ. Ἑχοά. 

ΧΧΥΤ." 9. 1δυ. ὙΠ. 9. Ναια. 
ΨΊΠ:-. 3. 4. -- 3.» ἴάοτα, Ἐχοά. 

ΧΧΥΙΙ. 271. ΧΧΧΙΣ. 19. -- ἸῸΣ» 

οἱρμῖ. 70}. 1. 8. οὐχ ἔσει (βοϊοοὶ ἄν- 
ϑρωσος) κατ᾽ αὐτὸν ὑσὶ τῆς γῆς, ΠπΟᾺ 
εεὶ τοῖς δέδιε: οἱ ἴὰ οξὰςς γιάε 

« οἴ 50. ΙΧ. 82. ΧΙῚ. 3. ΧΧΧΥΙ. 
99. ---- Ὁ, «οί. Φοῦ. ΧΤ,11. 1ὅ. 
εἰρδησαν χατὰ τὰς ϑυυγατίρας ᾿Ἰὰ 
βελτνος αὑτῶν, Ἰοὰ ᾿ηνθοδη αν, 
τὲ νυϊελτεπάτηθ δέποέζες οαϑοπῖ 
Αἰίαντια “οι, ΤΆ Σετ. 1. 12. ἤδετε, εἱ 
στὴν ἄλγος κατὰ τὸ ἄλγος μου, νἹἀ εἴθ, 
τπῦχα 5ἷὲ ἀοἷον οἰποῆδ ταθο. Ὑ]1α6 εἰ 
Ρα. ΕΧΧΧΥ͂. 7. εἰ οοπῖ, ϑίτ. ΥἹ. 
44. εἰ δῇ Β. 1. ΕἸ]]οτὶ Μίδβοο]],. ὅδοσ. 

ἃ 1.10. 1. ς. δ. μαρ. 40. τ, ΠΣ χατὰ 
Ἡετοάοῖο 11. 1. οἂρ. 

141. τοι Αδίγαρε. δὰ ὄγσγυσι: ἐλ. 
ϑὼν δὲ ἐχέ,, «ατίρα τε καὶ μητέρα εὑρή» 
δες, οὗ χατὰ Μιτραδάτην τε τὸν ου- 
πόλον χαὶ τὴν γυναΐκι, αὐτοῦ, ὁθο δυΐοτῃ 
Ῥοσυθη θθοῖ ρδΐσοτη δι σωδίσοτη ἰῃν 6" 
Ὡῖοα, ΜΙ δάδε ΡυΡυ]οο οἵ υχοσΐ οἦπ8 
τα ηυῖττδ Β ΤΩΣ] 6ΤΩ.---. 1}, οὐγαπι. Ο6Π. 

11. 18. χοιἤσομεν αὑτῷ βοηδὸν κατ᾽ αὖ- 
ἐ τὰν, ἑαοίϊατηυϑ 1111} δα ϊουϊοσοιι ςἰπιίξηι 

Ἰρεῖ, δὶ ἴῃ ἰοχῦι ΗοΡτ. “)). 16 ρ]- 

ἴ. Οοηξ, ν. 90. υδὶ. βογϑὺς ὅμοιος 
αὐτῷ οχρ]οβξιν. δὶς οἵ 51-. ΧΥ͂ΤΙ. 
8. χαϑϑ᾽ αὑτοὺς (Ἰυχία Βοπι. Ἰοερσίτυν 
ἑαυτοὺς, υεὰ τοροποπάυτη νἱάοίυν 
αὐτὸν νοὶ ἑαυτὸν) ἐνέδυσεν αὑτοὺς ἰσχὺν, 
χκωὶ χα εἰχώνα αὑτοῦ ἐσοίησεν αὑτοὺς, 
84] οἰκα τ λα ποτα δυδαι ἰηάα! 1105 
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ΤΟΌΟΣΟ, αἱ δα ἱπιδόίποιι κυδι ἔδοϊς 
1106. Ηδδγοδῖιε: κατ᾽ αὐτὸν, ὅμοιον ῥ 
αὐτῷ. Οοπῆ, εοἴίατα Οαὶ. Ι΄. 48. εἱ 
δα ἢ. 1. Μοϊδαπι Ρ. 7656. Θυοὰ «ἃ 
Ἰοσῦτα Οδηθβ. ἰδ. διίποι, Τοῦ. 
ΨΙΠ. 6. Ἰερίταν ὅμωὸν αὐτῷ, σιδηὰ 
γΟΥΒΌΣ ἰδοίοΠοτ 686 οχἰθείπιδὶ 1]- 
δεπίυβ ἴπ Ρχαῖ, Ρ. 9360. ϑεὰ κατὰ 
ῬΡοϊΐα8. ἢ, ]. ποίδὲ δεομημμάνηι, δέσωξ. 
Ἠεῦτ. "1255 ποίδὲ δεοωπάνηε οορπα- 

ἔξοπεπε οἴμα, χυΐα Δ) Ὁ 1. ΞΞ.Πορ. 

σορπαδοπεηι, εἰΐγρεπι εἰ στιιβοαι. ΝΊΔ6 
1μις. 11. 36. Αςῖ. Υ. 9. εεἐ ΧΧΥῚ. 
7.--- Ἃλ» ἀἄέπειε. Ἐσεςμ, ΧΙ]. 46. 

κατὰ τὰ ξύλα δες. Οσιαρὶ. ερε: 
“αχῇ φὰ ξύλα. -- Ἣν δὲν δ γρ- 

Εἴονε. Ἐπ. 1. 19. ---- Ων ὴν ἰάετα, 
Ἐχοὰ, ΧΧΨΤΙΙ. 497. ΧΧΧΊΧ, 19. 
Ἐσθοδ. ΧΙ, 19. --α δῦν, ερεν. 

ὄγτησω, ὕὐδηςξ, 11. 8. ἘΝῚ εἰίατι χατεὶ 
Φυρεν ποίαϊ. 900. ΧΙ]. 14. ἐὼν κλείσῃ 
παε᾿ ἄνϑρωπον, εἰ οἰδυάδὲ ροεὲ Βοταΐ- 
μεσ. -- ἤν, ἐπίηνήσι, ἀηεμὲνε. 

Αᾳυ. Τῇεοά, 1 ὅδ. ΧΧΥΤ]Ι]. 185. 
κατά σου. ΛΊἀΘ βΌργα 8. ν. 3... Ὑ}}- 

-- πνξ» ἰαίι4. Ἐχοὰ. ΧΧΥΤΙ. 12. 

Ἰονῖς ΧΙΠ]. 41. --τ Ὁ), δεοημης 

ο5, Ἦ. 6. οοπέγα βοὰ ἡμαία. Ἐν. ΧΧΥ͂. 
δ2. Ντωα. Ἴ]. δ. 4 Ῥαν. ΧΧΧΙ. 2. 
ον». ΧΧΧΊΤΠΙ, 6. σεῆϑ, χατ᾽ ἐμὲ, καὶ 
ἐγὼ κατὰ σὺ, Βῖα αὐυογειδ τας, οἴ Ἔρὸ 
αάυεγεις 6. --- Ἐν» αα οε. ὅδη. 

ΧΙΊΙ. 12. κατὰ σώματα, ρ»γῸ ἨΠΙΕΤῸ 
σαρίπι. ἴον. ΧΧΥΤῚΙ. 16. κατὰ τὸν 
σπόρον, ὈΓῸ ταΐίοπέ ϑοταθηῖβ. ---- 
5,» Ἰάετα, δας. ΧΥΠΙ. 10. 11. 

-- ἣν» αὐ γαοίενι. 1,εν. 1]. 6. 

-- ἍῈΡ, ἰάεδτη. Εχ. ΧΧΧ. 6. κατὰ 

πρόσωπον ἱλαστηρίου, αα Ἀείοτα ῬΓΟρΡΙ- 
ερβιοτῖι, Ἐπ. 11. 11]. κατὰ τὴν αὐλὴν 
τὴν γυναικείαν, αἀπίξ Δ] τὴ ΤᾺ] ΘΥΏτΩ. 
ΨψὍον. ΧΧΧΠΙ. 45. σεῆϑι κατ’ ἐμὲ, εἴα 
σΟΠέΤΩ ΥΔΒ. ---- 3.) Ὅν), ἰάοτα. Ο΄βῃ. ]. 

90. κατὼ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ, Ὁ67- 
δια Ἀττηλγησηίυτα οὐἶ}. 1 Ραγσαὶ. Υ͂. 
10. κατὰ ἀνατολὼς, υεγεῖιΣ ΟΥ̓ΘΠδΊΩ. 

ἄ 

ἂν» 



ο (ροῦϊιιδ : δογεηι, 

Κατὰ. 

« -- )ἼΞ» “οκηδ ον ζγμοίωνι. Ααὰ. 

Τμοοά. ΖΦογο. ΧΧΙ. 14. ..-.. ντν 

ἐπ οἷαμαϊοσαίδομε. Ῥα. ΧΧΧΙ͂Ν. 18. 
κατ᾽ ἐμοῦ εὐφράνθησαν, βρετ τηρ, ἢ. 
6. ἄε ἐπ ογίμπὶθ πεδο, ἀΔΤΩ ΠΟΦΟΏΘΙ, 

οκίσδῃ ἢ, 1. γὸχ ἐοαίς 
μεοροῖ, υἱ ναὶ ἐσ δηϊδοθθμϊ δ δρ- 

. Ῥδτοῖ, Ἐοτγίδβθε δὔδιῃλ τεβρεχεσιπῖ 
ποϊοδατῃ ἐαέεγΣ, αὐδῖὰ νὸχσχ Ηθῦτ. 

οοΣ)οὶς διδεῖ. ϑχηϊογιιδ 
ὁ Ἰερεράυπι καὶ σχάζοντός μου. ---- ὙΠ» 

α.3πε. οτοια. ΧΙΠ. 6. χαϑ᾽ ἡμέρας 
πολλὼς, ροεὲ ἀϊο5 ταυϊῖοβ. ---- “ » 

“πράξει. Αηὰ. αεμοα. ΧΥΠ11. 12. 
ΠλῸ» κατ᾽ αὐτῆς, αρμά δὲ β6ιι ξ6- 

οαπε, τὶ ἔπιθι σοάοχ Μοθαιδη818 
Βαρεῖ ἐγχάτῳ αὐτῆς, αυοᾶ τερίυβ 
νἱ εἴα. ---- ΖΓ ἐεεοπέα. 90Ὁ. 

ΧΙ. 6. διτλοῦς ἔσται! τῶν χατά σε, 80. 
ὄντων, ἀρ] εχ 10 οὐ τυΐϊ εἐνεέϊδεηι 

᾿ ᾿λαῦμϑνς ἐμ λαδες, Ὦ. 6. 
ταριδηΐία, ἔξ ἐς ργαάίδ). 
Ηδεγοῖ. κατά σε, ὅμοιός σοι. ψυϊΐρο 
ἢο νεῦρα ουπὶ απἰθοθάδηςὶ 510588 
ταδῖα οοη)υηρυπίυῦ ἱἰμοο τηοΐο: 
Κατὰ σαυτὸν, ἐπί σον, κατά σε, ὅμοιός 
σοι. ϑἴχη ον ΟΔ] τδοῦυβ χατ᾿ ἐμὲ 
ἀδυγραῖ Ερίᾳτ. 1. ν. 4. Ὁ] 118 : νύμ- 
φη καὶ πλούτῳ καὶ γενεῇ χατ᾽ ἐμὲ, Ὦ. 6. 
Ὑἶσρο δὲ βΈΠΕΤΟ οἕ αἰν 118 σα] 8]- 

ἁ ταῦ }!]8 εϑί. --- ἢ Π» “υδίεγ. ἴπο. 

Ηρ. [Π1]. 16. ὙΠΙν διυδίογ ηιο, κατ᾽ 

ἐμαυτόν. Ἰηϊοράστια ἰηβοννὶς ρετὶ- 
Ῥἢγαδὶ βυρβίδπαν, ν᾿ ας. ἴθ Εα. 
Θυϊηία Ῥε. ΥἼΠ. ὅ. τί ὁ κατ᾽ ἄνδρα ; 
φιά εεἰ λοηιο α ἩΣΌΥ. δ[λὲς ΠΡ" 

ΙΧᾺ ἄνϑϑρρωπος. ϑι:. Χ. 2. κατὰ τὸν 
ἡ» τοῦ λαοῦ, οὕτω παὶ οἱ λειτουργοὶ 

αὑτοῦ, καὶ κατὼ τὸν͵ ἡγούμενον τῆς «ό- 
λέως «ἄντες οἱ κατοικοῦντες αὑτὴν, 4τ18- 

118 ͵υάοχ ρορυ]], (8165 οἱ τα ἢ ισὶ 
οἾι5, εἰ 40.8}15 1116, αὶ ῥγεθεβϑῖ εἰν]- 
(αξὶ, [8168 ογηηθθ, αὶ ἱποοϊηϊ [118π|. 
Ψ ΙΔ εἰ διν. ΧΥ͂Ι. 12. ϑ:-. ΧΧΧΥῚ. 
238. ποῦ δδὲ τηδυϊτυβ οὐ χαϑ' υἱοὺς 
ἀνϑρώπων, Ἦ. 6. οοπιραταπάμς θ}118 
Βοιΐησι. Ὠδ Ρτεροπίουα χαπὸὼ 

οσαρασαπαὶϊ νἱγαιῖε απδπαοαυς 
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᾿αυογειδ 

Κατὰ. 

Ρναᾶϊια οομξες Ἡτορίοεδαθ. δὰ 
Αὐίδίορῃ. Ρίαΐ, ν. 962. Ρ. 380. εἁ, 
Τθ6. 9 Μβος. 11. 18. ἐν ταῖ; ἀναγρα- ἢ 
φαῖς καὶ ὑεομνηματισμοῖς τοῖς κατὰ Νει- 
μέαν ἸῺ ϑουϊριΐβ εἴ σοι θπίαυ δ 
Νοβιδιΐδο. [τὰ οἱ τὸ χατὰ Μανϑαᾶν 
εὐαγγέλιον ἀἸοϊζας Εναπιροϊ θη, αυοὰ 
Μαιδιδουπι δυοίοσευλ Ὠαρεί. (οι 
δυοίοτονθ ἰδιάδτου  οἶδο 'π (τ. Ῥ. 
35. 2 Μδος. ΧΙΪ. 1δ. κατὰ τοὺς ᾿Ιησοῦ 

ἐδμΣ, υἱ ζέῥννς, ἢ. 6. Ζοθιυδ 

αἰχαῖαδ τεσ ἰπαπϑίυϊτ, ϑῖγδς. 
ΧΧΙ͂Χ, 14. κατὰ τὴν ἔνδειαν αὑτοῦ (86. αὶ 
αἴνητος) μὴ ἀποσγρίψῃς αὐτὸν κενὸν, ἐπ 
Ῥδυροτίαῖθ οἷυ8 πὸ δυπὶ αἰτ188 
νδουιηι, ναὶ οὐτὰ Ὑ Ϊ χαῦο :᾿ »γορίεν 
ἑπορίδη ὅγ8 πε ἀδδδέαϑ ἐπι ὑυασίιης. 
Ὀίυδαμε τδδοηϊβ Ἄχετηρίδ οο]] σὲ 
ψίμεγιβ ἀδ Ῥγεοοὶρ. στ. ἵ,. [ἀἰσξδ- 
τηὶς Ὁ. 618. 10, 1. 18. 1 ἕοστουα 
7 σδπάὶϊ, υδὲὶ ποίδϊ, οἴμοσε κατὰ 
φτοῦ ϑρόνου, 0011. ῬΒ. ΟΙ. 9. εἰ Απιοα, 
ΓΝ. 2. ὅν. ΓΝ. 16. χατὼ τῶν γονέων, 

Ῥαγϑηΐδβ, οὐ]. 8 Μδοο. [Π. 
27. 111. 12. Τιαςίδη. Τ΄ 1. ». 9δ5. 
οα. Ἠοὶε. Ῥοῖγρ. ΙΧ. 8. 10. ὅ6ρ. 
ΧΙ]. 12. φαὶδθ ἴδ ἴῃ ι.}5 γοολρῖ κατὰ 
ἐδνῶν ἀπολωλότων, Ῥγορίεγ Οδιδαυῖδς 
8 ἴ6 ἱηξογίαι! ἀδνοίοδ, Το}. Β στα. 
ΙΧ. 18. ῷ Μδοοδλρ. [1]. 17. τὸ κατὰ 
καρδίαρ ἐνεστὸς ἄλγος, αοἷογ οογάξξ. 
4 Μδοο. Υ]. 10. κατὰ τοῦ τείχους ἐ- 
κρήμνισαν, ὧδ᾽ ταστο Ῥταοὶρίζατιπῖ. 
Πὲῖο δβα. Εταρτο. ρ. 1ὅ. εἀ. Ἠδίτω. 
κατὰ τῆς αἴτρας αὐτῆς, ἀφ᾽ ἧς τοὺς 
Γαλάτας ἀπεώσατο, ἐῤῥίφη. 8. Ἐάν. 1. 
4. «εομπάμηι, ἩῸΣ. 4 (Βγου. 
ΧΧΧΥ͂. 4. εἰ 8 Ἐπάτ. Υ,. 60. καεὰ 
Δαυὶδ, 011. Εάγ. 1]. 10. 9 Μδοο. 
ὟΙ. 11. Φυάδεοὺὶ ποϊεραης Ῥαρπαζο 
κατὰ (ργορίεν ) τὴν δόξαν τῆς σεμνό- 
τητος ἡμέρας. ΟΥ. Ὠιοά. ὅ51.ς. Ρ. 98. 
εἀ. ἈΠοά. ἐφσαινούμενοι χατὰ τὴν ἀλή- 
αν τῶν Ἰστοριῶν. 8 Μαοο, 11. 10. 
κατὰ τὰς τελετὰς μεμυημένοι, πιψ είτε 
δαοτγὴ; ἱπεἑαίς. 4 Μαεος. ΧΥ͂. 8. ἔχεν 
κατὰ νοῦν, ἐπ ταϑηΐα ἢαῦοῖο. 9 Μδοο. 
11. 16. νυαϊέὰ ῥγοάϊ τὴν χατὰ ψυχὴν 
ἀγωνίῶν, δῃχιοϊαῖοπι δηΐην!, Ο0]]. 
49. Τίῃ. ΙΝ. 1. 8 Μαϑο. [1]. 19. ἐπ, 
δὶ ἀδ ἰοτηροῦα βϑόῖτηο οϑῖ. 8. Μοῦ. 
Ι. 1.10. ἐπ, υὖι ἀ6 Ἰοοο βδεύζωο δϑῖ, 

ἱ ὰ 

᾿» 
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Κατὰ καὶ κατὰ. 

« οἷ]. 83 Μαος. 1. 17. 111. 8. Ῥτοῖορ. 
διτ. τῶν ἄλλων τῶν κατ᾽ αὑτοὺς ἡχολου- 
ϑηκύτων, ΠΙοσυτι, αυϊ Ροεέ ρσορβείδβ 
βου ρβδβοσυηίς. 4 δος. ΧΝ. 37. τῶν 
κατὰ Νικάνορα χωρησάντων οὕτω, τεδιις 
Νιοαποτὶς ἐία οεαρηπέϊδιεδ. Τηϊογάυχα 
χατὰ οΥτϊ Ἰσ, ν. ο. 3 Μδςς. ΥἹ. 9. 
δηῖα τὸ τάχος, εἰ ϑδρ. 1]. δ. δηΐα 
ὀλίγα εἰ μεγάλα, 00]}. 9 Τίηι, 1ΠΠ], 
8. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥ̓ΤΟΥ͂", 
ἑαηπφυσης απὶπιαπι διῶπι, ἑσπημαηι 86 
ἔρεωπε, 0)» απίπιαπι διαπι. Ααυ. 

1 δαζη. ΧΧ. 17. τὸ χατ᾽ ἐμὲ, πιξεπι. 
ΚΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤ Α', εοάξπι πιοίο 

ὅσ. Ὁ- Ὁ. ΤΠ δαῖ. 1. 17. κατὰ τὸν μιχ- 
βὰν καὶ κατὰ τὸν μέγαν κρινεῖς, ραγύυμρε 
εοιΐξης ππράο ἀὁ πιαρηεῖς )μαοα!. 
ΚΑΤΑ, ΠΑΝΤΑ, σγμουὶξ ποίο, 

Ἵ ,» ὦ. 6. υαἰάξ, ετϑπίδ. 
ς δαρ. ΧΙΧ, 22. κατὰ κώντα ἐμεγάλυ- 

νας τὸν λαόν σου. ΠοΒγ ἢ. κατὰ «ώνα, 
ὑπο «ἄντα. Πδετηοθίμεη. 396. 8. οα. 

Ἰοῖς. ᾿ 

ΦἼΊΓΟ, ΚΑΤ᾽ ᾿ἜἘΜῈΝ, ἰαϊγίπα, οχ 
Οτεείσοο, 4υ0 υἱοραηίυγ Βομρϑίδ- 
εἰ8. ἴπ Ἰοφυσπάο βἐυαϊοδὶ, 1. α. ἀφε- 
δρών. 55, σίεγοια, ἰαἰτίπα. Ἰλαῃ. 1]. 

5. 866, Ο(Β18. οἶχος αὐτοῦ τὸ κατ᾽ ἐμὲ 
«ωηϑήσιται, ἀ01 ΠΟΠΏΒΪΪ ταδ]6 
τη δταπι: ονπ μι πιεα Πεῖ, 
αὐ ἸορΊδ56 υὙἹἱάδδπίυν ἐνῃς- --- ΥἹά6 

αυοηυδ 80} ἅπαν, ἀρχὰς, αὑτὸς, ἑαυ- 
τοῦ, ἴθω, ἑκαύσιος, ἡμέρα, κεφαλή, κατα- 
μόνας οἵ μιχρός. 

ἙΑΥΑΒΑΙΝΩ, ἀεεοεπο. Ν 
δειώο. (δηῖ ΄. 1. --- 51,5), νυείε- 

σατοο. Αηα. ὕδηοβ. ΧΥΤΙΙ, 12. υδὶ 
ἴπ Οοά, Μοεαιι. χαταβῆναι Ἰερίτιτ 
ῬΓο χατατρήβηνα. πε Ἰοςεῖο δβὶ 

ἐ Β6Π8 εϑὶ, πος οτίυτα βυῦυ ἀερεῖ 
ΘΟΙΩΡΟΠΩ͂ΪΟ βου θη, ποϊδηαι5 ογῖΐ 
Ηϊς 808 νοςῖβ χαταβαύνων ῬΓῸ σοπ- 
δΕΝΈ ΞΟ ΕΤΕ ταϊηϊωχα ᾿ἸΠ6] Θρ΄ΆΠ|8. ---- Τ᾽» 

εἴα, Ἑσεοῖ, ΧΙ]. 16. --- νη), 
ΗΙρἢ. δ 5)», ἑαηρεγε ζχοῖο. [ε8. 

ΧΧΥ͂. 19. ..ὄ- το οεἰειηια. 76. 

11. 14. χαταβαίνοντες. ΟἹ ερετυπί 
γο: 1]. ᾿ 
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161 ΄ Καταβαΐνο. 

ΤΩ» ἃ ταῦ. Ἴν ἀεεοεπάεγε. -- 

ν»"ρν Ηἰρδ. ἃ »»Ὲδ»ν “ἰγαίμπι ροπο. 

Ῥε. ΟΧΧΧΨΥΨΠΙΙ. 7. ἰὰν καταβῶ εἰς 7 
σὸν ἄδην. ϑεηδα ϑοάειη. Ῥχείεζθι 

ΑΥΆΡ. ὧ. 2 δδὶ μη εἰ ἀερτεε- 

4 ζεἰξ, δὲ ἰγαχιδὶᾶνο λιρπείαυϊέ, ἀἐ- 

νεϊείξ σε. ϑγτυβ: Ζσι»»᾽ ἀδεοεπάετο. 

ἴΐὰ αυοᾳὰθ Ατδρ5 εἰ  υἱχαία. Ὑ᾽ά 6 
αυοαυθ Ὠ 156. δὰ} Θ'οδυϊίδηδῖο οἱ 
ϑοβτοθάοσο Ὠοῇ. Τ. 11. Ρ. 1098. --- 
ΤΎν ΗΙΡΒ. ὁ ὙΤΊ, ἐσραπάο. 1 Άθρ. 

ΥΙ. 81. Ηἰἷς Ἰερεσυπί 5". - 

ΜΏΠΠΤ, Ηρ. αδεοοπάο πεε. )οὉ. Ἔ 

ΧΧΧΡΡΊΤΙΙ. 50. ἢ καταβαίνει; ὥσπερ 
ὕδωρ ῥέον, αΌΐ ροβὲ χαταβαΐνει σὰ}ρ- 
Ρ]αμάυμη εοξ εἰς τὴν γῆν. ϑοηϑαῃι 
ΕΧΡΓΙΘΒΒΘΡΙη. --- Υ γηουξο 1πέ.: 

4 ϑδα. . 44. ϑΒιχηϊδοιδς 10] χαγα- 
βαίνων ἀεεοεπάετε αὐ Ῥγαϊίμηι, 86ὰ 
ἐπῖγε ργαϊδρηι, αἰ Μυϊραῖυβ νεσαϊ, 
αυ8 νοῦ αὐ Ῥεπα ΓΧΧ ἢ. ], 
181 Πποτηϊ, ἀρραγοί εχ 1186, αυθθ 5ὶ- 
ΤΔΟΏΪΒ ἴῃ [,6χ. Ηδρτ. 8. ἢ. ν. ἀΐξριι.- 
ἰανϊξ, -- 2)» εο. Ἐχοά, ΧΙΧ. 10. 

1 ὅδ. ΧΧΙΡ, 8. -- Ἴ ν, ἀἐδοενεῖο. 

6εη. ΧΙ. δ. κατέβη ὁ ϑεὺς, ἀεξϑοοπάε- 
Ὀδῖ Ποιηΐπυ5. 1 οἱ θη. ΧΥΠΠ. 
9}. εἰ οὐῃῇ. ΕἸσηοΓ. δὰ Αςί. ΧΙΨ. 
11. Ρ. 421. Εχοά. ΧΙΧ. 18. τὸ 
ὅρος τὸ Σινὰ ἐχαανίζετο ὅλον, διὰ τὺ 
καταβιβηκέναι ἐπ᾿ αὐτὸ τὸν ϑεὸν ἐγ αυρὶ, 
ἸΏΟη8 ϑδῖῃα ἔππηαραίς τοΐμ8, αυοὰ 
ἀφβοθηάεσγας βυροῦ 1ΠΠπὰπὶ ει ἰπ 
ἵστα. σοπέ Ῥ8. ΧΥῚΙ. 11. ΟΧΙΩΠΙῚ. 
6. ϑιῖς εἴ σοηεθι9 Τυρίὶζος χασγαι- 
βάτης ἀϊοεθαῖαγ, ᾳιυοὰ Δ] ηϊ θυ 
εἴ ἰοπἰΓΡυ8 ἀοοοοηάεοτα ν᾽ οθαίατ. 
Οοηξ, Βυττηδηπὶ [)188. σύδιῃ ἱπιθοτὶρ- 
δῖ : Ζεὺς χαταιβάτης, εἰ Καὶ ἀβίοτὶ ηο- 
125 δα. ϑυϊάδτα ν. χαταβάτης. ἴα. 
ΤΟΥ͂, 10. ὥσεερ γὰρ ἂν καταβῇ ὁ ὑετὸς 
ἣ χιὼν ἐξ οὐρανοῦ, αποτηδατηοᾶυτα 
ϑεΐτα ἀεξοεηα τ, ἢ. 6. ἀδοιὲέ Ἱανία 
ναὶ ηἰχ (6 οοἷο. Οομς, Μίδμ. 1]. 
45. 1.8. ΧΙ]. 14. κατέβη «νεῦμα 
«ἀρὰ κυρίου, ἀδοοοηάοθας βρίυ τ ἂς 
οοὶο. Ῥεαΐη. ΟΧΝΙ. 186. κατέβη- 

᾿ 

ὃ» 



Κασαβαώνο. 

α σαν Θεῖ ῬγΕΕΘΑΣ ἰβοί πιὰ Ἰδοϊο, αυδυ 
εἴ Αττοβιυβ βοουΐζιβ οὶ. ὙἹΙἋΔ6 
ζύΐγα 8. ν. χαταβιβάζω. Ἐΐας οεΐδπι 
Τοίοσοπμμβ οὐξ ἰοουϑ 5 ες. ΓΧ. 8]. 
υἱοί νον ἷθ είς εἶ σύ; κατάβηϑι πρὸς 
μὲ (αἴ Ἰερεπάυπι εχ Οσταρὶαξ. ῬγῸ 
μετ᾽ ἐμοῦ, αυοά ΒΑΡοπς Πρ] σοϊϊαυϊ, 
οὕἴίυη 6᾽ δοῦρίασα [4 (οά, 
Ηδφρσ. "71 }) τεθροπάεης Ηερτ. 50 

ἢ ΒΝ» 4υαδβὶ ἴπ (δχία Ἰερετιης 

ὃ ἕης ΤΊ ἘΝ Ὧν ἀπκει Ἰεσάομποι 

συοαιιθ βοότζυβ οὶ ϑοδορδυβ Α. 1. 
ΙΧ. 6. 4. .-- υὴῸ, δυηι. Οεη. ΧΤΥΙ͂Ν. 

436. χαταβαίει μὲ’ ἡμῶ. ἘΒδηδ 
αιισαᾶ φομδιιῶλ. Νίδηι ε826 ομπὶ αἷἶ!» 
φμο Ὦ. 1. πιοίδξ δἰρεμὲ ἑξεν ἤποενε, βοὰ 
ϑοοΐωπι υἱξ ἐ48ε, --- ἔγηλ, αδδογδθο, 
Αδά, ν. 16. βος. ἤσπι. καταβήσωται, 
κι αᾳυδπαύδιη Θχρσεϑβυχ αιοαὰθ 
οαϊτασ ἐπ Ὑ6 ΓΒ. Ατδῇ., ἴδίθθῃ, δβξ 

« Τχαδηάτηι ὕΤῸ χατασοϑήσονται, αὖδογ- 
δεδεμέμγ, νοὶ αδεογδεδμπέ: τδτὰ 
ἩΙοτογτοιβ τα νοσεῖς νοοοῖ, ατ18 
ΤΙΧΧ υεὶ διεγαπῖ, ἀπε ἀρραγοῖ, 
ἐυτη΄ αἰϊζος Ἰορῖθθ8, 86 δϑὲ ἴῃ 
Βσ. Ἐά. Οομρίυς. Ππαρεῖ οξΐδπι 
κατασολήσονται, ΑἸάΐτπα δυΐοτη χατα- 
φίωεαωι. Βγοιϊδοβηδίαοσο ΓΧΧ πος 
γρεθυτ δα ἄδην τες} 886 νομί, 
"ἃ υὐ Βος δυϊπέαπεναχ βἰξ βειῖθαιι- 

ἀ ἀἰδπάυπη. --- Ὁ» ἤἰφμερο. 708. '. 

1. χατέβησαν αἱ διάνοια: αὑτῶν, υἢ 
ΒΟΠΏΙ]]Ϊ ἸΙὈτὶ Βαρϑης (δϑῖα Βοεῖο. 
δοιὲ εἷπ ἀυρίο ἰδὲ Ἰερεμάυνα δβί 
κακιτάχησαν. ---- ὙΠ} ργοξιρίο. Νὰ- 

ἔῃ. 1Π1. 7. χαταβήσιται ἀπό σου: 
αὐὸὶ Ρ]εγίαπθ ααίάδτη δβίαίαυπί 6ο8 
ἴοοο “ἘΠἽν ἥμριι, αἰῤιριεί, ἃ ΤῊ» 

ἰοχίοθδθ ΤῊ) ἃ Τὴ» ὠδεοοπάεγε. Ἐ- 

ααϊάοτο νοοὶ χαταβαΐνειν ποίϊομοηι 
, Ῥγοἠ οϊδοεπἀϊ Εὐϊρύογ6 ταδ]]θτὰ. σοῃξ. 
ἴδχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν, --᾿ ὃγ., ΐιο, 

Ὀέυς. ΣΧΧΊΙ. 3. -- [γ1), ἀεδοδηξι, 
8 ὙΠ). 700. ΧΥΤΙ. 16. - "ΩΣ 

ἀεροείζειι, 7εγομίμπι, ἃ ΤΊ». 08. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 16. Ῥογιλ γι ἱδὲ Ομ 
ΠΩ» ἀρεροη. .-. ΓΕ (μαϊά. 

162 Καταβάλλω. 

Πδῃ. ΕΝ. 10. 90, - ΝΙΡΒ. 

ἀρραγοῦ. Ῥεαϊι. ΧΧΧΙ. 15. κατύβη 
κύριος ἐν σεύλψ νεφέλης, ἀεδοεπάεθαὲ 
(. 6. ἀρραγεδαϊ) Ἰδοταϊπιαβ ἴπ οο- 
Ἰυμῖπα ἱση 8. - ΠῚ» αερίειο. 23οε. 

ΧΥ͂, 7. υϑὲ ἀς υἱα Δαπιθείυτ. -- 
Τν Ῥγυσεχιον. Φυᾶ, 111. 28. --α 

5}. τενογίογ. ἐμ, ΧΙ,11]. 18. -- 
Ἰ9Ὁ λαδέίο. Ἐχοὰ, ΧΧΊΥ. 16. ἴα 

ΟΧ 81115 Ἰοοΐβ ἰτδηδίυϊργυηξ, ν. ο, 
ευς. ΧΧΧΙ. 1ὅ. -- »ΡΦ» τεὖν 

ἬΠΕΙΡΟΣ, Αταοβ Χ. ὅδ. καταβήφσω 

ὡς φοταμὸς Αἰγύκτου, ἀφξβεεί (αἱ δαλιεο 
Ῥοϑῖ μερξαγῷ οβάψιαι βυ θ᾽ ἀοτῖς8) 
ΤΔπαύδχα Βανι Ζαγρί. Ὑιάοπίων ς 
Ἰερίαβθ ἘΣ ἐπ ρχγοίεπάμηε ἀ6- 

Φοοηάεί, φιδριογρείαιγ, ἃ τα. »ῊὉ» 

ἬΟΥΡΟΥΟ ἱπ ρῥτοβιπάπηι. (οι. ΠΔΡ, 
ΙΧ. δ. δὲν. ΧΧΧΥ͂. 15. οὐχὶ δάκρυα 
ἥρας ἐπὶ σιωγόνα καταβαίνει ς ἸΟΏ 6 

86 γ᾽ τιδο ΒΟΥ τ χα! ] δα ἐε- 
ικωπὶ ὃ 8. Ἐπάν. 1. 40. υδὶ μοεῖ- 
ἴαχη εϑὲ ὑγὸ Ηδθργ. σὺ 3 οὗτοι. 

ΧΧΧΥ͂. 48. εἰ ῥὑτὸ η", ἰεμίεβθ γὶ- 
ἀδείας γ0», 4υεὲ Ἰοοῖϊίο οοτησηϑα ὁ 

ὨΘη.86 ρτοραηάαδ νἹἀοέυγ, 
ΚΑΤΑΒΑ'ΛΔΩ, ἀρ ἰοίο, ἀέγωο, ἀ6- 

δίγμο, οααο, οοοϊάο, φγοδίςγηο, 11. 
)ωπάο, οοπδέγμο. ΠΡΟ 

[.8. ΧΥῚ. 9. τὰ δένδρα σου καφίβαλει. 
ΘΘΏΘ ὈΤΟΣϑι5 πῈ}106. Κ᾽] οοηζεοῖα- 
Τεὸ ἢϊς Ἰσσοῦ 6δβδδῖ, σέροποσα 188116 πὲ 
τὰ δάκχρυά μοὺ οι) κατέβωνεν 

8εῖι κατέβαινον, τὶ καταβαΐνμγ Ὦ. 1. δὰ 
ἩΗἩϑφν. πγν ἱπεδγίαγε, ηυοὰ ἀς δυ- 

ΤΩΪΠ6 ᾿ΔΟΣ τη ΔτΊ τ ΧΡ οδηάμηι 68 
81} τοξδεθπάυσα. --- ὅν» ΗἸΡΗ. Μ 

δη, φ)ιοίο, ργογίοϊο. ΦοὉ. ΧΙ,. 27. 

ϑγγηχη. 2000. ΧΙ... 1. καταβαλεῖ, ἂς 
8: αβϑεῖ δὴ νδὶ ὅχωην. -- Σν 

ΗΙΡΆ. ἃ 2)» οὐοίβα. ἴπο. ῬΙονοΣΌ. 

ΧΧΙ. 45. υδὶ τιραρμβοσίοαε ποῖδε 
"ιδεγι τεάδογε. --- γΙᾺΣ ΗἸΡΒ. 4 

» οαἄεγε ζαοὶο. ἃ ες. 111. 10. 

“ἂν ξύλον ἀγαθὸν καταβαλεῖν, οπθ5 



Ἐαταιβάλλαω, ᾿ 

95, 4 Βορ. Ν1..5δ. ΧΈΣ, 7. παταβα.- 
λῶ αὐτὸν ἐν ῥεμιφαίφ, οοοιάσνε Ἡἶϊατα 
εἰλάϊο. Υἱᾶε εἰ 4 Ρετ. ΧΧΧΙΙ], 
41. εταπι. ΧΕΧ, 7. Ἐς. ΧΧΧΗ͂. 
12. Ρε. ΧΧΧΥΙ. 156. σεῦ, ΧΧΧ. 
42. κωταβαλῶὼ τὴν μώχαιράν σου, ἀφ- 
βοίαπε ρσἰκάϊατα 6.5. Ὁκη. ΧΙ. 12. 
καταβαλεῖ μυριάδας, τγοείετηεέ τὰῦν- 
στιδῶεβ. Ἡσεγοῖ.. χαταβαλεζ ἀφυχει- 

ὃ κῶ καταλύσι;, ππκήσει, δέψει. Οὐ 
δὲν. 111. 21. 4 Μκαος, ὙΙΣῈ 18. 
εσὲ Αρος. ΧΗ͂. 10. δε δὰ ἢ. 1, Α}. 
βου ραῤ΄. 489. οἱ ϑραπδιειβστα δὰ 
ψευλίπιν, ν. 362. Αὐνο ϑγιάν. Ῥ. 
ΙΧ ΧΙ. 18. δὲ Ἡεχερῖα Ῥραϊηι. 
ΘΟΧΧΧΙΣ. 11. --ὐτῦ εἰἶναο, ἀό- 

«ἰγεά, 00. ΧΙ. 1Φ. ἐὰν καῤαβάλῃ, 
φῆς εἰχοδορεήσει! ; εἰ ἀξείγδέ, ἀυϊα τὸ- 
ἀἰδκοιοῖς» Ἑάεδ. ΣΧΥῚΙ. 4. 12. .-. 

εὙαῦτι» Ἐμηρδ. ἀερτίέοο. 166. ἈΧΥῚ. 
5. «αὔλης ὀχυρὰς καταβαλεῖς, υτῖροϑ 
ταυίδα ὥνηε. ῬΠανοΣ 5: χατα- 
βάλλω, ἐρώσω, αἴρω. ΞΞ δῶν ἄἰδξετο. 

Ἑς. ΧΧΙΧ, 5. ΧΧΧΙ. 12. ..-- ΥΓὴν 

απρο, ἀἴγωο, ἀεείγειο. ἘΣ. ΧΧΥ!. 
9. --- γϑ» τεπιρο. 500. ΧΥῚ. 14. 

Ῥχον. ΧΧΥ. 20. πύλις τὰ (ρέο κατὰ 
σὰ) τείχη χαταβιβλημόνη, υτῇβ τουτῖθ 
ἐξγιία. ---- Υχχῶ» ΒΒ. ΕΖ. ΧΧΥῚ. 4. 

ἃ -ῷὩὧον οὐἶο ρ»γοεεφιοῦ. 200. ΧΥῚ. 

9. Βανυοῖ. 11. 146. καταβάλλομεν τὸν 
ἔλεον ἡμῶν χατὰ τὸ πρόδωμτόν σου, κύρια 
ὁ ϑεὸς ἡμῶν, Ὦ. 6. ἐπ ζεγγαπι ρῥγοσίγαίὲ 
εβάπεμς Ῥτθσεβ πιοβῖγαϑ σΌσϑτη ἴδ, 
ἴοτι5 οτηπὶροίομβ. 5.1]. καταβάλλειν, 
ταν 46 ργεοίδιιδ ΒΕΥΎΩΟ δὶ, ῬῈῚ 3,ιπ- 
ὥεγε, εἰξιπάενε νοτιοινάστη εαΐ, βο 
"ϊα, τιξ Βοτρϑὺ δαὐυποίδυι που θαι 
ἐϑθθδτηι8, εἰ μόρου ὑρ τορι ἐπ᾿ ἐεγγαηὶ 

ε ροείγαξεε ἤγεοες ζασέγε ΟΧ Τηόγα 
οεἰεηιαϊίατα. δὶς αυσαὰο δ: δυταὶ- 

(ἂς ἴλαι. ΕΧ. 8. τὶ εβῖ 1. α. θ᾽» 

1 βατα. 1. 15. Ψιάθ φυοᾳυ συρτα 
8. ν. ἵλεος. ϑ΄ῖτας. 1. 837. χαταβάλλειν 
ταὰ αἰοίταν Τλευδ, ομπὶ αἰδοιρμδ υἱδα 
"εραί, εἰ ρεγεοπαπε ἀείγαλὲἑ, δυὶ αἷδ- 
φεεπς οοπίωένὁ ὧο ἱμαδδγιο αἶΐο- 

1689 

« εατδοξεῦ δομῶσ αὐτοί. ΨὙἱάο δὲ ἡ. τιν δξρονά, οδ: ον βδηῶιε,. δὺς 

Ἑαφαβάνις. 

᾿μμήνπας παρραι δυο γὼ. 70. 
επἰπιὶ βυπΐς ἰὸ: ἀκοκαλύψω 

κύριος τὰ κρυπτά σου «ἄντα, καὶ ἐν μέφῳ 
συναγωγῆς καταβαλεῖ σε. Αρίε δά 
᾿.}. Βιορῆδηυ πὶ ΤΉ 65. Τ. 1. Ρ. 687. ἡ 
ποῖδλν!ε ἰοσυα ΒΡ] αΡοὮ : καταβάλ» 
λων ἑαυτὸν ὡς τινὰ τῶν σπαρημελημένων, 
86 ἑία οοπίοηιδεπι γοαεδαί, ὧξ ἀπυτα 
6Χχ τηδχίτηθ Ἴοηίοιτ8 Βοχηϊηἶρι. 
Ἐσοάεία ταοΐῶο σδγέοεγε 56 εἰ ργοεέθρ- 
πέτα ἀδυτραῖυγ ἃ (ΟἾοασ. Ῥασγδά, 1. 
Βέσας, Υ1]. 8. χκασαβάλλων ἑαυτὸν ἐν 
ὄχλῳ, δεε6 αἤλίοεγε αὐ μέεδε, δαὶ 
ϑέ86 αδ)εοίε υμῖρο ρεγνείέεγε. δίνω. 
ΥΙ1. 16. υϑὶ καταβάλλειν δϑὲ σοοὶ- 
ἄεγε. Οοηξον 101 ϑὅγγυωι, ϑίγας, 5 
ΧΙΝ. 16. (18.) χαταβάλλω γμαδεῖνο 
ἀρ)οϊμπέιν. 2. ΜδοςδΌ. 11. 18. καξα- 
βαλλόμενος βιβλιυϑήκην Ξιριάσην γεὶ 
οοπδέγμσης ὈΪΡΙΟΙ ΠΘΌΔΩ,. 

ΚΑΥΤΑΒΑΡΥΝΩ, ὀοργαύυο, ἵξ, ηνθ- 
ἐεοίδα αϑῶ[οίϊο. Ἵν» οἱ, Τοῦ. ΕἸ, 8. 

χατα βαρυνόμενοι ἐν φοῖ; ὅπλοις αὑτῶν, 
“ταυδὲ ἀστηῖθ σαϊθ. Ἰμοχογυης ἽΦ 

-- ἼΔ2. ὁταυὶδ δωὶ. ὶ Βατα. ΧΙ. ἃ 

325. οὗ μὴ παταβαρυνϑῶμεν ἐπὶ σὺ, τι 
γηοϊοϑὶξ ὈΌΪ κἰταιθ, Αἀάθ ΤΒουά, 
ἴοε. ΧΧΙ͂Ν. 30. --α 23, ἀγαυΐέ. 

4 ὅδ. ΧΙΨ, 96. κατεβάρυνιν ἐφ᾽ 
αὐτὸν, σγαναδαὲ Ἰυτὴ. ὅζ». 111. 18. 
δα μὴ καταβαρίνησωι κατά δου, πὸ 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΟΣ, ἀδερεμάῖεπε, ἃ. ἃ. 
ἀεεοεηεέυμα. 860. Χ. 6. καταβώσιου 
αὖρ σινταπόλεος, οὐἰδέε ἀδεσενρη ἑέηε 
ἐρῆεης ἴθ Ῥεπίαροϊξη. ἸΚαταβάδεει, 
ἀδεοόπεμξ, Ἰερσίτυν δρυὰ ϑυϊάειν Τ. 
1. ν. 1δδ. οἁ. Κιεϊοῦ:, ᾿ 

ΚΑΤΑΙΒΑΣΙΣ, ἀξεοέπεξ, οἰδατη 
ἴοσμς, αὦ ᾳμεπὶ οἰεεοεηαλμγ. ἡ» 

Βαταπ, ποταθὰ ρχοργίυχῃ, «006. ΧΙ], 

ως 

ὅ. δες. Οχοη. σάσης τῆς καγαβάσεωβ. 
ΑἸΐψυδπαο τὰ ϊπὶ νι ἀϑρδίν μος γοσ- 
βίο 6 ᾿"ογίθ Ἡοῦγαϊςϊθ Οσεροα βοτὶ ρεν 
ογίδ ἔιι18β6, βϑα Ὥμπο βοητθπεδ τητ» 
(Δἴα βίδί γα τ 8]]|6ῃλ, 6496 βαλο ἰδοὶ 
οποιι νογβίομεσηῃ 8111::8 ἰηϊογρτεῖὶν 

᾿οἰγτηοϊορίαιι νοοὶφ Εοργ. ὑγοιηθηεῖς; 
1,8 



“Ὅρος πωταβάσεως. 

α Νατι βαίαπαα ἀἱοῖα οϑὲ ἃ οοἷο ρίαπο 

εἰ ξεναοὶ ἀλλο. Οιπύτιυη κατάβα- 
σις Ἀ. 1. ποίαϊ ἴοσμηι, αα ἄεδοεπ- 
ἀξίαν. ---- ἸΓΥΊ» υἱα. ἘΖοοι. ΧΕΨΗ͂Ι. 

. 1... ΤῊ λν Ρασέ. ἀδερεπάδηε. 4 Βερ. 

«ΧΙ. 20. --- Τὺ Ὁ ἀεεοεπεις. 08. 

Χ. 11. ἐπὶ τεῆς χαταβάσειως Βηϑωρῶν, 
Ἴπ ἀἄδεοόπσι Βεϊδογοη. Ο. 1 Μδοοδθ. 
ἼΙ1Ι. 44. εἰ 1ας. ΧΙ͂Σ. 357.1 Βεν. 
ΝἼΙ. 238. ΜΊςΒ. 1. 4. -- Το ἱπῆῃ. 

δ 4 Ἴλν ἀεεοεπάεπάο. 1 ϑετα. ΧΧΠΠ. 
40. Αὐᾶς Ηεδτοάοι. Π. Ῥδῷ. 1885. 
238. ᾿ 
ὍΡΟΣ ΚΑΤΑΒΑ ΣΕΩΣ, πιοηὲ 66. " 

" φσέησμα, ἌΧ, ἀεδεγέμηι. 08. ΥΙΙ. 

ἃ. 
ΚΑΤΑΒΔΕΛΥΊΣΣΟΜΑΙ, αδορεΐμον. ἡ 

ἼΩ» δεγυῖο. ἘΣ. ΧΧΧΙ͂Ψ. 27. ἐχ 

χωρὸς τῶν καταβδελυσσομένων αὐτοὺς, 6 
τῆδῦι δοσμηι, αυϊθυ 1111} Δροσηΐτα» 

ο Ὠοηΐ δσυπΐ, βοὺ φιος αδονεπαδιϊὲ δετο 
οὐδε σι) οίμηὶ. Τοραου]εϊπίυϑ ἴῃ ᾿ 
Ὁ]. Τποοὶ. Ρ. 11. ραρ. 841. Ἰεζεγο 

ν χραναϊῖ καταδουλωσαράνων. : 
,͵ ΚΑΤΑΒΙΔΑΊΖΟΜΑΙ, οοβο, ααἶρο, υὲ 
οοπερεῖΐο. ΟἾΤΙ» Ηρ. οοπήτηιο. 

Εχοὰ. ΧΙ]. 88.. κατεβιάφοντο οἱ ΑἸ- 
γύστειοι τὸν λαὸν, ΖΕ ΠΥΡΕΙ σαϊσεδαπί 8. 
πιγρεδαπί ῬΟρυ]υ. ---- ἜἼΧΈ), ἐπδίδίο. 

ὥδη. ΧΙΧ. 8. χατεβιάξετο αὐτοὺς, καὶ 
ἀ ἐξέκλιναν «ρὸς αὐτὸν, ουτα ργεοίδιι ἐπ- 

«ἰαγεί, ἀϊνοτίετασ δὰ 1] πὶ. ---- γνῸ 

ἐάεδε, 9 ὅδ. ΧΙ]. 2ὅ. χατεβιάσατο 
αὐτὸν, ἐπσίσίοδαί ῥγεοὶδειδ, οΟΪ]. ν. 27. 

ι γιά αἀυοασδ ΌΡΓΆ 8. Υ- βιάδω. 
.. ΚΑΤΑΒΙΒΑ΄ ΖΩ, ἀεηιίο, ἀεεσεη- 
ἄεγε ζαοὶο, ἀεγοῖο, ἀείωγδο. ΤΊ» 

Ηἰ»ἢ. ἃ ΤῸ ἰάεοα. ουΐ. ΧΧΙ. 4, 

οε. 1.18. δὲ ἧς κατιβίβασας ἡμᾶς, 
ῬεΣ αύδηι 108 ἀἐπερίσέϊ. “υα. Ὶ]. δ. 

ε ϑετετά. 1,1. 40. Εσεοι. ΧΧΧΙ. 16. 
χκατιβίβαζον αὑτὸν εἰς ἄδου, ἀοίμγδαδαὲ 
ΠΠ]υσ ἴῃ ἱπέδσμυη. [ἰὼ Μδι. ΧΙ]. 
48. ἕως ἄδου καταβιβαοϑήσῃ, ἁαδαὰθ ἴῃ 
πιξοτπυτ ἀδεγδαδετγίς, υνὶ νἀ δι8 
Ὑνγοϊᾶυθ Ρ. 4203. Μιᾶς εἰ Εσθοδ.. 
ΧΧΧΙ. 18. εἰ Βαγυςῖ. 1[Π., 18. 

164 . ο Καταβολῆ. 

“ΤΉτγοα. 1. 10. χατοβήβασιν ὑπέρογκα, 
ἢ. 6. γεὶ; ἀεῥεοὶέ υεδεημεπέεν, Ὦ. 6. 
ἐεδίροεν εὐεγεα ἢιδέ, νοὶ, Ῥγεβεῦπίδ 
ΛΆΘΡΑ, ἀε)εοὶξ εἰην αὐτοβαπέα. δεὰ ἢ 
ὕ»το μος ἴῃ. Ἰμεοάογεῦο ἰερίζαν 
σίαστωχε ϑαυμαστῶς, οι Οοάοχ Νογη. 
αἰταααιθ νογαίομοη δοπ)υηχίξ. 
Ρβαῖγα. ΟΧΥ ἢ]. 186. υδὶ ῥγὸ καείέ- 
βησαν ἴῃ αἰϊαποὶ οοἀά. τεϑῖε ἴ,. Βοβ. 
Ἰορίταν χατεβίβασαν. 8.1}. συτα χκατί- 
βησαν, χιδε οδὲ ῥυβοϑίδῃ εἰ βοίτια Ἶθο- 
Ὧο, ἀαυτίαθοιϊο ἀἰςὶ νἱἀογοῖον, ταπίδ- 
ἕυχα οϑὲ πῃ κατεβίβασαν δοάδια 96η δι, 
86 υαἰξαιῖογθ ΒΕΓΙΏΟΏΘ. 
ΧΧΥΙΙ. 40. Αι. "8. 1. 8. 
ΚΑΤΑΒΙΟΌΜΑΙ, υἱέαπε ἐγακεῖρο, 

οἷα ἀφβιπροτ. ὉΤῸ ϑὲν εὖο οὖ- 

διωηι. Απιο ΥΙ]. 19. ἐχεῖ καταβώυ. 
ΒΚΑΤΑΒΛΑΠΤΩ,. ποοεο, Ἃ 

ἀείγιπιομίο αἤΖοὶο.. 8 Μαοοαν. ΥἹ]. 
8. μηϑενὸς αὐτοὺς χαταβλάπτοντος. 
Ὀϊοηγβ. Ηδὶ. μὰν. 594. οἁ. Ἐ εἰεῖ.. 
καταβλάπτειν τὴν γῆν, δστυμπι ρορί- 
ἰαγέ. 
ΚΑΤΑΒΔΕ ΠΩ, ἀεεριοῖο, ἀδογδίπι 

Φρεοίο, αϑρὶοὶο, τεδρίοῖο. ἸΏ ΓῚ ἩΙΡΒ. 

4 ὍΣ) Εχοά, 11. 6. ηὐλαβεῖτο γὰρ 

χαταβλένψα; ἐνώσιον τοῦ ϑεοῦ, ψοτεθα- 
τὺν οηἷπι θυ ἐπέμοτί. -- ΝΡ ΣᾺΣ 

ΗἸΡΆ. ρμγοερεοίο. Οδπθβ. ΧΥ ΤΠ. 16. 
κατίβλεψαν, οοπυεγίμμέ 86. 

ΚΑΤΑΒΟΑΏ, εχοίαηιο, υοοϊξεγοτ. 
ον ἀδεοεπάο. Ἐχ. ΧΊ. 8. χκαταβοή- 

ταὶ 866. ΑἸά. υδὶ ἴδιῆθη οχ σεὶι- 
αυΐβ ΠΡ τῖβ τοροποπάστῃ εβἴ χαταβή- 
σονται. ---- εἶαπιο. Ἐχοὰ. Υ. 15. 

ΧΧΙΙ. 43.927. Αἀάδ ϑγτοτι. 1 ὅδπι. 
ΧΧΝῚ. 14. υνῖῇ᾽ῖ᾽ χαταβοᾷν τινὸς. οοὲ 
ποβίσυχη φίπει: ἀπαάςθτέρεμ, ἰο. ὯἈ- 
ποὺ ουἱδα οἷαιοιτν, Ἡ. 6. οἷανεονα αἰδ- 
φυεηι ἑηφμίείατε. δ α]ρσ. ὈΘ:6 : οἰακπεας 
εἰ ᾿Ἰπημείαξ τέρεν. --- δὲ 2» σόρο. 

Ὦκας. ΧΧΙΝ. 15. Ψίάε εἰ 2 Μδοο. 
ΨΠΙ. 8. 

ΚΑΤΑΒΟΉΣΙΣ, οἷαπιον, υοοΐξεγα- 
ἐΐο. ϑίγας. ΧΧΧΥ., 15. Οἱ ῬῈῚ ᾧμε- 
γεΐας δαῖϊ ἱπυοοαίοπεηι ορῖΣ τοάάδγα 
τ] ] οι. 

ΚΑΤΑΒΟΔΉΣ, αάι διπαάκπηεοη, 
4 

[τὸ. ὅθ. κα 

ἂ 



Καταβοσδέω.᾽ 

« δίγιοίωνγα, ὁ Μδοο. 1. 30. εἧς καινῆς 
εἰχίας ἀρχιτέκτονι τῆς ὅλης καταβολῆς 
φροντιστεῖον, πον οί σοι δοξιϑ 
ὈΠίνοσϑε δίγμοίν τ συγᾶτο δαθουὸ 
ἀεῦοί. δὶς οἱ χαταβάλλιοϑα; 2 Μδοο. 
1]. 18. ορπείγμοτε εἰ κὨϊῆοας, Ί6 ἸῺ 

ΚΑΤΑΒΟΣΚΕΏ, ἀεράδοο. ΝᾺ : 

ὝΨ2Γ» οὐμδίηιο, αὖειπο. Εχ. ΧΧΤ]. 

δ. Ψιὰε «. ν. χαταβόσχησις. --- πνν 

ἢ Ῥάξοο, δἴίδσα ἄδραδοο. ϑγτανηδοῆ. οἱ 
Ϊης. Ιβαῖα. 1,ΧΧΙΧ, 14. χατεβοσχή- 
δατο. 
ΚΑΤΑΒΟΊΣΚΗΣΙΣ, ἀρραείϊο, ἀε- 

ϑαείαξ!ο. ἼΣ ὅστασι. 166. Ί. 18, 

νοχ Ἡϑοῦτ. οἴὔδιη ε, αδεμ- 
πόσα ποϊδῖ, γ. ο. [68. {Π]. 14. Κατα- 
βέσχεσϑα; 1πι ποξίοπο ἐπέεγεηεεηαε δ 
Ῥεγταεπας ἰοριτυν δραὰ (Α]]1π. Η. 1 
Ὅταν. ν. 195. 

ΚΑΤΑΒΡΑΧΥ,, ῥγὸ χατὰ βραχὺ μί- 
ρος χαιροῦ, ραιιζαξίπι, ὀτευὶ ἑξπηι 
ἀραξο ἱπίεγγεοίο. ὅαρ. ΧΙ]. 8. Η6- 
Πιοάοτ. 11. Ρ. 69. Οοτατηοὶ. διὰ (ο- 
ΤΑΥ͂ Ρ. 59. ἀε6α1 χατὰ βραχύ. Ῥθιαν. 
χατὰ βραχὺ, κατ᾽ ὀλέγον. 

ΚΑΤΑΒΡΟΧΗ,, ἐγγίραίϊο, “παάο- 
υἱαοίδο. "ηγῷ». Ἰάετα, Τοοά, Ρτον. 

1Π. 8. 

ΚΑΤΑΒΡΩΜΑ, οἴδειδ, εδοα. δὲ)» 

« ἰπῆω. Ὅευι, ΧΧΧΙ. 17. --- υ αν 
εἶδες. Ἐπεοι. ΧΧΙ. 82. ΧΧΧΙΪ. 
57. ΧΧΧΙΧ, 4. - χῤ᾿ Νύπι. 

ΧΙΝ. 9. -- δ᾽ Ῥευῖ: ΧΧΥΤΙΙ. 

36. --- "θυ, τροίϊζμπι, ἀϊτερίϊο. Τὰ- 

εεσί. [6ε5. Χ. 2. Τίροσα νον 0.- 
ἀπ. Χ. 13. μέλλουσ, δίδοσλα, ὑμῖν εἰς 
κατάβρωμα, «κα κεὶ υοδὲς ργαάι ἐγμηπέ. 
Εσοάδτη τοῦο ἰρ. ὟἹ. ὃ 8. χατάβρωσις 
ἰορῖυγ. ᾿ 

ΚΑΤΑΒΡΩΣΙΣ, ἀεραδξίϊο, ἀευογα- 
᾿ ἐϊο. δρξν οοπεϑο, σοηϑώπιο. ΟΘΠ68. 

ΧΧΧΙ, 15. ΨίΔα σὲ 7Ζυάϊαι. ΥἹ. 8. 
εἴ δῦρταε 8. ν. χαγάβρωμα. 

ΚΑΤΑΒΡΩΣΚΩ, ἄεραδοο, ἀξυοτνο. 
δϑν)ν «ὧο. ΝΕ. 11. 8. 18. --- 5)» 
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ῬΟΤΗ ἮΙ ἔταρσεβδβε Ὁ 
Ἐχ χαὶ ἃ λέγω ἴδοῖ]6 οτῖαπι εδὲ χατοὶ 

Καταγίλάν. 

εἰδιω. Ἐκοοῦ. ΧΧΧΙΧ. 4. ΨΙάο οὲ- 
δίγδο ΧΧΧΥῚ. 8. Ὦγας. ν. 40. - 
ΚΑΤΑΒΥΘΙΖΩ, ἀεπεγρο, ᾿ΐπς 

χκαταβιϑίζω εἰς βυϑὸν, ἀξηκένβο ἐπ ργὸ- 
ωπάνηι. ΡΌΠΙΓ ἩΜΩΡ. δυδάμοο 

νιδ. ϑγτατα, 7ετεῖη. ΧΧΧΙ, 92. 
ταβυϑίσῃ εἰς βοϑδόν. Ἰμερῖς ΤΝΝ 

ἃ τοῦ. ΡΟ» »ν Ῥγοβιπάμηε 6886. 

᾿ ΚΑΤΑΎΑΙΟΣ, ἐπγεγίον, αυδϑὶ ὑεγ. 
2 ἰἜτΥΉι. ὈΤν Ρὶυν. χα ΠΝ 

ἐπήετίονα. Οοηοα. ΥἹ]. 16. κατάγαια, 
50. "μέρη, υδὶ 4}1} Ἰεραπί πο κίε. 
4111 χατώγκι. Ηϊρροςτ. Ἐρίδς. δὰ 
Βδιηδρεῖ. ἢ. 1384. 9ὅ. 

ΒΚΑΤΑΓΡΓΕ ΛΔΛΩ, ἀπππεηοο, ἐπα κα 
ὁ0, αἰδἤεγο, - ἀσομδο. ὭΤ γώ. 

Ῥμα]). ΧΧΧΙΧ. 6. χαταγγέλλω. 8:ς 
ὀεχία δὐϊάϊε ὁ ἀυποδυβ οοαά. Μοπίῇ. 
“2Ἵ δ. 1. φΡγαάϊοαπαξ ποϊοηδιι ΒΔ- 

Ὀεῖ. Οοά. ναί. 754. Βαροεῖ: ἐὰν ἀπ- ᾿ 
ἀγγώλω καὶ ὦ λόγω, ἡπεε Ἰεοίο τοὶ- 

Ῥχεείοσοπαβδ νἰἀείον. 

αγγέλλω. Ἡογοδ. καταγγίλλεται, 
κῃρύσσεται. 
ΚΑΤΑΓΙΈ ΛΑΣΤΟΣ, γἱαουΐμ. θΔΡ. 

ΧΥΤΙ. 8. καταγέλαστον εὐλάβειαν ἐνόο" 
σουν, τί ἀξοιίο ἐπιοτε ἰαπρμεδαπέ. 

ΚΑΤΑΤΈΔΑΊ, ἀεγίάροα. γη 0 ΓΝ, 
διῖπ οοπίοπιρίμὶ. Οεα. ΧΧΧΝΊΤΙ]. 
28. --- ΘΓ ἐγεδέεοο. Μιο. ΗΠ]. 7. 

--νν» “ιϑφαππο. 900. ΙΧ. 98. 

ΧΧΙ. 8. Ρτγον. ΧΥΤ]. ὅ. ΧΧΧ, 17. 
- Ὧν» ἐχειΐίο. ῬΕ. ΧΧΙΝ. 4. μηδὲ 

καταγελασάτωσάν με οἱ ἐχϑροΐ μου, Ἠ6- 
αυς ἀεγίάεαπέ τας ἱπίυοὶ χροὶ. Ρ]6- 
τίαυς βίδίαμπίἭ, 608 Ἰορῖβθθ ἢ »γῦν 

856 ΠΠυϑσαπάδ ροϊϊυ8 τε με νοσβίο 

61. Αγδϑῖοα, ἴῃ αὐ ὡνλα Οοη]. 
ΕΝ. ποεῖ οἰαποιζωνι τ ἰαέδηίεῦ 
γιέ, ἐτμδτισιέ. Οὐϊοτια Ἰες Οο;- 
δίγα τον χατωγελάω οὑπὶ ΟΑ80 40 87- 
ἴο, αυεπιδηήτηοδυμι εἴ ϑίσδο. Υ1. 
12. ΑἸΪδ6 εἰ Ρ υσίπηαπι οὐχ οδδὰ 56- 
οταο. --- ΓΙ. τράθο. 3 Ῥαν. ΧΧΧ. 

10. Ζοὗ. Υ. 92, Ῥχγον. ΧΧΙΧΣ. 9. δ 
Ι, ὃ 

"ἃ 
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«φρο ίρουμβ ἤκοροσυα: ἢ ΙΓ κου Ἢ 
εἰνὶ ἱψυτα καγαγελᾶτα, Ῥοίοσί, αἱ 
Δα ὑχῷ τλεῖο, μαινζαξας: ϑγτωσοδοῖ. 
ΓΑρκέα, π 18. Αὐδὸ ψυσίιἢ. 
ΧΗ. 11. δίνας. Υ1]. 12. 

. ΚΑΤΑΥΒΑΩΣ, ἀρείεο, ἐμᾷ ῥσίημ. 
ὐπδ» ἀετίεϊο, ΨἹτα οἱ Ἴνα δὰ, Ῥε, 
ΧῚ 111. 14. ἥοὰ βοξεαὶ αυοαυθ ΠΝ 
δὰ δ.) ΣΟΙΟΣΙΙ. --- ΕΝ »ωϊοὶδ. 

ΜΙιεὰ. 1.10. Ἰμερὶς ΓΞ» 4 

δ ἡδδοοῖς, ἀελίδεενε, αμρὰ ἂς οχἶθ μἷδ- 
Ὁ. αυὶ ἐπ οϑοϊίππο οοπθρίσιυδ εϑῖ, 
δρείρὶ ροίεδῖ: Εοχίδεθε δυΐθω Ἰσοὺ 
καταγίλωτα, ᾳφυοᾷ ὀχ ἶροῖ 101 Οοτα- 
»ἷος,, κεροπεπάτπι οοἱ χατὼ γέλωτα, 
ἊΣ μορεῖ γαῖο. 1 λίδαςς. Χ. 70. ἐγὼ 
δὲ ἐγενήϑῃν εἰς χαταγίλωτα, Εβο νψεῖο 
δεςίυα διὰ ἰὴ ᾿υὐϊδτίυτη. Ῥἢδνοσίῃη. 
καταγίλως, ὀνειδισμὸς, ἐξουδένωσις. 
Ιάδιι: χαγαγίλως, ὃ φολὺς κατὰ τινὸς 

6 γέλως. 

᾿ΞΑΤΑΡΒΡΑΣΚΩ, δέθδϑοο. ποῦ» 

οαπίιεε. ἴε5. ΧΙ. 4. ἕως ἂν χατα- 
γηάσητί, ἷ, 4. ἰπ1]ῦο οοτηχηδίί8 ἕως 

γήρως. 
, ΚΑΤΑΤΙΝΟΜΑΙ͂, νεγρον, λαδίίο, 
ΟΘαΙΒΩΓΟν., ΦΩΡΠ ΘΓ ΕΟ. δὺν δρέῖεο, ἢα- 

δέξο. ευῖ. ΙΧ. 9. κατεγενόμην ἐν τῷ 
ἔρι τισσαράχοασα ἡμέρας, οοπυπογαδαν 

5» λαδμαιο. Ἐχοᾶ. Χ. 48. «ἂἄ- 
Ὅν (50. τόποιρ)» ἢ κατεγίνοντο, ἴπι ΟἿ- 
αἰραα Ἰοοΐθ, χαΐθυδ. λαδὲ 
“ΊΡὉ λαδίϊο.. Νυμι. Υ'΄, 8. ἐν οἷς 

ἐγὼ καταγίνομαι ἐν αὐτοῖς, ἱπ αυΐθυ8 
έμο λαδέϊο ἑπιξον 1106. 

ΚΑΤΑΓΙΝΩΣΚΩ, οὐορηοβοο, ἱπίεῖς 
ἕδρο, μετοὶρίο, οοπάξεηιμο. γ"» 
ἐπ γα οὐπάρηιπο. δυϊ. ΧΧΥ͂. 1. 
δὲ τῷ δικωοῦν ορροπίίυν. -- ν 

« ἐποοιῦρο. Ῥτον. ΧΧΝΤ]]. 11. σὰς δ 
ἀνοθθμ ,καταγνῴσεται αὐτοῦ, οτητὶδ 
ὁῖοὸ Ῥυμᾷάθπα ρεμδέες οορηῤένκηε ἦκα» 

δεδὲε ἔην; δὲ Αι. οὐ ΤΗροά. 
νοοθ ἐξηχμάφων τὶ διιης. Ἐοχίαβδθ 
ἰοῦ Ασαϑίρατα ἱ 
νεσῆο ὝΡ ἢ. } κυρ)εοοσμηι, αΐα 

.ο πὸ 

ΡΝ Νωα νἄξος ἐσὲ οὐδδρέκαν; 

οραμβεηρεῖέ, -:-- “ὌΚ Ὁ, μειενατίρον, οἷν 

»Ῥαης οοπέγαδο. ϑιγιαχη. ͵οε. ΥΠ.1. “ 
ἩΜαδδὶυ8 ἐπ (οιϊηηοηίς. δὰ ἢ. ]. 
119.: Ψψογρυπι χὰ τεδάϊε ἢ. 

ϑΥθντβοῖυβ καταγινώσκειν, Ἀ. 6. ο0π4 
ἐεππΐεπι περίρετε αἰγηέ τείοεγε, ηπο- 
τοοΐο εἰμι ἀλυγραυιτον οαρ. ΧΧΊΙ. 
οἰ 41118 ββογθβὲ ραρίπε ἰοοῖβ. Ηδᾶς 
Ἰεσομθ 6 ϑυγίδοο οἰδοία, υἱ Ῥθῃ6 
τλοηυδ δα ἢ. 1. Θομδγεεηθεγρίυ, 
ΒΙΠΟΘΥΪΟΥ οε {Π|14, αὐυδτη Μομιῖ. εἰ 
Οὐ ϑθ δου 6 οο. 4511. εἰ Οοἱδ). ας 
]. Ρτοϊαϊεγαπί, κατεφρόνησαν. δεά πος 
κατεφρόνησαν σοτηχησᾶε ἢϊς Ἰοσυτῃ ἢδ- 

Ῥοββ6 τοὶ νἱἀδῖιν, δοὰ σερο- 
ὩΘΏΘ τ 6686 καγεφρονήϑησαν. -Ὄνρ» 

τέρτοῦο. ϑγτητα. ζ0Ὁ. ΧΙ]. 6. υδί 
γεργελεμάετε ποῖδὶ. ψυχαί. Ὀδπὸ - 
ἑάοῖγοο ἦρεε πιε γἐρτελεηάο. 8ὶν. ΧΙΝ. 
τιρατς μος, οὗ οὗ χατέγνω ἢ ἡ αὖ- 

᾿ βέίεων, ᾳαυθτῃ ῥα τ Βρεήόρυρ 
ἐμ τῶι ὩΘῸ ἀδ σταυίογα δἤᾳυο ἀ6- 
Ἠεῖο τοι ἰζιαί, τειολογᾶεί, δηρὶς εἰ 
πα δ Ηοο αυοᾳυς νοϊυΐϊξ α]- 

μὲ πρη ἠαδιὲξ απϑπὲ δμὲ ἐρὶδ- 
πάπαν . ΧΙΧ. ὅδ. καταγνωσ)ήφεγοι, 
υἱδωρογαἤξέωτ, 8. πιεγείιν τοργελον- 
δίΟΜΕΗΙ. 
ΚΑΤΑΓΜΑ, "αοίωγα. Πβδν ἀἄο- 

ἔσγ. Ἰχοετί, Ῥβαῖα. ΟΧΈΥΨΙ. 8 

ΚΑΤΑΎΝΥΜΙ. Υἱὲ κατάγω. 
ΚΑΤΑΊΝΩΣΙΣ, οοπαεπιπαίίο. ϑῖν. 

Υ. 17. 
ΚΑΤΑΓΟΓΣΓΎ ΖΩ, οδηκμγπετο, αὐ- 

υέγδ αἰέχιιεπι πΙμΥΉ ΤῸ. 1 Μδος. 
ΧΙ. 80. 
ΚΑΤΑΡΡΑΦΩ, δογίδο, πομο 

οοπδογῖδο. ΔΌΣ Ηορβ. 2μδεονυ, μέ 

αδοσπάεγε οΐαηι, 96. γεζεγεμάο ἐκ 
δοτὶρίμηι, δογίδεπάο. 2 Ῥαν. ΧΧ. 85. 
γυϊΐϊχ. φια αἰρεεεῖξ. ---- ἢ» δογίδο. 

Εχ. ΧΥ͂ΊΙ. 14. ΧΧΧΙΙ. 14. Νυκα, 
ΧΙ, 426. 700. ΧΙ]. 236. χατέγραψας 
κατ᾽ ἐμοῦ κακὰ, ΟΟΠΒΟΣΙ ρ9|88} ἰδμαύδσι 

ΤΩ ]1166 (Ατ. ( «᾿Ξ, ὑοπρτεραυῖ 

- 



Κανάγχω. 

« ἀϊρμοειε ας ἐαωδίεε ἣπ ἔμτηας), Ἦ. ὁ. 
ἀεογευῖδίν Οὐ Τ ἃ το τηαἶδ. Ηοα. ΠΗ]. 
12. υλὲ γγὸ καταγράψω Αγδῦϑ 16- 
θα υἱάεῖαν χαταράξω, οοποκέξαηι. 

γετεῖς εὐτνι ς 5}. Ἐχοὰ, ΧΧΧΙΙ. 

1δ. κασωγράφειν ἐπὶ ὶ. η. ἐγγράφειν, 
ἐπ 4800 εἰ οοιουίκίον ἰῃ οοῇά, 
Ἵ Μδος. ΙΧ. 29. οὖ χατεγράφη, ποπ 
Φηεπὶ ἐμενὶς πιαπάαία : ϑὶ καταγρά» 
ῥα» ὨΟῺ ἴδτη οονδογδεζε ποῖδξ, ατιδυὰ 

ὃ δογίδεγε αἰχρὶϊοίτετ, οὐκείρπατοε ἐξίε- 
τ: Ἑατὰ ἴῃ οὐτηροιίξίοπα βαρ 
τεδυσδκι. ὙΙΔ6 ἱπῆτα 8. ν. χατα- 

1) Ἰοοο Ἐδίδεν. Ε1. 29. βρες. 
Ρίυξ. νἱὰε 8. ν. χαταχωρίζω. 

1 Μδος. ΧΙ͂Ν. 426. χατίγραψαν ἐν 
δέλτως δ πρρδαι Βεδροχι δος ρἼοθδα 
Ἠσογ οἷ : χατέγραψαν, κατίξυσα». 
ΚΑΤΑΊΤΧΩ, “ἰγαπχιο. νυ» 

Ἦρι, ἀεργπο. Ὑμεοά. Ψψυά. ΧΙ. 
ς 835. πατάγχουσα κατῆγξάς με, πΒῖτδτι- 

81} χηθ, ἢ. 6. ἢ 6χ- 

νἱά. εὔδιι ῬΒαγουίηινβ ἴῃ χατεαγότος. 

ΚΑΥΔΊΩ, ΚΑΤΑΓΝΥΏ, ΚΑΤΑ΄- 
ΤΓΝΥΜΙ, οὐ τίπρο. »» αδεοὶνάθο. 

ϑεσειι. ΧΙ ΤΠ. 95. χατιάχϑη κέρας 
Μωὰβ, οονίτασίκηι ἐσὲ οογτα Μοδῦ. 
Ἡδοεγοΐ. χατεάχθη (εἰς εηΐνμὰ ἰδ .6 1.» 
ἀυτ ἐσ «9}6γετὰ. 1. 6. ῬΧῸ χαειάθη), 

ἃ χατϑλάσγη, κατιβάλλετο, ἐτίϑετο. ---- 
ὔὖϑν ἡσίίμτο. ΗδΔΌ. 111. 11. ἐν ϑυμῷ 
κατάξες ἔϑνη, - ἴπ ἴγὰ ΟΟΉζΓίπρες ροτν- 
[ε5. Μαΐε ἴθ] χατάξως 4 Μομίδειυ- 
Οὐμΐο ὙΕΙΓΕΓΟΣ μὲῦ ἀείγαλει, οἱ ἃ 
Ὑτοταυλῖο ἴῃ (οποογὰ, χοϊδίυπι οδῖ 
«κἱ χατάγω, ἀεάμοο. ἘἈεαάοπάυμι 
εβὲ ρμοζιιβ οοπ γίηρεε. 1 ΧΧ ἔοτίδϑ- 
8)ὲ ἱορατοτς ὯΝ 8 Υξν δαπρεοτο, 

4 Θἴδηι ᾿πηρτθβϑος ἰθοιομὶ 
ΒΟΏΒΌΠΣ ὩΟΣ τηαἷα οοηνδηϊξ, 

« ΝΟΌΣ ονοάαπί, ΓΧῚΧ {ταπρῖυ- 
Ἦν6θε “ατήσεις, (011. 1.8. ΧΧΥ. 10. 
“- τῆ ͵απρο, οοπέμπαο, οοπίετο. 

2 ὅρια, ΧΧΙΠ]. 85. χατάξας τόξον, 
ΘΟΠΡΣἸηροτια δΥΟΌμΩ. --- Ὑ77}9, 5 ́η.- 

4ο. Αἱ Ῥεους. ΧΧΧΙΠ. 11. χάκαξον 
ὀαφών, ἔσευσο Ἰυμήροα, ϑες. αι. διὰ 

1,4 

161 Κανάφω. 

Ρτό πάταξον ἐουΐδδϑθ 1ε ἱπὲ - 
φάταξον, αυοὰ γεϊίχαὶ ἰρτὶ Βαρθπῖ, 
ϑγτηχηδοῖ. Ρ8. ΕΧΥΤ]. 24." χατάξῃ, ἢ 
δι. Οἱ] δη8 ὕὑπὰ8 ἈὈΓῸ ἱπηρ 6880 
συγκατιάξῃ. --- ΠΟΥ: ἰοίογ. ΑἹ. 

Ῥε. ΟΧΙ,ΥΊ. 8. κατεαγμένα, 7γαοία. 
-- ὭΨ. ὑγάπρο. ϑγππω, Ῥβ. ἢ, 
18. κατοαγυΐι. 86 νετῦα κανσεωγυῖε 
ὄγονεν ἡ μὸν δυηΐ 6 ἴοοο 
Ὁ56Ὀ 1} (Οοεξαπιθηξ. Ρ. 4319.) χωηδῖθ 

ἐπ] οοῖο πὰς ἰΓαπβἰδῖδ, 1 6 60118- 
[ἴομθ τοχῖῦ ἘΕυρεῦδίδτΐ αυΐϑαι8 
νίάογε ροϊόδι. 5 . Βα. ΕΧΥΊΠ. ἐς 
49]. χαφίαξε, εἰ ΡΒ. ΧΙΊΙΙ. 8. χατ- 
εὐξεςς. (ἀοπίος Μαιῆ. ΧΙἧ. 420. 
ϑδυϊὰδ9: κανιάγῳ χαὶ κατεωγότα, χε» 
κλασμένα. ῬδΒδΥΟΥ. χατιαγὼς, κατα- 
ἡλάσας. ἴάεστα: οὐ κολῥῥ: ἔχει ἔὅμα 

ὦ, τὸ χλὰ, κείμενος ἦχα, ὁ μϑ- 
κί ἦγα, καὶ ' ἀκυλύδιν τρμ ὅϑεν 
μετοχὴ ὁ ἐαγὼς, καὶ σὸ ἐξ αὐτοῦ κατε- 
αγώς. Μιάε 1,6χ. Ν. Τ. κα. ἢ. ν. 

ΚΑΤΑΊΤΩ, ἀεάμοο, ἀφγιοῖο, ἀείπγ- ἢ 
δο, {αοὶο ἀεδοεμάεγε. 907 δ(ἴεο. 

Ρε. ΧΧΧ. 42. καταχϑείησαν εἰς ἄδου, 
ἀείετδεπίμν ἐπ ἐπζεγμιπι. Ἐσγίαδββα 
Ἰεχοσυηῖ: Δ Ὃν ργο)ιοϊαπέμτ, υἱ 

οἴἶδιη ΟὉμδ δβοιβ ἰοριὶ, δ ΠΟ ν »ηο- 

7 οεγε. ΑἸῈΙ νεοσίογο στηδίυπξ : οὑπὶ 
ἀοϊοτο δὸ τησοζο πὶ ἱπίθσῃο 8116.- 
δπῖ. ΜΙΗ δυΐοι υὰχχ χαταχϑείη-. 
σαν ἀξ διὸ δια] ἀϊδδβ6 νἹἀθηῖαν οὗ 
νόοοοῖι δοαυδηΐθιῃ, αἴ νοσβϑίο νοςΐϑ 
7) Ρτόγϑιιβ Ἐχοϊ οσιξ : δχβοίῃ- 

ἀδηίυγ, οἱ ἱῃ βορυΐοσυ ἀοεἰτι8}- 
ἴαγ. --- 22 ἘΠΡΒ. δ δὴ, σέ- 

πίγε ζαοῖο. Ὅτι. ΧΧΧΥΊΤΙ. 27. υδί 
ἴῃ οοὐά. οὐὰλ ἄγειν ῬῪδΙτηυ ΘΟ, 
ὑπᾶθ Ἰυσυ θηῖεσς δρραζεῖ, κατάγειν 
δβ86 ἄμοεσγέ βἰτυρ] οἰἴαν. ---- ΟΥ̓Δ» 

ΗΙρἢ. ππαρπεπὶ Καοῖο. 168. ΙΧ, 8. 
χκατήγαγες ἐν εὐφροσύνῃ. [1 Ἔροτυΐῖ 

ΟΣ δ ἌΣ φὴς ἀεάκοετε 
ἐηαπίδηι, οἱ αεειοίασεγοα σῆς απ» 
διίαπάο, δαὶ ρεάείεπέϊπι ἀεάδοετε. ---- 
νλ, ΗΒ. ἃ »} ἔαπβετε οιο. 

Ιςβ. ΧΧΥ,Ι. δ. κατάξεις ἕως ἐδάφους.--» 



Καζάγο. 

ὙΎν) 596 ροϊεοιηυμη ἰη ΗΔ, 

Ὅν) ἀξεσεπάο, ἀεξοεπάετε γαοῖο. 

σεη. ΧΧΧΙΧ. 1, οὗ κατήγαγον ἐχεῖ, 
αυϊ ΠΠΠὰπὶ οὸ ἀδάμοοδαπί. Οδπαβ. 
ΧΙ]. 88. κατάξετί μου τὸ γῆρας μο- 
τὰ λύπης εἰς ἄδου, ἀοϑοοπάεγε 7ποϊεί 
ΤῚ6 56 ΏΘΤΏ ΟΠ} ἀΟ]ΟΓΘ ἴῃ Βαρα ]οΓυτΩ. 
γ1άο 6εΓ 1 ὅδ. 11. δ. 1 Βορ. 11. 6. 
κατάγει, μεγηιἐ{!, μὲ ἀεαάμοαίωτ, δὰ 
ἀεεξοοπάαί. Ῥβ. 1,Χ. 7. ἐν ὀργῇ λαοὺς 

ὁ χατάξεις : δὶ κατάξεις ΠῚ 68: 00η- 

6 

Δ, 

ϑίπρεε, αἰ Ἡϊδτουγταυβ ἴῃ ἘΡίἰβί. 
Δ ϑυπίδμ ἱπίεγργοίδειβ δαί, μοί: 
ἄδοτδνι αθὲ5, αἴ ἷς βαϊιυσατα ἃ χατ- 
ἄγω, ΠΟ γΕΙῸ ἃ χαταγνύω. ὙΙὰΘ 
εἴ Ρ5. ΠῚ. 46. Απιοβ ἴχΧ. 4. Αρά. 
Υ. 8. εἴ οοηΐεν [,. Βοβ. Ρσοϊερ. ἴῃ 
ΙΧΧ [πεϊ. ο. 8. Ῥτον. Υ͂. ὅ. χατά- 
γουσὶ, ἈὈῚ ποη Ἰερογιης ΓΤ», 56 

Γ᾽ 76». ΙΧ. 17. καταγαγίτω- 

σαν οἱ ὀφαλμοὶ ὑμῶν δάκρυα, ἀεαμοαπέ 
ΟΟῸ]: γεβίγὶ Ἰδογγταδβ. ὙΙάα εἰ 76γ. 
ΧΙΠ. 17. ΤΉγεη. 1. 17. -- ρὸο, 

τεοίμα δμπι. 1 ἤδρ. ΥἹ. 84. χρυσίῳ 
χαταγομάνῳ, ΔΌΤΟ αἰάμοίο. --- Σ), 

αάδρεγβο. 168. 1(Χ11Π1|. 8. κατήγαγον 
φσὸ αἷμα αὐτῶν εἰς τὴν γῆν. Οοηδιάο- 
γιὰηΐ ἤυης νεογϑυζα οἴ Υ. βοχῖο 
Βυ)υδ οδρίεβ. -- ἢ. Εσ. ΧΙΙ͂Ρ. 

14. υδὶ Βομ ΘΓ Β ΠΟΠ γη8]6 οοπ]οϊξ 
ῬΙῸ χατάξουσι ΤΕρομοΠαυγω 6886 χαὶ 
τάξουσι. ( ετῖε ἴα] χυοαὰα Παρεὶ 
Ῥοπεηΐ. --- Σγτ, ἀοηποῦ. ΤΉΏγρη. 1. 

14. εεϊνατυηΐ ΣΤ» ἀοπιπαίμς 

εδὲ εἰ, δ Ὑ» ἀεδοομάεγε, Ἰάετη να- 

ἰδεῖ ἀς νεγϑίοπο Τῃθοάοί. Ρ8. ΧΙ ΙΧ. 
16. 4] ῥΓῸ 57.},Ἠ ἄἀοηιέπαδωπέμν, 

ἰορῖς γ7}) 6 ΤῊΝ --- "Ὁ, δοηο. 
ες. ΧΙΧ. 8. χατάξω. δεὰ χη οῦ 
δβῖ Ἰθοίίο οοὐὰ,, φαοβ ΝΟΌΣ. 8 ἀϊοὶς 
ἤδΡεσ χαὶ τάξω, αυθ αυοαυς τὸ- 
Ῥετιτυτ ἰπ ογβ. Αταῦ. οἱ Οοά. ὅ'γτσ. 
Ἡδχαρ]ασὶ. Μιὰς χυοαυθ βυρτα 8. 
ν. 12}: -τ γϑὺ» ἀΐροπο. Ρᾳ. ΧΧΙ. 

6. ---.- συν» ΡΙΒ. ᾳ. ἀ. τεασίο, Ὦ. 6. 

Φεχίμρί οὶ ποὺ ἐαίταλο, δυϊ σοχίαηι 
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γέενι τεϊδπσμο. ΑἹ, βες. φᾷ. (οιαρὶ. 
Ἐκεῖ, ΧΧΧΙ͂Χ. 3. κατάξω. Τιυά. 
ἂς Ὠίοα ἴθ Οτεῖοα ὅϑδοσα δὰ ἢ. 1. 
γοοθὶ Ηδρσ. 1]}υθῖταῖι 6 Ἰΐησυα 
ΕΚ ορίοα, ἴθ αυὰ ἡ δϑὲ απιδε- 

ατγε, Ὀδέγε, εἴ ἴῃ (οπ]υκζαῦοῃςε [ΓΔῃ- 
βνα φιαχωαυέγμπι ἄμοεγε οὲ δοίμ- ἢ 
σεγε. Ἡϊΐϊης ψυϊμαῦσα: φεάμοαηι ἐξ. 
ϑδίγας. ΧΧΙΊ. 90. ὁ νύσσων ὀφγαλμὸν 
κατάξει δάκρυα, υδὶ κατάγειν εεῖ εἶξ-- 
ΘΕ, 40.881 ἀράμοετε, ο0}1. ΧΧΧΥΙΠΙΙ. 
16. υδἱ χατάγειν δάχρυα εεὲ εἐβϑμη- 
ἄετε ἰαονγπιαξ. 
ΚΑΤΑΔΑΜΑΊΖΩ, ἄθπιο, ρεγάοηιο, 

οἰΐδτη βθῆβιι ὙθΏΘσθο σμδέρο. χῦτι 

αγο. Ζυα. ΧΙΨ. 18. εἰ μὴ χατεδαμά.--: 
σατί μου τὴν δάμαλιν, ᾿τΪϊδὶ ἀΟμγυ 556 Ἐ18 Ὁ 
τηθδῖὴ νἹΠ]δ. ὙΨὙΙά6 [πξΐ. δά ἢ. 1. 
ΒΚΑΤΑΔΑΠΑΝΑΊΏ, οσομδεηιο, ἐπι- 

Ῥεμπάο, διιρείμα ζαοῖο. Ὅγχδς. ν. 91. 
κατιδαπάνουν τὰ ἐκὶ τῆς τρααέξης 9866. 
Οομρ!αῖ. ἘΒεϊίααΐ Πἰρτὶ Βαροπς ἐδα- ς 
«τάνων. 
ΚΑΤΑΔΑΠΑΝΑΓΌΜΑΙ, οομδεηιο τ. 

860. Υ΄. 14. ἐν δὲ τῇ καχίᾳ ἡμῶν κατε- 
δωπανήδημεν, ἴπ τηΔ] ἴα ποϑίσα οὐπ-α 
διρηἐξ δεπιμδ, Ἀ. 6. ροτειπαάνπ ποδὲς 
μι. 

ΚΑΤΑΔΕΈΣΤΕΡΟΣ ΕΓΜ], ἐη- 
ὕενῖον διεπι. 9 :γ), οαάο. ϑγτατα. “00. 

ΧΠ]. 2. παης ἱπέδεῖοῦ ϑυπὶ γϑϑῖγὶ, 
ΠΘΙΠΡΘ βδρ  βη[α ἃς συ θηξδ : υπᾶς 
ΤΧΧ πο τηδῖα ἐγδηβι]δγιης ἀσὺν- 
“τώτιρος. ὙΒΘΟΡΗ. Οἤαγ. Ρσοστη. 
8. 2 βομῖη. ς. Οἰδαῖρῃ. Ρ. 434. Τ΄ 
ΤΙ. Υ . ᾿ 

ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΜΙ, οεἰεπάο, ἀε- καὶ 
ὁπομείτο, ἄθοδο, ογθο, αμοίοτ δέηι, ἐπ- 
υεπίο. γᾷ, Ραίετ, ἴξ. αειοίον. φηαβ: 

ΓΝ. 20. ὀξτῶ ἦν ὁ καταδείξας (0Ὁ] 
ΠΟ. Ἰερεγυπε δ9 3, αἵ ποῃπυ}]} 7ὰ- 

αϊοαγαητ) Ψαλτήριον καὶ κάραν, Ὠϊς 
ἐπυεπὶξ Ῥϑ88] του τη οἵ οἰἴματατα. Εο- 
ἄθπι βϑῆβιι σούρυτθ δριὰ αἱϊος 
βου ρίοσεβ οσουστῖι. Ηοτζοάοίυ 1 0. 
Ι. ο. 171. χαὶ γὰρ ἐσὶ τὰ χράνεα λό- 
φους ἐκιδέεσγαι, Κᾶρες εἰσὶ οἱ καταδέ- 
ξαντες, εἰεδηΐηι ξαΐεας οτἰοἰὲδ αἰϊέσανε 
(ατες ἱπυεπογμηέ, οἱ Τρ. 1. ο. 168. 
οἱ δὲ Φωκαιέες οὗτοι ναυτιλήῃαι μακρῇσι 



Κατωδέοριαι. 

“ρῶτω Ἑλλήνων ὦ καὶ φόν τὸ 
᾿Αδρίην καὶ τὴν Τυρσηνΐην οὗτοί εἶσι οἱ 
χαταδέξαντες. λιοάοΥ. 8:15. 1.1. 1. 
Ρ. 18. ἀε 1β]4ες οἱ Μεσουσίο : τού- 
τοὺς δὲ καὶ τελετὰς καταδεῖξαι, καὶ 
«ολλὰ μυσειχῶς εἰσηγήσασϑαι. ---- δ 2» 

ογεο. ἴε8. ΧΙ,. 95. τίς κατέδειξε ταῦτα 
πάντα; αιὶ8 ογεαυϊξ (ργέπιμα πι|0ν- 
εἰγαυὶ, ἱπυεηΐ) τς οὐηπῖα Ὁ ὅ86- 
οὐπάυτι ΜΙ Π86}19 ἰῃ Β. Ο. Τ. ΙΧ. 

δ Ῥ. 178, Ἰεβεταπῖ κ5 7. Ῥὲτ Τα ει, 

Αχδῦ. [{εὰν», ἑποίρέγε ἐχοορίίαγε. 

για σαρτα 8. νυ. δείκνυμω. [ο]ά. ΧΙ. 
40. ΧΙΙΠΙ. 15. ὁ καταδείξας ᾿Ισραὴλ. 
βααλία ὑμῶν (Ἰερε αὐτῶν), 4} οοη.- 
εἰμὶ δε 6} χορεῖθ. ἴῃ Βδὸ δϑῆπῃ 
τρίίοπε ρυζαγυπί νοσεῖ δ 95 ".}. 

δοορίοημἄδσει 6886, ἴδ αἱ οοπϊυη- 
ξετοῖασ οὔτ βααυθπῆθυ8. --- Ὕ» 

ότπιο. 1.5. ΧΙ. 18. Θειὸς, ὁ χατα- 
ὁ δείξας τὴν γῆν, Πευ5, 41 ἰεστατι 

οτεαυιΐ. 

ΚΑΤΑΔΕΌΜΑΙ, ἀδρυεοοῦ, ΤΌρΟ, 
Ῥτέοοτ. ἸΓΑΓΝῚ Ηρ. σταΐέαπι ρείο. 

Οεη. ΧΙ.11. 21. ὅτε χατεδέετο ἡμῶν, 
οὐπὶ ΠΟΒ ὨΙεΟαΤΕΪΆΤ. ---- τ σΕτο- 

ἰο. 165. 1.11. 10. οὗ χατεδεήϑης μου, 

ΠΟ ἴ26 ρτγευαίμα 65. ἵεροτυπίὶ 

ΘΠ ἴῃ ῬΙΒ6Ι, 0] ποῖδί ἐπὲσο τῸ- 

ἔαγε ἂς ἀεργεοατὶ. Οὐομῖ. Θίχαοηβ 
ἀ Ρ. ὅδ6. Αᾳυϊᾳ αὐυοαυθ Ἀ. ]. νοοὺβ 
λ,τανεύδιν ᾿.ι50}8 68ῖ. 
ΚΑΤΑΔΕῬΡῬΜΗ, οιεία, ρεϊϊὲδ οαρὶ- 

ἐφ. ἃ Μδος. Ἴ]. 7. τὸ τῆς καταδίρ- 
μης - υὐὶ 411} βαῦθηςξ χιφαλῆς δέρμα. 

ΚΑΤΑΔΕΣΜΕΥΏ, ἤρο, αἰϊέρο, 
οὗἶερο, αὐἀδίτίπρο. ϑδῖτ. ὟΤ]. 9. μὴ 
καταδεσμεύσῃς δὶς ἁμαρτίαν, πε αἰϊέρσεε 
δὲς ρεσοαίμηι, Ἦ. 6. ἑέεγες ρμεοσαέμηι, 
Ναίῃ καταδισμεύειν ἁμαρτίαν ποίδϊ 

ε εἴτα] οῖτον ρέσοατε, Ῥεσοασία οοπερεξο 
ἔστε, αὐἱὰ ταϑῖδρβουύῖοα αἰορατὶ εα 
ἀϊοσυπίαν, σείδις δἰμάεπιης εἰ ορεέγαπι 
ἄσνπια. ἙἘσχετορὶα δΒεαρεῖ ΟἸδεβίιιβ 
ῬΒΠοὶ. 5. ν. 1191. 864. εἀ. ὨΔΔ.!. 
Τ1λπάϊυβ δὰ ἢ. ἰ. δηϊταδάνοσος, χατὰ- 
δεσμεύειν 6556 οὐϊέραγε, αποὰ Βεορὶυ8 
ἀϊοείταν ὧς νυϊπεσῖραβ, οὐίέραγε ρέο-͵ 
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οαία νδῖο «6886 ἑμάμσετε 
γπαΐωπι σπέρεμηι ἀξηνμίοενε 
ἱπᾶε, αὐυοὰ δὰ δεηβυτ δἰιηδί, οϑὶ 
δαρέμδ ρεοῦσατε. ϑ'οα δες 1ηζεῦργο- 
(δῖ]ο τοδὶ πἰτηΐβ οοπίογία 6586 υἹὰ6- 
ἴὰγ. (αΐοσυμι ῥγὸ χαταδεσμεύσῃς 
41} ΠΡ τὶ 101 Βαροηΐ: δεσμεύσῃς. Μὰ 6 
ΒΌΡΓΑ 8. ν. δεσμεύω. δῖν. ΧΧΧ. 7. 
καταδεσμεούσε τραύματα αὐτοῦ, οδίϊσα- 
δὲξ νΌΪ] ποτα οἾυ8. 
ΚΑΤΑΔΕΣΜΟΣ, ἥραπιεπ, ἔρα- 

"πεπέμπι. Ὁ 3ΤῚ, ΡΒ. ἐξφογ. 168. 1.6. 4 

καταδίσμους. : 
ΚΑΤΑΔΕΧΟΜΑΙ, σαρίο, φιδοὶρῖο, 

σεοὲρίο, αὐηεϊίο. γ.γγ, ἨΙΡΗ. ἃ Ὧ2» 

ἐπίεϊϊεσο. Ὥεαι. ΧΧΧΙ]Π. 20. ταῦτα 
καταδεξάσϑωσαν εἰς τὸν ἐπιόντα χρόνον, 
ἢος σαρίαπέ ἴῃ ἰειηρυ8 ἔτ ΓΊΙΠΙ. ---- 
ὙΥ» νυοἰωπίαγα. Ἐχοά. ΧΧΧΥ, 

δ. ὁ καταδεχόμενος ἦν τῇ καρδίᾳ, διιδοῖ- 
»ῖοηε ἱπ οοτάε, Ἀ. 6.» αἵ θ6;6 δπβία- 
Ι Ψυϊραῖιδ, υοἱμπίατιμα εἰ ῬΤΟΜΟ 
απέηιο. 

ΚΑΤΑΔΕΏ, ἐἶρο, οὐίϊφο, αἰϊέρο. 
ΌΠΠ, ἩΠΕΡ. αἰδείπιμίο πίε. 1 

ες. ΧΧ, 38. χατεδήσατο ἐν τελαμῶνι͵ 
φοὺς ὀφ᾿ναλμοὺς αὐτοῦ: υἱοὶ νεῖ δα βοῃ-͵ 
ΒΌΠῚ ταϑροχογαπῖ, υἴ οὲ ΟΠ]. Ῥα- 
ΓΆΡ Γ., αἱ μαρεὶ νον εἰ ἑπυοίυϊξ, 

οδυοῖυϊέ, γεὶ δοοδροσαῃΐ ρσὸ ΦΔΠΏΝν 

δῖνθ ἀδοθρίὶ βίσα παῖς αἰ ηλυτη Ἰ:- 
[δγϑσαῃι, δῖν ᾳυοα οχίϑασηασιη άοτα 
οὕχα 60 6886 ῬΟΥ ΓΓΔΠΒη Δ οΠοτ 
Ἰογασιαι ΒοσηΟΖΘΏΘΔΑΓΌΣΩ, ---- τ» 

ἔσο. Ἐπεοῖ. ΧΧΧ. 21. ἰδοὺ οὐ κασι» 
διήϑῃ τοῦ δοθῆναι ἴασιν. ὥρα τηροπάστη 
1ΡῚ οϑὲ δ ἰοροπάυσο χαγοδίϑη, πὶ 
Ρ]εσίαυς οοἀά. μαῦρεπι. 10. ΧΧΧΙΝ. 
4. 16. --- Ὁ» ὁπέγο. Ι.5. ΧΙΥΙ. 

1. ϑοσγθο ἴδὶ δὲ 6 Ἰατηθηῖθ, φυΐϊ- 
θὺ8 ποτα ρογίδἀδ 4]]ΠΠρσδηζιτ. --- 
ὙΌν, οὐρμίαίις. Νυχι. ΧΙΧ, 1δ. καὶ 

σἂν σκεῦος, ὅσα οὐχὶ δεσμῷ καταδέδεφαι. 
ἐπ᾿ αὐτῷ, ογιμία νϑεβ, αυεξουῃαι18 
νἱ ποῦ ]ο ἰῃ 86 πο οοἰξσαΐα φμπέ. --- 
ον: 700. ΧΥῚ. 7. υδ]᾽ ἴαπλεα 

γετρδ γτοτηδοιῖ, κατίδησάς με. ἀδια- 
λέπστως ἐν ζυγῷ, ταἰϊπίταα σὰ Μοηί-. 

μέγας, 

,ὖ 



Κ δ ρί ͵ 

4 ἰωπρομὶο (ἡ ἤβιοιὰ ν. 7., φοὰ οιΐων 
Ὦτιιδίο δὰ οομρπιδεία οείανὶ ἱἰηὶ- 
ὥμχη τοΐξεγεοηῆα ϑυπί, δὲ Ἰορίέων 
ΓΝ Ὕ) ΥΘΌΡ ΓΙ)» ἴξα αξ ῥτὸ Ὑρὺ 
Βγταιαδοῦυβ Ἰεβουὶξ Ἵ ϑίγας. 

ΧΧΥΙ͂Ι. 421. τραῦμα καταδῆσαι, οδῖξ- 
ἔασε ψυΐησδ. (οηΐον Τὰς. Χ. 82. 

ΧΧΨΊΤΙΙΠ. 27. τὸ ἀργύριον καὶ τὸ 
ιενσίον σου κατάδησον, δἀιχοπίυσα οἱ 
δύυγυτι ἑσι αἰδέσα. Οομξ. δεσμὸς οἱ 

ὃ ἔνδεάμος. 

ΚΑΤΑΔΙΑΙΡΕΏ, ἄἀἰυΐίο. ΡΠ 

Ῥᾶι, 2οἐ]. ΠΠ. 2. τὴν γῆν μου κατεδ;- 
εἴλφιξο, (ΕΥΈ τι τρδᾶσῃ ἑρμέεν δὲ ἀδυϊάε- 
δακὶ, Ηφεγοῖι. χατεδιοείλονεο, κατεμε- 
εν το. [τὰ εἴ ἰπ ΟΙοββ. ΜΒΑ͂, ἴῃ 

ορβοίδϑβ, πἰδὶ αυοά [0ὲ νἱσθα ἰ6- 
ϑλθις κατιδιήλαντο. --- εαάο, 

ἑποϊάο, γ. 6. δύθογεβ, Ἰσηδ, Ἰαρί 468. 
βγαιτα. Ῥᾳ, ΧΧΥΠΠ. 7. καταδιας 

ὁ βοῦντος. ὅϑεῖταο [δὲ εθἴ ὧδ ἴ)εο, αυἱ 
Πυθα 5 οερρσπο εὐϊοῖϊς νοὶ βδιιεοϊϊαι 
ξυΐξυτα. ---- Δ), ΡΒ. ἀϊοϊάο. ῬΒΑΙνα. 

11. 9. καταδίελε τὰς γλώσσας αὐτῶν, 
ἀἰοϊάε ἔπρμαε δογώηι, Ἡ. 6. δοὶπάε 
ἐογπῆι οοπείϊα, 5. ἀΣδοογδε ἐος τεάκο. 
- Ὁ ῬΙΒ. εχίοἰϊζο. Ῥε. ΧΊΙΥΤΙ. 

12. καταδιίλεσϑε τὰς βάρεις αὐτῆς, ἀι- 
ν᾽ το, ἢ. 6. πωριεγαίε ἴαστεβϑ 6} 18. 
ϑγταρβοῖυβ 101 ΠΑρεῖ: διαμετρήσατε. 

ἀ ϑυϊάκε: χκαταδιήλεσϑε, μερίσατε. Ἠδ- 
Βεέ νοχ ερσ. Ββδῃς με τα ρευσάμι 
ἷῃ 1. ΟιΔ]4,, υσπάς εἴ Ὦ. ]. ἡ Ὁ 

βευδ ρμαυςὶ τιῖῖ, τεγίαης αἀἰυϊδέπι 
οον εὐ εγαῖε.  υὶσ. αἰείγι δέος ἀοηιοε.. 
Ἡϊΐοτοι. φεραγαίε ραίαξία εἶκε. ὅγτιιδ 
ἰσαπαῖυ]ς ἐγααϊοαίε, Ϊν. 6. μετίσμιις 
οῖίε, απ ευετίετε ροδεϊ ἐδ ραϊαέϊα. 
29 ἰΔ 1. ὅγε. εε (Βα) ά. 09) ἀε- 

δίνμεγα, Ῥετγάεγε παίδηί. 
“« ΚΑΈΑΔΙΚΑΊΖΩ, οὐπάεπεηο, γεν 
ποο. ΨΦΨΡ Ηΐρδ, Α »Φν ἰάδῃι. 

Ζοὰ. ΧΧΧΊΨ. 29. Ῥεαϊαι. ΧΟΙΙ. 
31. ὅγταιι.. 20}. ΓΧ. 209. --- 77, 

ῬΙΊΒ. σειν: Καοῖο. ΤΉΘοα. )6η. 1. 10. 
καταδικάσητε τὴν κιφαλήν μου τῷ βα- 
σιλαῖ, τευπι Γαοἱαέξές σαρμέ πιευπι τερὶ, 
Ἐν, ἃ, πιὸ ἐπ υζε ρμεγδομίμμι ἐπλισετείδε 
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αρκα γερό. ἴπο, δεὰ ϑεϊιοϊϊσπ δὶ 
μαθεὶ καταδιπασνῆναι! σοῦ. Εἰοσαι,- 
(εν ΧΧ χνδυνεύσω τῷ τ ν τιοχῆχῳ. Γ 
-- Γ2»» ΡΒ. ρεγϑετίο. Τ ΠΙ. 

86. Ομραπι αἰδογεηι Ῥεγυετγίεγε εϑὶ 
σονάεηιπατε ἐπϑοπέεπι. ---- νῶν ἐνε- 

ἀβίους ἔΐοτα σεμϑ. Ῥβαῖτα. ΟΥ̓. 6. 
α]ρ. οοπαειππαίμα. δὶς »Ὁ υο- 

110 τ λδϑς ΧΧΧΥ͂. 81. οἴ ἴῃ ἰωσυα 
ΕΥΣΉΥΟΣ δδιροῖασ, οὔβοσνβηῖα 

Τά. ἀδ Ὠΐεα δὰ ἢ. .. Ααάδ βϑδρ. 
Η. 20. ΧΙ. 11. εἰ ΧΙ! 15. 

ΚΑΤΑΔΥΚΗ͂, γὲς ἡμαϊοαία, ς0Ν- κα 
ἀενεναίϊο, πειίοία. ϑαρ. ΧΙ. 27. τὸ 
ψίρρα, τῆς χαταδίκης. Πεογοθιίυδ: χα- 
ταδίχη, κατάκρισις. 

ΚΑΤΑΔΙΩ, ΚΏ, ΡέγϑαΟΜΟΡ, δέπον, 
ἐπδέσμον, οησεὶ δέμάϊο δεοίογτ. ΔΙ 

ΗἸΡΗ. ρεγίωγδο, ξεείέπαγε Ἵοῖο. 2 
Ῥαγ. ΧΧΥῚΙ. 2 30. --- 0» Οὐ. 1 βδιῃ.- 

ΧΧΧ, 29. οὐ κατεδίωξαν μα ἡμῶν, 
ΠΟΙ δέοσμέξ σμεπέ (80. [αν  άθτα) πο- 
μίδεια. Ηΐο χαταδιώχεν ἰάδηα εξί ἃ 
ᾳυοα σορούεσϑω ὁαίσω Δαυὶδ, δεχμὶ 
Τραυϊάοηι. Οομέος Ματς. 1, 86. υδὶ 
κατεδίωξαν Θοάσθη 56 ῃβι αὐλοῦ “- 
Δ αὐλαγεο. 1 Ῥαν. Χ. 3. χατε- 

δίωξαν οἱ ἀλλόφυλοι δαίσω Σαοὺλ, ρεν- 
δεφμεδαπέμν Δἰϊδιῖροθιθ ϑ'δυϊυτ. --- 
Ῥ)Ἵ. ὑενυΐάε ἱπδεοίον. Οευ. ΧΧΧΙ. 

86. χατεδίωξας ὀπίσω μου, ξεγοξξ πιε 
ἑπδεοίαϊαδ ἐξ. ---- Ρ9Ἴ »εἴο. Οεπ. 

ΧΧΧΙΙ. 18. υδὶ καταδιώκειν πὶ σείμπι 
ἀβέγα Ὠοῖδξ, ἷ. ᾳι. Ὧο8 υδενέτείδει, 
ἰο οὐεγάο, οΥ Φιοεεά. Ἑμανᾶάδεα τιο- 
εἰστιθηι Βαββεῖ φιοᾳμο εἰς νοκ Ε16- 
Ὀσδῖοδ. --- “ΤΡ υα. ΤΆτοη. 11]. 

11. πατιδίωξεν, δὶ ῬΤῸ "5, υἱαΣ 

πιεαα, Ἰερεταπί 15)» ΕΧ βεπίθηξία 

βοΐ]. ὥδρροὶ!. ϑοὰ ταϑιὶ Ῥοξίυς 
ἩΥΊ ἰορίθθε νἱάθπξιν, πᾶπὰ )᾿ 

«εἴ ρεγϑεῃειὲ μαΐξαζε.--- Ὁ}, Ηρ. 

8)» σρργελεμπάο., τ Ῥαταὶ. ΧΧΙ. 

1. 860. εἂ, Οοεαρὶας. -- ὑᾷνλν 6Ζθῦ. 

ὅοα. ἼΙ. 17. 1 ὅ6πι. ΧΧΊΨ. 15. 



᾿τμλουχίω 
« ΜΙ οὶ. ᾿ρεαρὶμα, τα ΓΒ Νίρϑ. 
νερῤτσσκς γελρεῖ προ Ἡ]. 11. κασι- 
δώχ' Ψ δικώπουν θ6, βιὰ μα 

Ὡεταΐθ γ͵Ὸ8 παπῖο. 
ἀϊάρευπξ, αὐδὸ νὸσ Ηρ. σὲηι, νελέ- 
»ιοπέατε δὸ υἱοίεπέξανε Ὠοϊδῖ, αὐδδὶ 
βοτδιιβ Θυδεῖ: οἱδ 7οΐα εεέ υοδὲξ. ---- 
Ὑν ἘΪᾺν δ "γηθν ασεγίο, ΤΉΣοΙ, 

Ε11. 11. [[ὰ Βιεοιϊυα ΤΥοξσζαίΐστι 
ἰετόσε βουιζθ. Ναπι τῷ Ὑγὃ Τὸ- 

ὁ Βροιάεει 0] ἀφισεηχότα. ΜΊας δυ- 

Ρτα 4. γ- Τγ1.--- 7} Ῥέπφογωοτ. 
Ῥε. ΧΧΙΙ, 8. κράτιστον χροὶ τὰ ἔλεός 
Φὺυ καταδιώξω μι, ορὕτησπι εἴ τῃῖθ6- 
γἱερονᾶλα τὺ Υ ἴῶθ. ῬᾺ. 
ΧΆΧΨΙ]. 2. χατιδίωκον δικαιοσύνην, 
φέκαδοοε δεεέαδαν Ὀοιατι. Ἐοάεστα 
Φαπσα νενθεισα αἰταρὶεχ ὁνώχω Ῥαβδῖνα 
ἰαραν. Μιὰς κυρτὰ ἴῃ Β. ν. --- 
71» δΙγτο. “Ζ72οΕϊ. 11. 4. -- Ὅρν. 

ς )μάϊοο. Ῥε. ΟΥΤΕΙ.80. Βυρηΐξιν Ἄ. 
Ἰ. κασαδιώκων ΒοΏ5ι: Ζογο 5]. Ο(ΟΠΕΟΣ 
1μὁχ. Ν. Ἔ. 5. νυ. διώχω. ῬΥΞΕΙΘΓΟΆΒ ἰ6- 
εἴταν Τυὰ 11]. 16. δθ6. εὖ, Οοιαρὶ. 
πασεδίνιξεν αὐγοὺς ἐν ἀκάδλως, Ὁθὶ πὶ- 
δὲ κων χανδιωξι ΗρὮν. 18. 

Ἀαρεδίωξεν βατια εδῖ, γοχ 
μχθῖνι δι μὰ Ἄδαν ποία: οριεπὲ 
«ἑκα σδφιὰ ἤάρεγε, οἱ ΒΕΌδι18 εἷς : 
δἰκάϊοϑθε 5. αογιίεν ἐο5 Παφεϊίαυϊἐ “ρί- 

ἁ πὶ. ϑυρίοοῦ ἰδιηθῃ, ἸεροπάττΩ ε886 
χατηλόησι, ἃ καταλοάω, αυδὲ νοχ ἀρυὰ 
Αἰδιφανς Βοίρη. Ὁ. ΧΙΙ. Ρ. 4261. 1. 
ἰκιοῦσαι, ἰοαγοια. γαρ. 732. Ὁ. εἱ 
Ὠεειοοιίοιβοτο ὀοοστ. δὲν. ΧΧΥ͂ΙΙ. 
οὐόῖαι μεβαρέσεῃμ ρ Ὑϑονε αὐτοῦ, πον 

ἔνε, 8. ἐξ, σμῶγϑ 
Τρ αϑβοι φαμς ρογυθ ΝΜ ΡΙΘ. 

ΚΑΤΑΔΟΔΕΣΧΕΊΏ, πιεάδον. πιπῦ» 

ἐπεῦσο νιο. Ἔμναι. 111. 90. πρῤηρῇ 
« λεσχήσιν ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ ψυχή μου, πεεάξέα 
δαέων ᾿νχ τὴρ διιϊτοδ τοθα. βοπίοες 
εὐτὰ (μαι άθοο ουργοββοσιιης Ἰθοῖϊίο- 
Ὥστ ἰοχίμδίοτα Γ Ὁ ΓΡ οὐπεκεπία- 

ἔμ, 8. θ6γαΐί, 001]. Οεῃα5. ΧΧΙΝ. 63. 
δ τ) Ὁ νεγίαπῖ ἀδολεσχῆσαι. δοὰ 

Μορερεοίλνο, ἰῃ τος ρῖμο τοοῃεμί, 16- 
ϑεμάται οεεα ΤῸ Γ» ᾳυοὰ ἀεάιι- 
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ομμάπχο οαὶ δ υσερο ΓΉγύ, Απὶ Γηγῃρ, 
ἐπομτυατί, ἀερτσαι. ΑἸ1δ5 καταδολεσ. 
χίω ποῖρῖ : πωρατγί, ἀεδίαξεγαγε αὐἀ- ἢ 
υεγεὺδ αἰέχμεηι. 

ΒΚΕΑΤΑΔΟΥΔΕΤΊΏ, ἐπ δεγυδένέεσιο 
γεάϊο, δμδλωφυ. ΠΤν ἀουιπογ. 

ϑγτηρα. Γ,ονϊὶ. ΧΧΥΪ, 17. καταδον- 
λεύσονται ὑμᾶρ, [τὰ οοσίθ Μοικίίδι- 
οομι5 εὐΐ )υδεῖς, τθορ ἐχργίπιθης᾿ 
Τιαἰϊῃδ νεσῦα [ἀγοδι!. ὃ, ἐπ δεγυϊω- 
ἐξ γοαλρεπέ πος. "πο Ἴ2), δενυίο. [ης. 

Φετο;. ΧΧΨΥ͂. 14. ϑγιωμι. 7εσοσα. 
ΧΧΥΊΙ. 7. Ὁ0ὶ ῥγὸ καταδουλεύσονται ξ 
αὐτὸν, σι δΊιοεπὲ φππὶ φεγυϊέμέδ, βῖπ6 
ἀυθῖο τεροπθηάυσα εβῖ: χαταδουλεύ- 
δοντα! αὐτῷ, πὶ εοἴὔὰ ἰοχὶι Ηοῦε. 
φοηγὨϊδξ, 

ΚΑΤΑΔΟΥΛΘΏ, ἐμ δεγυμωίενε 
αὐὲσο, Φεγυΐγε ἡ ιοῖο. ἼΣΚΥ: ὍΝ» 

Καὶ εἰ ΗΙρἢ. δεγυΐο, δεγυΐγα γμοῖο, 
Εχοᾶ, Σ. 14. κατὰ «ἄντα τὰ ἴργα, ὧν 
πατεδουλοῦντο αὐτοὺς, ΟΠ ΡΕ8 
Ῥυδ, φαΐριιΒ δεγυίγε ἐϊΐοσ εἰδὶ ζαοῖδ- ἃ 
δαπί. Μιᾶς οἰ Ἐχοά, ΥἹ. δ. 1,ονϊς. 
ΧΧΝ. 46. υδὲ ἼΖΥ. ποίαϊ ἑάπφμαπε 

δεγυὶς μἱὲ. Ἐξοοι. ΧΧΙΧ. 18. χατε- 
δουλώσατο τὴν δύναμιν αὐτοῦ δουλείαν 
(ὑτο χατὰ δουλείαν) μεγάλην, ΒΕΥΥΪΣΕ 
8101 ἔδεξ Ἅχοσοϊζυσα βυυπι βοσυϊζαῖδ 

Οοηξ, 1 Μεδοοδῦ. ἿΙἼΠ. 18. 
ΑΙ. 1ν. ΧΧΥ͂. 46. αὐτοὺς χαταδου- 
λώσεσϑε, ἀὐΐον δεγυίγε οοδὲε 7αοϊεεξ. 
ϑέζγεσα. ΧΥΙΙ. 4. καταδουλώσω σε τοῖς 
ἐχθροῖς σου, ΒΟΥΥῖτΟ 16 ἔλοΐδπι ΘΕΟΣ ]8 ὁ 
ζαἷ6. 46 οὲ 76γ. ΧΥ͂. 14. εἰ εομξς 
ἃ ον. ΧΙ. 40. ὅγιμη. Τβοοά. [69. 
ΧΙ111. 48. .-- Δ ΗΙΡΗ. 

ἐγαπεῖτε Ταοῖο. Οοα. ΧΙΝΊΙ. 91. εἰ 
76ἐν. ΧΥ͂. 14. [ἴπ πθοαιθ ἴοοο ἰ6- 
βεγυηῖ μεν [δ] ει ΔΗ’ Αἀάθ 

1 Μδος. 111. 10. 18. 

ΚΑΤΑΔΡΟΜΗ;, ἐποιγεῖο, Βρθεὶδ- 
{ἰγὰ λοείε δ ἱπομγδῖο. 8 δος. Υ'. 8. 
Ηδεγοῖν. χαταδρομὴ, ἁρπαγή. 
ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΙΆ, υἱοίδηζα. ορ- 

φγεεεῖο. Ἂν ΒῖΟΣ οπα. Ἐχοά, ΥἹ. 7. 

-- ρυῦν» Ρατ, Ῥδῆῃ. ογρτεεεω. 



Καταδυναστεύω.. 

α Αταοβ ΠῚ. 9. --α ον, ορργδείο. 

ον. ΝΙ. 6. ΕΖ. ΧΧΙΙ. 12. 
ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΊΏ, υἱὲ ορργίπιο, 

δε ροίεσίαίεπι γεάϊρο, αὐ δεγυϊίμέεηι 
οὐψο, ἐπ, δεγυϊέμέεηι τοάσο. »Ὴ Ρεν- 

γμπερο, ἐγτυηῖρο. 9 Ῥαγ. Χ ΧΙ. 17. --- 
2)» υοἰάμε δεπι. ϑγτοτα. Ῥβ. ΕΧΤΥ. 

4. κατεδυνάστευσάν μου, ἰψγαπηίε τὴς 
ΟΡρτεσδεγμηί. δὶς 46. 1]. 6. οἱ «λούσιοι 

᾿ψ καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, ἀϊνῖῦοθ ῬΕΡ Ρο- 
ἐεπέϊαηι εἰ ἰψγαπηίάεηι ορρτίπιμηἐ νοβ. 
-- ΠΣ ΗἸΡΒ. οἷπρο. ΑἹ. ΗΔ}. ]. 

4. καταδυναστεύει. Ιερὶὶ ἸΔ9Ὸ. 

ἈΔΙΩ ὝἼΣ5 6ϑ υαἰκάμα, ον ἐδ, ροίδης, 

“πμἰέμ. ---... ΝΡ ΕΝ Η;:»Η. δενυῖτε 7α- 

οἷο. Ἐχοὰ. 1. 18. κατεδυνάστευον οἱ ΑἹ- 
γυκτίοι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ, βίᾳ, Ἐπγρ- 
ΕΪ υὐ οοροδαπέ ὨἸὶοθ [5.88] σα δετ- 
υἱεμπα μΊΗ. ----- ΓΦ ΗΙΡΉ. οεόϑαγε 

«7 αοῖὶο. Αταος ΝΠ. 4. κχαταδυνασ. 
φεύοντις «τωχοὺς ἀπὸ τῆς γῆς. ΒΘΠ6 
ᾳυοδὰ πβαεῆβυθ. ΝΌΠΠΙ] Ἂτθὶ- 
᾿πδβηζυν, εὺ8 ΣΤ 51) ἰθμ ίδδβθ, ρμδ- 

τύχη ὈσοβΑ ἢ τσ. Ατδρβ νοσεῖς: 
υἱπι ἐπ εγεϊε. ---- 7, Ηρ. ἐπ- 

ϑαΐίοδοο. ϑγταα. εἴ ΤΧΧ 0705. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 9. --- ἼΏΡ ΓΙ, ἩΠΒΡ. »νὸ 

δεγυο ὠδις δώηι, αἀοηιπωηι πιο Καοίΐο. 
Ώεαυϊ. ΧΧΙΝ, 7. --- 5» αἰδέπιι, 

ἃ λοείδ. ϑγτοτα. ΤὨθοά. οἵ ΓΧΧ 168. 
ΧΧΊΧ. δ. καταδυναστεύων. ---- Ἐατς, 

Ῥοδδηι, υαἶεο. 1 ϑατὰα. ΧΥΤ]]. 9. 
860. οα. (ομρὶ. --- ΠΡ: ΓΝ, 

Καὶ εἰ ΗἸρῃ. ἘζΖεοῃ. ΧΥ͂ΙΠ1. 19. 
«τοχὸν καὶ πένητα κατεδυνάστευσε, Ῥαυ- 

τὴ οἵ οῷῷβδηυ) ΟΡΡΓΕβε:. ὙΙὰς 
εἰ Ἐχεοῖ. ΧΧΙΠ]. 7. 99. εἴ οοπῇ ὅ8ρ. 
11. 10. Εσοοι. ΧΙ,ΨΙ. 19. τοῦ χατα- 
δυναστεῦσαι αὐτοὺς ἐκ τῆς χατασχέσεοως, 

4 υἱ τἱ Ῥοβθαββίομθ {Π|08 φγέοξαξ. ---- 
3. δμδιρο. 8 ϑαῖὰ. 111. 12. 

Νοδθηλ. Υ. ὅ. χαταδυνασεεύομεν τοὺς 
υἱοὺς ἡμῶν, καὶ εἰσὶν ἀπὸ ϑυνγατέρων 
ἡμῶν (80. τιὴς) καταδυναστευόμαναι, 
ἢ] 108 ὩΟΒΙΤΟΒ ἐπ δογυϊμέοια ἰγασέπιμδ, 
εἴ αυεράκσι δἰΐδυιτι ποείγασιιτι βιιης 
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ὁῃ ϑεγυίαμοι γοαοέαε, ---- ρον ἐοξίο: 
Μιοδ. 11. 2. οἴκους χατεδυνάστευον. Τ,6- 
ϑετυπί ἢ δ ϑ), υἱ καταδυνασεεύεν Ἦ. 1. 

δῖε ᾿αδδοϊμίο 7ετα ἀοηιὶπς οἰδὶ αἰσωίὰ κα 
υἱπαάίοαγε.-- γῦ} ἔψγαππεα. Ιεβ. 

ΧΚΧΙ͂Χ, ὅ. --- Υγ.: ϑγχηση, (00. 

ΧΗ]. 25. καταδυναστεύεις, ρμοίεπέδανι 
ἴπδχῃ ἐσϑεγ. Ψ αἹ χαῦ. οείεπάϊ μοίδη- 
ἐΐαπι ἰμαπε. (ομξ. διτηοηὶβ [,6χ.Ψἄ 
Ἠερν. ραρ. 1252. --- γῶν» σοἱοίεν- 

ἐμα, ἐηγωγία δμτα, υἱοίεηίεῦ ἀρὸ. 1 
ϑδση. ΧΙ]. 8. «1... ΥἿ1]. δ. Εζεςοῃ. 
ΧΧΙ. 29ς. Ατοοβ ΙΝ. 1. -τἶξν 

ὀρηείησο. 1 ϑδτα. ΧΙ]. 4. ϑγισσα.. 
Ψψυά. Χ. 8. χατεδυνάστευσαν. ϑοὰ εχ 
βϑηϊθηςζίδ ϑομασίδηθουρι δα ἢ. ]. 
ἢος ἰπιογργοίδιϊο ϑ'γεαωδοιῖ ἔοσίε 
ΤΟΥΟΟΔΠΩὧΑ οϑὲ δᾶ νοχθυτὶ βηΐθοο- 
ἀδῃ8 ον, εἰ υἱὲ Ἠρργεδεεγμη, 

(011. 90}. ΧΙ]. 98. 
ΚΑΤΑΔΥΆΉΩ, εἴ ΚΑΤΑΔΥΏ, ρε- 

πξέμδ δεδεο, ἀοεοεμάο, αὐεοοπάο, ξι;.- 
»τῖπιο, αἀξηιογρο. ΤῊΝ δ» Η!:»ρῆ, 

σρέϑαγε 7οῖο. Ἐπ. ΧΧΝῚ. 18. κα- 
ςαδύσει τὸ αλῆϑος τῶν μουσικῶν σου, 80. 
ὀργάνων, ϑδυρργημεέ ταυἹαίαάμηοηι 
᾿πδιυπθηζοσι) ΠΟΥ χητβίὶοο- 
ΤΌτα. --- νὩ8, ἐπεπιεγ ρβοΥ. «᾿οτατα." 

ΧΧΧΥΊΙΙ. 92. ΨΙάδ αυεε δᾷ Ἡ.], 
ποίδία βδηΐ 8. ν. χαταλύω. ---- 5", 

ἀεδοεμάο. Ἐχοὰ, ΧΥ. δ. κατέδυσαν 
εἷς βυϑὸν ὡσεὶ) λῖϑος, ἀεεοοπάοτεπέ ἴῃ 
Ῥτοξιπάντη, ἰδπαυδῖι ἰαρίβ. δ. 
ΟΧΥΉΤΙ. 1885. βες. ΑἸά. εἰ σαπι]- 
διεξόδους ὑδάτων κατέδυσαν οἱ ἐφϑαλμοί 
μου, ἀυοζιβ δαυδγυτῃ σπεὀέεγμηΐ οσυ]} 
ταὶ, ἢ. 6.. υἵὐ δρυὰ δυϊάδπι ν. διεξό- 
δους νεῦθα ἘΧροπυπίαγ : χρουνηδὸν 
ἐφέροντο τὰ δάκρυα, ὠδενέϊηι. ἔμδαΣ ἐμπέ 

. 66, Σηδρτ8. ἰδὲ δδὶ 160- 
οηἶ8 αἰ νοσεῖ [85 : Πδῖη ὈΓῸ κατέδυσαν 
811} ΠΡσὶ μδθθης χατέβησαν, 411} χατε- 
βίβασαν. Μίᾷε δὰ Ἀ.]. 1,. Βοεκίυχη. 
ΥΩ ἢ υ8 ἰΌὲ 866. Οτίζοπεαι Τ. 
11. ν. 818. εα. Ῥασίβ8. διαιρέσεις ὑδάτων 
χκατέδυναν οἱ ὀφδαλμοί μου, φυδὲ νεῦθα 
Οἴαΐθϑα βυπε ἰῃ ΗδχΒρ] 9 Μοπίξει- 
ΟΟΣΙ, ---ο υὐ}}», “κόϊρο. Μίοῖ. ΚΠ]. 

[-- 



.Κατάδυσις. 

“« 19. κατγαδύσε! τὰς ἀνομίας ἡμιῶν, αὖ- 
“οονάεέ μεοοδίδ ποβᾶα. --- ἽΠΌ» 

Νιρδ. αὐδοοπάοτ. Ατπορ ΓΧ. 8. ἐὰν 
χαταδύσωαν ἐξ ὀφϑαλμῶν μου εἰς τὰ 
βάϑη, εἰ ἀεδοεπααηέ οχ οὐ ]18 τοὶβ ἴῃ 
Ῥτοξυπυτα, υἱἵ 561}. 101 Ἰαίθβδηϊ. ---- 
νὼ» “εδόπιεγβου. δέετετα. ΓῚ, 64. 

Ἰακίδ εἂ. Βοιι. οὕτω καταδύσεται Βα- 
βυλών, Ἰὰ δεδηιεγβείαν ΒΑΡΥ]ΟΗ. 

᾿ς ΚΑΤΑΓΔΥΣΙΣ, ἀεϑοεηδως, ἀδημον- 

ὃ εἴο, 1ξ. τρείμποα, ἰαίξδιίον. 57, 

ογδίε. Αγχα. Ῥε. ΧΨῚ. 4. ϑοϊοος 
“ὑπιπϑιαῖ με. ρεγίθάετε, ἰγαπείοάετε, 

᾿εὔδυι αὐξοοπάεγε. ὅγτ. φλιλλ, σμδὲ 

ἔεγγασε. (οπέ. ΜΙολΑ8]156 ϑυρρίοσα. 
Ρ. 762. εἰ ϑιπιοηίβ 1οχὶς. Ἡθργ. 
Ῥας. 554. βεᾳ. Ηἰδοτοηγπῖυβ: ἐπ 
»τοϊμπᾶο. Ααα. Ῥ6. ΧΧΧΨΥΝΠΙ. 6... 
Ὁ} συεερέταπε 8. οὐοοίεπέεπι ποῖαϊ. 

ς Βρῃθ ὙἱἝῇδὲ ΠΟΘΙ ῬΔ18 ῬΟΒΌΈΙΩΔ 
Ὧοὰ 68 ἱπίορον, 26 (161 ρδγ8 6χ- 
ὕροΊΩΔ οἵ ΟὈΒΟΌΧΙΟΣ ΘΧΙ δ Δ ηα 4 68ῖ. 
Ασχα. ὅϑὅγηπη. ΡῈ. ΧΙΝΙΠ. 1. τϑὶ 
860. Αροϊϊυτα χαφάδυσις ὩΟΠ Οὐοί- 
ἀεπέεηι ποῖδι, υἱ ΗἸἸΟΓΟΏΥΤηΙιΙΒ ᾿Π [6 Γ- 
Ρτεϊδιιϑ αϑὶ, θεὰ οσυέγπαπι, ἰαἰεὔταπι: 
Ὧδηι 7 πεισίεἴαπι ποῖαί, φμα δεῖ- 

μα ἐπ σανεγπῖδ Ἀαδίἑαί, αυδδὶ ἴΕΥΤΘ, 
υδε ἱποοϊζπγιιδ, σΆγ στ αι  Άσὰ 

ἀ εἰϊ εἰ θΕ]]υδτυτα Ἰδ υ] τ. ΕἸδγαίη. 
ΝΟΌΠ 5 ῬῈΓ κα. ᾿πτε] ορ οἱυϊίαίεε εἰ 
͵ σὲ ἄοπιοσ, ἴη φιας καταδύνουσι, 
. 6. δεδειπέ εἰ δὲ ἱεφιηπέ ἐδ, φιὶ ἐπ 
ἐρεῖ λαδίίαπί. ϑυγταίθδοι. ἔβδίῃι. 
ΤΧΨΊΙΙ. 83. χαταδύσεις. (οπέον Εὐ]- 
Ἰετῖ Μίῖϑο. ὅδοσ. [10. 11]. ς. 14. -- 
ΧΦΘΡ λογνεπάμηι ἰάοίμπι. 1 Άερ. 

ΧΥ. 138. [μοροταπί ξογίδββα χ) )  » 

ἔροα ργοβριάα, δαλ ἱπιοϊ]εχθγυπὶ 
ἰροεα, υὖὲ αὐ ἰάοΐα οοἰεμάα οοπυεπίε. 

ε ῥαπί, αι καταδύσεις νοσαταμῖ, φμοῦ 
εο ἀεεοεπάεγεπί, ἰαπαμᾶπε ἐπ ἰωείγα. 
Ἐογίδεβο χαταδύσεις Ὦ. 1]. βυπί οἰδπέες 
οτηΐοεε, αἴ ἀϊοσυηίαν Ἡογαῖίο ϑϑίτη. 
Ι. 9. 830. ---- δεν, ἴοοα ρτοβιμάὰ 

εἰ αδεοσπαϊία. ϑγτατα. Ῥε. ΧΥἅΙ]. 
8. δὶ χαταδύσεις υογαρίπες τιοῖδῖ, 
Ηφογοῖ. χαταδύσεις, οἱ λάϑριω τόποι 
καὶ βαϑεῖς. ϑυϊάδϑ : καταδύσεις, φω- 

118 Καταϑύμιος. 

λεοὺς, ὑπονόμους σπήλαια. Αὐ6 Αἰρ. 
ΧΙ. μδρᾳ. 477. Ὁ. υδὴῖ᾽ φρείμποαπι Κ 
ποίκξ. [κοίαπ. γεν. Ηΐδς, [1}. 1. Ὁ. 
887. Α. τῆς ἐς τὸ χῦτος χαταδύσεως. 
ΚΑΤΑΓΔΥΤΟΝ, οοσοαξιιδ, δὲ 4οἷ 

οὐοἱαϊ!. 7, ασυιρπ, ογόϊ. ΑἹ. Ῥβ. 

ΧΙΨΙ1.1. νιάθ δυρετὰ 8. νυ. χαγά.- 

δυσις, --ο Γὐ Ὁ» ἰοοα ργοίμηπάα. 
᾿Φυΐηι,- ἘΔ. ΡΒ. ΟΥΧΥ͂Π].. 7. ἐν 
χαταδύτοις. Υἱάο 8. ν. χχατάδυσις. 
ΚΑΤΑΘΑΡΣΕΏ, εοηλάο. ἼΔΟΝ 

᾿ΝΙΡΒ. ἐπηέίου. ἃ Ῥασ. ΧΧΧΙΙ. 8. ὁ 
κατεϑάρσησεν ὁ λαὸς ἐπὶ τοῖς. λόγοις, 000. 
ἥδεδαὶ Ῥορυὶυβ σνευρῖβ. Ἑδπάστα 
βἰ στ βολίοποιῃ δαρείς ἀυοαῦθ, οἱ 
Ἴ,Αἱ. ἐππηὲ, νοχ Ηδρχαῖοδ. 

ΒΚΑΤΑΘΙΤΩ, εἴ οοπῦ. Καϑίγω, 
αἰξ Ψιάδ βυρσγὰ 8. ν. χαϑήγω. 

ΚΑΤΑΘΔΑὮΏ, οὐηίηρο. Ὁ» 

οοπομῖοο. ἴε8. 1,.Χ111. 8. -- το 

οοοὶδίο. Ῥεδῖτα. ΧΙ]. 14. ἐν τῷ χα- 
ταϑλᾶσϑαω τὰ ὀστὰ μου, υδὶ δαϊ 11- ἃ 
Ῥεσθ νεσίοσυμξ, διιξ βρη βοδιϊομθτι 

Ῥοῦὔετυμς εχ Ασβϑῦ. 

“, οοπμίημδέ. 
ΒΚΑΤΑΘΦΛΙΒΩ, σοπιρτίπιο, Ορργὲ- 

πιο. ὅϑ΄᾽τδαο ΧΙ]1Π]. 4. χατσαϑλίψνει σθ 
866. Οοτρ]. υδὲὶ ἰδιθη τϑοϊίυ8 Ἰοσὶ 
νἱάδίαν καταλείψει σε, αποά 4}}} ΠὈγὶ 
ἨδΡοηϊ. 

ΚΑΤΑΘΥΜΙΟΣ, απίπιο ρσΤαίιδ, αὶ 
ρἴαοεησ. ΚΑΤΑΘΥΜΙΟΝ, φμοΐ ἐεὶ 
«οσμπάμηε σπίηιμηι, ἀδσίογίωπι σηϊηεῖ. 
[» ἀγμηιλα. ΝιοΒ. ΥἹ]. 8. χατα- 

ϑύμμον τῆς ψυχῆς : υΟΪ ΠΟ ἈΓῸ ΓΤ 

Ἰερεγυπὶ Ὡν» 8 τᾶ. "ΝΜ » ἀεδίάε- 

γαγέ, τΐ ΠΟΠΏ0]]1 ορ᾿ παῖ δυηΐ, δεά 
τοϑροχεσιηΐ δα Ασδοϊδιιασα, υδὶ 

φς » 4.15 εοἵ απἰηιὶ ἀεσίἀεγίμηι ἴατα 

Ῥοηυπα αύδηι τηδίυτα, τ ταῦ εῖθ ἀ0- 
οὐἱξ Βοδυϊιεπδίυ ΟΡ. Μῖ. Ρ. 318.͵ 
86α. ϑυϊάδδ : καταϑύμιον, κατὰ ψυχὴν, 
εὐάρεστον. ----- ἀεειαογαῤίίε. ἴεδ. 

0)» οῦνα 

ΧΙΙ͂Υ. 9. «ωοῦνεες τὰ χαταϑύμμα αὖ- 
«οὗ, ἑλοϊομύδϑ 68, φμΣ απΐθιο «μὸ βταία 
διε"ΐ. .--- 2» ἔωτωα. φροηδαπέα, 



Καφαιγίζομαι 9 

« Ὦ. ὁ. απδάα. ϑγτιαια. 0. ΧΧΧ, 18. 
σὰ καταϑύμιά μου, αυεΒ νεῦρα Μοῃξξ. 
Ρεγρεσαδι ὕείυε δὰ ἡνῦν --- 
Δ)» τκρεν οογ. ϑγταταδεῇ. βδί. 

οοὰ, Μοεαι. οι. ΧΧΧΙΨΝ. 8. χα- 
ταϑύμμα. (Οοηΐ. ἘΠΟΒΒΟΣΏΙ Βαεμοσ- 
(οτίυπι ΒΡ]. εὐ ΟΥ. 1ὲ1}τογαῖ, Ὗο). 
ΕΝ. ν. 970.ὄ ΧΧ χατὰ τὴν διάνοιαν. 
Ααα. ἐπὶ καρδίαν, ον ἀ6 εὸ ἀϊ.- 

ὁ οἷζαγ, φυοῦ σταίωπι εἰ αἰ ετὲ εἰ ρμἷαοεῖ, 
ν. ο. ἴεα. ΧΙ. 9. ϑγτοισβοῆ. χαταϑύ- 
βμν. ας ϑ'ρδηδειι. δὰ (δ τ. 
«Ῥαϊ]ὰ. 838. 

ΚΑΥΤΑΙΎΥΖΟΜΑΙ, ἐμγτιδιον, ἔπι 
φείκοξας διθπ. ὨὈλοϊζυν ἄἀδ νϑηΐο δαξ 
Ῥγοῦθ] α ἱηργυοπῖθ, δὰϊ σπτὰ πιρείπ 
ἀοἰαθοηίο. ὝὮΙ ΝΙΡΒ. (Ὁ ὕτὸ ὃ), 

ἴφετα. Τμοοῦ. εὐ ὙΠΊΩα 9. ΧΙ ΙΧ, 
4. 

ΝΚΑΤΑΠΊΖΩ, ομπὶ ἐπιροίμ ἐγ 
ς το, ἑηρτιο, ἂς νϑηῖο. ΓΝΌ Ρατί. 

ἔατα. ϑγιισι. Εζϑοῖ. Ϊ, 4. σνεῦμα κατο 
ωὐγίζον. : 

ΚΑΤΑΙΓΕΣ, ργοοεῖϊα, ἱεπιρεείας, 
αφμαγίσς βωοίμαίἑο. 1).7γ, υανδέαξ, 

65. 101]. 8. Βεθροχεσυαηΐ ἔοσίββϑθ 
ποδσησηι ργορεγαπαι, ἀπάτα Βαδοῖ 
Ὁ ἴῃ 1. Ασαθίσα, ἀπᾶθ 97 λαϊὲ- 

ἐμηι, υαρογεηι ὨοΙΔῖ. --- ΠΡΨὉ}- Ϊῃσ. 

δὲ ,ΧΧ Ρεαϊὶπι. Χ. 7. ΤΆγεη. Ψ. 10. 
᾿ς ἢ -- ἼΣΨΌ. "μοί. ϑϑγτασα. Ῥβδ]θα. 

ΧΙ. 10. χατωγίδες, δὲ Ῥραΐπι. 
ΧΧΧΥΊΙ. 7. καταιγίδι. ---ο Ω) ἐΟς 
ΝΙΡΒ. (ὦ Ῥγὸ Ὁ), ργοοοίϊοσιις σιιη. 
Ῥ5. ΧΙΙ͂Χ. 4. Ὁ] ἴλπιοπ Ῥγτὸ χατ- 
αἰγὶς ἔοτῖαββα Ἰερεπάυτη εδὲ χατ- 
αἰγίσϑη. -- ἜΡΟΣ ἰωγδο. Ῥτον. 1. 

47. ΧΥΙΙ. 18. εν. ΓΝ. 18. Ααἀᾶα 
ἸΤμεοά. 900. ΧΧΧΥΊΙ. 9. -- νρ. 

Ῥεαῖγα. ΕΥ̓. 8. ΠΑ ΧΧΙΠ. 14. --- 
“ΓΤ ντ: Ῥγοοεῖϊα, ἐμιγόο. Ῥβαΐτη. ΟΥ̓, 

45. 99. 1εά. ΧῚ,. 94: ΧΙ,ΪΟ 16.ὄ 
ϑγτχαίη. Ῥεαΐμ. ΟΥ̓́. 29. --- ὩΝῪ 

ἰοπέέγω. Ῥε. ὈΧΧΧ. 6.--- γγυλρ, 

βωχιε. Ῥπαϊη, ΣΎ]. 8. 19: --Ὁ 

14 Καναίν χόνω. 
“πνῆν ῥόνεμόεία. Ἰπο, ΣΟ, 

ΧΆΧΧΥΤΙΙ. 9. .--- Οὐ, ͵  αρεῖζωηε. 

ἴεβ. ΧΧΎΠΙ. 156. Ἀελϊναταξς α 
185, εἴἔιδο ἐπιρείιε ἀδοιγτεν δ, ΦἘΐδΥτς 
7ωπάονε, ἰπ 1. ΖΕ ϊσρίοα. Οοπῆ 81- 
τηοηὲβ [δχ. Η ΡΥ. Ρ. 600 --- Τὴ νῦ» 7 

ἑμγδο. ϑγγοτα. 900. ΙΧ. 17. βῖγδς. 
ΧΨΙ. 92. καταιγὶς ε5ῖ υελονιεπέϊον 
υεηίὲ ἐπερείι ἐπ πιαγὶ ροΐμις σμάπι ἵπ 
ἕεγγα, οοἱϊ. ΧΧΧΊΤΙΙ. 4. Ψυΐς. »γο- 
οοἶϊα, ααοὰ δαπάσηιν νἱτι μαδεὶ, [πὶ 
ἀἰοῖα δῷ οο, φυοὰ οὐιηΐα μτοοάϊδξ, 
ἃ, 6. τοονολῖ οἱ δοπουϊίαί. Βοβε α. 
Ἰ. οὐπὶ δὰ οουραζγαῖιν ἱγα οἵ υἱῃ- 
ἀϊοία ἀϊνίμα, αδὴὶ ἴῃ ἱτηρῖοβ ἀ6- 
ἰσῃδὲ δὸ ἔυἸτῖμδί. Ἡεογοῖ. καταιγὶς, κ' 
ἐσιφορὰ ἀνάρου σφοδροῦ, καὶ ἡ τῶν ὑδάσων 
ζάλη. Ιάετα. ἐπα,γίζοντα, σφοδρότερον 
φνέοντω ἄνεμον, χαταιγίδες γὰρ αἱ τῶν 
ἁγίμων ἐπ βολαΐ. 

ΚΑΤΑΙΓΙ͂Σ ΦΕΡΟΜΕΝΗ, ῃτο- 
οεἶϊα υαἰάε ἀρίἑαέα. ΓΝ ΟἿ ΠΡ» 

πιο. 169. ΧΧΙΧ. 6. ..- ἦὺῶ 
, υϊορεία ἐπυμάδηφ. [επ. 

ΧΧΥΊΠΙΙ. 15. 18. 

ῬΚΑΤΑΙΔΕΏ, ρῥνάογε μηπάο. ἢ 
4 Μδος. Π|. 12. χαταιδεσϑένγες τὴν 
ἐσιϑυμίαν, τορσὶθ ουρίἰαῦο «ποέΐ. Ζο- 
ΠΔΙᾺΒ ἰοχῖς. οοἱ. 1175. χαταιδέσῃ, 
ἀξίους αἰδοῦς παρασχευάσῃ, υδὶ νἱὰδ 
Τιϊαδηηυβ. ῬΒοξίυδ [,6χ. οοἱ. 108. 
καταιδεῖ, καταισχύνει. 

ΒΚΑΤΑΙΚΙΖΩ, ὦ. ᾳ- αὐζω, διρ- 
μϊιοῖο αἴῶ[οῖο, σγμοῖο. 4 δος. 1. 11. 
χκαταικισαμένων, ΟΣ δου 5. ϑ'α ἰδὲ 
Ἰδυὶ μαρθης [Ὁ] αἰκισαμένων. 10. Υ]. ἃ 
8. ἯἿἹΙ. 2. 
ΚΑΤΑΙΣΧΥΜΜΟΣ, ρμάον. χῦλ, 

ἑἄστα. ὅϑγταπι. Ῥβ. ΧΙ. ΠῚ. 16. .--- 
ΓΘ", ἐρηποπμπῖα, ϑγθατί. ΜΙοΝ. 

ΤΠ. δ. 
ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ, ρμμάογε αὐῇὄοῖο, 

ἐαπφμαπι ριαοπάμηι το)οῖο, ἀεάδοογο. 
δῶν» ἐβπῖδ. Ἔσοοβ. ΧΧΤΙΠ. 18. υνὶ 

δ» ἐπ ἐρπε, δοοοραγιηῖ, ἂς εἰ 

ἐμθεί υὐξ", ἃ τρφὰ. υ), ρμάοτε 
δ ιπάϊ, “πο δὰ, εἴ 'π ΗΙΡΒ. ΘΔ 



Καταισχθω. 

« ψεὶ 5.17. 3 ὅδπν, ΧΙΧ. δ. 2 Βερ. 

ΧΙΧ, 96. Ῥκναὶηι, Χ111. 7. Ῥοείγεωιο 
Ἰοοο τα : βουλὴν στενχοῦ κατροχύνατε, 
ορμ τα μαπροζατα ἐσπαμαπι ρι- 
ἀεπόυπε τε)εοϊείῖς. Ὑ Ὸ]ρ. οοη βιαϊεέῖε. 
δγτάσηδοῦ, ἸὙδεοᾶοῖ. γον. ΧΥ͂Ι. 
Φ. οἱοῦ παταισχύνοντος, ΔἸ ὑπαεπάξ. 

ὃ ϑήσῃ, μκάοτε αῇοϊετίε, ΔῸΔ ὩΣ ΥΔῪ τπι- 

(ταπιδι εἶνε δοοορϊί. -- τῶν» »μάον. 

ες. ΧΥ͂ΤΙ. 18. --- ὉΠ ΗΙΡΒ. δ 
ἴγ.γ, ζεείἔπο. 1ε5. ΧΧΥΤΙΠ. 16. οὗ 
μὴ Ἀἱ μπόρεσα Νοιυ Ἰέχοσιης τὰν, 

διε ΑΥ̓ΔΡ. οὐἝο. ποίδι εγμδιε. 

σουξ, Ῥοοοοῖ. Νοίδβ Μίβοε]], ῥ. 1]. 
εἴ. Οχου. ὟΥ οἰδυτι δὰ ἔοι. ΓΧ. 33. 
Ῥ. 904. εἰ Βτεϊείπρεταπι Ῥτοΐες. ἱπ 
Ἰ,ΧΧ ἵπῦ. Τ. 11. “ἀρ. 1. Ῥτορ. 7. 

« ᾧ- 91. --- ἘΞ) 11 ὶ Ἐ3273) ΗΙΡΒ. 
εἰ Ντρῖι, Βαϊ, 11. 1δ. συλλεγέεω, καὶ 
μὴ αὐτὴν, οοἴϊσαί, πεχμε 
ΩΣ τυοδἱς οὐμἱπηιεϊοεε ργολίδεαΐμ. 
Ζ“Ζυὰ, ΧΥΠΙ. 7. υὖὲ ἀπε νϑσβιομαβ 
σΟΑ] ἀοσιιπῖ, πἰδὶ αὐἷ8 γε θα ἢ χαταισ- 
χύνων ὈΓῸ τ ΕτῸ δ᾽ οδββετωδίβ ἤδροσθ 
γΟΙ, ΒΕ; ΒῸ5 6ϑ : ὩΘΠΊΟ εἷ8 σάσέγ- 
εαδαίωτ, δεὰ : εος ρεγίπγδαδαΐ, δαῖ, 
πὸ υϊχαξι5 ἰγδηδ!! : πεΐΐο εἰ μὲ- 

ἀ πέξεες τεεϊείεμίε. Ῥβαῖτα. ΧῚ.11Π1. 11. 
εἰ αἰ". Ὑπεοάοί. 1 ὅδτι. ΧΧΥ͂. 7. 
βϑγαιι. Ἰβεοᾶος. 906. ΧΙΣ. 8. --- 
ΣΤΊ ΠΙΡΆ. αδ)εοίιρα τεάάυ, ἔω- 

πεῖϊο. ϑγτατα, 3 ϑϑῃ, 111. 1. 856}. 
Ρυᾶες ἔεγε μοπιΐπθβ χηΐϑαυθε 86 εὉ- 
ἡεεῖθε ϑδουῖῖθ, δὰ αυδτι βι8 οὐρα 
ἀειγτεὶ συπί. ΕΥρὸ καταισχύνειν, Β6ὰ 
εὔβοενε, μὲ αἰξχεὶς ρμάονγε σεβμπάα- 

ἐδ ᾳυοαὰα τπείδεγιιε γοάεγε, 
ε ἐερνέπεοενε. ἘἜΒεοά, 16ε. ΧΧΥ͂. δ. .--ὄ 
ἽΒΠ ἐτγεΐεεοο. Ῥεδτα. ἈΧΧΊΤΙΠΙ. δ. 

ΧΧΧΙΡ. δ. ---)ἼἾπ πιοῖρ. 166. 11]. 

14. Σαρίοηι ραμρετὶς οοπιπιοίξτε ἴτο- 
Ῥίοθ ῥτὸ δυξμβεγα δυΐ πιέδοεγαηι τει- 

ποῖ. ΟΥ̓ 5. ν. 
ν)9 7. -τ δδν ἐδαγεῦ. Ζέτεται. ἢ, 
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838. καταιχυδήσασα,. Ῥτο γ07}., 

ἐξαγεδεπί, Ἰερεταπι ἡ}}.»» ρψςβο 

ἐπί. --- Ὁ. ΝΙΡΒ. Μίδα ἡαοίμς 

δωπι. 8. ὅϑδω, Χ, 6. χατῃσχύννησαν 
(Οοτρ!. ἠσχύνθησαν) ὁ λαὸς Δαυίδ. 
ΜΜσπτδ τδ]θ ἐσδηβε δ : ἱρποταῖτιδα 
δδοι ἐγαπὶ ρορυυβ αν. Ῥὲες 
λαὸν, δὶ Ἰεσί!ο β8πδ δβί, ζεῦ8 Ασωϊοο- 
ΠΙΌςοδ ἐμπίθ]οροπάδ οσιξ, αυα ἱχηο- 
ἸηἸηἶα δθδοοσαίς ἱοραίοθ ᾿ανκὶϊβ. 
Ἀπίδ Δαυὶδ εϑὲ δυρρίοπάυπι ἐν, φατε 
Ρτιεοροίτίο ἀἰεδοτίο δα ἀϊϊαν ἱπ (οά. 
ΑἸοχ. Καταισχύνεοσϑα, δυῖει, υἱὲ 
ΟΣ δ) 2) 8Ἂ [Δδι. Μαίετε, οεῖ 

“παΐε αμάϊγε, ἐπ σιαΐϊο ἀρκα οἴἶοε γ8- ἃ 
ΝόγῈ ο33ε, αδονείμαδόέίαιπ, οὐδροενμῆη 
ποίει ἐτεε. Ἐοτγίδαθο Ὀκαεα (μ6- 
αυὸ ΧΧἧ Ἰοοο χατῃσχύνϑησαν βοτὶρ» 
ϑεσδῃΐ χατήσχυναν, ΒΟ δοϑ0 : Ο061- 
ἈΡαηΐ, 86 ἔυγρζον ορῖδθε τι Ὠδνὶ- 
ἄεαι, ουταυθ δαϊηοάυμ οδεηέπαο 
εἴ δα ἴγάσῃ ῥγογοοβδϑβο. [ 14. ΧΥ͂]. 
31. “τ  [Λ) αδοηεπαδεϊε λαδίξμε 

βεῖι υἱδις σι. 1 Ῥαν. ΧΧΙ. 6. 666. 
Οοτορὶ. Τοῦ. Χ. 2. μήσοτε κατἤσχυν» ἃ 

πιρη Ἰυτίαϑεε 9, οοπδὶδο ἐποϊ εγεηέ ἢ 
86. ΠΏ ΒΟΘΠ(.ε5 Ῥδου 65, αυδτα αχὶ- 
βεγα νοϊθρδπί. [1816 ψεῖ. πιρμρκία 
ἀείεπέμ εεἰ αὶ 1, ερὶϊ χατέσχητω;, αυιὰδ 
ψεΥὰ Ἰοοίίο δῖ, πἶδβὶ σοαροχοεῖς δαοίοῖ 
Ἡδεῦν. οὐ, αυοά Ζυα. ΝἼΠ]. 15. 
οεἴ 1. 4. σῦν δι. ΧΧΤΠ]. 4. ἡ κατ’ 

αἰσχύνουσα, φια ἀεξάεοι εἰ ρῥγοδνιδε 
αὔονγέ «μα ἰευϊαίε, αἰδεοϊμέλοπα εἰ 
“μα. ΤΑ 1 Οογ. ΧΙ. 4. χαταιό. 
χύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, ἀράἀεοσναΐ οα- 
Ῥυξ βϑυσῃι. ΒΓ οἱάοσιβ χακαισο 
χύνουσα, το ἄθτο τηλνο]ὲ σίμργαία, υἱἕ 
αἰσχύνη. Φυάπ, ΓΧ. 4. εἰ χατασχύ- 
" ἀρυὰ Τ)οιηοθίθοη. Ὁ. 1195. 1ῳ. 
εἀ. Βεΐεὶς. δῖ δαιν. δε ἐὐπιο ϑοτὶ- 
Βεπάυτω διιϑϑεϊχαταισχυνϑθεῖα. δὲν. ἢ]. 
10. χυϊα ἥδεται ππαύυδτὰ Ββαραὶξ [)60,. 
καὶ κατῃσχύδη; εὖ δρέ σιμὰ εχοὶε Ὁ κα 

ΚΑΤΑΚΑΤΙΏ, οὐπεδμγο. ᾿)χ4, εο, 

οοπδώπιο. Ἐχοά, 111. 4. ὉΌ1 ἀδ 'ψπα 
ΒΕΙΊΩΟ Οβῖ. - δείϊας εποϊίο. 

Ἴ65. ΓΧΙΝ. 2. Κὸχ Ηδερτγ. υϑυτρᾶ» 
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α ἴῃ» ἀε ἐπε ἀφκωπ εὐμϊδρνε 7 οίεπέε. 
Ἐοχῖδδοα ἴδια ἰοβεσιηῖ Ἴ2 τ 

Ὁ» αγάεο, οταγάφο. Ἐχοά. 1]. 8. 

168. 1. 81. ΧΙ1ΠΙ. 2. -- ΠΣ ὦ 
ἘΑΜΙ ᾿ἐορμπιοηίηι. ΠΌΞ» Ιάθι. Ἐχοάᾶ, 

ΧΧΥῚ: 14. Νυμ. ΓΝ. 46. υδὶ ϑομοὶ. ἢ 
Η!Ιρἢ. 8 γ᾽.) ὁεξεατε Γαοίο. 3 Βδρ. 

ΧΧΠΙ. ὅ. 11. Ὁονίαυς Ῥγο κχατέ- 
καυδεὲ τεροῃοπάυτα υἱάείαγ χατί- 
'σαυσε, οεδϑατε γεοϊί, ἀθδτα οοπήδοῖα- 
ἽΣΆΤΩ ἴδυθη 74πιὶ ΟσοΌ ραν! Βοοδαγέυβ 
Ηϊΐετοζ. Τ΄ 1. Ρ. 142. εα. Ποβϑησῃ. 

ὃ ἘἙοάρῃῃ τηοῦο Ψψυά!ἢ. ΥἹ]Ι. Ἰοσο χα- 
“τακαύσωμεν, αυοα αι. Ἔχ ΒΙΡεῖ, τα ]]- 
401 ΡΥ τοοῖυβ παθθης χατασατή- 
᾿σωμάν, Ὥβτα Ῥ6Ὶ δαμϊδίαπι ἐοσίθηα 

- ραίραξενγ ἐχεγοῖίῃ, ΟῚ οοπιδωγίέεγ. 
- γῶν πῃ Ηἰρἢ. ἐποεπάο, ασοοπάο. 

[ε6. ΧΧΨΥΊΙ. δ. 7ετοῖα. ΧΙΓΙΧ. 2. 
- νὰ ἔχν ἡΠΟΈ Ὁ ἐρπφ. [[68. 

ΧΧΧΙΠΙ. 19. -- ὉΠ ΡΙΒ. ἑηβανε- 

πο. Ῥδ. ΟΧΧΧΤΙ, 18. --- ΠΡ ΝῺ, 

᾿ἐδοα, ἴε8. ΓΧ. 10. (οηῇ. ΒΌΡΓΑ 8. ν. 
ΘΙ -- ΠΡ, οοπιδιιδίο. 168. 

ΧΧΧΠΙΙ. 19. - ΠῚ) ΝΊΡΗ. γον. 

ΨΊ, 98. ΤΗροὰ, εἰ ΓΧΧἴεα. ΧΙ.1Π. 
24. Ὁοβίᾳιο καταχαίεν αὐμγότε Ὡο- 
δῖ, υὐ Ἰορχίτυν δρυὰ Ηἱρροογαΐδσῃ 
ἀθ Μοῖν. Μιυϊίοσ. 1,10. 1. βεςξ. ὅ. Ὀ. 
187.1]. 838. οα. Ἐοοβὶ!. 1846 χυοαυα 
8. κατάκαυμα. ---- ἼΧΝ) ΝΙΡΆ. αἀμτοτ, 

Ἐσοςοι. ΧΧ. 47. --- ὝΠ), ,),ῦαηρο, 

ἀ ἀἴγιο, ἀεείγιο. “ΤΖαᾶ. 11. 2. εος. οοἄ. 
ΑἸεχ. χκατακαύσατε, αὶ ῬτῸ ἸΥΤῪ 

ἀϊτγιιειὶα, βἰπε ἀυθίο ᾿οτγῖ8 δηθρο- 
βΒἰ εἶδ ἰεφετυπὶ ἡ ῈΓν ἃ ΠΥ": (ε- 

Ἕδγυτα δἰζασῖ θυ ΠΤ 618 ΓΟ υἱ 
βοϊοῦρδης, αὔθ ΘΟ ΓΙ Ροΐεγδηΐ, 
Οοηξος Ζογοι. ΧΙ ΙΧ. 2. --- πυ; 

φγο, οοπιδεγο. αοὰ. ΧΧΧΥΤΙΙ. 24. 
Εχοά. ΧΙ]. 10. 1δν. ΓΝ. 12. εἱ 

4 8110] ραβδί. ἘὼΠ. γα εἰ ]Ὲ Ρα. 
᾿ς ΧΧΙΠ]. 8. Αἀάδ ᾳφυσαὰθ «{εἐγαπι. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 25. ΧὉΪ ῥγὸ φρὸς τὸ κατα- 
᾿καῦσαι τρομοηῃάυχλ δὲ πρὸς τὸ μὴ 
κατακαῦσαι. -- υδϑ ἢ» οοπιδειτὸ 

ἦρπε. 7ε:. ΧΧΧΥ͂Ι. 89. ΧΧΧΥ͂ΠΙΙ. 
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48. .-.. ΠΕ» οογμεδιισῖο. Νύμ. 

'ΧΥῚ. 87. ΧΙΧ. 17. Ῥδυις ΧΧΙΧ. 
98. ΛΟΘΕῚ Μδοςο. ΙΡ΄. 38. Υ΄. 68. 

ΚΑΤΑΚΑΓΛΥΜΜΑ, ορετίπιεπίεπι, 

ἑπίσχαστρον. ---- Ἐ 51. ἰάεμι. Ναα. 

ΗΠ. 31. 1Υ͂. 26. Εχοά. ΧΧΥ͂Ι. 37. 
866. οοἄ. Οχοῃ. 0] τεϊΐψυΐ ᾿ΙΡτὶ 
καταπέτασμα ὨΔΌΘΗΙ. ---- ΓΙΌΣ: οὐηπα, 

᾿οτΐπεε. ΑἹ. 168. ΧΙΊΙ. 9. υδὶ Ῥτο 
χαταχάλυμμα, Ῥγουξς δοάϊο Ἰερίξωτν, 
[ΕΙΏΡΟΓῈ Η]εγοηγταὶ βἰ σα ἰοϊζοσ ᾽θς- 
ἴσα ἔἱ χάλυμμα. σρταις δυΐαχα 
ἢ, 1. Ἰπιο]οροηάυτη δὲ ἀα σοῖο, αυὰο 
ΤῊ] Ι6Γο8 νεγεουπάδ οδριὶ ἱορερδπί, ὁ 
αυοά χοςία νἱαϊξ ΑΥΔΡ8. 

ῬΚΑΤΛΚΑΛΥΠΤΗ, :. α. χαλυσ- 
τὴρ, οροετὶηιεπέμπι. ἘΧ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 3. β6ο. 
οοα. 71. Ηοϊμλ. Ὑίἀε βυρτα 85. νυ. 
χαλυστῆρ. 

ΚΑΤΑΚΑΛΥΠΤΩ, ορεγῖο, ὀδίερσο, 
οδυεῖο. ᾿ΦΏΤῚ ΤΠ ἩΠΉΡ. αἰοεϊηανεῖο 

πιθ. 4 Ῥαγ. ΧΥ͂ ΠΙ. 20. χαταχάλυψοόν 
με καὶ εἰσελεύσομαι, 565. ςο. αι. Βεοῆ 
νἱοβα ἱἰρὶ Ἰοριταῦ χαταχάλυψόν με 
Ῥΐὸ καταχαλύψομαι, αἱ ἢαρθοῖ φοα. 
ΟΟΠ)Ι. ---- ΠΌΞ: ΠῸ9 Καὶ εἰ ΡΙΒ. 

ἰεβο, οδίερο. θεη. ΧΧΧΥΤΙΙ. 15. 
“κατεκαλύψατο γὰρ τὸ πρόσωπον αὑτῆς, 
οὔ νοίδραὶς θηϊτὰ ἔδοθιῃ βυδτ. [τὰ 
1 ΟοΣ. ΧΙ. 7. χαταχαλύχεισθαι τὴν 
«κεφαλὴν, οδυξίαγε σαρυῖ βαυτα. Ν τ, 
ΙΝ. 5. καταχαλύψουσιν ἐν αὑτῷ τὴν 
κιβωτὸν, ορετγίεπί 1110 ἀτόδπι. ---- 112» 

ὦο. Ἐχοὰ. ΧΧΨΙ. 84. κατακαλύψεις 
φῷ καταπετάσματι τὴν κιβωτόν. ΒΘ 6 
αυοδα βθηϑιιηι. --- ΙΛΌ» οοοΐεμάο, 

οδείγιο, αδδοομάο. δι. ΧΙΪ. 9. 566. 
οοἀ. (8. 
ΚΑΤΑΚΑΜΠΤΩ, ἐποιγθο. ἘΣ. 

{ταηϑεεῖνο, ἐποιγυο. ((0]]. [68. ναὶ, 
δ. Ῥβ. ΟΧΙΡ. 14.) Ρα. ΤΥ͂Ὶ. 8. ---- 
5}. } ἑποισυο. Ῥα. ΧΧΧΥΙΠΙ. 6. 

ϑγτητα. Ῥᾳ. ΧΙ,Ϊ. 6. υοὶ κατακάμετισ- 
θαι βεηδὰ τηϑίδρβογίοο μοῖδε: ἀδεργὲ- 
"πὶ, πιαγοτγε αὐθοὶ, ἐγἐϑέοηα ἐεξο. γιά6 

ὃν" 
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4 ἱπέταᾳ 8. ν. χαταχύπνω. ὅγιωσι. Ῥὲ, 
ΧΕ111. 26. 4 Μδος. ΧΙ. 10. 
ΕΑΤΑΈΑΛΡΟΣ. νυ )5Γ1, τμδὲ- 

εὐποάμς. Τὰς. θη. ΧΙΙΧ. 12. δεὰ 
τεροπθητω 10] οβὲ χαϑαροὶ, αἱ τοοῖδ 
οὈδβεσναυ δα ἢ". 1, Μοπξίβμοοηίυε. 
Ηοϊτιδεῖιιβ δὲ ἢ. 1. βεβοοὺθ Βαβρεῖ : 

Ῥοίεεῖ τεΐεστί δὰ χάρος, 

Οὐπί. Ῥαννῦ. ΧΧΧΙ. 19. 10. 
ΚΑΤΑΑΡΠΟΣ, ἤερίίεν, ορεῖεδη.. 

ἐκ. 7. εἰοτία, ἄεοια. ΕῖοΒ. ΧΙ. 
γ. δ)ιαία κατάχαρεες, οἶθδα ἐζεγα. 

- ΓΊΓῚΘ Ρἴαν. ραρὶ, χυοα Οβαϊδεὶ 
υἱοαίαα ἰταπείεταης. Ζδος. 11. 4. 
κατάχαρεος χατοιχήσιτα; “Ἱερουσαλὴμ, 

ς δες. ΑἸά, Ὁ. εὲ Ογεῖ]]. δεὰ εἰπθ ἀν.- 
ὕῖο [Ὁ] τεροπειιάυπι εϑ χαταχάρεως, 
,κρενε ποθι ρἱϊας Ηἱοτοδοϊγτδ. 
Ἠεεγεῖ. κατάκαρπος, «λούσιος. (εε- 
ἔτυσα αἷπο ἄυριο ΕΧΧἧ Ἰἰορεγιπὶ 
Γ -- Ὦνν οὐγίάξε. ῬΒ. 1,1. 8, 

ΚΑΤΑΚΑῬΙΩΣ, Πηιρύδτε, ορυ- 

ἕομέεν. χν »αγι. Ζδρδ, 11. 4. 

δες. οοᾶ. αι. υϑὶ δαοῖτωο δὲ δ 
οορὶς δὸ τενἐέκαινε οἰυΐωηε εἰ ρεοῦ- 

ἁ γυμι. [πες ἴῃ Ο]οεδ. Μ55. ἴπ ῬγορὮ. 
Χα' , πλουσίως, σὺν εὑμενίᾳ βερε 
εὑμενιίᾳ δετὶ ῬΟΓΠ8 εὐθηνίᾳ) αυλλῇ. 

ΚΑΤΑΙΚΑ΄ ῬΠΩΣΙΣ, οἱπὲξ ἐς Ομ δῆιϊ- 

ἐο δοίοεωμείο ἐπ αἰξατὶ ΤΈΠΙαΝΘΉΣ, 8. 
οαεεπε τεϊημα. ᾽ν οἰπῖς. 1,δν. 

ΥΙΟ 10. 11. ΟΙἸοκβ. ἐπ Οοἰδίουοξ. 
λαγαχαραώσωες, ὁλοκαρπώσεις. 

ΚΑΤΑΙΚΑΥΜΑ, αὐμδέϊο, ἐπιδίϊο, 
φιοά αὐκείμηε νεὶ οονεδιιδέππε δεῖ. 

ε ΓΝ» αὐπκεῖδο, οοπιδιείο. Ἐχ. "ΧΧΙῚ. 

35. -- ΓΙ» ἴοσι, ψαὶ ραγξ οΟΥΡο- 

τὴς αὐμεία. ἴον. ΧΙΠ. 94. 46. 98. 
-- πρῶ» ἀεφοϊαδο. ὅεν. ΧῚΨΠΠ. 

φὰτὡν τπατλέῶα Ἰϑαν ἐν ὅν ἐεηὺ 

Ἦσε. ΨΊΙ]. 4. ὡς κλίβανος χατακαύ. 
ματος ἀσὸ τῆς ρλυγὸς, υἱὲ ἰλπυθῃ ῬΣῸ 
κατακαύματος ἰεβεικίυπι νἱἀεων κα 
φαπαύσε;, νοὶ μοῦ κατακαύματος 
Υἱάο Βιοίειτισοτὶ Ῥχοΐξᾳ. ἰὼ υχχ. 
πες. Του. 111. γὶαρ. δὶ ν. 4. ϑδοὰ 
Ἄγαθβ αυοαμα ἱπορίδαι Ἰϑοίδοξιδει 
κατακαύματος Θχρτοβεϊί. --- ΠΡ, 

ειδίϊο, οοπιδωσέδο. Νιπα, ΧΙΧ. 6. 

ΒΚΑΤΑΚΑΥΣΙΣ, ονεδιμέϊο, ἐκκδίϊο, 
οοεδειξίϊο, ΤΙ Ό, όεκα, ἔοσωδ, δὲ 

ατἀεξέ ἐρηἶε, ταοϊοηγταῖοε : πιαέετία 
: ἐπ ζύοο ἀγάενϑ. 1δν. ΥἹ. 9. βδσο. Ὅχοη. 

κατακαύσιεως, ὉΠὶ τοϊαυὶ Πρ τὶ καύσεως 
Βαρϑηί. 

ΚΑΤΑΚΑΥΧΑΌΜΑΙ, σρίοτγίον. 
ἘΠΔΠ Ηρ. οπδιίο. Ζδοϊ.( Χ. 

13. Ἐστίε Ἰοβεταπι δ᾽ 7γ}. --- 
ΠΤ ΗΙΟΙΡ. γαοίο πιξ. εν. 1,. 88. 
-οῖνν» ἐχωζίο. ὅετ. Τ,. 10. 

ΚΑΤΑΈΕΙΜΑΙ, ἀξοπηιδο, ἦαοεο. 
5 Ὁ. Ἰάετα. Ῥχον. ΥἹ. 9. ΑἸ]. 1 Βερ. 

ὶ. φ, παταχείσετα;. ῬΤΟΥ. Ἰ, ς. κατα- 
κεῖσθα; πιοῖϊδῖ ἐπ ἰδοίο ἦασεγε ἀογηεεηας 
οαμδα, εἰ το] χαὶ [π|ϊ. ΒΔΡοτς χοιμᾶσ- ἃ 
“ὦ. 16 εἰ αάπ. ΧΗ], 17. ὅδρ. 
ΧΥῚΤ]. 7. κατίύχειντο, Ἡ, 6. ἐηβγην εἰ 
ἑπνυαϊϊα ἐραπί, 86. αὐ αὐεγίεπάαε 
ἐεπεῦτα. 

ΚΑΤΑΚΕΝΟΏ, εὐασιο, εἤμμάο. 
ΡΥ Ηρ". ἃ γὴν ἰάθη. ὅδῃ. 

ΧΙ. 85. -αρχν, ἐβμνάο. 3. ϑαῖα." 

ΧΙΠ]. 9. 

ΚΑΤΑΚΕΝΤΕΏ, ρυηρο, ΤᾺ ἔγαπνε- 

)οάϊο, οοπΐοαϊο, δρδοδίίτα ἐείδε 8. ς 
,2αομἶΣ, αἱ εἰς 1. ᾳ. κατατοζεύω. ν1ὰα 
Ῥαϊαρῆ. 1. 7. Ζουῖαα, ΙΝ. 40. 8. 
δ 2 ἘΠΕ, ἐξροϊπάο. Ἐς. ΧΧΤΙΠ]. 47. 

--τὖὍῦν ἐγαπεῆρο. ζοε:. 1,1. 4. ΨΙὰ6 

οἱ 9υάπῃ. ΧΥῚ. 10. 

ΚΑΤΑΚΛΑΏ, οολίπξο. ΝΘ 

ΡΟ ΝΘ Ηρ. ΤΒοοά. 706. 

Φοἰε ἐχμοοσδιεμένγ. .... ΓΟ. οεξῖο 

οΣ. 11. 

γ. 4. χκατικλάσθησαν.---ἰ 7), ἐχδίτρο. 

ἘΣ. ΧΙΧ, 12. 
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“« ἘΑΑΉΔΕΙΣΤΟΣ, ἑποίωσμα. ἴοβ. οὐποίξεμν γμοίεδῖ, οἱ κατεκληρονόμησεν 
ΕΠ, 41. κατάκχλειστα, 866. ΑἸά. αὐτὸν νογΐδίυν : οοηβγηπιαῦ ες ἐπ 
Οοταρὶ. οὲ Μ. υδὲ ἴῃ ἰαχία Ηδρῦτ. ροιρεεδῖονε, ηδοά οἰδοϊευδαι;, ἄυπι 
τὴ} το 1116 σοδϑ οοςοτεῖ. Υἱδ εἱ ἀατεί γθαυΐθωι δῷ οσαπῖθιι8 ἰμϊτη}- 
Βιῖτα 5. ν. κἀτάκλισα, {πώ νεγα ἰθθ- οἷβ οἾ8. --- ῬΈΑ ἀϊδίτίδο. 2058. 7 
εἰν ε88δ΄ ϑαρ. ΧΨΠΙ. 4. οὗ κατακλείσ- ; κατεκληρονόμησαν 
φονς φυλάσσουσι τοὺς υἱοὺς σου, Ἱποΐεδος Ἐληετα ὅς 4υΐ ποι ναι 
δὐκοάϊοείοϑ 1Ποτοβ ἴυσθ. ὃ Μδοο. γαηΐ Ἠεοτοάιμοϊδια δύθιι. -- ψν: 
ΠῚ. 19. αἱ κατάκλειστοι τῶν «ἀρθένων, 
ἱποῖίαβο νἱτρίπο8. Ηεβιοὰ. "Ἔργ. 1. ν. 1}, Καὶ εἰ ΒΗ͂Ρμ. Θευδ, ἢ. 3. 

ὃ 938. 306. ἀό Μδος. . 18. 3 Μδςο. 1. εἰσελθόντες χκαταχληρονομήσατη φὴν 

18. αἱ τ τλμτν προ πο] 188 ἱηρτοαίοτξοβ ὁσομραΐε ἴεττᾶτα. Ἢ 

Υἱγρῖοθα. δῖος οἸ δοϊγβοῖβ ἃ εἐ ουϊ. [1Π1. 90.Χ. 11. δοα. ΧΙ]. 1. 
φαῖς ἃ κατάχλειστος οδῖ μμείΐα ᾿ποΐνπδα. ]υὰ, ΧΙ, 424. “μάγτω  (ο-. φὰ ἔθνη), ὅσαι 
γε Εταρνα. ΟἌ] 1: ηὶ. Ρ- 438. Οοηξ, κατεχληρονάμησιν ἥμν ᾿ ἡ εὺς, ΟΠ Θ ας 

οἱ ϑυὶς. Τἢ658. Εἰς]. 5. ἢ. ν. Βασγϊαὶ οηΐοβ 8. σοπαυτω (ΟΣΤΆΒ, 4088 ποξ- 

ποῖ. δὰ 1μιοίαη. Τ. 1. Ρ. 85. ὅτο- ἐγ ροίοείαἰὶ φμδ)εοὶ! Τ)ετϑ -ὐὐο, 
ἔπι δὰ 8 Μδοο. Ϊ. ς. Εδββοῖ Αἀν. 
ϑεεῦ. δ. ΕΞ. ο. 17. Ρ. 132. εἴ χὰ Ῥοεϑεφεῖο. ΑΒὰ, ν. 17. τοῦπρν ὅποι 
ποία δαηΐ δρσα ἰῇ ν. ϑάλαμφρ. ΠΟΙ: πΣνν Καὶ, ῬΙΒ, ΗἸρΒ. 

ς ϑίσαβο ΧΙ]. ρ. 906. Ὁ. οἱ Ἠπρ. ἥυπι, ΣΧΧΕ. 48. πατα- 
Ἀληρονομῆσοαν ὑμῖν φὴν γῆν, τἱ δογίο αἰὲξ- 

ἘΔΤΒΝΌΜΩ, νοδοδα 3, ἀκα: ἐγέδνας ἜΣ ΩΣΣ: Ἀρξῤυκί για δ θευς. 
ὧο, οοποίμο, οοπίέποο, οοὐΐδεο. 267. 111, 48, ΧΧΧΙ, 7. Ῥοῦι. ΧΙΣ. 14. 
ΧΧΧΙΪ. 8. -- "3: ἱμομγυο θθε Ἡληρονομόοί σου, ἣν κατεχληφονομήθης ἐν 

συὰ. Υ, 27. καϑὼς κατικλώσθη. 1... "ἢ 7ἢν Βωγοάϊίασ ὕμα, ἀθατλ ϑογίε 
δεουάυμι χατεχλήθη, αὐ Βορεῖ ναῖν δρερεί! ἵᾺ θοῦγβ, Οσπί. δὲ». ΣΤΥ. 
Οοἰεϊζη, οἱ Ὅαε, Νία. --- γδτν ομδο, 9. 1 ὅδτα, 1, 8, ϑρόνν δίξης κατα- 

κληρονομνῶν αὐτοῖξ, (Ὠτοηυλα εἴοσία ἃ 
Ααα. ϑγτημα. [ε9. ΧΙ. 7. χαταχλεισο Π}15. οεοπραπάωη ἐταάεηδ. 761. ΕΠ]. 
θήσοντα;. δε τ] ἀπο Ἰερεπόσση 15, γῆν, ἥν κατικληρονόμησα τοὺς πανό- 
θέα χατακχλ θήσονται, ὅδε κατάκο ρας αὐτῶν, Ἰαττδτει, ΠΌΔΙ 

ἃ λιοϑήσονται, τεοϊηαδωεπίων. (ον, σε. ἐρασ δὶ τηδ͵]αχίναο νεείσιο, Ζϑεὶ. 11. 
ΧΙΙ͂Χ. 9. 12. καταχληρονομήσω Ἑύβνος τὸν ᾿Ιοὗδαν, 
ΚΑΤΑΚΛΔΗΡΌΔΟΥΕΩ, δογίε ἀϊ- Ἰοταῖπαϑ Τυάδει ἑαπαμῶνι λαγεάζα.. 

ενϊδινο, ἐν ἀαγεάδαίεπε ρ. ὅ7γγλ: ἐπε Ῥοδείά εὐ. «-- “Ὅγγ. ΝΊΡΒ. 8 271, 
7 Νίρμ. εἪ ΗΙΡΒ. Ῥοσείδδνε νεύει Εσϑο. ΧΥΤῚ. 16, Ηἰς 

Ἀεῖο. Ὅευς. ΧΧΊ. 16. 504. ΧΙΧ. ἐΒΈπΗΝ Ὁ} ἃ “Τὴν -- ΠΤ» Ῥοε- 
δῇ. Τὰ υἴοχας Ἰοδο συτὰ χαταχλή- γέηθο. ὅο08. ΧΧΙ, 8. “ογδὸ ἀν. Ἐκ. 
ρόνο εν Ῥεττασίδίασ ἰπ' οὐδ, Ὑ]ὰ6 εἰ ΧΙ. 8. --- Ἰϑὼ» λαδίϊο. ϑγυώνη. ας 
1 Μδες. 11]. 36. εἰ οοπῇ, Αςι. ΧΕΙ. Ρτονεεῖν. Π. 31. κατακληρονομήσουοι. 

19. Ἑοσδαΐα καταχ γομεῖσθωω ἔν τινὶ τιο- 
ε ἈΚΑΤΑΚΛΗΡΟΝΟΜΕΏ, δλατγοῶξ- ταὶ λαδίίαγε ἔπ αἴσιο ἴόοσο, ἱ. ᾳ. κα- 

ἑαίεπι αεο, ροεαάδο, οὐσμβο, ἵΕ. ρος. τασκηνοῦν, ὀατν. αὰο γϑερὸ βεττηνέ- 
διαοηάμπι ἐγαάο, δογίς (ἀεείγίδιο, 1. ἰἀὔας ὅ5΄ῖν. ΧΧΗ͂Υ. 9. ἐν ̓ Ιαχὼβ παξα- 
ϑΟΥΉΟΥ, σΟΗΔΕΩΜΟΥ, αὐ ΡίδοοΥ. ΤΥΣῚ σκχήνωσεν, καὶ ἐν ον καταχληρο- 

ΗἸΡΆ. ἃ γ7ὴ)» φμίδεοετε γαοῖο. ῷ ϑασα. ᾿Ὁμήθητι. ϑίν, ΧΥ͂. 6. ὄνομα αἰώνιον 
- ' ἢ καταλλήρονοριήδη, ΤὴΟΝΛΘΥΣ ἐδθΕΉΣΛΒαι 

ὙΊΠ. 1. κατεχληρονόμησεν αὐτὸν, ἀιεε φογβορῃς, Ἑοάδια βϑιαόα ψασθεσι 
γεῦβῖο οὐτὰ ἰοχίῃ ΠοΡτ. μος τἸηοδο εἰπηρίοχ ἀληρονομῶν ἀβυχραῖυς Ηερσ. 

δ 



Κατακληροῦμιαι. 

α ΤΥ͂. ἐ, κεκλήρονόμεηκεν δνοῤνα, Υγἱοτασα 
ογί δεν νεὶ αὐερίε εεὶ. (ον, κὐ Η.} 
ειισΐσγεβ οἰΐϊαΐοβ ο]ῆο ν. 607. εἰ 
Ἄξαγε. Χ. 17. --- διν. ΧΥ͂. 6. χατα- 
Ξελοιρονομαῖν εαἴ εβίξετε, κέ αἰᾳμιά αἰἷ- 
σπὶ οδέϊπραί. ϑὶς εἴὔδτα δορί ρίειάα. 
Φοὶϊ νετεῖο γυϊχαὶ : ἀασγεάαδὲ 
ἔειπε. δὶς. ΧΧΧΥΙ. 18. δὶ ῥχὸ ἴθο- 
πίοι νἱϊοθα χατεχληρονόμησα ΤΕρο- 
ποτάσιν εοὲ χαταχληρθομήσες γοὶ 

ὃ κάταικ ληρονόμησον. 

ΚΑΥΔΕΛΗΡΟΥ ΜΑΣ, δογεϊίο οὔ» 
»ίο. Ἵ» δογέε οορίο. 1 ϑδσω. ἋΧ. 20. 

41. ΧΕ. 42, 48. υτὐἱ νά. 1, Βοι. 
γεῖθα τλαφσακληφοῦναι ἔργιν τὰ 1ΧΧ 
1 ὅχα. ΧΙ. 47. ἐχ δἱϊο ἱπίουρσγοῖβ 
Ὦπος πτορθεσιξ, δάθοασυθ Ὄχρυῃ- 
βεικία δια, Ψ16 δά "ἢ, 1, Ηδχαρία 
Μοπτδ ΟἿΣ. ἡ 

ΚΑΤΑΙ͂ΣΔΑΙ ΝΟΜΑΙ, γεομδο, αϊδ- 
ς« ουπιδο. γι» ἑπουτυο πίε. Ναπα. 

ΧΧΙ͂Ν. 9 .-- 5)» «αὐὸ. Ἐχοὰ. 

ΧΑΧΙ͂. 18. ..-. , Ογομηιοο. 1 ϑδτω. 

ΧΥ]. 11. οὐ μὴ 'παταχλιϑῶμεν ἕως φτοῦ 
ἐλϑεῖν αὐτὸν, ποι δηΐαδα αἰεομπιδεηπε, 
ἄυδτα {16 νεπίδὶ. ---- »ν οὐδο. 

Αἀλΐμ. Οεπεβ. ΧΕΙ͂Χ, 9. παγριλίϑης. 
ψιάδ οἱ δυάδι. ΧΕ. 14. 

ΚΑΉΤΑΈἝΚΑΣΣΙΣ, τερίξασέο, ἰοοῦς 
αὐ οἰδερε οαρέενεῖμπε, ἐξοΐι. Αἰεὶ Ἡεϊ 

41. 30. Ψ Ὁ» ϑγχώση. 

ΨΙΙ. 14». 

ΚΑΤΑΆΔΙΤΑ. ϑυχία Β εκ]. 
1ε6. ΠΙ. 2]. (αϑὶ Ἰυσα ὁά. οι. 
᾿ς τοχ ἴορίξασ, ἴθ ἰσχία δεξοτα 
Ἡρεῦσ. δ} ἢ16 οοουγτῖς. Α]ά. 
(στρὶ. ει Δ οδν τὸ κατάχλειστα.) 
δυηΐ τὰ ἦν τῷ καταχλήνσθαι δὲ ὑπερ» 
βολὴν τρυφῆς ταῖς κλήναις ἐπιβαλλόμενα. 
ϑυϊάδθ δυΐδει κατάχλυτα ἱπίογρτγεῖδ- 

“ἰὰν χλίας, τ στ εἷς ἀνάκλισιν ἐπιτη- 
δείοος. οἱ: ἀε εϑεῖν 
(α Μαϊον. Βεῦτ. Ρ. 367. ἐεη. 

ΚΑΤΑΚΛΥ ΖΩ͂, ἑπιηάο, εὐδηιεγρο, 
οὗτωο. ποτ ἰάετα, 900. ΧΙΝ. 10. 

Ρε ΧΧΥΤΙ. 43. Πδω. ΧΙ. 10. 92. 
36. εἰ αἸῶοϊ βεβρίιυβ. -- γῶν, ἐπι» 

110 ᾿ Κατακονδυλίζω. 

δαξέο. Τγκιι. ἋἹ. 92. Αἀᾶε βαρ. Σ. 
4. 10. 
ΚΑΤΑ ΚΛΥΣΙΣ, ἑπωμάασξδιο, 

ἑπωκο. Τδ. ΤΔΏ. ΧΙ, 40. δ ταῖς 7 
κατακλύσεσι: ὉδΠὶ ἰοοῸ ΒΌΨ ἰερῖε 

δ ΣῈ Ψιά6 ϑεχδασίϊ ΛΔηΐην. αα Ὦ. 

,, ᾿Αἀδὲ Ηἴρροεξ. ἀο Ηΐυποοξ. μαβ, 
47. 18. 
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟῚ, ἐπμναδλίο, ἀἷ- 

ἐνυΐενι. 7» ἰάετα, Οεμ. ὙἹ. 17. 

ΝΠ. 6. 7. Αχα. ϑγτοπιδοβ. Ῥαῖτη. 
ΧΧΥΤΙΙ. 9. --"ον» ἐπιρίο. ΤΒοοά. 

Ῥαιι. ΧΙ. 40. Τεαὶς πο. -Ξ πη Ὁ» 

ἑκωπάσίο. ῬΒ. ΧΧΧΙ. 8. Ῥδη. ἘΣ κε 
26. Ναΐαπι. 1. 8. Ἰβέοβοτγεϊῃ: 
πκαταλλυσμὸν γὰρ καὶ συντέλειαν “ανὼ- 
λοδρίαν ἐκάλεσεν. ---- (1 "Π΄σρεΐδενο, 

ἰΐοτα ἐογγεηδ εἷνο ἃ ΟΜΥΥΘΜὉ δἷνα ἃ 
7) παεπάο. ΤΠιοσα, 1.6. ΧΧΥ,Π. 1ὅ. 
Ζαυε δος ΧΧ (ᾳὰϊ χατωγὶς δΒὲ- 
Ἀεπ) ἀετινανίς ἃ δ, ς ἐμ ἐπῖ- 

»Ῥείμ ἀξομνγεγε, εἴ ἴῃ 1, ΖΕ ῖοΡ. 3επ- 
ἄεγε. (σοπῖ. ϑχιοηθ [,οχ. Ε ἐγ. Ρ. 
1600. 

ΚΑΥΑΚΝΙΖΩ, συεῖϊοο, Ῥαπρο. 
ΤΣ 2 ογμάεϊδαε. ϑγτῶτη. Ῥχονυ. 

ΧΧΥΙ!. 4. χαταχνίζω. αἰ διι8- 
Ῥοοῖα τοΐμὶ οδὲ μϑο ἰθοξῖο. Ουἱὰ εἰ 
᾿ἰορατοῖαν κατακλύζων, αἱ δὰ δραιθηα 
μον τοΐογαϊγ ὃ 

ΚΑΤΑΚΟΛΟΥΘΕΏ, »πέσεψαον, 
οὐεαϊο. “ἸΠ 8606. ",» οδεάϊο. [) 8. 

ΙΧ. 10. δες. Οἰιῖρ. καταχολουϑῦσα: τῷ 
μῳ σου. --- Γῆν Ραείοτ. ὅετ. 

ΧΥΙ]. 16. χατεακολουϑῶν ὁαίσω σου, 
ειὗδεγμεπς ἰ6. Ῥαδῖον στερβεαι 56- 
ἀυϊ βοῖοῖ. 1 Μδος. ΨΊΙ. 48. κατα- 
κολουϑεῖ τοῖς «τοστάγμααι, οδεάϊγε οἵ- 
αἰπαῖοιῖδιο. 8 Ἐάν. ΝΙ1, 1. χατα- 
κολουϑοῦντε. Ἐερρομάες ΟΒαἸ ἄδθό 
δ 5})) δεοιεση, ταδοπε; Ἐκάγ. ΚΙ. 

ἤν 
ἙΚΑΤΑΚΟΔΟΥΩ, ἀπιρΐο, τε ϊο. 

ΠΣ Ηρ. ἃ 773)» Ῥεγομέϊο. ΑἹ, 
Ζεζεια. ΧΧ. 4. κατακολούσουσνν. 

ΚΑΤΑΚΟΝΔΥΛΥΖΏ, αἰρσιὶς ἴῃ 
Μ4 

φ0. 



Κατακοντίξω. 

εοπἀψῖοις οομέγαρίί υογδετο, 
οασάο. ὈΨ υἱοϊδηξον αρο, Φ κα 

ἴῃς. εἴ ΧΧ Απιοα . 11. 
ΚΑΤΑΚΟΝΤΙΖΩ, 7αοιμε ρεγίο- 

ϊο εἰ οοηβεο. )υδλεῖ, Ι. 1δ. χατη- 
κόντισεν αὑτὸν ἐν ταῖς; ζιβύνα:ς. 

ΚΑΤΑ ΚΟΠΟΣ, ἀείδει, ͵αδογε 
«οοπϊεοίμα, Ἱαβκαιμε. νὴ» ἄστυ. .0}. 

111. 17. - κιολὰ ἰαδοτίοτιε. συ. 

Σ 46. ὡδὶ ἴπ δά. Οοιρὶ. ἔογίδϑϑο 
ὃ γρρὕυδ ῥγὸ χατακόπων ἸερίτωΣ χατα- 
μλννὐμὸ γιάθ εἰ 2 Μαςοο. ΧΙ]. 
8 

ΚΑΤΑΙΚΟΠΟΝ ΠΟΙΕΏ, ἀδεξι- 
ἐν Παρίο. γγγση Ηρ, αρο. 00. 
ΧΥῚ. 7. γυΐς. ΘΡργεδεὶ πιε. 
ΚΑΤΑΚΟΊΙΤΩ, οοποίάο, αἀδεοϊάο, 

Ῥεγομέο, ἰγμοίίο, δοπέωπάο, οοπεπὲ 
πιο, ΟΟΆΪΥ προ, ἐπδοὶπάο. ὉΠ ΟΒΔΙα, 

Αφῇ. ἃ ῬΡῚ οονπέπμο. δι. Ὗ]]. 

ςε 38. -- ἜΡ᾿Ν) Ἦ!Ρ". ἃ 9» »εγοῖ- 

ἶο. Θαπες, ΧΙΨ. ὅ. 7. 7όα. Χ. 10. 
ἼΡ. ΧΙ. 8. υδὶ Ἡβνκυτὰν ποῖαι. {ε:. 
ΧΧ. 4. κατα αὑτοὺς ἐν μαχα- 
ραις, ἐγμοϊἀαδεγιέ 1108 ρα] 19. ὙΙὰΘ 
οἱ Ψψεγο. ΧΧΙ, 7. δι. ΖΕ] Ἰδηῖ8 
Ψ. Ἡ.-. ΨΙ]. Ρ. 19. πολλοὺς τῶν Με- 
ἰμομεύβεανε κατέκοψεν ἀνόπλους, του]ῖοβ 

ὯΔ ποθ ἐγμοίαυϊξ. 
(οι, τὲ Αμπωλονς ἂς Ἐχροὰ. ΑἸΙαχ. 

ἃ 1ΔὉ. ἸΤΆΚ. ν. 8038. -- ΓΕ ΠΌΙ 

Ῥατί. ἘΡΗ. ετείοοαπε. ΑἹ. 168. 1.1. 
10. καταχόψασα. Ἐιλάϊχ ΔΤ οὔδιηῃ 

οασάενε, σσοδάεγε πιοιδῖ. ---- ἌΓ, ὅΣ- 

“εἰπάο. ΑἹ. 168. 1.1. 10. κατακόψου- 
δα, ἐπεοϊπάεπε. ---- ΡΤ Τῶν ἐς- 

δοῖπο εἰ οονιπέπμο. 3. Ῥασ. ΧΥ. 16. 
“-- ἼΓ ΡΒ. οἷπρο. 7.. ΧΧ, 48. 

Ἑοτὶθ Ἰερετυπὶέ Π2, διιὲ [ποσί 

ἘΓΔΏΒΡΟΒΙ ΙΒ ΓΞ’ Μίομιδε 9 ΒΡ], 

ε Ῥ- 1884. Ρυϊδί, 608 “Δ ἰορίεδο, 

αὶ Ἰεροπάυχῃ δβυδρὶσδῖοϑ 6866. --- 
ΤᾺ ΡΙΆ. οοπέεγο. 2 Ῥασ. ΧΧΧΙΨ, 

. ἄλαη χα) εἴδωλα χατέκοψο, Ἰυοορ οἱ 
ἱάοἷα διρροίμ. ΜΙςΒ. 1]. 7. σάντα τὰ 
γλυπτὰ αὐτῆς καταχόψουσιν, οταμῖα 

4 

180 

. δόρδ. 1. 11. καταχφχομιμένην. 

Κατακοσμίω, 

βου ρΌ] α ε)α68 οοποίάενκί. ΜίοΝ, Ι΄. 
8. κατακόψουσιν τὰς μαχαίρας αὑτῶν 
εἰς ἄροτρα, οοπίμπάεπέ ρσἰδαϊοα δυοβ 
ἷῃ γοταετεα. Με. 1. 7. Τορετυὶς 
ΓΝ -- ὮΣΙ» ποπιεα Ῥγορε. 

1.- 
βοτυηΐῖ Ὁ ΠΡ αἱ εἰς Ῥασίις. ΗἩΟΡἢ. 

δ Γϑ καταχύπστειν, οοπέμπάεπαο 

ΘΟΠΙΜΕΝΗΕΤΕ. --- ΤΩΣῚ ΠΡ ΗΔ. 

ὕυυπηῦό ρεγομέϊο οἱ ἰγμοϊάο. σα. 
Χ. 46. --α Υὴ, ἀδερεγρον. ει. 

ΧΧΥῚΙ. 9. τοὺς λίδους τῶν βωμῶν κα- 
ταχεχομμάνους, ὡς κονίαν λεαστὴν, Ἰαρὶ- 
ἀδ5 αἰϊατίυσῃ οὐνεπιπμίοε, Ἰδαύδεη. 
Ῥυΐνεσομι ᾿θΏθΣΩ. --- Ὁ ν. ἐαδοτγο. 

Ψυά. Υ΄. 26. ρες. εα. Οοτρ]. υδὶ χα- 
φακόστοτες δαπῖ ζαδγὶ, φμῖ "παϊΐειρρε 
ἐγαοίαπί, Ψαὶς. ξαδγοτιπη. ---- ΥνὉ, 

αδδοϊμο, οοποῖάο, ργαοιο. 4 Ῥδσ. 
ΧΧΥΠΙΠ. 44. χατέχοψεν αὐτὰ, οοκ-- 
 εαρεδαὲ 1114. ΑἸ. 2 ν᾿ τπι 
16. χατήχοψην τὰς 9 
ΟΒίΪΔ. --- ΒΡΥ,Ύ Ἢ ἐ ψαγκ. Ἐπιῤβενυπόρα 

ἱμείγωπάο. ἴπο. ΦΖυα. 1. 98. 
αὐιῇΆ᾽ κατέχοψαν τηυϊδηάυι οβὶ ἴῃ χατ- 
ἐσχοπήσαντο, υὐ δ Γαοῖα τηοπμῖῖ 
ΠοράεεἸοἰηῖυ5 Βεροσι. ΒΙΡ], εἐ Οἱ. 
Τλΐον. ΤΟ 1. Ρ. 921. γιὰ ᾳυοαυθ δα 
ἐν... Βοδιασέδηροσρίυτη. “τοῖν τκε- 

ἑεπίο. Ατλοβ 1. δ. ὙιάσητΣ ἱερῖεξα 
ΓΝ εἰ ἐχεοϊπάεξη, δαῖϊ ὙΤΡΟῚ» 

εἰ ἐχεοὶϊπαπε, πὶ Ηοϑ. ΙΥ͂. ὅδ. Ἰερίτων. 
ΑἿΣ σομῖζα δίδίυυμῖ, 605 ἱπ δ00 οο-- 
ἀϊοα Ἰορίεβε ἼΩ ἃ ἼΦΟ 1 Μδος. 

Ἰ. 138. χατεκόπησαν ἦν τῷ τῆς Ναναίας 
ἱρῷ, οοοἱδὲ διπέ ἴῃ ἴδοι} ]ο Νίβῃβερ. 

870. κατεχόσησαν, ἐφοιύϑησαν. 
γᾶν οἱ 4 Μδος. Χ. 80. 

ΚΑΤΑΙΚΟΡΟΙ, υἱυξαξ (οομξε). 
ΣΑΣ γεδιομπάμς. Ααὰ. σεποςξ. 

ΧΙΙΧ. 19. ΑἸοὶ ἸερίτιΣ χατάχα-- 
οι, βορὰ μ65 νοῦβϑ βυβρθοΐβ νἱἀδηξωχ 
Μοπεδυοοηίο δὰ ἢ. Ἰ εἴ ἢ Αρρρῃα. 
Μιάθ δυρτζα 8. ν. κατά 
ΚΑΤΑΚΟΣΜΕΏ, ἐσόγπο. Τα, 

Ῥῆν. εἰπρο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥΙΠΙΠ. 99. 
Βεπ6. --- ΣΤ}. ογπο. ἴδ. 1Χ1. το. 

Ὦ»» 



“΄᾿ 

Καταπρατ έω. 

. ΚΑΥΑΚΡΑΤΕΏ, ργαναῖεο, 3γ- 
ἘΠΕ ἕενεο, Ῥγένιο, , σαρῖο, 

οὐσαρο, Ξτπιο, ποτ ἀν ὥριν 

2)52}}» "πογεξετμΣ. ΜιΟΝ. 1. 9. χατι- 

χράτησεν ἢ «“ληγὴ αὕτοῦ, τταυαξεδαὶ 

Ρἷδρα εὖυβ. Αὐὲ ἀεείνατιιπι δὴ 
4» σὲγ, ὧς γδγλῷ πιοῦες γγέεπε οἱ 
γκασῖ υἵχεπι “6 ὑταϑίατε, ἱπυαίδεοενε, 
δαῖ, αιιοΐ ἸΠΆ]}]εππὶ, ϑεσϑαπι ἐχρτθθ- 

βεσισιῖ. --- Ὥ»"» ναΐεδο, ἱπυαΐοο, ;γα- 

ὁ ναΐεο. ΑἹ. 4 ϑατη. ΧΙ. 25. κατεχρά- 
τοῦν ἐφ᾿ ἡμᾶς ὦ ἄνδρες, ργασυαϊκετεπ 
ΒΟΌΪ5 ΥἹΣΊ, --- υ)7 ΗἸΡΗ. ἃ »Ὲ})» 

αἰϊησογε δέ μετέπρετε ἵαοίο, αὐ- 
ποῦεο. ὄγτατα. “4 ὅδια. Υ. 8. χατα- 
χρατήσῃ, Ρεπείγανεγ!! 85. ὑβδαὰθ δᾶ 
ΟΑΠΆΪεα. --- ὉΠ ΗΪΡΒ. ἃ υνν 

εἶαπσο. Ψ2ετ. 1, 1δ. καταπρατήσατε 
αὐτὴν, ἐσρερηπαΐίς Πδτα. Θ9Ύ οἰ. 
κατακρατήσατε, νικήσατε. ΟΑρΡρο]}18 

ς ῬΙῸ χαγαχρατήσατε ([6Γ. ]. Ε. 
ἔ χαταχραγήσατε αὐτῆς. ϑ'6α γιϊῃὲ 

Ῥχεεΐετεπάδα νἱάδζυς ἸΘοῖϊΐίο χαταχρο- 
τήσατε, ηπ ἴῃ 41118 ΠΠ τ 8 τορουῦϊτυΣ. 

τ ρῖσ: μπ|ι ΡῈ ΠῚ Καὶ, ΡΙΒ. εἰ 
Ητρἢ. ..:. ὙΠ]. δ. κατιχρατήϑησαν 
ἐν τῇ αροαιρόσει αὐτῶν, οὐ γηιαίξ δαπὶ 
ἴῃ οἰοοϊίοια κυ. Μίοδ. ΠΥ. 9. χατε- 
τράφησάν σου ὠᾶδες ὡς τιχτούσης, ἀοἷο- 
ΤῈ85 ἐδημεγμπηΐ ἐξ, ἰαπατιδτι ραγυ ΓΙ Θἢ- 

ὁ ἴοτη. Τρ γοδωτ. 9 Ῥαγ. ΧΙ]. 1. 

ὡς ἡτωμάσϑη ἡ βασιλεία "Ῥυβοὰμ καὶ 
χατεκρατήθη, οὐτὰ δἰ τα Θδβοῖ 
τερσασπι ΒΟΡοαπιΐ, οἵ οὐη 1. 
-- ἼΣ» οαρῖο. 3 Ῥαν. ΧΙ]. 4. χατε- 

πρώτησαν τῶν «ὅλεωῶν τῶν ὀχυρῶν, υὲ 
ύσηξ ὑτροθα χππ1ἴ89. ΟΟΠοΣ 

1 Μῖδος. 111. 4. ΧΙ. 49. δ6. ΧΡ. 
28. --- Ἕν »γεϊεπάο. 2ε:. ΧΙ, 

10. ἐν ταῦ; σόλεσιν, αἷς κατεχρατήσατε, 
ς ἴπ χΌΊΡι8, 4.28 οερίϑί. Ῥδδνος. 

τήσατε, νικήσατε. --- ὅ1. Χ ΧΙ. 
12. Καταχρατνεῖ τοῦ ἐννοήματος αὑτοῦ, 
Ὦ. 6. ἀοπεπαίμῦ 5. ἐπιρογαΐ σορὶτα- 
Εοπΐρυβ δυϊ5. ΒΟ] Ποεξς, ΡῈ δβρε- 
στ Ἰοοηδπτ Θϑὲ αὑτοῦ. Νδιὰ δὰ 
ἰεχοῖι χεΐοστὶ δοχηπποΐδ ποαυϊξ. 

18] Κατακρίνω. 

1 Μδοο. ΥἼἹ. 54. χατεχράτησιν αὐτῶν δ᾽ 
χιμὸς, 1108 ἔλτηθθ. ἢ Μδοο. 
ΨΙΙ. 32. κχατιχράνησαν γὴν ᾿Ιούδα, 
“δ)εραδαπέ 1 υἄεδατι. 1 Μαοο. Ν11]. 
10. χατεχράτησαν τῆς γῆς αὑτῶν, ο0- 
ἐμραδαπὲ ἰδτταῖι Πόσα. 1 Μαςσ. 
ΧῚ, 1. κατακρατῆσαι τῆς βασιλείας, 
οὐσμρανε τοατατη. Ὑ]ά εἰ 1 Μδοο. 
ΧΝ. 8. 8 Μδος. 1. 7. χατακρατήσας 
δὲ τῆς ἐπιβουλῆς, σοπερος πκυΐετα ῥτο- 
Ῥοϑβιεὶ 5υἱ ζαοίε. 

ῬΚΑΤΑΚΡΑΤΙΖΟΜΑΙ. ΡΠ» 

οοηζοτίαξς σκηι. Φυᾶ. ΧΧ, 42. 5βες. 
Οχοδ. χαγιχρατίσθη. ϑ'εα Ἰορεικίπηι 
101 ροξῖιβ οδὶ κατεχρατήϑη. Π 
ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΣ ρῖο ΚΑΤΑ" ΚΡΔ΄.- 

ΤΟΣ, “υγίμεν, υελεπιεηΐετ. ΓΡΙν 

οι υελοηιοπίδα, ἱ. 6. φεδφηιδηίεν. 
Φυά. ΙΝ. 8. ἤλαψε τὸν ᾿Ισραὴλ κατα- 
αὐρος ΑΒ σερας [6γδ8] υελεπιεπίον. 
ΘΒ : καταχράτος, ἰφχυρῶς, τε" 

λείως, ἀντιστάντως. 

ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΖΩ, »γαοϊρίίο, 
ἀργϊοῖο. ηὐλϑ τιν Ηρ. ἀε)ιοῖο. 8. Ῥατ. 

ΧΧΥ. 19. ᾿κατεχρήμνιζον αὑτοὺς ἀπὸ 
τοῦ ἄκρου τοῦ χρημνοῦ, ἀεγδοίεδαπέ 1108 ἢ 
ἃ Βυτηταο Ὀγοριο. Οοηΐ, 2 ΕΠ Δη. 
110. ΧΙ. ο. ὅ. 1.πο. ΓΝ. 90. οἵ διις- 
ἴογοβ ἃ Ὑοϊο Ουν». Ὁ. 148. Ἰαπα- 
ἴοΒ. 8 Μαοο. ΧΙ]. 15. χαταωκρηρμεῖο 
σαντα τὴν ᾿Ἰερεχὼ, Πυτι, (μὐ ργαείρὶ- 
ἐαυεγαΐ “οτιομο. 9 Μδοο. ΧΙΥ͂. 43. 
κατεκρήμνισιν ἑαυτὸν εἰς σὸν ὄχλον, ργα- 
οἱρίίεπς 86 ἀδάϊδ ἴῃ τα τι ποι, 
4 Μδος. ΙΝ, 25. 
ΚΑΤΑΚΡΙΜΑ, οομαεπιπαίδο. ϑ'ν. 

ΧΙ 11. 12. ἐν λόγοις ἁγίου στήσονται 
κατάκριμα, ἴῃ βεττισπῖθ08 5ΑΠΟΙ͂ δἰ8- 
τοπξ οσοπαεπιπαίίοπεηι. 

ΚΑΤΑΚΡΙΝΩ, οομάρηιπο, ΘΕΙΔΠΙ, 
αυοὰ οοπάοπιπδξίομοτη δηιθοθαϊέ, 
Ὡοεἰεγὶδ οοπυΐιοο, οΥἐ πεῖς ἀοοθϑθ. 
Ἢ» ἄεοεγηο. Ἐδι. Π.1. --τ  υσῖν 

ΗἸΡΒ. ϑὅΐγπιπι. 200. ΧΧΧΊΨ. 29. 
κατακρινῶ, λας οἰ ϑαρ. ΙΥ-. 16. κα- 
ταχρινεῖ δὲ δίκρμος καμὼν τοὺς ζῶντας 
ἀσεβεῖς, ξοοϊογὶδ 5. ργαυϊέαξιε οοπυϊποῖ 
γΟῦι8 ῥγτζηδζασα τηοχίθ δργερίιϑ 

ταρσόροβ Ἰοηρθνοθ, ᾿᾿ 6. ράπα αἰϊσ- 
Μϑ8 

[ 



Κατάερισις. 

᾿α-πϑὲ ἐϊος ἀεζίαταί, ὩΟΒ νονθ αἰ ἰίον, δοᾷ 
ΤΟΔΗΣΟΡ ῬΕΙ͂ νἱξδὲ ΘΟΣΒΡΑΣΆΟΣ ΩΣ ος 
χερί. Ὑγ46 Ηοῦτ. ΧΙ, 7. 
δεειθὶ, ΧΙ]. 41. Ζ2ΘφοΡἢ. Α. 2. ΠΙ, 
ς 15. Ρ. 190. ο. Ημδν. ψευδολογίαν 
χατακρίνειν τοῦ ϑεοῦ, ᾿ομτα τρομάαςιὶ 
αοουξαγρ. ὅδ. ν. 40. 4]. 48. 82. 

ΚΑΤΑΚΡΙΣΙΣ, οονάειεναξίο. 

ΤΟ σα πιαΐα. Ἰῃς. Νυαι. ΧΠ]]. 

38. 

δ ΚΑΤΑΚΡΟΤΕΏ, αρρίαμάρ. γνη, 

Ηϊρῖ. ἃ υγνν οἴσηρο, ΑἹ. εἰ υΧΧ 

860. Οὐμηρ]. 7ε:. 1. 1. χατακροτή- 
᾿ φατε. Ι2ΔΘ ΒΌΡΣΑ 8. ν. κατακρατίω. 

Ῥμοῦῃυυα [,χ. οοἱ. 108. Ἔτετισι; 
ἄγαν ἐπᾳινεῖς 

ΒΚΑΤΑΚΡΘΥΏ, ἀρονεμπι δῶ; 
αὐῖρο. »ὈΠν ἐπ ῆαο. Φυὰ. ΤΥ. 421. 

866. Όχοῃ. κατέχρουσε. ἴῃς, 7υ(, ΚΝ], 
14. 

ΚΑΤΑΚΡΥΊΙΤΩ, αδεοοπάο, ο0- 
ἐμἶίο. ἘΡγν ἔγαπαεο. ἴ68. 11. 18. 

2 Ἀ᾿ Ϊ ΘΕβΈΤΓε ποῖα. ---- ΠΥ, 

υϑράϊο, ρεγζοάϊο. ΑἹ. Αταος ΓΧ. 2. ἐὰν 
τοαγακρυβῷσιν. ΜΙ ΡαΌλΒ ὮΘΠΘ : δὲ ριι- 
ἐαυνεγίηἑ αὐδοοπάϊ. ΑἸ11 1Πρσὶ ΣΌΪ τᾶ» 
5: δ ἰεχίυχα Ηδεῦτ. Βαρϑης χατὸ- 
ρυγῶσι. --- ἸῸὉ ὃ Ῥ»ῺῈΏΠ Καὶ εἰ 

Ηρ. αὐοοοπᾶο. Θεὰ. ΧΧΧΥ͂. 4. 
ὅσον. ΧΙΠΠ. 4. 4 Βερ. ΨΙ]. 8. --- 

ὁ Μ5ΠῚ} ΘΩ͂: 2 ΠῚ", ΝΊΡΆ, 
Ηΐρξ. οἵ Ηρ. ἰάετα. 704. Χ. 16. 
1 ἤερ. ΧΥΠΙῚ. 4. 4 Ραγ. ΧΥΠΙ. 
44. ΧΧΙΠ. 12. -- Ἴ): ΠΡ, 

ΝΙΡΆ. εἰ Ηρ. Ρεᾳ. ΧΧΧ. 46. Ργον. 
ΧΧΝΊ!. 19. σεν. ΧΧΧΥ͂Ι. 19. --- 
“ΓΌν. αεοεπάο. Αταοβ ΙΧ. 4. 560. 

6. Ἰμοεοά. 200. ΧΧΙ. 19. Αἀάο 
ΦΩΜαοΟ. ]. 9. 

ΚΑΤΑΚΤΑ, ΟΜΑΙ, αοχμῖνο, Ρο3- 

“ἰ(ρο. ΣΌΝ διδέρο. ἃ Ῥατ. ΧΧΥΤΙ]. 

10. χατακεᾶσϑαι; Ἡ. 1. τεβροπαεῖ 1,8- 
τἶπο λαδεγε ὕτὸ ἃς εἶ ποία. Αὐᾷδ 
ῷ Μδος. ΥἹ. 28. 

7 
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ΔΚΑΤΑΚΤΕΙΝΩ, ὡνρρεβοῖα, βοοὶ- 
ὦρ. 4 Μαος. ΧΙ. 3. 

ΚΑΤΑΚΥΚΔΟΏ, οἐγρμηποίμαο. 
20. και. πὰ. ΣΎ. 2. 

ΚΑΤΑΚΥΔΙΏ, ἀευοῖοο. 2), " 
Ῥπ). ἃ ")}» ἑάοτα. 26. 1.1. 98... 

[Π)}» γευεῖο. 1 ϑδτη. ΧΙΥ͂. 9. Ηἰἱς 

Ἰοζδγαηΐ ν} » τ 2 ὑπριγῃο, 

μά, Υ. 47. χασεχυμώδη δρο. ρὰᾶ, 
οι, εἰ (δὲ. Νίρερη. ταδηάοβρ ὃς 
ϑεπίθηξ8 ϑοματίουβοι ἱ 8 ᾿.]. ῃγο 
κατεκλίϑῃ, ςο}]. Νυτα. ΧΧΙΨ. 9... 
ἜΣ; ἑπωπάο. Ὦδῃ. ΧΙ. 29. β6ος. 

Οοπιρὶ. καταχυλισλήσογτα,, ὉΒ1 χΣρ- 
Ροπεῃάυῃη οὶ χαταχλυσϑήσοντωω, 
αυοά τε] χυΐ ̓ Σρτὶ Βαροπί. 
ΚΑΤΑΚΥ ΠΤΩ, ἐποίϊπο, ἱποϊναΐο 

ϑαρίέε αδρίοῖο. ΠΡΩ ἮΙΡΗ. ργο- 

φΡεοίο. 3 Ἀερ. ΙΧ, 82. --- ΠΣ 

Ἡμρ. ὁ γγτῦ, ἀρἰδοῖο αιε. Ααὰ, 

Ῥᾳ. ΧΙ,1. . ε [ χαταχύφνεις; ; (ἋΣ ὕγο- 
ομηιδὲς ᾽ γα] : οὐ οὐηδίογπατΤί δ, ἰαπ- 
φμᾶπι δίατε πὸ ρμοεδὶς αὶ Καταχύετειν, 
86. ἑαυτὸν, 68 ", πατοτε ας 
ἐίοιεϊα αβῆοὶ. Κα δρζα 8. ν. χα 
ταχάμστω. Αφυ. Ρε. ΧΙ1.111. 96. 
Εξ, ΧΥ. 10. καεέχυψεν ἐαὶ κεφαλὴν 
τῆς ἄβρας, τ συρμΐ 8Δῃρ 1115 ἐποίϊδπα- 
οιί. 

ΚΑΤΑΚΥΡΙΕΥΏ, ἀοπιΐηον, 00- 
σμρο, δι δ7ερο. ὃν.» ἀονείπΣ ὅμης, 

αοπιίποσ. ζ6γ. 11]. 14. -- ΠῸΠ 

Ηἰρϑι. ἃ γγξν 4)ῖο. Ῥε. ΤΧ. 27. κα- 
τακχυριεὖσε. ῬατὶΘ ἂς δας γογβίοῦθ 
}υάιορασυμε νσὶ ἀοοῦ. δεουπάυξα ε 
ὩΡΠΏ.]108 ἀοαππκογυπὲ ΤΡΕ 8 Σ7ΠῈ» 

υοὰ ργἱποῖρεηι ποῖδλϊ, δυΐ Ἵορεστιηξ 
ΓΕ. ϑίασοκθα ἴῃ ὕδσ. ἢλδν. Ρ.- 

284. οοῦ [ιοῖ, 608 αὖ εβίαίο αἀπέπιο 
δὰ “ωμρεγδῖα οἴ ἀονεμαίϊοηῖς Ὠσῶο- 
ὩΣ ΥΘΏΒΗ͂666. ΜΊΗΙ διυιΐοιπι ΘΟΠΒΏΣΣ 
χρυ ββ1656 νἹ ἀοηίυν. ΤΌ εϑὲ ἢ. ]. 

ἀϊαι, βαίω ρτοδέεγπῖ!, ἴῃ 4υο εβῖ 
ὩὨΟΙ͂Ο ἐπὶ ἃς αἰοπιϊπαξοπίς. Ῥ͵δυ- 
[8 ΜΊ. ΟἸον, 1. 1. 17. ομμμα ἐπὶ ἴε-- 
β'οποα αἰ βιαυὶϊειὶ ερὶγίδε, φμαεὶ υεπίας 



Καεαλχκλάξζω. 

« Αᾶα. --- Υλ» ]) Ἠλὰ. ἀονόκανί 
εἶκο. ῬῈ ΟΥ̓ΨΊΠΙ. 159. --- χύτῃν 

εο ἑακηπαις λάτει. δίησιον. 

εδβί. τ΄ 0)55. τυδίρο, 65, ὦ, 933. 

Νιαμω. ἈΆΧΙ. 929. 90. -.ὄςὄ ἽΞ) 

εαρίο. ἴο5. ΧΥ͂. 16, -ἰγο ζ» 

δ πον, ὅσει. [Χ. 8. κατωκυριεύσωνα αὖ- 
τῶς. Ας οἱ ΠΟΙΙΘΕ Μη {πριν τος 

υϊᾶ Βαρόγϑέ οὕτα ὅτ. ἴδ, ἀονιῖ- 

14. ἐὰν μή μὸν καγακυρεύσωσι, εἷ ΠΟΒΝ 
ἀσυιξνεισας τοϊπί. Ορηδο Μαρεβ. 
ΧΧ, 46. 6011, 1κ|6. ΧΧΙ], 95. --- 
ἘΣ. γοδιίαα. ΡΒ. ΙΧ, 38. (βοὰ 

Χ, 102 ἐν τῷ αὐτὸν καταχυρμῦσαι τῶν 

πενήτων, εὐχὴ δνξήμσαίξ ὈΘΆΡΕΥΕΒ, 
ς Ἰρεταπὶ Ἰοῦγ» υἱ αἷτ ᾿πῆπ. Καὶ 

αὖ ὭΝΝ βυίειι εἰ τοδιεέμι δ8ε6, 

»γσυαίεγε. ἘΪεογοῖ, καταχυριῦσαι, 
χκατακχρατῆσω. --- “Πδν αυρεογ, 

σγεῖοο. Ὅεμ. ΤΧ. 1. κατακυριεύσατε ; 
᾿δὶ νεῖ Ἰοοθ γ}) Ἰαροσωπὶ ἡ γὴ, 

ψῈῖ φαποίλσιιμς ἢ) Ἴη ε δὰνν οοἷ, 

Διϑ". .}» ποῦ ἀοππατί τιοίδξ, 

--- ΠΤ... ἀρηέπον. Ῥ68. ΧΤΨΤΊΠ]). 15. 

ἸΧΧῚ. 8. Εά, για οἰ ΨΊΑ Ῥεαΐνι, 
ΔΟΙΧ. 3. 

ΦΚΑΤΑΛΑΛΑ ΖΏΩ, 7κδεῖο, ᾿οαπίμη, 
)ειδεϊιαβδοπὲς εἴο. Πνν» ςαπίο αἰογπἶξ. 

Α΄ηκ. Ρα. ΟΧΙΝΙ. 7. κωταλαλάξατε, 
ὕτο αι βεσιραπάυτα δβϑα χαγωλέξοωιν 
σοὸ7ς σα μος ΒΙε 4. Οομΐ, ν. χαταν 
λέγω. Ἰάρτιλ δἰδίυ ϑεγαίαγι. Βοᾷὲ 

ΔΗ Ἰεε [Δ ταϊηἴτρο 80]]10ἱ» 
ἰαπιδ υἱάεειτ. γοδῖο χατλαλάε 
ζεν ρϑὲ καφεύχρεϑαι, νεὶ «ρλμειχῶς 

ε (ἰοχίαφαρ «ρλεμωκῶρ) βοᾷ. 

ΚΑΤΑΛΑΖΟΜΕΥΘΟΜΑΙ, ὅνρο- 

δακίον οἱ ὁπϑροίομίῳ ἀρο, ὀμφεΐο. 

188 ἙΚαναλαλέω. 

δ λνλν δεσδεονάε. ἴας, Ῥελίτη. 
ΟΧΧΧΝΡῚ. 5. οἱ καταλαδονυύμενω 
ἡμῶν, αὶ ἑπδοϊσπίεν ἑπδιιίαπὶ πος, 
Μεχβῖίο ββθο Ῥθπθ σοῃο τὶ ροῖοϑὲ 
εὐπὶ εἰρτβορύομε ἐχαϊαηαϊ, αὐδὴΣ 
Βοος νεγθυϊα ἰη ]. (Βα]α. μαίνεξ, οἱ 
ΒΌΠΊΔΓΟτΒ, ἤδη ἈΥἰπηδλιίδπι ποίίο- 
ΠΡΙῺῚ ἰΓδηβίαδίασω θρδθ ἰὴ 1. Ποῦν. δα 7 
ωξιμα εἰ εἰσῥίρηεπι ἀπῷπὶ, αἱ Δ» 
Ῥαγοῦ. καναλαιζονεύονα:, κανομαίρο- 
φωῳ, νεαννύεψαι. ᾿ 

ἙΑΤΑΛΑΛΒΊΏ, οδέοφιον, οοπένα 
ἴοχμον, οδἰτεοίο, ἀείγαλο. Ὁ.» ΡΒ. 

δίαφρλεηπιο. Ῥβ. ΧΙ.1711. 18. ἀπὸ φω- 
νῆς ὑνωδίζωτος καὶ χαεαλαλοΐωτος, 8 
ψοος οοηνίοιΐο ρροσβηρ δὲ οὐένεον 
ἐαπβς. ὅϊο δεξὶ ἰορσοιμάυτα 6 (δά. 
ΑἸεκ. βεὸ καρακοριλοῦνεος εἴ αὩρῴλων» 8 
λοῦντος, αὐ ἸΏ 4118 βου ρίμσα δαί. "αν 

Ἴ2Τ: 2» ἘΪΒ. αἱ Νίρὰ, ἰοφιον, 
οδίοχωμον. Ντση. ΧΕ. δ. χατελάλει ὃ 
Λαὸς φρὸς τὸν ϑεὸν χαὶ κατὰ Μωΐσῆν, 
Ἰοφμοθδῖαν Ῥορυ]ὺ8 κἄνογβαβ Βσυτα 
εξ Μοβεη. γΊάα εὐ Ῥε. ΟΧΥ 111. 98. 
Ἦρα. ΝἼ, 18. Μα], 111. 18. Ῥα. 
ΧΙΧ. 21. χατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σὸν κατ- 
"λάλεις, οοηΐζε ἐγδίγοτῃ ἔυυτῃ Ἰοςι» 
[μ9 66. ῬΘ ΧΧΥΤ], 29. χᾳσελάλῃ- ἃ 
σαν τοῦ Θροῦ, ορηῖτα Παυχα ᾿ραυςθαμ- 
ψιχ. Μ4]. 11, 16. ταῦτα χατιλάλη- 
σαν οἱ φοβούμενοι τὸν λεὸν, Βφος οοηΐνα 
ἸοφιμοὈβπειΣ σαθηΐες ἤθυτμ. ΑΔἀα46 
ϑγαμα. Ρε, ΕΧΧΊ]. 8. -- ον 

Η!ΡΒ.. ρμμάεζαοία. ΠοὉ. ΧΙΧ, 8, χα, 
φαλαλεῖε μου, 

. ἂν» φιε οὐπαπεπὲ. -- γυθη, 

οδεπάᾶο, οαἰωπιηῖογχ. ἸΒδοά. 
. ΧΧΧ, 1], ἤσῃς. .-- 

9» ἘΠῚ, ἜΗΙ Ῥᾳ 
ῥξον 

Ὁ. 6. τὸν χαταλαλοῦνγα λάθρᾳ τὰν 
«λησίον αὑτοῦ, οδιτοοίαπίοηι εἰδτιουϊμπα,ς 
ῬΙΟχίσηοβ 8πο5. (οηΐ. Ἱ εῖγ. 1]. 
12. 1Π.16. δας. 1Υ. 11. τῷ 

Ὅς οδυεΐρ πιψείασοπι. ΜΙοΒ, 11]. 

7. χαταλαλήσουσιν κατ᾽ αὐτῶν. Τιορς- ; πᾷ 
τυπέ ΡΝ 3 ὃν: ΨΥ: 

ΝΥ νεὐιο, ὑσὶμημο. ὅγταμι, ἔκ. 
Μ4 
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ως ΧΙ, 12. Οαὶ Ἰἰυδίϊας εἰ αἱωταρδιες 
46 αδἰϊσυΐι8 ἱπίοσίαηίο, ἰ6 χαγαλαλεῖ 
Ἡΐοροπ, ἐμομίαρο. ϑοτα σ᾽ ἴερὶς 
καταλαλάσε. ΝΟΙ Π18]6. --- ΓΙ)» 

Φο 5. Ῥτον. ΧΧ. 16. μὴ ἀγάπα 
καταλαλιεῖῦ. ΕἸυχὶ ας σψϑῦβϑῖο ἃ 
ψάῦρο ΣΦ υοὰ ς. ΧΥΝΠ]. 9. 86- 

μιἰθοῖαν 46 οἰδηδοβεϊπῖβ σιπαῖσοσυ]8, 
4υἱΐ ϑεγταομθβ Βοιηίπιπηι ἴπ ΟΥ̓ΡΟ 
διουραῖ ἔοσαϑ επυπεδηϊ. 1ορῖοιῦ 

ὁ ργωίεσθ 1 ὅδ. Π. 238. 666. Οὐρὶ. 
ὩΡῚ χαταλαλούμενα κα ὑμῶν δυης 
Αἰπ8 πέρι σχοβ, ὃς Ῥογώηοης δὰ 

ΘΠ ὮΤ 
ΚΑΤΑΔΛΑΛΔΙΑΣ, οδίοομέδο, οδέγξδο. 

ἑαέο. ϑαΡ. 1. 11. Οοπᾷ 3 (οΣ. ΧΙ]. 
40. Ὁπμάε ϑυϊάδε: χατιλωλμὰ, ἡ εἴς 
φινας ὑπό. τὼν βλασφημία παρὰ τῷ 
᾿Ασυστόλῳν 
ΚΑΤΑΔΑΜΒΆΝΝΩ, ἀερτελεπῶο, 

᾿ γελενάο, οαρίο, ρογοὶρίο, αἀ826- 
-᾿ σοοίο, οδυοπῖο, αμξεγο. κα Ἃ, 
ὑεμίο. Ῥτον. ΧΙ. 37. ̓ ΜΝὴ) ἢ. 1. εὐε- 
πῖγε ποι. -- ΓΔ» Φιίστο. ΑΒά. ν. 

6. -τρὩ7' ὉΔῚ» Καὶ εἰ Ηρ. 

οὐλανεο, ἴξ. ἀδδεφυογ. αδπ. ΧΙΧ. 
10. μὴ καταλάβῃ μὲ τὰ χαχὰ, 6 
ΤΩΔΪα τη σοοίάαη!. ὅΟεη. ΧΧΧΙ. 
αὐ κατίλαβεν αὑτὸν ἐν τῷ ὄρει Γαλαὰδ, 

δαίμιτ' Π]ατα ἴῃ ταοηίο Οἰεδᾶ, 
ὡ Ἷ μα ΧΥΊΠ. 28. χατέλαβον τοὺς υἱοὺς 

Δὰν, ἐπδεημεδαπέων᾽ Π]ϊοπ᾽ ὍΔ. ΨΊΔ6 
εἰ 716.. ΧΙ.11. 16. ϑγχωμι. (βεϊδσω 
Αφυ. φες. (οἱβη.} 2 ὅδτη. 1. 6. 
κατήλαβον, ἴ3 60 οὐαί, εἷὖ μῆς (3. 
δε ΜΕ ΡΈΜΝΤ. --- γῸΤῚ Ηρ. ἃ ΌΨ 

απουεο. ΜΙοΝ. Ί. 14. Αχὰ. ΜΙεΝ. 
11. 6. Ῥαυναγυηί, Δ ΟΌΓῚ Ε886. ζδπι 

ᾳυοὰ γ} 7» ἴπ χα ορίπίοπ ἢ. 1. 

εἰἴδηι 411} ἰῃίοσργείο ἔπογαπηί. --- 
«ἜΣ ΗΙΡΗ. ἃ δ)» Ῥοπο, οοἴΐοου, 

δίείο. 76τεια. 1.1. 84. κατέλαβε. 1,6- 

ξετυηῖ ὉΡῺΣ ῬΓῸ "20. το ὉΠ 
ἭΡΗ. ἃ 2» αρρτελοπάο. ὅεη. 

ΧΧΧΙ. 94. Ἔχοὰ. ΧΥ. 9. εἶπεν ὁ 
ἐχϑρὸς, διώξας καταλήψομαι, ἀαἰϊχὶξ 
ἐπιτηΐςι!8, ρεΓβοα 6.8 οσπηρτοπεπείανη. 
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νμίο οὐ ἤους. ΧΧΎΠΪΙΙ. 45. 20ε. 
Ι΄. δ. 1 ϑδπηι. ΧΧΧ. 8. Ρε. ΥἹΣ. δ. 
ΧΨΠΙ. 41. Βὶς οἵ δρυὰ 
βοσερίοτεῦ διώχων οἱ τρβαλ αὶ τῤυκπεα ν 
ἦνηρυπίυτ. Ηατοάοί. Υ΄. ο. 198. 
παγὰ αὐδας ἐληλύϑειν Περσίων ἧσεος 
φολλὴ, διώκουσα φοὺς Παίονας" ὡς δὲ οὗ 
κατέλαβεν, ἐσηγγέλλοντο εἰς τὴν Χίον 
φοχ Υἱαίφα;, ὅπως ἂν ὀκίσω ἀπέλθοι. 
ψιάθ αυοαμο ἵ,. Βοα δὲ Εοπι. ΙΧ. 
80. Ρ. 114. εἰ )οϊῆυμι δὰ δαπάδε 
ἰοουπι Ρ. 903. Ῥραΐπι. ΧΧΧΙΧ, 16. 

ΕΧΥΊῚΙΙ. 39. ὁ ἡ υμὸς τῆς ὀργῆς σου 
καταλάβοι αὐτοὺς, ΘΧΟΔ. ἀΘΒοθ [8 'σεθ 
ἴαχε οομιργελεηάαέ 111]ο6. Ῥχον. 1]. 
19. οὐδὲ μὴ καταλάβωσι τρίβους εὐϑείας, 
πραῦθ αδϑεσμαμίμη Βατα ζΑΒ ΤΘΟΙ͂Β5. 
1.5. ΧΧΧΥ, 10. εὐφροσύνη καταλή- 
Ψέτγαι αὐτοὺς, ρμεγζωπαεπέων ἰαίξέϊα. 
Ζϑοῖ. 1. 6. τοῖς προφήτας, οὗ χατελά» 
βεσαν τοὺς «ατέρας ὑμῶν, Ῥτορλεῆςε, 
φεὲ πιαλογσι υδείγογμης ἰδθερογε υὲσε- 
γωπί. Εθθ. Χ. 9. οὗ μὴν χαταλάβῃ 
αὐτοὺς ἐν τῷ βευνῷ πόλεμος, πο ἀε- 
ϑεῃμαίμ» 1108 ἴῃ δοΐο ῬαἸυχα, ᾶσε 
υτηῃ, 900. ΧΙ]. 17. -τπρ;» οὗ- 

ἑερο. ζεν. 1,1. 42.. - οσρῖο. 

ὅο8. ΝΊ. 40. χκατεχάβοντο τὴν σόλ;ν, 
οαρίοδαηί Ὁτθετα. ΤΕΣ ΝΠΙ. 
4.) ΜΙαδ οἱ ..υ5. ΧΙ. 10. ΧΙ͂Χ. 47. 
4, ὅδτη. ΧΙ. 46. 29. 2 Ηερ. ΧΥ ΤΠ). 
9. Ααᾳυ. δες. οσᾶ. 108. Ηοΐνι. 
Βδυξ. 11. 84. κατελαϊβόμεδνα. --- ΤῊ » 

ἰάοτα. Εσεοῃ. ΧΧΧΙΠ]. 4. ἐπέλθῃ ὁ 
ἑομφαία, καὶ καταλάβη αὐτὸν, βυρετ- 
γοηΐδς δἰαάϊυε, οἱ ἔξεῖαι 11}. «..-. 
δὲ Ὁ ἐπυεπίο. Εχοά. ΧΧΤΙ. 4. ἐὰν δὲ 

καταληφθῇ, εἰ δυΐοται ἀεργελεπάαέεν. 
Οοπέ, 7οἢ. ΝἼΠΙ. 4. Νὰ. ΧΧΧΙΙ. 
438. ὅταν ὑμᾶς κατ τὰ χαχὰ, εἃ 
πιλὶα οδυεηϊαπέ νορἷδβ. ΨΙάδ οἱ 2... 
ΧΧΧΙ. 49. εἐ οοπξ δίγδο.. ΨΗ.]. 
Ῥγον. 1. 18. τὴν χτῆσιν αὐτοῦ ῦ τὴν «ο-- 
λυτελῇ καταλαβώμεϑα, ορεϑβ εὐυϑῖῬτο-- 
ἄοδαβ σι ὕεγαηεμς. 168. Χ. 14. τὴν οἷ-- 
κουμένην ὅλην χαταλήψομαι φῇ χειρῦ, 

ὡς νοσσιὰν, τϊνογευτη του υχη παπεα 
αμήεγάηι, ἰαπηυλιὰ ἠϊάιγη. ἴδει. 
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«ΧΧΧΥ͂ΤΙ. 8. πανέλαβε τὸν βαωλία 
᾿Ασουρίων πελκρχοῦνεο Αοβνὰν, ἄερτε- 
ἀεπάεδαξ ταρσοτὰ οδαΐ- 
ἀεηΐετα Γοὔηδι. Αἀά6 ἢ δη. 1. 90, 
860. οὐ, (6. ὅγτωσα. 70». ΧΧΧΙ.- 
39. εἰ Ῥραῖπι. ΧΧ, 9. --- υλν 6Ρ- 

φγνορέπημο. ΑἸτωοθ Χ. 18. --- Ν ἢ)» 

ζετο. ϑετενα. Χ. 18. ---- Ἢ)» ἑποῖΐμ- 

δπε. ὃ Ῥατ. ΓΧ. 420. τὰ σχεύη χρυσίῳ 
χατελημράνα, ὙΑ858 ΔΌΤΟ ΠΟΙΏΡΓΕΏΘΗ- 

ὃ 55 νοὶ ᾿ποίπβα, οἰγουπιδαςῖα. Να]- 
Ιοτα ἔδιηετ χατειλημένα Ἰορέτα ἃ χατ- 
ελέω, ἕπερῆοο, ἱπυοῖσο, αἱ Ἰερῖταν ἴῃ 
Οοὰ, ΑΙοχ., δπξ χατειλιγμόνα ἃ κατο 
ελίσσω, οδυοΐνο. ---- ἼΩ» ἀείϊπεο. 

1 Βερ. ΧΥΠΠ. 44. μὴ καταλάβῃ σι 
ὑετὸς, τι οἱανία (ε ἀδργελοκάαί. δὶς 
Ηετοάσοέιε [{Ὁ. 1Υ. ο. 8. καταλαβιΐ 
γὰρ αὑτὸν χωμῶνά τε χαὶ κρυμὸν, 44- 

ργελενάϊεεε δττα δυπὶ νϑβοιηθπίδση 
ὁ μἱανίαα εἰ βεῖυ. --- [9 0, ΕΒ. οὖ- 

σεκῖο. Μλοῖ, 1]. 6. ἐν τί; καταλάβω 
σὸν χύρνν; ἀπὸ οδυεπίαπι οτηῖμο ὃ 
Π0]α. εἰ χαταλήψομα; αὑτὸν ἐν ὁλοκαυ» 
τώμακι; Ὡστῃ οδυεηέαπε 111} ΠΟ] οοδι5- 
δὴ --- ΤῊ ευεπῖο. Νυτα. ΧΙ. 33. 

ἥψεταί σε ὁ λόγος μου. Τοτλοῦο 
τερτεβεμαῖε εἷς Επρυλίηια ΟΧΧ, 
φυοὰ [δα νετίετὶπε. 56 Ὅδπα οὐη- 
γεηΐαχξ νοτῦϊθ Ηθῦχ., 51 1 νοσῖδπ- 

ἐ ἴαγ: ἦπιν. σορτοθοεβ, αιδηο νοὶ οἱ 
οὐσυρανοσι: θὰ δρργομβεπάεσις [6 
γεεῦστω ταῦ, ἢ. 6. δὶ Εδὶ ονυθῃθ- 

γε. εἶ ἐσικαταλήψιεται. --“- λον ἃ 

ΟμδϊἹ ἃ. ἐμοοπίο. Ῥδῃ. ΨΊ. 11. δ6ς. 
εὐ. Ομ 18. χασελάβοσαν αὐτὸν οὔχόμε- 
"»". --- Ὀΐ» ΡΒ. τερεπάο. Ῥσον. 

ΧΙΙΠ]. 92. τοὺς δὲ δικαίους καταλήψιε- 
ε ταν, ἀγαϑὰ, πεῖοΒ δαΐετα Ὀοπα οοτα- 
ὑτεδιεπιάετι:. Νοτι ροδβυτα ἃ τὴ6 ἡτα- 
Ρείσασε, τι σγοἄδιω, δὸβ ζ γἶρὴ 16- 

δἴεδε. --- 8 Γν φγελεπᾶο, ὀοερτο- 

λεπάᾶο. 4 Ῥατ. ΧΧΥ͂. 48. ΡῬΕ. ΧΧ. 
192, 5ῖσ. ΧΥ͂. 1. ἐ ς τοῦ νόμου κα» 
σαλήπται αὐτὸν, νεἷ, υἱ τεσ Ἰυχία 
ε. στη. Ἰερίξυτ, αὐτὴν, σι Ἰοθτι8 

Ἰερῖε αδϑρεγμεῖν νοὶ ρεγοίρῥεί ἴἸανα, 
δι. δοροπἔδια. ὑιδ ν. 7. Ἡΐδαγο ἢ, 
καταλαβέσθαι, κατανοήσασϑγαι, φϑάσασο 
Ἅα, ἀφελέσϑωι. δι:. ΧΧΊΙΠ]. δ. υδὶ 
καταλαμβάνειν οὐσμραγε εἰ ἀοπιἑπατγὶ 
ποῖδϊ. ὃ". ν. 8. χαταλωφϑήσιται, σα- 
Ῥίιείωγ. μι 866. ἜΧρ  Ἰοϑτν ΡῈΣ ἐσ" 
»ίηρεί, οἤεπαεί, ἐπ ρεγίομῖμηι πον α 
γχεί. 1 Μδοο. Υ. 97. χαταλαβέσϑαι, 
διεδυεγίεγε. τὰ Βγτυ. ---- Ὑ1ἀ6 Ἰπῖτα 
Οὐραχία. 

ΚΑΤΑΛΑΜΠΟΜΑΙ, ἐεἰϊωπιπον, 
ἐπιδίτον. ϑαρ. ΧΥ ΤΙ. 40. χόσμος λαμ ας 
ρῷ κατελάψχετο φωτί. 

ΦΚΑΤΑΛΕΛΑΙΝΩ, οοπιηιέπεο, 
ὕϑαπρο, ὑυγίπρο, ρετάο. [5 ΟΒαϊά. 

Ἰάοτ, Πδη. ΝΊΙ. 38. θὲς. οοὐ. (δ ῖ5. 
ἀνασκατώσει αὑτὴν, καὶ καταλιεανεῖ αὖ- 
φήν. Ἰδοοάος. ιαδοὲ χαφαχόαγνο. 
Ηδεεγοΐ. χαταλεάναντες, χατασρέψαν- 
τις. Οοηξεσ αιοαυα ϑυίοοτὶ ΤΆθα. 
Εςεῖεβ. Τ. ἢ]. Ρ. 11. 
ΚΑΤΑ ΔΕΓΜΑ, ρίἱαποῖπις πιοτίμο. ἃ 

γῆι, ΟΟΥ̓ΉΙΘΗ ὅτε, ἃ κατἀλέγεσ- 
9α.,, αυοὰ ἀρυὰ Ηδεγοδίυτι ἐχροιέ- 
[ῸΣ ὀδύρεσναι τὸν τεϑνεῶτα. 7» 86- 

"πἶδιΦ. ϑγταάτα. Ἐσεοῆ. 11. 10. δὰ 
4αεῖα ἰοσχα Μομῖε, ἔλδϑιι εβέ, αιοᾶ 
ΤΩΔΦΏΟΡΟΤΕΘ ΤΏΪΓΟΣ, 86 Βυ]υ8 νοσὶβ 
ἱπέουρσο δ οπολ ΠΟΠ 8818 δϑθθαιὶ. 
εν. ΧΧΥ. 30. Ἰάδση βαρεῖ χατάληγο 
μα, 86 οχργίχηϊξ ἰδὲ γόοεὰ ΗθρΥ. 
τῆπ -- ΤῊ ϑγτώνο, 7ες. ΧΧΥ͂, ἐ 

80. χατάλεγμα. 81. οηἰτι Ἰοροπάππι 
οοηδεῖ ἴ,.. Βοβ. Ῥγοίεζ. δὰ ΧΧ 
1π|{. οδΡ. 8. ἀυςίιδ δυοίοταίε ΟτἹ» 
ἀοηΐβ δὰ Εσ. 11. 10. 166 τ᾿ΐτα 8. ν. 
κατάληγμα. 
ΚΑΤΑΔΕ ΤΏ, γέοξηδεο, ΘΉΩΤΤΟ, 

οομέοσίογ, ἰοψμοῦ, αἶοο, σαγπιῖε τε- 
οεηδεο, οεἶφῦτο. ν᾽ »»» οοπέεείον,, οαπίο. 

Ὠευς. ΧΙΧ. 16. καταλέγων αὐτοῦ 
ἀσέβειαν, οοπίεεέαη 68 ἱπιρίεἰδίθω. ἃ 
Ιης. Ἐχοά. ΧΥ͂. 21. υ] χαταλέγειν 
ποῖδὲξ γεδροπάετε σαπίαπάο, δυϊ Ββἰτη- 
ῬΙΪοῖζοΣ : οαγηιῖπα οεἰεῦταγε. Ααα 18 
ϑγτηχη. 860. ςοὐ. Ραμ]. 108. κατα- 
λέξατε. ϑὅγτητη. 1 ϑαη. ΧΧΙ. 11]. -- 
ΒΘΌ, πῶγγο, τεοέηφεο, ϑγτητα. Ῥδ. 

ΟΧΙΝ. 6. καταλέξω αὐτὴν, τέρεπεε- 
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α ὅο ἰρβαχῃ. τος δεν λαμγὶρ. Δαμ, 

Ψυᾶ, Υ΄. 11. ΣΝ ΨΌ, ἔοοα, πδ 

λαυτίδρ' ἀφμα, χαξαλογόντων. 
ΜοπεβαποοπίμΒ. δε ϑοβαδγέθηθογ- 
δι δὰ Ἀ. ]. τϑοΐβ τηομυϊξ, ΒοΣ ΓΙ ΏρΓΘ 
ῬΡοῦμβ ἤδησ νοσθῖ δὰ ῃγεοράρῃηβϑ "τ 
τ υἱ δἄάοο Ααυϊα 608 βϑομ- 

[Ὰ8 εἷὲ, αχυὶ ὌΠ ἢ. 1. Ἰηροσρεοίδην 

ΤΩΣ : γΕΟΕΉΔΕΤΟ, ΘΠ ΒΕΥΩΤΕ, 86. ῬθΘΟυϑ, 
ὅτερεβ. 3 Μδος. ΓἼ]. 80. ἔτι δὲ ταύ- 

ὃ τῆς χαταλεγούσης, ουτη δυΐοιῃι 68 δήῇ- 
ἢυς ἐοφμογ είν. 

ΚΑΤΑ ΔΕΙΜΜΑ, γεϊηιμαι, τεῖξ- 
φμῖκ. "ῶν 1Ἰάδ., 700. ΧΧ]]. 20, -- 

Ὕ ἱκρεγῃᾷ. 1 Βορ. ΧΥ. 4. μὉ] καν 

φάλειμιρια, οείογοε ποίδὲ δὸ Ῥηοΐενε, 
πο δβεῃδιι οἰΐδκα νη") ὦ. 1, δοοίρίθω- 

ἄστη. Οὐοηξ. Βἰπιοηίθ Οποχηρϑί. Ὗ. 
Ἔ. ν. 931. --- Γῆ» ΡΪΌΡ. γαορπια- 

"0. Ζαγεη, ΧΙΙ͂Χ. 8. “πο Ὸ οονια, 

ς ογέῃες. 166. ΧΙ ΨΠΙ. 2. υδὶ ΡΤῸ χα- 
τάλεμμα νεροῃοηάυτη οϑὶ κάλυμμα, 
αυοὰ ΠΥ ποπ}}}}} ΒΑΡεηΐ, δυὲ χα- 
τακάλυμμα. ---- ἜΝ γοϊφωΐα. 168, 

Χ. 22. .-.-..ὄ ΓΌΝῸ ἰάθη. ΟἜπαα. 
ΧΙ. 7. ῷ ϑδχη. ΧΙΨ. ἡ. ἴοβ. ΧΙΝ. 
32. 80. --- ὈΥΊν δρονέε παΐμη, εἴ 

ογέδοεπε. ἴρα. ΧΧΧΎΙΠ], 80. Νοἕ 
ΧΩΆΪ6 αιλοδα βϑβιιση, αυδδὶ 4165 46 
ϑτδη 8 δο ΒΕΙΠΪμῖρυε ἱ ἴῃ ἴεστα σοϊϊαιδ 

ἀ ΤΑΔ ΒΡ. -- Ἵν. Τυά. Υ΄. 18. 

Β Βερ. Χ. 11. ΑΔάο 8ίν. ΧΙΙ͂Ν. 17. 
1 Μδος. 1. 85. Εθογοῖ. χατάλωμε 
μα, ὑστέρημα, μέρος. 

ΚΑΤΑΛΕΓΠΩ, γεΐδπσεο, οἱ κατα- 
λείπομαι, δωρεγϑε, τεδί μὰς σι. 
ὙὝΠΙΝ Ῥοσί, Ῥτον, ΧΧ, 7.--- ον, 
Ἄοπιο. ἴεϑ. ΧΙΤΙ. 12. ἔσονται οἱ κατὰ- 
λελειμμένοι ἔντιμον μᾶλλον. ϑυηῖ Ηἱ χα- 
ταλελειμμένοι ἠογιῖνδ5 ηιϑετὶ εἰ ἔσπο- 

4 δὲϊεε, 4υάτη βἰρταβοκίοποιι φαοααε 
δ)» 80 ΣΝ ἀεδίδς {με 

πεν ἴα ΗΙρΡΆ. .8 Γ)} γο)οῖο. 1 ῬΆ;. 

ΧΧΥΠΙΙ. 9. --- ΓΟ ΗἸΡΒ. 8 770» 
ἀινέδο. Ναη. ΧΧΧΙ], 156. ἴθ. 

86 

ΝᾺ 

Καναλοίαῳ, 

ΧΥ. 1ὅ, ἡφραιμ. ΧΙ.Π11, 6. εἰ Αἰζ- 
δὲ. το λν Ηρ 8 ΣΧ.» δίαένο. 

ὅεη. ΧΧΧΠΙΠΙ͂. 1δ.ὄ βδστωρ ΌῚ αϑὲ 
Ἑςορίαγατα, 4085 Ἐπανυσ 

δρυᾶ ὅδοορυμι τοὶ αυογα γοϊεραΐ. 
- 6550. ΑΔ. πες. δὰ, 86- 7 

δμμᾶδιι Ἑσεοοῦ. ΠῚ. 428. 0011. ΑΥ2Ρ. 

γλω ἀοεοτίως δε. πο» σοἶδ» 

μη. Τιονὶ, ΧΙ. 17. Ὠδαυΐοσ, 
ΧΥΠΠ]. δ4. ΑἹ. ΗδΡ. "Π. 8. οἱ κᾳ- 

ταλελειμμένοι λαοῦ ἈΥῸ ἀσὸ λᾳοῦ, 0 
σαί ᾳμὶ βιεγὺρ ἀρ Ῥοραΐο. --- 
ἐγμκγφίδο, ἴοα, ΧΧΙ͂, 10. Ττγμυναιὶο 
χορ ρὰλ. (16 δμαϊοδὲδ οἱ μαπὶς ἀῤρῥπλς 
ἘΔ  ο ΏΓ. --το ον ἐπρόκέο, 9. ὅσ, 
ΧΨΙΙ, 18. ἕως μὴ χαταλειρϑῇ ἐκεῖ ς 
μηδὲ λίδος, δῆ. ἄιη Ὠθ ναὶ ἡἐὰ 
δὶ πδέυγ. ὅϑθηδβι 

πῆι "γὴν, ΝΙριι, οἱ ΗΙρΆ, Ἐκ, 
Χ. 15. ΧΙ]. 16. ΧΧΙΧ. 84. 7ετ. 
ΧΙ. 7. δὲ αἱἱθὶ δεβρίυδ. --- »ῈΡ» 
ΚΝΙΡΒ, συογίο πιε. 1οὉ. ΥἹ. 15. --. 
2» Ῥαΐερ, πιαπ είτε δυσὶ. ΑΒὰ. 

Υ. ὅδ. Βομδ αὐοδᾷ βεηβυμι, --- ΠΝ 

ΝΊΡὮ. ἐαρηγαίμδ διρη. ἴεβ, 11]. 38. 
γοσο Εοῦγ. ἀ6 φκοίαῖο αἱ ουθ᾽ ίο6 αὶ 
Ἔχ] Ἰοβηἄδτα 6586 ἀοουϊξ Βομυϊίοη.- 
δῖμᾳ ἴῃ Ορρ. Μίη. ρΡ. 958. --- πὰ» 

ΝΙΡΆ. φαείον. ἴφα. ΨΊ. 11. Ἐρτγίδεδβθ 

δῖς Ἰορθτωῦς ἡνϑ.. “τ ἬΝ ̓  
νην ΝΙΡΆ. ἬϊΙΡἈ. ἄξει. ΤΙ. 

4.8, Ἐχοέ, Χ, ὅ. ριξ, 11, 84. δὲ 

ΑἸΠΟὶ βϑβρίτβ, το Ἴ5.)» ἐπάπϑρρ. Εἶπ, 
ΧΧΧΊΧ, 14. τ 2!» Ορη,. 1]. 94. 

ει. ΧΙΡ. 37..2 Ῥαγ. Χ. 8. εἱ αἰ ἤυΐ 
ΒΡ ββίηθ, Ααυ. 8. Χ. 14. ἐαὶ σε ς 
χαταλείσι,, ἰγαὰξ 5886. ἘΔ, φϑὺ ἐμέεξαε 
μια. ἴα. ᾳαοᾳὰ ΙΝ 96: γὰν 0 Ὁ 

αθοαυο ἐρὶ Τμοράος. ἃς συρεα ε. ν. 
ἐγκατρολείχξω. --- ᾿ πρὸ. ευαεῖο, ἱξ. 

»οοἰάμωι, Ἐσχοα. Χ. ὅ. 1 Ῥαν. ΤΥ. 
48. ἴε8. 1΄. 8. --- ἼΓ5 ῬΥΒ. ρείοοσ. 

1.8. ΧΧΧΥΠΙ. 10. Τὰ Βιεϊίης. 5οὰ 
πναφσαλείψω θ86 ἢ 1. 4. σαραϑήσοροιι, 

8, εονεποπάσδο. Ἐπδουθίθα 



Κενάλεοινς. : 181 Καταλλαγὴ. 

« εχρὶϊοαὶ ἀπόγνων «αὶ ἀσήλαισα σὴν ἵν 

4 Πν"μοέενα. 1ε5. ΧΎΗ. 6. 1.- 

βαε ναξθσυτξ. τς Σὸν), ἀρφοζοτ. 

Ια Υ1.1]. Κιορετανα ἜΗΡΓν 861» 

5. πποῦητπια Ὀοῦο. --- "1... φεῖ» 

φιαι. ἴεα. 1]. 8. Μία δᾷ ἢ.}, 
Ρεΐϊπτα πὰ Νίοῖῖ. Οὐ. Ρ. 407. 

1ε5. Χ. 19. 950. 91. τὸ καταλεφϑὲν 
τοῦ (ρτοὸ ὠαὸ τοῦ ᾿Ιαχὼβ, φιοά τεεὶ- 

δ όμι ὦ, ἃ ᾳερβο. (ομέ, ν, 19. υἱὴ 
ἀκὺ ρᾷᾷιθῳ;. -το ἔτ » ἰάθεῃ. 166, 
ΧΈΧΨΥΨΤΙΙ,. 4. ὑεεα ΠῸ ἢ, «-- 

ὦ. ροπο. ἴθβ. ΕἾΥΙ. 19. βεμϑ 
μὰ δι ΞΞΟΣ ΤΓΊΞ᾽)» οὐἐξοΐδοον. ἴθ68. 

ΧΥ͂ΙΙ. 106. ΧΧΊΗ, 156. Ἑοχτουῖε 
ρὑδπυϊροὶ Πλεῖ εἰ τεἰσιφμρτε Τλεμσι βρη 
4“ ῃηξὶ ἀϊθφγιῖ. σοι }᾽ ̓πἰεγπς 

ἰο. δετεσωα. ΧΥΙ]Ι. 4. χαταλειφϑϑήσῃ 

ἀκὺ τῆς χληρωνομιίας φρυ, ἀυνμίσει ΔΌ 
ς 1112 Ῥοερεβδίοῃια [88. --- ὙΠ, γεδὶ- 

ἄμμε. ΤΏτοΣ, [1.22. ἀνασωζόμενος κω 
πᾳταλελειμμῖγος, αἱ ἴῃ Ὑἱΐδ βοσναζα- 
ἕυτ αἵ ἐπρεγαίες εεεεί. (σα, ἩΘΌγ. 
ΕΝ. 1. εἱ δὰ ἢ. 1, ὙΜοϊδυπι Ρ. 639. 
560. Ἀᾳυ. ΤΏροά. οἱ νὼ Αμβά. Υ. 

18. Τιοσῖτασ ῥγεοίοσοα δρυὰ ἴπο.Ψ 
Ἐχοά. ΧΙ. 46. υ}Ὁ}1 χαταλείτω 6 γ. 
10. ἀλεδωτοῖυτα νἱάθαι. Βα ΟΝ, ἴΥ̓. 
1. ψαεαλείπονεες τὴν ἀοφίμν 8. τὸν νόῤον, 

δ πορίερσεπέεε 8. τε)οίθηζες βαρ ριὔδτῳ 
εἴς. ΕΡΡΟΌΠΡΣ οἱ χρατοῦντες. δὶτ. 
ΧΧΊΧΣΊ. 92. τοι ΐίον χαταλιτοῦσα, τὸν 
ἄρδρα, Ἦ. ε. αὐμίίεγα, βάοπι πιαγίίο 
εἰασέατει Πείίοιε. δ:. ΧΧΙ͂Χ. 17. κατα- 

αὐτὸν, ἐμῆς οἰδὲ σκασμε πεοόεεὶ- 

ἐαὲξ αεν εἴασε, 1. ᾳ. Ὧοῦ ἐπ βρέίε 
[χαῴϑφτι, ἐο ἰδαῦε ἴῃ ἐλε ἱμγρᾶ. 
ΚΑΤΑ ΔΕΙΈΕΊΣ, γε, 1. ᾳ. χα- 

τάλειεριμοι. πῶ ξν γεοριάμιμη. οῃ68, 

εἐΧΥ Ψ. 1. 5ῖν. ΧΧΙΠ,. 96. υδὶ ἰϑχηθῃ 
Ῥγο χατάλεψις δες. ΑἸεχ. σϑεξυιϑ 

Ἱττῷ»- “ποῖο. Ἐχ. ΧΧΧΙ͂Ι. 19. δ ουΐ. 

ΙΧ. 21. 

ΚΑΤΑ ΛΗΓΜΑ. ὙΠ ξόπις 

φοαπέφίοπὲε οαἱοαπένοι, βγγοτα. ,ἴοε. 
ΧΧΥ. 30. ϑοιαϊθσυβ οοῃ)οῖ ]οσοη- 
ἄσπὶ χαταλαλαγμός. φιὰ γος 
δου θές χατάλεγμα, αυοά νἱάεδ 5ι-." 
Ὅσα. Ἐοδίδεθθ ἀπθαυδ Ὡ0ὴ δὰ λήγω, 
Ἀπκίο, οοὐ οὰ ληχέω, γφροφο, τεΐετοει.- 
Ἄἴκτα οοἱ. ͵ 

ΚΑΤΑΛΗΎΤΩ, ἡ πίο, ἐεσηνμο. 
Μεες, ΙΧ, δ, αὐτοῦ καγαλήξαντος γὴν 
λόγο, οὐχὰ 1116 "ηπέέξ οί βουυηοσιότη, 
[ρ. ΝΠ. 80. ξες. οοά. Α]οχ, 9 Μ8ρρ, 
Ι. 59. Ηροογοῖ. χαταλήγε;, καύφεα,. 
Καταλήξομεν, κατασαύσομωεν. 
ΚΑΤΑ ΛΗΈΙΣ, αἀρργολεπεῖο, σθημν κα 

φγελεηδίο, ᾿ἱεχρωρπαίιο. ὮΌΓ, ἰμῆπ, 

ἕαρενε. Ὦδυϊ. ΧΧ. 19. εἰς κατάληψιν 
αὐεῆς, τὴ ἐτριρηπαίίοπρηι εἶα6. Βα 
αὐ σρερμῦι καεαλαμμββάνερλδαι (6 ἐξ» 
υιρμαίίηπε ψγδίμης ἀϑυγραίυΣ. ΔΩ 
βίργα 8. ἢ. ν, 
ΚΑΤΑΛΙΘΘΟΒΟΔΕΏ, ἰωρίάο, ἰαρὼν 

αἰδισ οὗνγιρο. Ὁ» ᾽άδμι. Ἐχοά. 

ΧΥΠ. 4. --- Ὁ). οἷο ἑαρίἀίδεε, 

ἰαρίάο. Νυτα. ΧΙ͂Ψ. 10. Ιεεν]ς 
ΧΧΙ͂Ν. 98. δες. Οχρα. οἱ (όμηρὶ. 
ΚΑΤΑ ΔΙΘΟΣ, ρεηιπιὶς οδεϊίμϑ, 

δ» ἰαρῖα. ΑἹ. ἔχοα. ΧΧΥΤΠΙ]. 17. 

ὕφασμα κατάλϑϑῳν, ἰδχίυτα μεπιπιὲς 
οδεϊία. Μαῖα. ροπεσχμε ἐπ εα γμαίμον 
ογάϊηοε ἰαρίάμπι. Ἰδὲ θγπθο οΟἤοθ 

αμοηθε φεσενιαι δἰ σηἰβοδτο, ποΐφτα 

ΚΑΤΑΔΙΜΠΑΝΩ, γείξηφιο. ΓΝ 

ΠΡ. 8 Γ7γν, ἰάεια. ὅθ. ΧΧΧΙΧ, 
16. ---- ἡμσον τεφμλεδοο. 
ϑγτητα Ο(ὈΒεὶ. ΧΙ. 16. υ0] χαγαὰ- 
λιωπάνων ἐ5ῖ ἀοείείεγ 6 αὖ Ορεγε, σεϑ- 
δαγέ, οἰϊαγὶ, --- 5}}» γεϊΐπημο. 8 

βδ. Ὗ. 21. 1 βοᾳς. ΧΥΠΠ. 18. 
Ααυ. 165. ΧΥΤΙ. 4. "" 
ΚΑΤΑΔΛΛΑΓΗ;Σ, ρεγπιμέαξιο, 1ῖ. γε- 

οοποὶ[αξίο. ἌΡΝΑ λὮ» Ῥατί. ἔωυη. Ῥγἢ. 

υοἰμμαίᾳ. 168. ἶχ. ὅ. Ἰμάτιον μετὰ χαρ 
ταλλαγῆς ἀσκοτίσουσιν, γεβίμηθηαιτα 
σαὰλ μεγηιμέαίλοπε ΘΟΥΑΡΘΏβα 
4 Βιο] 8, δεὰ τῷ Ἀνὰ Δ)» Τὸ- 

φροηᾶες ἰοἱ ἀρυὰ ΠΧΧ ἀσοτίσουσι, 
ρξ νρερίβ μετὰ χαταλλυγῆς ΘΧΡΙΕ8» 

ἂν. 

--- 



Καταλλάετο. 188 Κανάλοισος. 

Ἰοηῆρθ τερθῦϊα εἰποπαδίζοπθ πὰ « πετυπὶ Ἠοδταίσαπι δ᾽)» ἐπ 265.- 
Πα ( ορυδ νἰἀοίιν βου δὨρογρίο, εἰ ταο- " γι ν Σ ου͵ὰβ νουβιοηΐβ Οαρρε 8 

ς ταϊομθηι σοδάϊι, αὐ Ὠ Ὁ Ἵ 

ΒΑΡΌΗθ ποίας ργείξεπε ἃ ΟἼδθοο 
“μή. διὰ ρμοῦτι8β ἴῃ ταθηΐθ Βαρυΐθδ6 
γἹἀθηϊΓ ποίζοποπι εἰπεῥμα πὲ, 
ᾳυδῖὰ μαρεί ὉἽ 8 γΤϑῦ. ΠῚ 3 

Μαςς. Ν. 20. ἐν τῇ τοῦ μεγάλου δεσ- 
«ύτου χαταλλαγῇ, ἴῃ τηδλρτιὶ Ὠοπιϊηὶ 
γτεοοηποϊβαίίοπε. Ἠβγοΐ. καταλλαγὴ, 

ὃ εἰρήνη, φιλία. Ιάετὰ : Καταλλαγὴν, 
ἀνάπαυλαν (Ἰερεπάαμπη ἕοσίο : 

δῶρον, ἀνώπαυλον), μεταλλαγὴν, κατάλ- 
λαγμα. 
ΚΑΤΑΛΛΑΎΤΩ, »ρεγηιμίο, 1, τὲ- 

οὐποϊζιο. ΠΝ εἴ ΡΥ» }υποῦχαν 

Ἔαπρο εἱ 4)μῖο. Δετετα. ΧΙ Π. 
8390. «ὥς κατήλλαξε 56. ἑαυτόν; φιο- 
γποο οοηυπμέαυϊέ δε ὃ ϑιοὰ ἴδὶ Ῥοξτβ 
Ἰεροπάστη νἱάοῖαν χκατίαξε, σομ ερὶί. 

ς ὶ Μδες. Ϊ. δ. καταλλαγείη ὑμῖν, γὸ- 
᾿ ρομοϊοίμσ τορῖβ. ΨΊά6 οἱ 9 Μδςοο. 

ΨΙΙ. 38. ΥΠΙ. 29. Εἰ οοπέ. 16χ. 
Ν. Τ. 8. Β. ν. 
ΚΑΤΑΛΟΓΊΑ, ομωηιοταίο, το 6η- 

δἰο. ὩΤΉΓΣ ἨΪΕΙΡ. ρὲγ βέπενγα τε- 

οέπϑεο, εἴ 18 Πα δτΩ ὨΟΠΊΘΠ, σΈΜΕΤΙΣ 
γεσοπδίο, ρεπεαίορία. 2 Ῥαν. ΧΧΧΙ. 
18. ἐν καταλογίως, υδὶ «οοα. ΑἸδ6χ. 
ἢαροῖ χαταλοχίαις. Ψετθυμ χατα- 

ἀ λογέω τοροτίςν ἀρυὰ ΗἩεοτοῦοι. Ϊ. Ῥ. 
84. 81. Τοδερβυι Α. .. ΧΙ. ». 
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᾿ ΚΑΤΑΛΟΕΡΓΖΟΜΑΙ, σπη ΣΟΥ, 
αὐροτίδον. Ὁ.) ΝΙΡΒ. δἰπιξές 50. 

ἴε8. ΧΙ͂Ψ. 10. ἐν ἡμῦ δὲ χατελογίσϑης, 
ποθ δυΐοια ἀππεπιογαίμα 66. ὅδ. 
Υ. δ. κατελογίσ)η ἐν υἱοῖς Θεοῦ, ἀπημ- 
τπεγαΐωδ᾽ ἐδὲ Π]118 Τὶ. 

ΚΑΤΑΔΟΓΙΣΜΟΣ, οπαπιογαίϊο, 
ε τεοεπδῖο. ΠΥ ΤΊ ΓΑῚ ΗΠΔΡ. ρὲν ρέπεγα 

γεοθηδοο, οἴ [Δ] ΆΤΩ ΠἸΟΙΏΘΠ, φοπογὶς 
γεοεηδίο, ρεπεαίορία. 1 Ῥατ. ἸΝ΄. 38. 

ΕὟ, 7. 17. ΥἹάο εἴ 8 Ἐϑατ. Υ. 61. 
ΚΑΤΑ ΛΟΓῸΣ, σοαίαίορωα. ἤν Ε}}, 

αὐ οΖ. Ααυ!]. (νοὶ ρΡοῦυβ ϑ'γιην.) 
αεη. ΧΙΝΙΙ. 19. τροφὴν κατάλογον 
φοῦ ὄχλου, υδί Μοπίξ, τεροποπάυτη 
ἡυσϊοδί κατάλληλον : 4} ἰΔπηθη ἴδιαι 

ἀο, φυδ' ευἷρα ΠΙΡτασὶϊ Τοδϊ ποσιπέ, 
τα ἀϊδ᾽υπραβ: κατὰ λόγον ὄχλου, ὕγὸ 
Ῥογέϊοηε 8. ὑγῸ ταίΐοπε μορμῖδ. Λόγος 
δηΐσλ αι ΤΆΣΟ εξ ὶ. ᾳ. ἀναλογία, 
Ῥγορογί!ο. 

ὙὝΤΛΓΝΟΜΑΙ ᾿Ν ΚΑΤΑΛΟΤΩ, 
ΤΟΈΥΟΥ ἴπ σαἰαίοραπι, τ ΕΝ ΕΟΥ. ὙΠ", 

φματγο, τεφμῖγο. ἔπος. 90Ρ. ΠῚ. 4. 

ὙΨΌ ΠΝ ὙΠ] 9» πε τε- 
φαῖγαξ ἐΐαηε Ὠδιδ᾽ ἄδδιρεν, μὴ γένοιτο καὶ 
ἐν καταλόγῳ νυκτῶν, Ὧ6 εἰς ἴῃ οδν- 
Ἰορο: ποσίν : ὉΔΌΣ, 8 νασε δυπὲ 
δος νϑῦθα δἱίυ5 ἱπίεσργοεῖίβ, βεβυσα 
Ιοοὶ ᾿Ιθοσῖὰβ αχργεβδὶῖ, οἱ ἔογίβεβθ, 
αυθ ἴῃ ἤπο ν. 6. Ἰεσιιπίυγ, οὗ οεὺ- 
ἴθ᾽ Βαρυῖϊ. ϑεά, υἱ Κτογβείριιβ 
ΤΩΘ ἸΩΟΏμΪ, νεῦρα μας ΟΠ γβοϑίοπιϊ 
6888 ὁχ (αἱ. ΝΙοεῖ. Ρ. 110. 1πἴ6116- 
διἰιτ. 

ΚΑΤΆ ΛΟΊΠΟΣ, γεϊέφιιμδ. ΣΤΥ» 

Ῥοείεγίας. Ἐσοοῖ. ΧΧΙΠ. 95. Αὐιος 
ΕΧ. 1. -- ΠΣ ἑἐεπιἔέας, Ἦ. 6. λο- 

πῆπϑς ἐσπεε. Ὅοτγειη. 1.}1. 18. υδὲ 
οἱ κατάλοιποι δυῃῖ 1]. α. χαταλελεμοεμέ- 
ο.. Οοπξ. δυργα 6. καγαλείχω. --ὦο 
“ὦ; ραγυίμα, Φετεῖα. ΧΙ,1. 16. 

βες, (οορ]. τὼ λωπὰ, Ἦ, 6. το] υΐ, 
8.11. δα ξΆγ1]16πὶ Ρογθηΐθθ. ΝΟ 
ἸΩΑ]6 ἀποϑα βοηδιτι. --- 7». ΤΠ δαξ. 

11. 18. Ζυά. ΝἼΙ. 6. 1 ὅδπι. ΧΙΠ]Ι. 
3. εἴ 8110] βεορίυβ. ἴῃς. 9 ὅδ. Χ ΧΙ. 
3. --- Ὁ» Ρίυν. πες. Νυχα. 

Π|Ι. 46. δἕοπεαι Βαρυσγαηξ τα. 
Ἵν. - ΠῚ ἴῃ Ρἷαν. οοηδίτ. ΣῊ 585, 

λαῤἠασιμίωπε. Ζετετα. ΧΧΥ͂. 857. ὑϑὶ 
ἰδίηθη υσχὸ χατάλοντα, αυοά ἢ. ]. δὲ 
δατηοάυτ πιορίυτα, Ποῖ ἰαροτῖπι τὰ 
καλύβια (Ἐ. 6. ἐαφαγία, πὲ καλαοΐ- 
βιὰ ρῥτῖνηο ἔδοζυμα εἰϊ, φυοὰ ᾿δηάδεα 
ἀοθπογανεῦῖς ἴπ χατάλοκτα), 4118 
βαϊξ σοη]θοίαγα 1,.ἕ Βοβ. ἴῃ Ῥχοϊδρότα. 
ἰὴ ἘΧΧ [πρὶ ο. 8., 86α Σοροπεηάιυτα 
6886 ᾿πἀςο δυΐ τὰ καλὰ (ἢ. 6. ρκὲς- 
ογα, τὰ ὡραῖα, εὐπρεαῆ, αἴ γγὴ }) Δ] 

ΔΙ ΧΧ ἀρτυνθν υἱ ἸερτοΣ ἴῃ δα... 
Οορίαϊ. ἸΒεοάογεῖο εἰ (οὐ. ϑνχ. 

Βο. 
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᾿ἤἴακι,, δοὺὶ τὰ καταλύματα (αυο- 
τοὺ αἴοὶ ̓ δες νοχ ἘὉ 15 νογτυγ, 

γι τα ο. ΧΆ ΧΊΙΤΙΙ. 12. εἰ Εχοά. 
ΧΥ͂. 18., α'ε ἕαϊξ ͵απὶ (δρ- 

γε τὰ Νοῖς. Οτἰτῖ. δᾶ Β. 1. Ρ. 528. 
εἰ ΒΙ6Ι1 ἱηροιΐοβα ςοπ]εοίαζβ. --- 
ΠῚ Ῥασε. ΝΙρῃ. ὁ ἽΣυ. 1 Βορ. 

ΧΧ. 30.1 Ρατ. ΥἹ. 17. ΧΧΙΝ. 20. 
“.-ς π.}}.}} ρΡατί. ΝΙΡΒ. 7ου. Ὗ. 9. 

Ἐσεςῖ. ΧΥΤΙ. 91. Ζεοι. ΧΙ. 9. --- 
δ ΤΎΡ» “κα, Ῥτγίποερε. ΜΊςΒ. ΠΙ. 1.9. 

νιάεδυίασ δαξ 1ορἶβ86 Υν δ ΎΣν 

αδεοξαϊ, ἑτεραγαυὶϊ (ιὰε δϑίγμομβ 
1κα. Ἠοῦτ. ν. 1440.), δὺϊ ἀοτίναδβδα 
8 γέ» ᾳποΐά ΙΣάεηι ποίαϊ. --- ΜΝ... 

9 Ῥὰς. ΙΧ. 99. ΧΧΙΨ. 14. Ἐδάτ. 
111. 8. εἰ 411] δα ρ  βϑίτηβ. ---- 

1 Ῥατ. ΨΥ. 48. 1ε6. ΧΙΓΊ. 8. εἴ 
δἰῖθὶ βεεμῖτβ. ὅγιημι. ΤὨεοά. «“}Ετεσι. 
ΧΙΝΤΙ͂. 4 .--- ννῦ. Πα. Ι, 

ς 19. κατάλωποι, "3 ΑΥὯΡ5. Ἰορίεβθ 
νἱάεϊζας χαεάλεμμα, ᾳυοά εἴδατα δὰ 
Ἰέΐοτατι ἰεχῖυβ Ηεῦσ. πιδρῖβ δοσθαϊῖ. 

- ΤΡ: δεσεα. ΧΙ]. 4. γνῷ 

οοπίσ. ὑσὸ ἜΝ 2. 1 αν. ΧΗ. 88. 

-- ὭὩνΦ» ἰδὲ. δέτε. ΧΙΝΙΪ. 7. 

ΚΑΤΆΛΟΧΥΙΑ, ἀείτιδιιο ἐπ 05 
λογίεε, ἐπ οἴαεθε:. Μιάδ καταλογία, 
εἰ ξΌρΡτα ἐγχαταλοχίζω. 

4 "ΚΑΤΑΔΟΣΙΣΜΟΣ, ρῥτορτῖθ ἔπ- 
εἰάξατατη οοἰοοσαίίο, ἃ καταλοχίζειν, ἐπ 

ἐκείαξες οοἴΐϊοοατε, ἀοίἀα ἀπ γι διξο 

ἐπ οογτίας οἷα49ε5, ἐπ οολοτίες, ἀδομγίαξ, 

ἀεοιταδο, ἃ καταλοχίζομαι, αυοᾶ 

ἐεδῖε ϑυῖάδ εἰ Ῥθανοσ. εϑὶ εἰς λόχους 

χαταμερίσα, τὸ αλῆνος τοῦ στρατοῦ. 

τ Ηρ. μὲν βέπετα γέρεηδοο, 

εξ ἐδιιασδιη ποσηεῖι, ρεπετγὶ γεοομδίο, 
ἰα. 1 Ῥασ. Ρ. 38. βεο. γαῖ. 

εἴπ ὟΝ. Ἴ. 17. 3 Ῥα:. ΧΧΧΙ. 18. δες. 

8 Ἐφάς. Υ. 839. υνὶ χατα- 
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8. Ὁ. δδ4. κνετο. Ηεεγοῖι, κατα- 
λοχισμῷ, περὶ τῆς γινήσιως. ΜιὰΘ 
δἰ τλδϑὶὶ Εχοσο. Ρ]1η. Ρ. δ04. 

ΚΑΤΑΙΛΥΜΑ, αἰυεγεογέμηςι, ἀοηι ἢ 
οὐἰέωηε, ἠοερέδέμπς. " γΊ δ» ἐεπίοτίμη. 

Ααὰ. ὅγιωτωα. 2 ὅδ. ΤΙ. 6. --- 
ὙΠ "παπιπια. Ἐξοοῦ. ΧΧΙΠ. 41. ἐν 

φῷ καταλύματί σου. Ῥατταυΐα858 Πδης 
νοοῖ γἱἀδηυν οὐτὰ “3, λαδἑαϊίο, 

ἐεηϊογΐετα. --το γγ0, Ῥεγποοσίο. θτοτα, 
ΧΙΨΥ. 9. -- ἌΡ Σ ομδιομίπ. 1 

ϑαια. ΙΧ. 92. --- δ» ᾿λοδρέδιμη, 

αἰϊυογοογίμηι, Ἐχοά. Ι΄. 94. ΤΠοοά, 

ε8. Χ. 99. Ααυ. Ψεγε. [Χ. 1. --- 
Ι9 Ὁ» ῥαῤῥιαοκίωνε, ἐαδεγηαοιίενι. 

Ἰποετῖ. ὃ Ῥαγ. "ΧΥ ΠῚ. ὅ. - ΓΝ» 

λαδιἑαρεΐη. Ἐχοά. ΧΥ. 18. εἰς χα- 
τάλυμα ἅγιόν σου. Ἰπᾶδε Ο]οε5. Μ55., 
ἴῃ Οδηΐϊ, ϑογῖρί. εἷς κατάλυμα, ἀνα- 
φαυτήριον. ΟΟΠἕΟΣ ΒΈΡΓΆ δὰ «εἐτγετα. 
ΧΧΥ. 37. ἰῃ ν. χατάλοισος. Δάαδ 
ετοι. ΧΧΧΠΙ. 12. -- δ. ἐμρες- 

γέιση. ἤετεια. ΧΧΥ. 88. 106 δυρσα 
8. ν. κάλυμμα. ἨΗδκεγοῖ. κατάλυμα, 
οἴκημα, καταγώγιον. ἂ 

ΚΑΤΑΓΛΔΥΣΙΣ, ἀἰεεοϊμέϊο, ἴε. ἀευεν" 
δογζιηι. 71)» λαδιαοίωμι. «Φογοαι. 

ΧΙΙ͂Χ. 19. --- "ΜῊ (ΒΑ. πιαπεο. 
Ῥ δη. 11. 232. δες. ΟἿ 8. σαρ᾽ αὐτῷ χα- 
τγάλυσις, αὶ νἱὰ.- ΒομδγέθηρεγρΊυ8. 
Οεφίοσυα Κυτογεδιρίιθ διυδρίοδίυγ, 
Ὁ δη. 1. 1. Ἰεσεηᾶάυχη εδθ6 χαὶ τῷ 
φωτὶ παρ᾿ αὑτῷ κατάλυσις, ἴϊὰ αἱ νεῦρά 
τὰ ἐν ΣΧ ῥγεοθθμ Ρα8 Τη8]6 βἰηὶ τὰ- 

τ, εἴ καὶ ροβίεδ ἰῃηδεσίαπι 811. 2 
δος. ΨΙΙ1. 17. τὴν τῆς «ρογονικῆς 

αολιτείας κατάλυσιν, αὐϊζεε τευ ]1ςε 
ἔοττηθε αἰ εϑοϊδοπεπι, νοὶ αὐγορβαξίο- 
πηι. 4 δος. ΧΙ. 395. 

ΚΑΤΑΛΥΎΤΗΣ, ἄοῦρεε, αευεγίεηε 
αἴγωο. ϑ6ρ. Υ. 15. ὡς μνεία κατα- 
λύτου μονοημέρου, ἰαπαύδτα τεοογάβιϊο 
λοοριὲε υπῖυθ ἀϊεῖ. δ εγοῖ. χατα- 
λύτου, ξένου, «αρόδου, καϊγαμρέτου, Οἱ ὶ 
νἱάε [π||. 

ΚΑΤΑΛΥΏ, αἰπεοίοο, ἀξδυέγεογ, 

ΩΝΘΟ, ΟΟΡΏΜΟΤΟΥ, ἐαδέίο, ἀευεγέογε 

ι.} 
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« Κχοῖο, ἀὐαϊ ο, οεέεο; ὀδόϑανο Κὶό, δ. 
“ίγμο, αδοῖεο, αὗτορο. ὉΣΞ.ὙῪ Ῥἱαν. 

απιοτεδ, ἃ 1. Ἐξεοῖ. ΧΥ͂Ι. 8. χαμρὸς 
καταλυόντων, ὑπ ]]1ο πὰ Νοίξ, Οὐ. 
δὰ . 1. ». δ4δ. Ἰορῖεθα νἱάεπέαν 
Ὁ) 8 ἽἼΥ αυοα οδὲ λαδέξαγο, 
καταλύειν. διε τοίη! χαφναλύειν ῬΟΕΙΕΒ 
δ. }. χοθρομάοσ νἱἀδίωρ [ιδἰΐηο : 
ποπάπε δοίυεγε, αἴ 511 γοπὶ λαδετε, ὑἱ- 
ἔξαγε, σίμργατε, ἀευϊγρίπαγε, αι Β6ῃ- 

ὃ βὰ ῬΙῸ Υ35 ἱερίτας ϑορῆ. 11. 7. 

(ετῖέ δ: ΠΡτῚ Παδοπε Η. 1. ἀγάπης. 
ϑγτῆτη. διασαςϑενυλῆναι. Α4α. δὲ 
Ὑπροᾶ. συναλλαγῆς. Ιάδπε να]θὲ φῃο- 
6 ὧδ αἰΐβρο ἰσοο Ψερ. ΧΧΙΠ. 17. 
-- "ΠῚ » ἀεϑίγεο. ὅγτανα, Ῥρ. Χ. 3. 
Ὁ ὲ χαταλύειν, ἀοἰά δοεῖηο δὶ ἐδ 16- 
δῖρυσ δὲ ῥσωἼοριίβ, ποῖδϊ υἱοίατε, 
πΟῊ οὐδέγυάγε. Ίὰς Α]οϊρῆν. 1. 59. 
-Τ 7 Ηρ. ἑωγηιαξίη σοπυο- 

« 56. 76ἴοτη. Ὑ΄. ἴ. ἐν οἴχος πορνῶν κατ- 
ὅλοον, ἴῃ φαϊδυι χηθγοίσϊουση ἀὐδαῤ.- 
φαδαηπίμν. το ΠΣ, οὐρίτοιηείογ, Οοα. 
ΧΧΥῚ. 17. χανέλυδιν ἐν φάραγγι, 
φουρηοταδαΐων ἴπὶ νΆ}]6. ---- ΨΟ» ἔπε. 
ΠΙΕΥΡΟΥ. εν. ΧΧΧΥ ΤΙ. 96. κατα- 
λύσουσι ἐν δλισϑήνρωσι «πόδα σου, εἶθ᾽. 
ἐόρθ ἐαοίενΐ ἥν ταϊνυῖβ ροοι ἔεευνα. 
1.. Βοα Ῥταΐορ. ἰὼ ΕΧΧ [πίω ς. 3. 
ῬΓῸ χαταλύδουσιν 8ετ Ἰδὲ Οροτέεζα ρυ- 

᾿ Φ' ἴαῖ χαγαδύσουσιν, ἀεηϊέγρδὴί, ΟἾϑοΥ- 
ῬΆΠ5, ἀασα δἰτα ΠΟ ἱπ' γόγϑα Ο4]11- 
ΤΏΔΌΙ, αὐ εἰἰοί Βίοβεη. ἔα δντίτα 
Τὰν. 1Χ. (φὰρ. 17. υδῖ νίὰ. Μεῖρο- 
ΤΩΪ8), Ἥλιον ἐν χέόχῃ καφεδύσαμν, 
ααϊάκνη οοὐξ. ρέγροξάιθ δάῤεάπε 
καφελύσαμιν. ΟΟΥΕΥ ἐξ αυξό ἴῃ Β. 
Υ. Ῥοεδί Ηεδν. ὙΠ) πόϊρῖα βὐπὶ εχ 
δέῦοια. 1,1. 69. ---- γῆς: ΨῚ», Καὶ 
εἰ ΝΊΡΒ. δεάοο, βοδίέρ. Ἰα. ἘΧΥ. 

« }. κατέλυσεν ᾿Ισραιὴλ, ὃν Σαττεὶμ;. φΌη:- 
τογαδαΐων ᾿ὰδδὶ ἴῃ βοδενη. Ἐπϑοβ. 
ΧΧΥῚ, Ἐ7. σῷὥρ ἀπώλου καὶ κατελά. 
“ης ἐκ ϑαλάσδης" ἡμονασάο μόνοι 
οἱ. λαδιἑαία ξε εχ γαλτὶ δ 15 ἀυοαλιδ 
Τδοοῦοῖ. ϑεοὰ υἱεταια χη ὅθ 
ἀεγίναθθε νἱάείας ἃ ῶν 5.8 ὁ 

ΓΨ' "ος ἐδῆσα: ἐὐρωΐδα δὲ 6 νοορ. 
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ΤῸΝ ἜΣ ϑ) Καὶ οἰ ΗΙΡΆ. ρερησο- 
ἔο. ὅδθη. ΧΙΧ. 2. ἐν τῇ «λατείᾳ κα΄ 
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ταλύσομεν, ἴῃ γυἱδέρα πιαπεδίπιμα. ΨΊάς, 
εἰ Ψυά. ΧΙΧ. 96. σεη. ΧΧΙΨΝ. “3. 
εἶ ἐστι παρὰ τῷ πατρί σου τόπος ἡμῖν τοῦ 
καταλῦσαι; ἢὰπα ἰοεὺθ δέ ΠοΡίβ ἀρυὰ 
Ραΐζεια ἔπῦτῃ ἀευεγίεηαι ὃ ΝΊὰδ εἰ 
(68. 11]. 1, δα, ΧΙΧ, 1ὅ, ΧΧ, 4. 

Ζακί. Υ͂, 4. ἐἰ σοπῦ [λισ ΧΙΧΣ. 7. 
εἰ δαὶ ἢ. 1, διυίοτοε οαῦοθ Ὑ οἱ δοὸ 
Ρ. 782. 4 βατα. ΧΥ ΤΙ. 8. οὐ μὴ κα- 
ταλύσῃ (81. Βαεπὶ χαξαταύσε!) τὸν 
λαὸν, διε αὐ δ ευεγζογε νεῖ, οδαϑὰ- καὶ 
γε 7 πεὶσξέ Ῥορυϊυα. Οὐξετινὶ μεῸ 
τὸν χωὸν εἶπ ἀΟΡῖο ἴ0Σ τοροδεπαπιο 
οεὶξ σὺν τῷ λαῷ 566. ἑεχα Βξεῦσ. 
-- ον ἀευεγϑογίμηι. Οοι. Χ1.1]. 

97. ΧΈΈΗ, 41]. --- ΡΏΠ» θἰρωο. Αγα. 

2 εψ. ΧΧΠΕ. 7.-«- ἼΩΌ ὉΠαΙά. 
ἀεείτιο. Ἐπὰν. Ὑ. 12. τὸν οἶκον τοῦτον 
κατίλυσε, ἰοιηστη μδποοθ αἰδείγιιι. 
Ηδάγοῆ. καταλῦσαι, ἀπολαῦσαι, εδω- 
“ηϑῆναι, καταμεῖαι, καταβαλεῦ. 8ῖς ἃ 
δηΐτα ψέσρα καταρεῖαι, καταβαλεῖ, . 
απ ἴῃ να] αῦβ, ἑδπυδαι ᾿όνα 
δἰοβδ, βδουβ δὶ ἃ χαγαλῦσαι ροπιες 
διιηΐ, Ὀ6ΩΘ σὰπὶ χαταλῦσαι ςοπ)απρὶς 
᾿'Κυύειογυβ Ὀϊδῖγ. ἀπε- τόπον. ρᾶρ. 
86. Ε]άϑαι βϑεπίθηθα ἥτρδασέ μοΐ- 
εϑ( 6. [,χ. γε. Μϑ8. Βγοζη,, ἴπ αὺο 
καταλύσας Θχροηίτυν χαταμέδνας, κα- 
ταβαλών. δὲς δῃΐήχ ἰερεηάδαΐη ῥσο- 
ου] ἀυλῖο ὑγοὸ χαταμείνων, καταλαβὼν, 
δας ἐϑί ἴὸ ΜΚ, Οὐχὶ δυΐοτη ᾿θαὶ 
Ὀδίοραβ νοῦδα ἀσυλαῦσαι, εὐωχηϑὴ- 

γαι, τὸ χαταλαῦσα, Ῥοϊΐυβ ὀΧροθοῦο, 
ἐξέ ΠΕ β δ ίυτη Ῥσορίοῦγδα ταϊγα τιν ἢϊς 
χυχεῶνα ἸΘΟΈΟΥΣ ρα ύψεν βίδίυϊξ, τὴ 
ἐο Τρβὶ ἤοῃ δυιάεξ δβϑδηείν Βι ΘΙ 6. 
Ναὴν δρυᾶ Βαϊδηι δὐΐατη χαταχύσας 
ΣΡ χατασερέψας, ἀφανίσας, ἢ 
“ὐωχηϑε, Ἐπ χανάλυμα, υὐ πωράχοι. 
6.9," οὐδδ' ἀευογϑογίμῃα, νἀϊ Ἰπαησέονεξαε, κα 
ἐπ μοῦ φΐς γεηωϊοδοοπο δὲ κεισίυδν- 
ο 4“Ὲ εν. ἰἐμιογὶν ἰσὅογα, ἀμ οὕδινεα 
ΟΡ, ἀμ δΟΡΒΝΏΝΗ, υἷαίον, ἀμ νέριενε. 

ἔ, δθήθθ ὑνὰσ κωναλθεας νοὰ 
ΩΣ σθδο {δ ἀνυλαῦσαι, εὑων. 
“θένα, ἀσόθε ϑαϊναδαῖτο; ἀξ ἴὕκυν. 
Ῥ. 858. --αὖῖν ἐλμδερι 6χ. ἢ, ἢ, 
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α48. Τῶνψα; ὸ πόημό ἐδερ χοδ, 
(ψαδτι εἰρη δβοκεοποιι μαδεὲ ἢ. 1, 
ὮΥ) πο ἀμξετί ἃ ἐεσγα, φμῶ ὦ πέ- 

πῖρο δαδαζμξ. --- ΩΣ» ἀϊημέϊο. 9 

" ΧΧΙΣΙ. 8. οὗ κατέλυσεν ᾿ΙΣωδοιὰ ὁ 

ὑς τὰς ας, ποὴ ἀμημέεδαί 
λρβ ἀδθβεβωπι μεθ βϑοογἀΔοζυζη.-.- 
ΠΉΝ, »τγαεοίατα. ὅετ. ΧΧΧΥΙΙ. 

192. Ἰμοραττιιξ αἶρε ἀυΡῖ0 ΤΥΘΡ. Βιο- 

χίϑ ἐὐδὰν αἰερ δὴν ται (011. 1ε5. ΧΧΧΨΉΤΙ. 
δ13, -- Τὸ ΕἸ. ργατοπιάο. 168. 

ΧΧΧΨΙΙΙ. 13. ὁ καταλύων σχηνήν. -- 
ἵἴζν ομδο. ὥϑορῆῃ. 1]. 7. -- ΓΦ: 

ΤΩΣ» Καὶ οἵ ΗἸΡΒ. οδϑδο, οδόδα- 

γε [ποῖο. Ἄπτ. ΙΝ΄. 12. ὃς οὗ χατέλυ- 
δέ σοι σήμερον "στήα, απὶ Ὠόῃ ρ67"- 

"ἰειί, μὲ αὐτὸ κίδν πόσον ἀδεεεεί. Ῥδ. 
ΨΙΠ 3. τοῦ καταλῦσαι ἐχϑρὺν καὶ ἐχ- 
δικητὴν, πὶ ρεγζαν Ἰηϊναϊσατα εἰ νἱ 1» 
δα. 6 ῬΒιἸοοίγαῖο Υἱ9, ΑΡ0Ὸ]}. 

ς Ἔγαι. ΤΌ. Υ. ς. 85. Ρ. 210. ἐνϑυ- 
μούμενος καταλῦσαι; ΦἈΕ α εϑί ἐϊΐε, γμὲ 

ἑ Ῥετυϊοϊοηε τη αὐ, αἱ Βαπὰ 
ψασς Οἱοατίαθ. Ρ6. ΤΧΧΧΥ͂ΠΙ. 
43. χασέλυξαίᾷ ὠπὸ καϑαριόμοῦ αὐτοῦ, 
ΟΟΒΕΝ 51: ἃ ΣΩΣΗΘΠΔΈΟΗΘ 6}..8. ΘγτΏΣΩ. 
101 Βεθιϑὲ ἀσέταυσας. ΤΏγει. Υ͂. 15. 
κατέλυσε χαρὰ καρδίας ἡμῶν, οσεεαυὶϊέ 
,ξηῃρεῤθρες συγ ποϑίσὶ. δον, ΧΥ͂Ξ. 

. ζαταλόσω ἐχ τοῦ τόκου τούξου φωνὴν 
ἐ ὀρλρς οδέεατέ 7Δοίαηπι αὐϊ γϑιοθεῦο 
εσ όοὸᾺ ἴοοο νόσεϑῶξ βαυ!. Ὑ πο 
᾿ ,εγεσι. 11. 828.ὡ Αἀάθ Απηοϑ 
ὉἼΙΕ. 4. «εὐ. Οογρί. υϑί Β. ζὴ ὑπιλ7- 
κἴιθ Θ. λόωτερ. [ης. οἱ Σ ΕΖεοΝ, 
ΧΕ. 18... ἬΩΨ᾽ οὗτιο , ΝΜ 60. 

Τμδοά, ἰεα. ΧΧΥ ΤΠ. 17. καταλύσας 
ρὲ Μομίίβαο. οομμοὶξς Ϊε Ἡξη οδο 
δϑύϑα ταταχλύσω, ἐπωπααδί. 
εὐσεεμκίομε ΠΟ Οὐτιϑ εϑξ, οὐαρν 

εχατανλύση Ἰερδέατ, δ᾽ὸ οἰδίυδίωΓ, 
Ἔτσι, τς Δ[185, ϑαιιβυτῃ Ὦ. 1. ἐχργεθ- 
βίδα. ϑοσιηό δπϊν 1ὉῚ δεῖ 66 ἐαέέ- 
διεῖο, δἰ εἴεοϊῖαβ τοῦ χαταχλύσμόν δὲ 
πατάλοος. Ροπβεῖ ἄσοαπὲ Ἰερσὲ κως 
«Ἐδύσωω. πο Δϑ εοινεδοό, ῥεξωρεδο. 

ἦοο. ΕἸ. 1. -α ὙΓϑϑ» βαύδο. δεγετῃ. 

ΧΧΥ. 24. ΧΙ ΙΧ. 15. 80. --- »ρ, 
τιδηιεν σον. ὅετ. 1,1. 50. καταλύσεται 
Βαβυλών. ϑοὰ γϑρξδεϑ λαχα Βονη. 
οαϊι, ἸοΡΚαΥ χαταδύσεναι. --- ΡΣ 7 

ναρίπα. 7ες. ΧΧΙ. 80. μὴ καταλύσῃς: 
ὌΝΙ ῥγῸ ΤΣ δ Ἰερεγυὰξ Ἂς 

τὴν ἃ ταῦ. “Ὑ)} νεῖ" ΠῚ» υπᾶθ 

ΤῊ )» ἀευσγϑούῥων, Ἀοσρίδδμα, ἅ 

Μαεο. 11. 98. τοὺς μέλλοννρας κατα- 
λύεσθαι νόμους ἐπανοργῶσαι, Ἰεβεξ, απῶ 
αδοίοηαδ οτατῖ, τοϑϊζαοτα. 9 Μδβοῦ, 
ΓΝ. 11. τὰς μὲν νομήμους καταλύων 
“ολιείας, παρανόμους ισμοὺς ἐχαίνιδεν, 
Ἰερί ἄπταγα τεῖρ. ἤοσυλδσῃ αὐτοραηδ, 
ὩΟΥ͂ΟΒ ΤΟΣ65 ἹΠοΡΙΌτΩΟΒ ἱπ ουχι. 
ΙΗ τον ῬΟΪγοἱπβ Ραρ. 188. οι 
νοῦ δα ποῖα διιπί ἱπῖγα 5. ν. σῦλμ 
τεία. ΔΈΝ. Υ͂. 17. ἐγέριλλς γάμον, 
αὔγορατε ἰερετα. Υἱάε Τοχ ΚΝ γ᾽ 
8. ἢ. ν. ῬΑΥΙΟΥ σαραλῦσαϊ τι ἐδ ἐᾷ 
ἀρχῆς νενομμσμέόνων αρυὰ ῬΆΣΟΝ, ἀθ. 
ει. Οκ ». 726. ὁδὲ αἰίερεμὶ δοσσσα, 
αυεε δ ἰπτεῖο ἰορῖρυθ βοινεὶῖα βυπ, 
αδγοραγε. Ἰάοτα αἰτηρίαχ λύων ἀά 
αὐγοραϊδονπα Ἰορὶδ δαϊηρος οὐά. πν, 
Ρ. 698. υϑῖ ἀθ Οαἷο: νόμον γὰρ ἡγού» 
μάνος ἑαυτὸν, φοὺς τῶν  ἐχαϑταχοῦ φήῤῥῥα 
ϑονγῶν ὡς κενὰς ῥήσεις ὅλων. ἴαόα ἂσ 
νυ", Μοείβ 20. 11]. Ρ.. 44}. ἀθ νομέα 
μας Ἰερίίναο Μσεῖβ φοτηράϊε: ὦ ὃ μήνο 
λημὸς, ἢ ἢ λφιριὸς, ἢ σόλομος, ἢ βωφ λεὺς π' 
φ. λ,, ὅλυσε. 4 Νέλοςς, 1. 6. δὶ χωγαλύωτρ 
ἢ, 6. ρενόδι ἰοίϊενο, τὰ «ϑη Ἰοβίζαν. 
Ποϊά. ΕΥ̓͂. 16. καταλύσας φὸν ᾿Ονίαν 
τῆς ἀρχωροσύνης, ἀυΐ Οποτι ϑυϊδτησ 
Ῥοισβοδῦα ὀσιδ ὀχ. Ἐσϊᾶ. γ. 84. τοὺβλ ἐ 

οἱ ἜΡ χαταλθμμένας, κι, α, ϑαμαν 

ΚΑΤΑΜΑΝΘΑ’ΝΩ, σονέεανρίον, 
ἀτοβεκίον νοὶ ονηι αὐξονέδομα οοπφθαῖφ- 
το. : ΠΌΗΘΣ ΗΠῸΡ. ὁ τ Ὁ7. οὗ- 

, αδηεῖγον. Οομ. ΣΧΕΙ͂Ν. ΦΙ, 
ὁ ἘΠ ἄνθρωπος κατιμάνθανε αὑτὴν, ἐτωροΣ 
δυΐοτα αἰδροηξον' οοἠίεπιρζαδαίμν ὃϊ- 
ἰωβη. δέρνει θα ὑδατισε μἰμποῦ 
εἰν εὐϑῖχ ΔΟΙΥΗΒΓΙΟΗΟ 
“22) ΡΙΉ. υοοίγετοτ. Ζαὰ, ἊἋἤ 58. 

860. Ὅσιωρϊ, τ ἀὐεηρι δοῖγδ Ἀιώμρ᾽ 
Ψαὶρ. εἰμϊαί, ΟΒηδά. φρέοιϊα δια. 



Καταμαρτυρίω. 

ο 
4 Ατὰρ. Ὡτλ οϑ ἱ. α. ο», ΠΣ 

ου}18 δἰ στ βολάοπει εἴ ᾿δες ΘΏΔστα- 
τὰς, αὐρίιοιδέ δὲ αὐ γόπι σοΥΡΟΥ υεῖ 
απίπιο, ἰὴ (οη). Υ΄. σαἀνεγαίμε εεί. ---- 
πῆον υἱάξο, Τοοπίεπιρίογ. Οὐδ. 68. 

ΧΧΧΙ͂Ν, 1. καταμαϑεῖ τὰς ϑυγατί- 
βὰς τῶν ἐγχωρίων, αἱ οοπἰεπιρίαγείμ γ᾽, 
Π] 6 ἱποοϊασυσω. 1 ον. ΧΙΨ. 37. 
καταμαϑεῖν τὴν οἰχίαν, οἴ σοπέεπιρίείεν 
ἀοχαυτ. ϑγγηηι. ΟοΒεὶ. Γ΄. 7. κατί- 

ὃ μαϑεν, εἰ Οδηί. ΨΙ]Ι. 10. χαταμαϑεῖ. 
--- ο΄, οοπέενηρίον. ΦοὉ. ΧΧΧΥ. δ. 
κατάμαϑε δὲ νέφη, οοπίοπιρίαγε δαΐοτῃ 

. δυβΡε8. (Υ, Μβί. ΥἹ]Ἱ. 98. 8 Ἐδάν. 
ΨΙ11. 46. υδὶ χαταμανϑάνειν οβὲ ἔκμ6- 
ἔγαγε, γδοξηδεγα, ἱ, 4. ρα ποβ: Νΐέ 
“ιαυσίετιπα ρμαόρίτει [αὐβεῖς, ἐο γῈ- 
υἱοῦ. Ν]νσ. ν ἐ ἐος. ἴῃ ἰεχῖα 
Ἡφῦγσ. Ἐβάσ. Υ11]. 15. Ἰερίτυν ΛΔ, 

αυοα ἐπὶ ἰηϊεγάυσα γοοσΉδεγο, ἐμδίγα- 
, φ΄Ρε.. δῖ:. ΙΧ. δ. παρϑένον μὴ χαταμάν- 

αἷς, ὙἹΡρΡΊΏ δα π6 ὐἠέσεπίοτ' οοηδίαο- 
Τεβ. . (ὕοοσε χαταμανϑάνειν Ὦ. ]. ᾿δαία 
Ἰοίάοτο Ῥεϊυδίοία 1{Π1. Ερ. 66. 1ηὰ]- 
δῖ ἡ ἐχ μελέτης κατανόησις, ἢ σι- 
ἔηγο ὄψις, ἡ μετ ἰσϑυμίας ϑεωρία.) 

166 οἵ ν. 8. ὅϊγαο. ΧΧΧΥΙΠ. 88. 
χαλκεὺς καϑήμενος ἐγγὺς ἄχμονος, καὶ 
πκαταμανδάνων ἀργῷ σιδήρῳ (Ἰερα ἔργον 
ἀιδήρον εχ (σὰ. ΑἸ]ο6χ.), ἴΌΘΣ ἔξσγα- 

ἃ τῖυκ βοάδῃβ ᾿υχῖα ἱπουάσπι, οἵ ο05- 
σάδγαηΣ ΟΡ ἔδστι. ΟἼ]οβδβθ : χαταὰ- 
μανϑάνω, οσποίάεγο. ἘΠ ΟἸοββ. [αἱ. 
ΟΣ. οοπείἀεγαί, κατανοεῖ χκαταμανθά. 
“". (οηΐ. εχ. Ν. Τὶ 8. ἢ. ν. 
ΚΑΤΑΜΑΡΤΥΡΕΏ, ἐδείοῦ αὐυοτ-Ἅ 

δι5 αἰσμοηι. ἊΨ δ ΟΒαϊά. 

εὖο ᾿ιισία, ἢ. 6. οαἴμπιπῖονγ. Ὦδη. 
ΨΙ. 2ὅ. δος. οσοα. ΟἸ5. οἱ χαγαμαρτυ- 

 βήσανεες τῷ Δανήλ. -- ἜΨΩ ΗἸΡΒ. 

ΦΒΡ “ν, ἐεδίογ, οοπίοείοσ. 1 Ἠερ. 
ΧΧΙ. 10. 18. --- ΓΙ» 200. ΧΥ͂. 6. 

Ῥχον. ΧΧΥ͂.. 18. ΓΝ 564. ἃ ποίδι 

ἀέοονο ἐσείἐπιοπιη. ϑδυβδηηῃ. ν. 43. 
Ψευδῇ μου χατεμαρτύρησαν. Οοπῇ. 1,ΕΧ. 
Ν. Τ΄ 5. Β. νυν. 

ΚΑΤΑΜΕΓΑΛΥΝΟΜΑΙ, εσίοϊἶο 
τις οοπέγα. ὈΝἽΔΓῚ ΗΙΡΒ. ἃ δ)» 

192 Καταμερίζω. 

"παρήδης ζαοῖο, εξίοϊο. ϑγταπι. Ῥε. 
ΧΧΧΨΥΙΙ. 17. κατεμεγαλύνοντό μου. 
Αᾳυ, Τμεοά, Ῥε. ΧΙ,. 10. ἰονανὶϊ 
ΟΟΠΓΆ Π16 Η]Δη ἴδηι. 
ΚΑΤΑΜΕΜΦΟΜΑΙ, ἐπογέρο, το- 

»γελεηάο. ΔῸΣ Ἦφῆἢ. ἃ 0)» “2:6- 

φμοῦ. Ὅεδη. ΧΙ Ι͂Ψ. 4. υὉὲ λλθη ῥτὸ 
᾿καταμέμψῃ (ᾳυοᾶ ἰῃ εα. ΑἸά, ἰδΔη- 
ἴυχα Ἰορίογ, οἵ ἱπίοργείδο νοῦθο- 
συμα Βοαυθπίυ) 6886 υἹα είν) ΑἹ. 
τοσοῦ χαγαλήψῃ ΒαΑροί. 
ΚΑΤΑΜΕῈ ΝΩ, ρεγηιηοο, οοηιῖπο- 

ΤΌΤ. 5; ἀμποερίο, ἡμαΐοο. Ορῃ. Ν]. , 

8. οὗ μὴ καταμείνῃ τὸ «νεῦμά μοὺ ἕν 
τοῖ; ἀν)ρώποις τούτοις. ἌἍΝοΡΙοτο οἱ 
1118 ΤΥΧ οὐτὰ γυϊραῖο (πὸπ ρὲ. 
φιαπεδι) Ἰορκῖδδα ν᾽ πίον Σ9}Ἵν 

ΟΟἱ]. Ασα» γὼ, »εγεευεταυϊξ, χεῖ- 

ευΐ. οβεεῖ αυοαμ8 τοη ῥεί, 608 
ΣεθΡεχίβθα δα δ ᾳυοά ἰπ 1. ὅγε. 

λαδέδαγε ποῖδι, δυΐ δὰ ἼγἼ1, ἴάειη, ἡ 

δαΐ 6 1886 5)» 0}. ΨΦυᾶ, ΧΙΧ. 9. 

ΠΣ ἜΝ ΡΕΣ μένειν τεθπηξ. ΒαυχίοΣ- ἃ 

ἢυϑ ἰῃ Απεοῦῖξ. Ρ. 639. βἰαταϊξ, δὸβ 
ΟΠ 4Π10 6 7} 16 ρ1886, 86 Βδῆς ϑύδβηι 
ΘΧροβιεομοση ἐχ ἩΌσεοσζυση βοθο]α 
αἰά!οἶδβθα δὲ ῬεΕ 886, αυΐ νοςὶ 11 

ποΟΌσποιι ρεγηιαπεηάς {]ραετυπί, αἱ 
τα 1[18 ἀοοσεῖυν 1. θ. Προηΐϊὰβ ἴῃ 
Οοτησηθηΐ. ἀο ΕἸἸο [οὶ εχ χηδῖ, 

608 Ἰορμῖββα “3, τίωλυ ἄμγαγε, ἐκ 

ἴοοο οεγίο αὐ 71ο πιαπεσε. ---- δ;  ΓῚ 

ΗΙΡΗ. ἃ 54.» σοσμέίεεοο. 706. ῚΙ. 7. 

--- δν ξεάδο, πιαπθο. Νυχα. ΧΧΤῚ. Ὶ 

9. κατέμειναν οἱ ἄρχοντες Μωὰβ παρὰ 
Βαλαὰμ, ρεννιπηεδαπέ γίποῖρθι 
ΜολΡ δρυὰ Βαϊκδδυλιτ. .108. 11. 92. 
Φυάμ. ΧΥ͂Ι. 8. εἰ 19. 

ΚΑΤΑΜΕΡΊΥΖΩ, αἰοϊάο, αἰείτίδεεο. 
ΤΣ ὙΠ), ΗΒ. εἰ Ηπῆρ. 

»ροφδίαεγε ζαοὶο, ρμοβδοδϑογόηι ηδ οὐν-- 
“ἰἕμο. ἴεν. ΧΧΥ. 406. χὰ 
αὐτοὺς τοῖς τέλνοις αὑτῶν, αἀξυϊἀ οἷς 1].-. 
105 ΌΟΣΙΒ νοβϑ8. γιά οἱ Ὥδκει. 
ΧΙΧ. 8. Νυπι. ΧΧΧΙ]Π, 18. ἕως ἂν 



Καταμεστόομα:ε. 

α καταμαριαλῶσι φ' υλοὶ ᾿Ιφαὴλ, ὃ ἄχαστος 
εἰς τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ, ἄοπες [9- 
ΓΔΕ δά διιαὰβ Ῥοββεβϑίοῃθβ ρεγϑέ- 
πεγὶπί. --- ὉΤῈ ῬΙΒ. ροξρδόδίοπεπι 

εἰϊοέτίδιο. ΑΙ. Να. ΧΧ ΧΙΥ. 29. 
χαταμεαρίσαε, πρὶ ἱπ οα. Α]ά. Ρεῖρε- 
τῶτα Ἰερίτυν πκαταμερῆσαι. --- ὩΣ γῶν» 

δεραγο, δα αἰμπάο, ἀΐξρεγαο. 
ὥὄψτοτο. Ρκ, ἜΣ]. 1ὅ. υδὲ χανα- 
μερίζειν οεὲ ἀἐδείρατε. ΤΧΧ ΒΑρΕαΕ 

ὅ διαστέλλων. 
ΦΚΑΤΑΜΕΣΤΟΌΜΑΙ, ἜΝ 

ἡπιρέδον. 8 Μδοο. Υ. 46. εῆἧς “ὅλεως 
ἤδη σλήϑεσιν καταμεμαστωμένης. Ποοϑί 
Βος φυοαῦα σοσθυτῃ ἴῃ ΤΉΘΒΔΙΓΟ 

ΦΚΑΤΑΜΕΤΑΒΑΓΚΩ, ἔγαπεεο, 
“αἶρτο, αϊστγεάίογ. ὅλῃ. ΧΙΧΣ. 19. 
δος, ΑἸ. χαταμοτέβαινεν, ΤΌΣ ἰΔΙαθῃ 
κατα ΕΧ δηίδοδάεπ νηχεὰ ἰγτορδίβδθ 

ες νἱάδϊογ : πδῖὰ στο αυ τί ᾿αδδας 
μετίβαπεν. 
ΚΑΤΑΜΕΤΡΈΩ, αϊπιοίίον, αἰνίάο. 

ὙΠ Η!ΡΒ, ἃ Ἵ» οοηιηιμίο. ἘΠ. 

ΧΙΡΊΙΠ. 18. ΜΙοΝ, Π. 4: [Ὡ αἴτο- 
αυ6 ἴοοο ἰορετιπῖ Ρὲς Ὀδίθ 12», 

ΝΙΡΒ. ἃ ΤΊΟ᾽ δυῖ ῬΌν ᾳφιοά ΜίοΝδ. 

1. 1, ὧδ Βοεεὶ τι ἀιοθυο οοδᾶ. γερο- 
γΝ. -- 9 ΡΒ. α 8)» σαάετε 

"αμοῖο. Ἐζεοῖ. ΧΙ,. 1. νοχ Ἠδεῦ». 
ἐ φαοφαε μαρεί ἢ. ]. ποϊοπετα εἴδρετ- 

πιεπαξ. “-- ΚΠ ΣῚ ΗΙΡΒ. ἐσ ΝΠ 
εἰ "ἢ Ἵν» ἀεοῖῆρπο, ἀεεογῖδο. Νυτα. 

ΧΧΧΊΨ. 10. - ῥὴ Αὐτὸ ΥΙ]. 

17. --- ΤΡ φερέογ. ἷποοσί. Νυ). 

ΧΧΧΥ. δ. Ααυ. Ἀπ. ΕΙΣ. 8. --- 
πο πρρῸ. ΞΘΥΤΩυΉΔΟἢ. ἘΣεςοΝ. 

ΧΧΨΙΠΙ͂. 14. καταμεμετρημένος. 861]. 
ΓΡΣῸ Βαρεῖ φυοαια ποϊϊοσθοι πιθη- 

Ζεγαποΐδ, ὧὐ ἀοοσυϊ ϑίγοοηῖβ 1, οχῖς. 
.ΗφὍσ. Ρ. 949. δεᾳβ. για χαοχυς 
δὰ ᾿. 2. Μορεβαιιοσηίμτι, --- 7) 

Ῥιδ. οφσίοηπετι αἀἰείγίδιο. Νυϊα. 
ΧΧ . 329. -- ΠΝ ἀεξῖρπο. 

ΏΣσΩ. ΧΧΧΙΡ. η. 8. 
ΚΑΤΑΜΕΊΤΡΗΣΙΣ, 
Ψψον 11. 

εν ϑίο. 

.198 Καταμόνας. 

Π8: ἰάοα. ἄᾳυ. 290». ΧΧΥΤΙΙ. 

'ΚΑΤΑΜΒΈΙΟΣ, ἀρ ευ : 

τρί ἰρο 16. ὡς ῥάχος καταμημίων, 
8 ιεμείγμαία 8. 7 

Ῥω Ἐν ΜΆ, Βγείη. ὡς ῥάκχος 

( πκῶν ) καταμηκίων, ὡς 
καϑημένης. Οὐπε, ἴδ8. ΤΧΤΙ͂Ψ. 6. 

ΚΑΤΑΜΗΝΥΏ, ἑναϊΐοο, ἀεενο, 
4 Νίαοι. ΤΥ. 4. 

ΚΑΤΑΜΙΈΝΥΜΙ, οοπιρηέδοξθ, μὲν. 
“είδοεο. Γλ)» Ῥὶαν. ἐστπεϊπαῖἶεε, 

αρφααδῖδεε. Ἐχοὰ. ΧΧΥΤΙ]. 14. κα- 
ταμεμωγμένα. υϊραίαδ: δὲδὲ ἑπού- 
εεηὶ οολαγοπέεθ. ΟἸαλὰ. ..5χ} πεὸδ- αὶ 

ομέξ. 
ΚΑΤΑΜΊΜΝΗΣΚΩ, γε βέδοον. 

ΕἸς. Εδϑάν. 84. καταρνήσησι φὴν εὖ. 

χὴν, ἣν ηὔξω. 
"ΚΑΤΑΜΝΑΌΜΑΣ, γεσονάογ. 4 

Μδοςο. ΧἼΠ. 192. καταμνησϑεὶς, υείεγα 
πεδηίοτία γορείεμο. 

ΚΑΤΑΜΟΙ͂ΝΑΣ εἴ ΚΑΊ Α' ΜΘθ΄- 
ΝΑΣ, 80. χώρας, ϑοϊαγίε, Φέογ ῖπι, 
δεραταίἑπε, “Ἵ » Δαν ΑΙ ΠΟΥ : 86. ἃ 

ογδῖπει, εοἰξαγίε. (6τ. ΧΥ. 17. χα- 
φάμδας ἐκαϑήμην, φοἰϊαγίμ δοᾶ6- 
θαι. Τβγοη, ΠΙ. 928. χαϑήσιται χκα- 
φαμόνας χαὶ σιωφήσιται, βοαοῖιὶξ “οἶδ- 
Ἰατίμε οἱ ἰδοοδῖῖ. Τιοχ, Ογν}}} ΜΒ. 
Βγονά. χαταμόνας, ἡσύχως. ---- ΤΊΣ) 

ΜΙςο, Υἱ]. 14. καεασχηνοῦντα, χατα- 
μόνας. Ῥδδν. χαταμόνας, κεχριρισμέ- 
νως. 5. ΙΥ̓. 10. Ψυϊᾳ. εἰηχυίατιετ, 
ἢ. 6. ΒΕΡαΥϑῦσῃ. -- "ἣνν ἐπ οὐλ- 

παοσιῖο., ὃ 7υά, 111. 420. --- 
Ἴ2). Ψψυὰ. ΥἹ]. δ. - ὙἼ20: Οσεί. 

ΧΧΧΙ]. 16. ἀδβαὶ βεῦνὶδ δυΐβ ὅτο- 
βθτῃ χατὰ μόνας, δέον ἴηι. ---- “22 
ΠΟ νιοο. Ζυᾶ. ΧΎΠ. 8. Ἐστεδα 
Ἦϊς Ἰοχοσυηι ΝἼ 2}: -- ὙΠ ἀπα, 

εἰπε. Ῥε. ΧΧΧΙΙ. 15. ὁ φλάσας 
κατὰ μόνας τὰς καρδίας αὐτῶν. γυϊα. 
δἰ σιϊαιηι. Ἐμδβοθίαβ: ἀφωρισμένως 
καὶ κεχωρισμένως παρὰ τὰ λοιπὰ ζῶα. 
Ἰοίάογυβ ῬεΪιι8. οὗ δεηθεὶς ἑτέρου βοῆς 
ϑοῦντος. ΟΟΏΡΡ ἀυόαιθ Ζομδσω 
εχ. οοἱ. 1180. ΡῈ. ΟΧΓ, 11. χαὰ- 

Ν 



Καταμωκάομαι. 

α ταμόνας εἰμ] ἐγὼ, φοἷιις Φρὸ φπε, 901}. 
Ματο. ΙΝ. 10. 1. ΙΧ. 18. 4 
Μδος. ΧΥ͂. 890. οἶνον χαταμόνας «ἵνειν, 
ΤΒΒ: δοἰμε ὈΐΡρεγο. 1 Μδοο. ΧΙ]. 
86. 
ΚΑΤΑΜΩΚΑΌΜΑΙ, ἀεγίάεο, ἰμ- 

ἀϊδνίο λαδεο, εμδεαππο, ἐἰμάο, ἀεἶι»- 
ο, α μῶκος, δϑάππα, ὧδ αὐ νόοδδ 
γι ϑαϊταδα. δὰ ϑοσιρα. Ηιδῖ. Αὐυρ. 
Ρ. 388. ΝΠ ΗΙΡΒ. 8 Δ} 4, Ῥαν. 

δ ΧΧΧ. 10. ὡς καταγελῶντες αὑτῶν παὶ 
καταμωχώμενοι, τλμυδτα ἱγτὶ ἀοπίο8 Σ]- 
104, εἰ “εόφαππαπίος. 8ι. Ηο]ϊοάο- 
γὰρ 1,1. 11. Ρ. 8350. ἐγγελῶν καὶ 
φοῦ Θεαγένους καταμωχώμενος. 81- 
ὧδε: χαταμωκώμενος, χλευαζόμενος. ----- 
ΡῈ ΠΡ. δ ΡῊ, ἀεγιάεο, 4μὖ- 

ἑαππο. ϑγτατα. Ῥβ. {ΧΧΤ]. 7. --- 
ΟΝ ΓΧῚ Ηρ. ἐμάς οο. «{6τοτα. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. 19. -- ΥΓΥΤΙ 8 Πγν 

δ Ζεάμοο. Ααυΐ]. ἀεη. ΧΧΥΤΙ͂Ι. 19. 
νοχ Ηδῦγ. αυοαὺς Ἀ.. ]. ἐἠμάεγε 
ποϊαῖ. ὅ:γ. Σ111. 9. ΗἩξογοῖ. χατα- 
μωχᾷ, καταγελᾷ. 
"ΚΑΤΑΜΩΚΑΏ, Ἰάριι. ὉΠ 

ῬΩ. Μμἴο, ἀεοὶρίο. ὥνὰα, ΧΥ͂]. 18. 
866. οο. Οχοη. ἕως σότε χαταμωχήσῃ 
“με, δὰξ ροίϊι18 μου, 0011. Ας8}}}. Τὰ- 
ἴο Γ}Ὀ. 11. α. 20. ἔπ. 

ΚΑΤΑΝΑΓΚΑ΄ΖΩ, οὐρβο, αὐἶσο. 
ἀ 1 Μδαος. 1]. 1δ. οἱ χατανωγκάζοντες 
“σὴν ἀποστασίαν, ἵνα. ϑυσιάσωσιν, ὠγρέη- 
ἐεξ ἀροδίαϑίδμι δα ἱτηυ) ] ΔΠυ τη. 

ΚΑΤΑΝΑΛΕΙ ΧΩ, οἱγοιηιϊηρο,. 
᾿ἰαπιδεπάο σοπδμο. ὅδ. ΧΥῚ. 16. 
φυρὶ καταναλειχόμενοι, ἐρη6 οἰγομῆκιδ- 
ἔξ, ΤΟΙ τρϑΆροσϑη, 6Χχ α11Δ ἱρτιὶ 
Βαυά Τάγο πρια (Υἱρυϊίατ. 
᾿ς ΚΑΤΑΝΑΔΙΣΚΩ, οοπδιηιο. ϑνν 

οἄο, οϑηξιαπο. ἴον. Υ]. 10. ουΐ. 
εἾΝ. 44. ΙΧ. 8. οἱ 110] δ᾽αυοῦῖαβ. 
Αἀάε Ὠδη. ΧΙ. 96. βες. οοὰ. (ἢ ϊβ. 
εἰ ϑὅγιωπι. Ῥεαῖη. ΟυΧΨῚΤΠ]. 10. -- 
γ1." δ] ἐπερίηρο. 168. ΟΥΙἿΝΧ. 15. κατη- 

ναλώϑη, ΡεΣ τ. Νοη τδὶθ αποδᾶ 
ΒΘΏΒΌΓΑ. ---- ν)}}» φ) οἷο. Ὠεαὶ. ΝἼΠ]. 

94 8ϊν. ΧΧΥΙΙ]. 20. ὀδύνη χαταναλώ- 
.σε, αὑτούς. δι ον ὮὨδη. ΧΙ. 426. 
86ς. ΟΠιί8. καταναλώσουσι αὐτὸν μέριμ., 
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Καφταγοέα. 

γα! αὑτοῦ. Ὑιάο Ἡπεῖ! Αὐνοσγα. 
1Ὀ0. ΙΝ. ς. 1. ». 5660. Ηδεγεδια5: 
καταναλίσχων, σϑίων, δαπανῶν. 
ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΑΙ,- ἄδραφοοτ, ἀ6- 

τοτο, οὐπδμπιο. ἘΣ» τδῦϊχ αὐδ- 

᾿ἀυ]πῖονγα, οοηιοᾶο, ἀγγοῖο. ὄγψτθμι. 

Ῥε ΤΊ ΧΧΙΧΣ. 24. Ασαῇ. ρ"55- 

ἐοίο ογέ υαἴδάε »πομεονἀϊί. ---- 

Ῥαξοο, ἀδραβδοο. ῬἘβ. Ἰ,ΧΧΙ͂Χ, 14. 
μόνος ὥγριος κατενεμήσατο αὑτὴν, Ῥοτ- 

Πα. [1οχὶς. 
ΟγΣῖ ΜΆ, Βγϑῃβ. χκχατενεμήσατο, 
χατεβοσχήδη. 8:6. οἴἴδιι γογθυτα 
κατενεμήσατο ΑΡΟΪΠ ΠΑΡ 'ἰπ Ῥδγδ- 
ῬΒιγαδὶ θχροηϊ, Ἐπ γεσρα: χαΐ μων 
ἀτιμαγέλης κατιβόσχετο λυσσαλέος ὗρ, 
οἴ δᾶστῃ ἃ βτερα ΔΌΠΟΓΓΘΏΒ ερϑβίιβ 
οϑὲ σβθίοβιβ δ88. ἘΠ θυ ΟὨ τι : χατε- 
νεμήσατο, κατέφαγεν, ἀνήλωσεν. ϑῖγασ. 
ΧΧΥ͂ΙΙ. 80. - 
ΚΑΤΑΝΙΣΤΗΜΙ, ἐπδωγρο οοπέγα 

αἴέφμεπι. δ Ὁ ΤΑ, ἩΠΡ. εὔενο πιε. 

Νυπ. ΧΥΪ. 8. Τυβυεσσιπὶ νοςὶ 
᾿κατανίσταμαι ὨοΟ[σΠΕΠπὶ δε εἤετεπάϊ 
δεργα αἴίχμεπι, απὸ στα ὩΟΌΟΏΘ 
Τεοορία ἐπδεγγοοίομὲς ΔΛ  βαὶπια ἐδὶ 
οοὨυποία. 

ΚΑΤΑΝΟΕΒΊΏ, απὶπιααυετνίο, οὐν.- 
δίίενο, υἱάδο, οὔδϑεγυο, οορποῖοο, γὲ- 
δρίοίο, ἰωδίγα, οοπέεπιρίον. 2: 

ΙΝ ΠΥ» Ηἰρ. εἰ ἩΠΡ. «ἃ 1. 

1 Βερ. 1Π1|..21. κατενόησα αὐτὸν «Ῥω, 
οοπίεπιρίαδαν ΠἸὰπὶ τδθθ. {00}. 
ΧΧΧ. 90. ἔστησαν δὲ καὶ κατενόησάν 
“με, ΒιΔΌδης δυΐοτ εἰ οοπέοριρίαδαη- 
ωγ ταο. ϑεᾷ Ἰεβε τῶθα 846 : ἔστησα 
καὶ χατενόησάς με. ἴεβΒ. {Χ]}}]. 1. ἄ:- 
ὃρες δίχωωοι αἴρονται, καὶ οὐδεὶς κατανοεῖ, 
ΨΙΣΙ ἢιι81} (Οζα, οἵ Ὥδῖηο απὶ- 
πιαάυογί. Ααυϊϊα, Τῃοοάοι. 705. 
ΧΧΗΠΙ. 1δ. Δα, Φοῦ. ΧΧΧΥΊΙ. 
14. εἰ ΧΧΧΥΙΠΙ͂Ι. 18. Αχὰ. ἘΒοοὰ. 

“οὐ ῖὲΑ βἀ. ΡΒ. ΟΧΥΊΗ. 100. ἀσὸ τῶν 
ᾳρεσβυτέρων κατανοήσω, Ἦ. 6. πο, υἱὲ 

οὨΐ, τηδὶο τγϑηβίι δ: ἃ δεπίογι- 
δειδ ἐπίεἰίορσαηι, 86: ὕγ δεπὲδες 58. 
ϑοπιογίδιιΣ Ὀγμάδης ἐτο. --- ὉΔᾺΣΙ 

Η;:ρΒ. ἃ 3)» ἐπίμεογ. Ἐχ. ΧΧΧΊΙΤΙΠΙ͂. 
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Κατανοΐω: 

α 8. χανενόουν ἀφιώτος ἹΠωῦσῇ, ἐοὲ 
δαπέ ἄοϑοτι δϑουστίομι. ἈΕ. χχί, 10. 
αὑτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐσεδδόν με, 11}1} 
δυΐετη γεςριοϊμπέ εἰ ἱπέποη πι6. 
Ῥρᾳ. ΟΧΤ,]. δ. χατενόουν εἷς τὰ δεξιὰ, 
καὶ ἀκέβλεσον, τεερίοίεδαπε Δα ἀοχῖο- 
Ταβ, δὲ ἴυοῦασ. Ηζδβ. χατανοοῦντι, 
χαταβλέποντει. Ῥα. ΧΟ. 8. τῶς ὀφϑαλ- 
μοῖξ σου κατανοήσως, ΟΟἾΪ 5 [κι|8 οὐάοδεέε. 
5. ΧΟΙΙ]. 9. ὁ «λάσας τὸν ὀφαλμὸν, 
ὁ οὔχὶ πατανεῖ: ΟΥΤΩΔΠΒ οσιστη, ΠΟΏ- 
τ υἱεί ὃ Ῥε. ΟΧΨΥΤΙ]. 18. χατα- 
νοήσω τὸ ϑαυμάσια ἐχ τοῦ νόμου σου, 

ΤΩΪΥΑΌΠΙ8 Ἔχ Ἰδρὰ ἴι8. --- 
ὩΣ ΗΙΡΆᾺ. ἐπέεϊϊερενε {αοἷο. ὅταν. 

Π1]. 6. ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ἐφναλμοῖς ἰδεῖν, 
χαὶ ὡραῦῆόν ἐστι τοῦ χατανοῆσα;, αυοὰ 
δταῖαπι ος}15 δα νἹἀδπάυτχη, ἐΐ ρυ]- 
«ἤγυσα εϑϑοῖ δὴ οοπέεπιρίαπάμπι. --- 
σα Ηἴθ. ἃ ΘΟ: οδείω- 

Ὁ Ῥεῖοο. ἴοε. Τ{ὺΡ̓Χ. 16. υὐδῇΊὶ᾽ χακγανοεῖν 

- σον δρεσιίον. Ῥε. ΧΧΧΥῚ, 84. 

κατανοεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον, ἑηΣὲ- 
εἶἴοεε οὔβεγυαί (δεῖ ἱποιέας εἰτεϑ) 
ἐπιρῖτι5 πιδῖυπι. [ποοσίυ ᾿θὶ ΒαΡεῖ: 

περισχοαῈς ---- ΠΝ υἱάεο. ΟΘῃ 68. 

ΧΙ,11. 9. πε ρα ιν ὦ, μι. ἐμε νᾶ 
ἕας ἥκατε, δὰ ἐπρίογανάα ἴσςσα ὕδττεο 
τῊπειθ ται ἴα νεη δε. Ηἰς αυοατα 

ἃ κατανοεῖν ἐμσίαϊρεε οὐδεγυάατα ποῖλϊ, 
πηπἦδ ὕγὸ χατανοῆσα, ἴῃ οοα, Οχοῃ, 
κατασχοπῆσα, Ἰοριτατ. δ οἱ ΝΣ. 
ΧΧΧΙ͂Ι. 8. 9. Ιε8. Υ. 12. τὰ ἔργα 
τῷ χειρῶν αὑτοῦ οὐ κατανφοῦσι, 
πιαχεῖατισ Σραῖυ5 ΒΟ οοησίεγαηί. πο. 
Π6Ρ. 111. 6. εἰ 7. --- τ Ομδ]ά. 

εὐπδλάΐεγο. Νοῖν. 1. 13. οὲ 1δ. 860. 
σπιρὶ. -- »κ". αμάϊο, ἵϊ. ὑμἐεϊίερο. 

ἷπο. ἘΠ6Ό. 1]. 2. Ζυάπη. 111. 213. 
ς τῶς τὰν νοῦν αὑτοῦ ἐφγγνώσισϑε, χαὶ τὸν 
λογισμοὶ αὑτοῦ κατανοήσιτε ; αυοεποῦο 
το ΘΙ 6118 ῬοΥϑρίοἰθιβ, εἴ οΟρΊ- 
ϑὔομοση εἦιι8 οὐρποεοοί ὃ συ, 
Χ, 15. κατενόησαν τὸ πρόσωπον αὐτῆς, 
οοπέειερίαδαπέμγ νοὶ οοπείἀεγαδαπέ 
ἴλεϊοσα εἦν8. Οουΐ, 0.66. 1. 28. Κ5.:γ. 
ΧΧΊΙΠΪ. 96. κατανοοῦντες εἷς ἀπό- 

χρυῷαι μέάρη, οἰάΐεκέεε ἴτι δραοοικιῖκδο 
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Ῥαγίεβ, 4 Μδοολρ. ΓΧ. 95. κατανοῶν 
σοὺς “ἀρακειμάνους δυνάστας, καὶ γεσ- ἢ 
νῶντας τῇ βααλείᾳ τῶς κωροῖς ἐπέχον- 
τας, απὶπιαδυεγίεδηΣ Ῥοϊδηϊοθθ ῥτοχ- 
Ὧ6 ΒΑΡ δηΐδβ, εἰ νἱοΐῃοθ ΣΘβΏΟ, 
(απ ροσίριι8 αἴἰσηογθ. Οοηξον 1,110. 
ΧΧ. 28. 
᾿ΚΑΤΑΝΟΉΣΙΣ, οομεὶδγαίϊο, ὁοπ- 

ἐοπρίαξο, ἀξέσεις εἰ αἰέεπέα οοπδίάες 
γαέϊο. δὲν. ΧΙ,]. 47. ἀπὸ κατανοήσεως 
γυναικὸς ὑκάνδρου, οὗ οοπίειερίαἰοπενε᾿ 
(96. ἐαδοῖυαηε) τυ ]ογίδ ταδτί δῖε, « 

ΚΑΤΑΝΤΑΏ, οοομῖτο, ἑμοῖάο, 
υεπῖο, ρεγυεπίο. 34» υέπῖο. ϑγτασα, 
ον. ΧΧΙΧ, 18. κατήντα. -- γ5Ὰ 

Η;:; ἢ. »} ασἰδέπρετε 5. ρεγίηφεγε 

ὑποῖο, αὥπουεο, ρεγυεπῖο. Ααυ. Ῥδ. 
ΕΧΧΧΨΊΙ. 4. κατήντνησιν. --- ἼΠΠ 

866. δ). ὅϑ'γιωμι. (οὐδε). 1. 6. κατ- 

αντᾷ. --ο Ὁ)» Ῥέγηιανεο. 4 ϑδταᾶ. 

11. 29. καταντησάτωσαν ἐπὶ κεφαλὴν καὶ 
Ἰωάβ, ἐγγμαπέ, δε. ριααῆδ, ἰδ δρυΐ 
Ψοδῦϊ. Ηφεγοῖι. καταντησάσωσαν, 
σάτωσαν. [Δ οηΐ Ἰορσοπάπιμ οδί 
Ἰοοο φϑονησάτωσαν. 4 Μδος. ΙΝ. 94. 
εἷς ἑαυτὸν κατήντησε τὴν μρωσύνην. 
Μαϊραῖυαβ Ρεπθ: ἐπ ἠαξη γέ- 
ἐογξιὲ βυτοτηῦτι ββοοσαά ον. Ηδροὶ 
Θηΐχα ἢ. 1. χατανεᾷν ποὔοηουι Η!ΡΉ., 
τἰ βἷς ἱ. ᾳ. χαταντᾷν σοῦ. 2. Μδοο. 
ΕΝ. 44. καταντήσαντος τοῦ βασιλέως 
εἰς Τύρον, οὐτὰ δυΐοηλ Τὰχ Τυσυτ 

ἐγεί. Μιὰα οἵ ν. 21. οἴ ΘΟΠΪῸΓ 
Αοι. ΧΧΙ. 17. ΧΧΨΥΤΙ. 12. 2 Μδος. 
ΥἹΙ. 14. μέχρι τοῦ καταντήσωντας αὖ- 
τοὺς πρὸς ἐκπλήρωσιν ἁμαρτιῶν κολάσαι, 
υϑαυθ ἄσυι [Π|ο6, δα Ρἱθπῖτι ἀϊπθπΣ 
Ῥδοσδίοσγυτηῃ ρεγυεπέοηίες, ρυπίαϊ. δὶς ὦ 
Ἐρδοβ. ἵν΄. 18. μέχρις οὗ χαταγτήσω- 
μὴν οἱ πάντες εἰς ἄνδρα τέλωον, ἀϑα.6 
ἄυτι ρεγυδηἑαηιὰδ ΟἸΩΏ68 δα νἹΣΊΙΣ 
Ῥεγίδοϊυπι 8. νἱυ]] πὶ εοἰαύδηι. ᾿ 

"ΚΑΤΑΝΤΥΤΑΝ ΠΟΙΕΏ, ΟσομΡΤΕΤΕ 
υ)αοῖο. ψολΌ ΓΙ Ηρ. ἰάσπι. ϑ'γπιηι. 

[ε8. 1.111. 6. χύριος δὲ καταντῆσαι 
ἐποίησεν εἰς αὐτὸν τὴν ἀνομίαν “άντων 
ἡμῶν, ἴουβ δαΐδπι σοηγεοὶξ ἴῃ δυϊῃ 
Ῥαδθ Ῥϑοσβίοσυσα οἰμηΐϊυ ΠΟ8- 
ἄυμ. 4 Μδος. ΠΝ. 421, 94. 44. 
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Κατώνημα. 

“ ΚΑΈΑ ΝΤΗΜΑ, οὐοομννι. ΠΒΡΩ 

αἰγοισπκασίίο, τευοίμδο. Ῥε. ΧΥ ΤΠ. γ. 
Καταντᾷν τευοϊνὶ ποῖαι ἀρυὰ ῬοΪγ- 
μίυπι ΧΙ. 1. 9. Αἀάᾶο δοιιοὶ. 
Ατσίδέορι. βδῃ. ν. 1026. εἱ Επιῖδι. 
Οἀγες. Δ΄, Ρ. 10. 4ὅ. 

"ΚΑΤΑΝΥΛΕΊΏ, χοτεῖ ἀφμα ρέεν- 
ωκάο, οἱ Ῥτορτῖθ αὐἱάοτλ πιᾶρπα 
οἰ οδιπααπδα. 2 Μροο ΥΙ]. 4. 
ϑυϊὰδ: Καταντλοῦμαι τολδδε. χαταν» 

ὃ τλῶ σου δὲ «άδε. Αἀἀο Ῥοϊυς. Ομῃομ. 
ΙΝ. 180. 

ΚΑΤΑ ΝΥΚΙ͂Σ, απὶπιὶ οοπιριπρέϊο, 
δίωρον, φμιαπάο ἀπο οπῖμὲ δέηξιι 
ργιυαΐεγ, φδόηῆιδὸ ργοζιπο ϑορίξμ. 
ΠΌΤ. ὅὉΡοΥ, ϑοιημδ »γοιιπάμ. 

Ιε.. ΧΧΊΧ. 10. αεπότιχεν ὑμᾶς “κύριος 
«νεύματι κατανύξεως, Ροίανι νοβ δο- 
ΤΩΪΏ115 ΒΡΙΣΊδι δΔΟΡΟΥῚδ. --- ΓΝ Ὰ ἵν 

λόγγον. Ῥϑαΐτα. ΤΙΧ, 8. ἐπότισας ἡμᾶς 
ς οἶνον κατανύξιως, Ῥοίαδεί πο8 Υἱπὸ 

δἰμρογῖς, Ὦ. 6. αἰέμνε δοιθδιηε ἡπαά- 
οδνέδ, ὩΟῚ : Ὀἱδο οομιρενοίοηδ, υἱ 
Ψυϊζαξιιο ἰεβη βία. τρβλῤκωιμ δ 
Ῥοίαϑέ! πος υἵπΠ΄όο οὐπδορίοηίε. Αγυὰ 
Ἡογοβίσεαι κατάνυξις ἀχροπίξιν ἦσυ- 
χία ἣ λύση, εἴ ἰῃ ἔρχ. Ογτη}} Μ5. 
Βεοτη. σιωπὴ, μιταμέλια. Μιάο [Χ. 
Ν. Τ. 9. Β. ν. 

ΚΑΤΑΝΥΊΣΣΟΜΑΙ, οὐπὶ ἢ 
ἀ ἀοῖεδο, πιατοτε αὔ[οϊον, νοὶ : μοϑμάουβε 

ΤΌΤΕ, πιείμ, αμπὲηϊὶ απαὶϊείαίο οἰ αὐπιδ» 
γαΐΐοπε αὦ δἰοηέδιηι γοαῖ σον, δίπρεο, 
οδιιμέεϑοο, ογ, απέηιο αδ)ιοϊον, 
εἶς δἰαίπε πιοπίὲδ κλόξενα 9» γεῖ- 

Ῥαΐο, σης. 1.8. ΧΙΙΥΤΙ. δ. χάϑισον 
κατανενυγμένη, 8646 Ὀγε5 ἀοίοταο 5ἴι:- 
Ῥεη8, δυῖ [8 ἀοΐοχα οοπιρυποία, υἱ 
Ρτεὲ ἀοΙοσγο ἢὰ Ἰοαυΐ αὐυἱάστῃ ρμοδεῖβ. 
-- Δ. “ἰἶδο. ἴμεν. Χ. δ. κατενύχϑη 

᾿Ααρὼν, υεἠεικεηξὶ ἀοίονε οδητεεεοδαὶ 
Αδοῃ. Νοίηρθ ἰυχῖα ΡΒΠοηοαι ἐς 
εο, Θυὶ5 Βδνυΐ 1)ν. ΗγαΒ, Ρ. 897. 
ἐπσιστομήζουσι ὡς αἱ σφοδραὶ λύπω καὶ 
ὑπερβάλλουσαι χαραί. Μοπιξαιιοοηίιβ 
δὰ ἢ. 1. ἀ6 ραπέίεπέϊα ἰηι6}]6χ 880 
γί ἀδίοΣ, ΘΟΠ ΤᾺ αΌοΣα ςΟρίοβα ἀΐβρυ- 
ἰανὶϊξ βοΒαυζδηθεσρια8. ΑἸ σοπδι- 

Βετυπὶ δὰ ΑὔἿδρ. ἐλ» Ῥαιμίν 
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ἔπης, ἀοίμμ. ραῖτα. ΠΥ. ὅδ. ἱαὶ ταὶ 
κοίταις ὑμῶν κατανύγῃτε, ἰὰ ουδιὶῖθυο 
γϑβίσις δἱξείε. Ααυϊΐα ἴθι μαροῖ : ἡσυ- 
χάσατε. ἴπὰ6 ἀρυὰ Ηδεογοδίιπι: χα- 
τανύγηεε, ἡσυχάσατε, λυπήϑητε. Νοῦ- 
8011 [τἰἰ. τ Ρυσταης ἢ. 1]. νοοὶ Οἱ. 
εἰ Ηεδσ, ποδξοποα ρανέξεπέκα οχ 

πδὰ 1, Ασα. δ" οοπυϊοϊδα μηοφοιάμ,. 

εἰ ἴῃ (ορϊυᾳ. νὰ ριώογα ἀμοίκε 
οὐδέ, ραπίμηέ αἰσκοι αἰδοιας γαῖ 
(ομπέες αυοαὺς Οδρρε]ϊ: Νοῖί. Οτῖξε. 
ῬΡ. 4609. ϑοριμρίο δὰ ΗἩδθεγοδίυτι 8. ᾿ς 
Υ. χατανύγητε ΟΧΧ Ἰερῖίδδα νἱθλΌΙΣ 
ἸῺ, 4088ὶ 6588εῖ ἃ νυστάζω. ῬΒδΐηι. 

ΧΧΙΧ. 15. χατανύσσεσϑαι ποίας ».-- 
πἰεπίξα οοαοίμηι ἐπίεγηιίετε μτα- 
οοπία. ψεῖθα βυρῖ: ὅπως ἂν ψάλῃ 
σοι, καὶ οὗ μὴ χατανυγῶ. ϑυϊά88 : χα- 
τανυγῶ ἀντὶ τοῦ σιωτῶ.ς Μιάθ ἰπ ν. 
κατανυγείς. Ἰάετα χαγανυγῶ (Ἐχγ- 
βοσίϊοτηθτηα μεταβληϑῶ, μετασταῶ, εἱ 
Ιοἰάογαια (10. ΓΝ. ἘΡ. 101. οὔεεῦ- ι 
νδπίε Καὶ ὑβίοσο δὰ ϑυϊάδχο) χωσασλα- 
ὦ, μεταστῶ, ἱηίεγργοίασι οὔβεσνδί. 
ς γε! ΜΆ. Βγεαι. χατανυχῶ, 
σιωτήρω, μειταγνῶ, μεταμελῆῶ. Ἀ8. 
ΧΧΧΙ͂Ν. 19. ἁμοχίσϑηδσαν, χαὶ οὗ 
καφενύγηφαν, ἰαραζαγιχπέ γεβίδϑ δι}Δ 8, 
δε πολ ἀοίοαγε. αἤεοίς, βαα: υεγὰ 
Ῥαηδέεπέία ἀμοίί. ἘΠ επγοβίυ : χασε- 
γύγησαν, ἐλυπήϑησαν. --- Ὁ) οοπ- 

ἐμπάο, ποτὰ οἶα, δεὲ εἰσ-! 
πιπ ἀοίογι εὐ Ὑ οοά. ἔς το ἢ 

1. -α ἈΥΥ ΠῺ Ηἰζρ. ἀοίεο. ΟεΌοΒ. 

ΧΧΧΙΨ. 7. ὡς δὲ ἤχουσαν, καιτενύγη- 
σαν οἱ ἄνδρες, οὐ δαΐδηι δααϊγοηῖ, 
βχητΩΟ ἀοΐοχα δυπέ δέεει!.----ςϑ 8} 

ΟΝΙΡἢ. οδημρέεθοο. Ὁ δῃ. Χ. 15. κατ- 
εγύγην, εἰμρίθμα ἰΐπιογα οὔνεμέεξοε- 
ὄπ, ---- ΥἹῪ) ΝΙ͂ΡΒ. δαοροϊπαῖον. 168. 

ΥἹ. 6. ὦ τάλας ἐγὼ, ὅτι κατανένυγμαι, 
Ὁ τὸ τρϊβεγισα, αυΐα οδρεείεεοο. 
ϑυττηβοῆι8 10ὲ ἐσιώτησα. πα ἜΥρῸ 
δρυὰ Ηθδγοβίυτα : κατανέννγῥνα;, ἠσύ- 
χᾶσα, λελ μαι-- 5} ΝΙΡΗ. οο»- 

ἐδεον. Ῥδ. ΟΥ̓ 111. 15. ἄιϊδεωσοι αύνητα 
χρῷ στωχὸν καὶ χωτωωυγμάνω. τῇ παρ- 

᾿ 
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« δίᾳ, νίγυτα οὐοπτι δἰ ὈΔΌΡρετοῖΩ, οἱ 
οὐπρωποέων οογξ, Ἦ. 6. απίπιο υαῖαε 
αδ)εοίω. ἘΒοοΐ. γον. ΧΥ͂ΤΙ. 92. 
καγανενυγμάνον, Οἱ 1, ΧΧ λυπηρὸς Βο- 
Βεπξ, οἱ Ψαϊρ. τρίγέζες ἐγίσίε. Τιοχ. 
ον} ΜΆ. Βγόσωη. κασγαννυγμένον, 
ἀσδενῆ, ἄνανδρον, ἄπροικτον. ΟὐεεΥ Ια 
δλτ8 ΡΣ Θεξ, ορηζτίξέοποις συγ 
ἀε ἀοίογε απϑπὶ δὲ ἰγεσία ἴῃ 58. 
δ πιθετ,. --- 95)5} ΝΊΡΙ. ἀωπεέέίο πιε. 

δ1 περ. ΧΧΙ. 28. ἑώρακας, ὡ; κατούγη 
᾿Αχαὰβ ἀκὺ προνώδον μὸν ; ΤΟΏΠΕ ν]- 
ἀϊςΞεῖ, φιιδπέδιη απέρε λιση αϊῥοηδης 
Αὐοδαρ ρὑγὰ 5ὲ ζεγαί οογατὰ την --- 
ΘΤῺ ΝΙΊΡΒ. Ζόρογο οὗγιον. ἴ)8τι. Χ. 

9. ἣν τῷ ἀχοῦσα! με αὑτοῦ ἥμην κατανε- 
"νυγμόνος, ὈἨ πὶ ἀρ τη 1] 1π|, σίαρί. 
ἄκε ἐἕπιογε οὐηικίεεοεδαπι. ὅ᾽». ΧΙ]. 
15. υἱοὶ κατανύντισλον ἐδαξ εγμεὶατὶ 
ὭΣΤΕ εἰ δέγὰ ραηενδ. ὅλταο, 
.ΧΙΝ. 1. οὗ χατωύγη ἐν λύπῃ ἀμαρτίας, 
πομ ποίΣ ἐεεἰ ἀοίΐοτα Ῥϑοχδῖὶ, 
Οομξ Αεἰ. 11. 37. δὶσ, ΧΧ, 21. ἐν τῇ 
ἀναπαὖσε αὐτοῦ οὗ χατανυγήσιτωι, ἴῃ 

τοῖς δ0Δ ποῖ! οοπιρηηρείμγ, ἢ, 6. 
εἴο. Βδς τροῖλ υόϊυπίσῖο Ῥθοσλπ ποη 
τ ΕΝ “«ἰδθεμία δία». Το. 

. 81. κατενύγη» ἐπὶ φῇ ἃ 
σου, οὐείκρκὶ “ταλτεία Ν μβραμῷ 

ἐπ, : 11. ἦσαν ἀλι ότεροι κανανονυγβένοι 

ατρὸὶ αὑτῆς, δ θῸ ογδηϊ ὧδ δἰαέμ δῆ» 
δε ἀεξ)εοίὶ, Ἀ. 6. ἤγογε απιαίογίο Ὁ. 
τερέξ, ὑτορίδε 1Π]|δῖὼ. Ψηϊμχαΐυς ΡῈ 
σα 07Ὲ υμἰπεγαίμηι ἐε:ε ὉΣδμδιαὶις. 
5.εδοῖ δὰ ἢ. ὶ. ρα, Εοτχη. χρχενγημόνοι 
τῇ ἐκ ϑδυμίῳ σφοδρῶς. 

ΚΑΤΑΝΥΏ, οοηποῖο, ρεγβεῖο, 65- 
Ῥεάίο, Ῥέγαρο. 8 Μίαες. ΙΧ. 4. κατα- 
φύειν τὴν αὐρείαν, σοπἤοεγε ἑεγ, ἮΖΘ. 

“ κατανύσωι, συνγελέσα!. 

ΦΚΑΤΑΝΩΤΙΖΟΜΑΙ, ἄοτϑο ἤετο, 
ἀμδίαξιευς δα,μίο, (1 ,ποῖατιι. 1, Ἔχ ρἤδη. 
Ὑ. 1]. μᾶαρ. 8328. εα. ἘεἰΐΣ. ἀλλήλους 
καταγωτισάμενοι.) ἧς. τἀ Εἰταρὶεχ νωτί- 
ζω (Εὐρ, Απάν. 1188.), ἐξγφιρε 
πεγίο, οἱ ἱπὰδ νεῖ “μσίο, νεὶ πιοία- 
Ῥδοσίσβ γέζηδο, περίΐρο. Ζυάϊτῃ. Υ. 
4. διὰ «1 κατενωτίσαντο τοῦ μὴ ἐλϑεῖδ εἷς 
ἀπάντησίν μου, ἡπεῖν (Δηάρη τεσοιϑά- 
γκη 7 ἀδοὶ ταῖῃὶ οὈνἑδτ Ὑθη ΓΟ, 86. 
δὴ σα οἰειιλ πίσω θεβα τηεὸ ροξεϑίδί, 

19] Καταξηναίνω. 

ψυϊχπίιε : οὐνδοπἑεγεμῖ. βγυυ : π6- Γ 
ἱμεγεπὶ, τεομδατωκί,. ἴῃ ΑἸὰ, εἰ 
Οὐρὶ. υιΐηυ8 νεσία ᾿οἱ οοτεαν χασ- 
ἐγνώσαντο. Αγρυᾶ Ὀοραῖοῖ. Ηυαπ. 
ΜΒ. 1δ. «ωντὸς δικαύου καταγωτιστὴς αἱ- 
οὐεαν 1|ἰρ, ἀυὶ θειῶθ ῥυδίυϊη οὐπ- 
ἐενενὲξ εἰ φρεγνΐδ. Ῥποῖιβ 1,αχ. ὁοΐ, 
104. κατανωτίσαδδαι, ἀντὶ τοῦ κατὰ 
γώτου φέρεν. ἴάστα ἰγράϊτ ϑυϊάδε. 

ΚΑΤΑΞΑΙΝΩ, δοπέεγο, ἰαοσθνο. 
ὖγ“, ἐγίωγο. Ζυά. Υ11Π|. 7. χκατα- αὶ 
ξανὼ τὰς σάρκας ὑμῶν ἐν ταῖς ἀχάνϑαις, 
βρη ἰσοεγαδο οΑΥῈ8 Ὑϑβίσαβ. [Δ- 
με αυϊάσει, δεαὶ βεπδὺ οὐδείς ψατῖο- 
τυ. --- νυ}  ΗΙΡΙΝ δ χ»γν, “στε 

δποὶο, οκἶατα Ῥμπίο. συ. Υ11Π1. 16. 
ὀοίρ το ἐν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας Συκχὼδ, 
ἐποέναδαί {1116 (86. ἐρ᾽π18) Υἱῦὸῖ 
ϑδυοοοῖδ. Αἀ ἈΚ. 1]. ἢ]!αδίγαπόστα ἔα. 
εἷἴππέ, ααε ἀ6 ὕγαϑο Ἰορίπιυδ εὐσὰ 
Ἡδυγοδίυμη δ Ρὶυίαγοβαα. Κ:|ς ἃ 
«ἰάχα ΗΘεγοδῖον 4 Βαρρΐοσο (1 Αοί. 
Ἑχυάῖς, 1716. ᾿. 423.) εταθμάδίυϑ : 
Ἐπ) κιάφεν ἔλχων δίφϑειρε. τὸ γὰρ 
φήδότερον ὦ γναφιῖς; ἀχανδῶν σωρὸν σδὺλ 
σγρόψναντες τὰ ἱμάτια ἐπὶ τοῦ σωροῦ ἔχ- 
νακίτην. ὁ δὲ φωρὸς ἐλέγετο γνάφος. ὁ οὖν 
Ἐκροῖτος τὸν ἐχϑρὺν σερέξαινε ταῦ; ἀχάν» 
ϑαις καὶ οὗτως ἔφϑει. ἘΠΛΡῦῸ Ρ]αἴδι» 
οὗτι5 1.10. 46 Μαϊίρηῃ. Ηετγοά. γμαρ. 
858. Τὸν οὖν Κροῖσον, ὡς εἰς τὴν βασι- 
λείαν χατέστη, τῶν ἱταίρων καὶ φίλων 
φῶν Πανταλέοντος ἕγα τῶν γνωρίμων ἐπὶ 
γνάφου διαφϑεῖραι καταξωινόμενο. Αὰ 
δα οπὶ Ῥόπδν, 406 Δ αὐδξ δ Γ- 
ἀπΐ8, ἰἀπαυδτα ΘΔ] οῦ 65 γεϑῦεϑ, 68:5 
ἘΠ ΠΑ δῆς, 6]10α]ξ Αν ϑιορμαπθε ἸΝ 
Αεδάγο. γ. 519. ἴπ μῆγαδε παφαζὰξ. 
νειν ἄνδρα εἰς φονικίδα. Ουτᾶ. Βοβοῖ. 
αἂ Ἡ. 1. εἰ ϑυκίδπι ἐπ΄ καταξαύῤνιν. 
Εἰ Ρίο 11... 11. Δα ΒερΡ.. υἱὲ ἀδ 
᾿σδ ἔν ταὶϊηϊσίτα Αὐ]άθοιτο, 
αἰθχυῦτη ΠἸΠ]απὶ Ῥ]δίουβ ἐγγδπηιιτα, 
ΒΌΡΕΣ {τἴθι}}15 ἰΔοθσδημοθυ}8 ΒοσΙ Ὀχὲ : 
εἶλκχον --- ἐσ᾽ ἀσταλάϑων κνάρμνπτοντες. 
Νδτῃ ἀσπάλαϑω βυπὶ ἡ "μέϊοες δρίποεὶ; 
νἱάθ βύργα 8. ἢ. ν᾿: δὲ ἀνάωάτοντες 
ἤάοια, αὐἱ καταξαίνοτες. Ἡογ ΟΝ. 
χνάμστει, καφάξανει. - 
“ἙΞΑΤΑΞΗΡΑΓΚΩ, ἐξείοου. Οὐ Ὶ 

Ηρ. 6 ἦτ", Ἰάσεν, 706. ΕἸ. 10, 

- 

Ν ὅ 
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«860. δἰ, χατεξήρανε, δὶ τε] 11] οἱ ΟΥ. [“(οτδῖ. Τ᾿ Ν]. ρῥ. 196.) ἰορετε 
ἰρτὶ αἰπαρίεχ ἀξήρανε Βαροηί. --- τπανυ]ξ χατεπάλαισε. 
ποῦ ἀἰτερὶο, ἀεργαάοτ. Ηοα. Χ111. κ ΑΤΑΠΑΙΖΩ, ἐπκάο. Ὁγγγ ΡΙΒ.1 
16. δες. Ναί. καταξηρανεῖ τὴν γῆν αὖ- Ἰὰρτῃ, ΤΖοτεῖα. ΓΧ, ὅ. --- Ὁ ΡΙῃ. 
τοῦ χαὶ «άντα τὰ σχεύη ἑα'ϑυμητὰ αὖ- ᾿ εν λῶν ὍὉ ᾿ 
τοῦ, ΒαΙγατίῃιδ δὰ ἢ. 1. βυσρίσατυσ, ᾿ἰἄδπι, αὶ ες, 11. 38. --- ὙΡ0, σε. 
Ἰερειδαχη ε88ε χαταξανλ Μεμάυπι ἔδσ. 176γ. 11. 16. χατέσαιζον : συπ 
Ῥτοονο ογαῖ ΟΡ ὑσοθάθῃβ ἀναξήρα- νοτγδίοηΐβ πδηο τατϊοπετα γοδϊε (8ρ- 
νεῖ οἵ χαταξαίνω, οοπέετο; Θχοογτίο, 6118 ἰῃ Νοῖῖ. Οὐ. Ρ. 5690. χυοά, 
Ῥεγάο, τεϑρουπιάοί ομηπῖπο τῷ ΠΌΨ «αἱ ἀἰίφυοιι ἀετϊἀθξ, οαρίεἰ8 νοσί- 

δ᾽ Τά". ΥΨ. 13. ,  ϑὼ ὁδπὶ βοϊεῖ δρίίατε δὰ γεοῖζυβ 

ἡαδρὰν ϑάλαναν, ΤΡ ΤΡ ὙΠ βρρομηΐυα δὰ ἦν. 1, οολίοῖε, δοο 16: 
ΚΔΤΑΚΗΡΟΣ, αγίάες. 7» γετ- δ΄1εδ6 ΠΣ) Ἵ}» 80 ΑΥ̓ΔΌ. Ολϑ, οοη- 

μ616. Νατι. ΧΙ. 6. νῦν ὃ ἡ ψυχὴ υἱοίαίι 6εί, -πνῖν δεάμοο. ϑὅγτωτη. ἔς 

ἡμῶν κατάξηρος, ἀυπο ναὸ δηΐϊπια ὕδη. ΧΧΥ͂ΤΙ. 12. υν ΠῸ (Ρατί. 
ὨΟΒΙ 8 ἀεβοὶξ, ἢ. 6. 7απι υ07Ὸ οομέα- ΡΙ. 66πι. Ἰΐδεσα, Ὡοὐκοίοτν, ἜΘΟΣ 

δεροίπμῃα. Αγρυὰ ΑἸςοῖρΒγ. 1. 32. τὸ παίδων. 

τρί δεν τότ σον τὰ ἀω ΦΚΑΤΑΠΑΛΑΓΙΏ, ἐμοία οἷποο, 
ΝΣ να 4 ΜδΟΟΆΡ. ΠΙ. 18. ἀλγηδόνας 

5 » ΘΙΡΉ, καταπαλαῖσω. ϑυϊάδθ: χατωπαλαΐω 
5 Αἀαϊί. Ἐδίμοσ. ΧΥῚΪ. 12. τὴν χατας' τε, χαὶ καταπανουργεύω, αἰτιατικῇ. 
ξίαν ϑεοῦ ἀποδόντος αὐτῷ κρίων, Ὁδο ᾿ χ' ἘΡΕ 
τοἀαδηίε εἰ, φμοα »πογιδέ, αἱ ἢ. 1, Ρ αὶ αν εὐκὰς λμτι τηνος Ω, πεαϊξἐΐοϑε 
Μυϊραίιβ ἱπίογρτείαῖϊαβ εἰ. δι. “απο. ΘΝ ΤΗΡα, οαἴξιάε ἀρο. 
δρυα Ῥοϊγθίυτα 1,0. 1. ὁ. 88. χατα- Ἐκ. ΧΧΧΙΊΙ. 8. ἐπὶ τὸν λαόν σου χατ- ἃ 
ξίως, Ῥγὸ νπεγίίο, 86. ἀδ]ϊοῖ. Ιἄἀθὰν φαοπνουργεύσωτο γνώμην, οοπίτα ρο- 
αἀνογθίυτη ἸορυΥ αἀυσαὰθ ἀρυδ ρυΐϊυχα (αυτὰ πεσίαπι ἀξογουεγμπί ςεη- 
ϑορδοο!. (Βα, Οοΐοη. ν. 965. ἐοπέϊαπι. 

ΚΑΤΑΞΙΟΏ, αΐρπιρη 7ιάϊοο, ᾿. ΚΑΤΑΠΑΊΣΣΩ, νεὶ άτγω, οοη- 
᾿ ὍγΟ. ὙΥῖονν Ῥεγπεϊέίο. Οαπθβ. ΧΧΧΊ. ἜΡέγρο. "ΘΒΓΊΓΙῚ, πικίο πιδ. ϑγτατα. 
ἀ 48. οὗ κατηξιώϑην δες. ΟοπιρΙ. Ἐπὶ 1 ἔθβ. ΧΧ. 88. χαταπασάμενος στυδῷ 

ἰΐϊι8 ᾿πίογρσθῖβ, αἱ ΠΙΌΘσα νοσεξ. κατὰ τῶν ὀφϑ)αλμῶν ἄύτου, ΠΟΠΒΡΕΤ- 
3 Μδὸς. ΧΙΙ]. 19. καταξιωσάντων τὸν ϑ':6ὯΒ 86 1) ΟἸΠΘΓΕ ΒΌΡΕΓ ΟΟτἶοΒ ὅιι08. 
ἐλεήμονα κύριον, οὕτη τορατγοπέ ΤΑἸ βου ]- ΝῺ [14]6 ατιοδὰ ϑϑηβυπι. --οὗϑγσι 

οοτάετι Τοταΐπατα. 8 ΜδοοαΡρ. 111. Ηρ. νυοἱμέο πιε. 7εσ. ΨΊ. 46. ΑἹ. ἐ 
31. σολ τείας αὐτοὺς ᾿Αλεξανδρέων κατα- ΜΙΝ, 1. 10. καταπάσασϑε. ---- Ρ. 
ξιῶσαι. Οοπίες 4 ΤὮοββ. 1. ὅ. οἱ ᾿ το 
Ἰλδπιοσίιι. μας. 1888. 11. οὰ. Βοίεῖς, φάτ, ἘΠΕ θρικι θέταρτ βη 
ΚΑΤΑΒΥΏ, ἡπταδς, αὐγαάο, ἱ. ταλὰς οοπεροτρεπέος ἴδστα 8. Ῥαϊ. 

Ῥοίϊο. ἘΡ. ὕετ. ν. 6. γλῶσσα κατεξυσ- τ ογρ οδρὶΐα βυ8Δ. Οοπίον 2 Μδος. 
« μένη ὑπὸ τέκτονος, ἰἰηρυα ροίδία ἃ ἴᾺ0- χγῪ 15, Ῥγρίογοα Ἰεσίευν 908. 1. 

Το, το 20. χατεπάσατο γῆν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
ΚΑΤΑΠΙΑΙΔΕΥΏ, εγράδο. ἽΝ αὐτοῦ, οὶ πἰμἢ ΡΓῸ Βα νόοὲ ἴῃ 

ΗἸΡΆ. 84.7ὴ"» ἀεάμοο. ϑγταγα. ΤΆγεη, ἰεχία Ηεῦν. Ἰερίτυγ, Ηδεγοῖ. εἰ 
: ᾿ ᾿ Ῥῆαν. χατεσάσατο, χατεχτίσατο. ΝῸΧ 

1. 18. ἔνε ὐτ Ἰδεάυχις ἔοτ-ςς πατεχτίσατο οογγυρία ν᾽ ἀοίυΣ Β16]1ο, 
ἴμ588 ἃ [77 ΤῚ» παίμα εἰ. Ναχπλ,. οί ξοΓίδβοθ γεροπηάυτη κατεαλήσατο, 
ἔογίαϑθθ ἰεσεμάσππι εἰ χατεπύρωσέ γερίοδαί. (οπῇ, ϑυϊάδιη ἴῃ ν. χατα- 
με Ἰδοραον]εἰβίνβ (Ἰὰ Εεροσί. Β10]. σπάσω εἰ κατάπαστος. 2 Μαοο. Χ. 96. 



Καταςατέω. 199 

α γῇ τὰς κεφαλὰς πκαταπάφαντες, ἴεττα 
γεὶ ραΐνετε σαρίϊα οοπορεγβεηίσε. 

ΚΑΤΑΠΑΤΕΏ, οοποκίοο, ὀρρτὲ- 

πο, με ἐδόμςι , ἀεοτὶρίο, υαἰάε οοπέεπι- 
πο, πέλει αείξνο. Ὁ5 Ἰάετα. 168. 

1.Χ111. 6. χατετσάτησα αὑτοὺς ἐν δργῇ 

μου, οοπομίοατὶ 60Β ᾿ἷἶπ ἵσᾷ ΤΩΘΆ. 

Νιάδ εἰ ν-. 18. -- ΠΡ» ἀευοΐνο. 

Ζυά. Υ. 91. θες. οοὖ. Ὅχοπ. καταὰ- 
τατήσι. Μιαοῖυν Βοος ΥῸΣ 6 ἤπε 

ὁ σοτατηϑῖβ Ἦμς ἸΣΥΟΡΔΙ6886. --- 95, 

ἐγέμγο. Ζοῦ. ΧΧΧΙ͂Χ. 15. ϑηρία ἀγ- 
μοῦ κατασατήσμ, ἔετες ἀρτεβῦδθ (σπ- 
σαϊεαδυπί. ϑϑῖς οἱ νοσθυτα ὧδ ςαΐ- 

δὼ υὑδυτραῖ Ηετοἀοῖυ ΠΡ. 1]. Ρ. 

Φείρ νιὰ6 ΒδρμϑἹ! Απποῖδα. 
τοῦ «ὦ Με. ΥἼ1. 6. Ρ. 145. 

Ι.α. ΧΧΥ. 10. κατααατήσειτω ἡ Νίωα- 

βκπις, ὃν τρόπον πατοῦσιν ὥλωνα ἐν ἁμά- 

ς ξαι;, σοπομίοαδεαῦ ἸΜοβθίτ8, χυοτη- 

δἀτοοάθππι οοπου εβηΐ ἀγεδπι ὈΪΔα5- 
ττἴ6. -- τί» οοπέωγδο. ΕΖ. ΧΧΧΙΠ, 

18.--- Ὁ, οονεσείνωο. [ε6. ΧΧΥΊΙ. 
8. -- ΤΥι, ρεδίδι: οαἶοο, οοπομῖοο. 

7υά. Υ.21. ΧΧ. 48. 1.6. ΕΧΠΙ. 
8. -᾿ ὙΡ οεἰειαπια, υοῖ ουαπέδεηι 

οομδέημο ἱπρεπεπαία, προοϊαϊπι οαἷ- 
εαπέξεσι πῦας ἐπ ἰογομίατὶ. 168. ΧΥῚΊ. 
9ς. -- τοῦτ οοπίμπαάο. 165. ΧΥ͂]. 

4 8..- οἴ 9Γ" οοπίερο. 168. ΧΧΥ͂ ΠῚ. 

Πατρὶ. εἰ Ααυ. (ἢ) 905. ΥἹ. 8. τὰ 
ῥάματά μου κατεπατή » γουῦα ταθα 
οοποιϊοαπίμγ, Ὦ. 6. πὲλεϊξ εἰ ἰαπαμαπε 
ἔσπετε ἐἰιμϊα ἀαϑίϊπιαπέιν. Ὡ,ΧᾺ μΑ- 
Ῥρὼϊ τὰ ῥήματά μου ἐστὶ φαῦλα, 6ο- 
ἄρτια βοῶσα. ϑιὸ οἱ Ἐπίβίδιυβ δὰ 

γοτῖχα Ηοτπετὶ 1]. Δ΄, (ν. 157.) κατὰ 
δ᾽ ὅρκια αἸστὰ πάεησαν ποίδε : σολλὴν 

ε δηλοῖ καταφρόνηαιν τὸ φ«ατῆσαι. Εἰ 

ϑειδ6: τασήσας, καταᾳφρογήσᾳς. [Δ ετὰ 

ψοσρα Αττπΐ ΒΕ) ρΊν, ̓ 1ῃ: φυΐθυιϑ 

ἕρχους τατήσας ε8ϊ, μὶ )ωγαρροπία 005- 
ξεν εἰ υἱοϊαί. Ὠγτυβῖυβ ΦοΡὶ 1. 6. 

Ῥῖο κατισατήϑησων οὐπ)οῖ Ἰοροπάνλ 

κατεκέδησαν. Νίάε δὰ Ὦ.]. Α. ϑ.δυ}- 

τριβὶ; Δπΐπι, ρα8. 13. Μοπίξαιοομ. 

Κατακατίω. 

εἷ Ησχ. ἴῃ [εχ. Ηδθρσ. κ. ᾿ι. ν: Ὠ66 

Ὡρη ΙΧ. Ν. Τ. 4. ἢ. ν. -- ΠΡ 9. 

οϑαοκίοαίίο. 166. ΧΥ͂ΤΙΙ. 4. 1. -- 
ΠΟΘ» ὁπας. Ζεοῖ. ΧΙ]. 8. λίθον 

καταπατούμενον, δὶ ποῖ ΣΟ Ἶθ- 

βετυπί, αυοὰ ποππ}}18 ρ]αου, 5ϑοα 
ΒρΏδιταη ΠΟῚ τὴδἷθ ΘΧΡΓΘΒΒΕΤΌΤΙζ. 
1μαρὶβ επῖπι, αυἱ οεἰοδῖαγ, τεοῖδ 
Ηεῦγν. ἰαρὶε οπετὲξ, ᾿.. 6. οπεσγαξιξ, 
ἀϊοὶ ροίεσαι. ὙΊ46 ἱπῆγα 8. νυ. ὈΞΥ- 

-- Ὁ Ὁ.» οοποιιοαίίο. 168. Χ. 6. --- 

ὉΘ» ὁπεγο. δεῖ. ΧΙΙ. 8. --- ὈΌΧ, 
Ῥγέηιο, Βἷπς οαΐοο, οοποιΐοο. δ]. αὶ 
ΙΝ. 3. -τ ΝῺ» θοσΏτΤΟ. Βυῖ. 11. 

49. οὗ κατακατήσονταί σε ἐν ἀγρῷ ἑτέρῳ. 
[Ὰ ΑΙὰ, ὁβὰ πιθβάοθθ. ἴῃ τεϊϊαυΐβ 
Πποσΐα Ἰορίτας ἀπαντήσονται. Ουἱὰ εἷ 
βου ΡοτοίοΣ χατα ταντήσοντοῦ --- ὙΤτῷ 

δον βέεν ἀρο. Αταοῦ Υ. 123. κατωτα» 
τοῦνγες δίχαιον, ορργϑμθπέες Ἰαβίυτη. 
- ον οαἴοο, οοπονίοο. 484 ῬΆτγαὶ. 

ΧΧΥ. 18. Ρρ. ἾἼΙ]. ὅδ. [ε5. ΧΙ]. 
25. χιραμεὺς καταπατῶν τὸν κηλὼ, Ά. 
συΐϊυβ ΟΑΙοδη5 Ἰαἴυτα : εἴ 4101 8]1- αὰ 
χυοῖίοθ. Αχυ. ϑγται, ΤἬθοά. [68. 
ΧΧΥΙΙΠ. 3. χαταπατηδήσεται. --- 
ὉΞΓν οοπομῖοο. ἜΖεον. ΧΧΧΙΠ. 2. 

-τ ὑξτν οοπίοτο. σα. Ὗ. 11. κατι- 

“«ἀτησε τὸ χρίμα, υἱοίαυϊέ Θδῃῖτα Ῥγε- 
οερία αἰνίπα. Αὐποβ [Ν΄, 1. χαγα- 
σατοῦσα, πένητας, οοπομίραπέξε, ἢ. 6. 
ορρτίπιθπίες, ΘΘΏΟΒ. --- ΠΝ» αὖ- 

Σογδο, απλεῖο. Ῥα. 1,Κ. 1. κατιπά- 
τησί με ἄνδρωτος, ὀρργεξδιξ τὰο ἢοῖπο. 
5... Ἱπίογάππι δδὲ ἷ.- 4. Ὁ}, 

φγοίογετο, σοποπίοαγε ((ζοτῖ. Αταῦβ 
Π. 7.). ϑγειπιδομυδ ΒΗ. 1. ραγ ἐσιγρί. 
βειν σχργεβείϊ.. Ὑ᾽άο δὰ Ἀ. 1. Ἀσθθῃ- 
ταῦ, Πα, ν. 2. εἰ Ῥβαὶπι. Ευαὺα 1. 4. 
δὶ Ρατίᾳυς βἰαϊααπί 608. "ξγ 16- 

σἶδθα ουτα ψαὶρ. Αταν. οἵ Ομδ]ά. --- 

Εὖ» οοπίεγο, ἵξ. οοοιίο. Ῥμαῖὶπι. 

ΟΧΧΧΎΙΙ]. 10. ἄρα σχότος κατασα- 
φήσει με. Ἰ, Βοϑ.- Ῥτοϊερ. ἰὰ ΕΧΧ 
1πτῖ. ο. 8. εἴ σάρρεὶϊυβ ἴθ Οτῖ. 5. 
Ρ. 751. Οτγίοοθ ἔογίδϑβε ΒΙς Ῥ͵Ὸ 

.: Νά 



͵ 

ὃ 

ϑ, 

Κατατάτημα. 

καταπατήσει ϑοΥρϑΐδθ9 Ῥθπίδηξ χατγα- 
«ετάσει, υεἰαδαπί, οἱ 5ὶς οἰίατη νοσ- 
δβ'οθεῃι ΑΤαΡ. εἰ αἰΐυμα ἱπίουμχείθεα 
σιουῃ χαλύψω Βαθοῦο βοίδῃηίς. 
ϑοα οὐτὰ γοσρυμ καταπατήσει τηλρ 8 
'συπὶ ΗΕ ΌΓ. σοηνθηϊαῖ αυδη χαταὰ πε" 
τόσοι, εἴ 1. οἴποβ ργείετοα εῸ- 
ἀΐδεβ Βαρεαηξ, ρμοΐυβ βίππιοσε τρα]- 
ασι, ΓΧΧ [Ιηξϊ- εἰρη δοδείσπονα 
νρρῦϊ Ηδον, αν ἧι. 1. δἱίδιυδυι 6 Χ- 
Ῥγϑδϑῖββδοὄ. Ηδροεῖ ργαίΐίοσδθα πατασα- 
τεῦ Δα] υποΐδιη ποθομοι οσομαμαὲ. 
-- Γ᾿) ἀϊγὶρίο. 1 ϑατα. ΧΙΝ,, 40. 

υὖιὶ χατασατεῖν ὀρργώμεγε Ὡοῖδῖ. ---- 
ὉΌΨ; ἰάθη. 1 βδ. ΧΥἃΪΙ. δὅ8. χατ- 

ἐπάτουν τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν. Ῥο- 
ΒΒΟΓΌΠΕ ΔΟ ΟΠ ΘῺΣ οὕτὰ ΟἸΤΟΡΌΟΠΘ δος 
ἀερτιοαάδώομθ ὀοπἠιπείδτη, δαΐῖ ρο- 
εἶπι9 οβεοίυνμα εὖἦυ8. ἴμορίτα Ῥγεθ- 
ἰεγεᾶ ἀριιὰ πο. εἴ ΧΧΟ 1 ϑδϊη. 
ΧΧΙΠ. 1. δὲ ἄυα νεγβίομα ὁ96- 
Ἰμοχυῃῖ. 1 Μδου. 111. δῷ. σὰ ἅγιά 
σὺν κᾳτασεπάτητα χαὶ βιβήλωκαι, 
βδῃοίβ ἴυδ σοπομίραία, Ἐ. 6. ργοίάπαία 
εἰ οοπία!πῖπαία δμεπί. Ια οἷ ν. 46. 
εἰ 1 Μδος. ΙΝ. 60. 

ΚΑΤΑΠΑΊΗΜΑ, οὐοποιρραίϊο, 
σοπομίραπιεμξιση, οἴϊαι ά, φμοά σρην 
ομΐοαίειν. τ ῬΊΆ. αδεογδεο. ΤΆτσρα. 

11, 8. Βὶ οορ]εείασεε ἰοοῦθ οββεί, 
ΤΆ] χατασοτήματος δῖ χατααον- 
σισμοῦ Ἰεσετε. εα αδεογδεγα πιτιτὸβ 
ὩΠΏΠ δ υα εἰσι ῆοατε μοίεβῖ, αἀὔδσῃ 
ἀεφείγωενγε πιμγος, οἱ ρεαϊδιι5 εος οοπ- 
ουϊοαποα ἰγαάεγε. ΟΟΠΕΓ αὐ. 
ΒΌΡτα ποῖδίᾳ βυηξ ἴῃ γ. χαταπατέω 
Ῥοοῖ Εἴοῦσ. γηῦ. ---- νῦν σμδεαηπα- 

ἐΐο. Ἐσεοῖ. ΧΧΧΥ͂Ι. 4. εἰς καταπά- 
φτημα, 1ἴὰ οοπίορέα. Οὐδ δηΐτι 
μεάϊθυθ εαἰοδηΐαγ, δα ἴδσθ νλ]ρθῦ- 
ἀμπίυτ. --- ΠΡῚ 2. [ε6. ΧΧΊΙ. ὅ. 
«- Ὁ. εἴ 5 Ὁ- ἴῖ68. '. 5. ΝΙ]. 

45. ΧΧΨΤΙΙ. 18. ΜΙο. ΥἹΙ. 10. --- 
ὥϑν οὐπωηι, φυοά ρεάϊδεμ οαἰοατὶ 

“οἶεί. Ααυ. ϑγπι. δἮὸ ΤἼθοά. 166. 
ΤΨΠ. 420. 

ἘΓΣ ΚΑΤΑΠΑΙ ΤΉΜΑ ΕἾ ΜΙ, ἐκ 

εοπομραΐίοκῶν σιηπ. Ὁ5 , οομπομσο. 
Ιωα. ΠΥ. 45. 

Τά 

400 Κατακχαύο. 

ΚΑΤΑΤΙΑ' ΤΗΣΙΣ, ἔρδα οοποαίοαπ- 
ἀξ αοἴο, Ἄσὐποιζοαίϊίο. νὴ), ἰτγαιτο. ἢ 
4 Ἄεᾳ. ΧΙΠ]. 17. νοχ Ηοῦε. φαοαυσ 

1 σόπογο, υἱ ΑΤΆΡ. ω»] ὦ ἐι ὅγτ. 

8.1, οὐποιζοαγὸ ποίαί. ---- ψΣν ἰοίϊο. 

ἴπο. Ρβ. ΕἸΧ. 10. δαϊίοει υγγη» 

Ρεβίον ἰασαγε, ἴὰ 1. Αταῦ. εὕδει 
οοπίωπαογε, σοπομίραγτε πο. για 
γεβοδυὶς. Ὀΐθ8. ἔχες. Ρ. 19. 
ΚΑΤΑΊΙΔΥΜΑ, γεφμῖεε, ἱξ. δεαῖε δ 

Ῥεγρείκα εἰ Ῥγα οαἴενεΣ αηκεπα. ὅτ. 
ΧΧΧΥ]. 19. ἰπυαρῦίι αόλιν κατα- 
«αὐμαζός μῳ. ας 8. ν. κατάκαυ- 
σις. " 

ΚΑΈΛΊΙΔΥΣΙΣ, ἰάετα. ΓΝ» 

ροφεοδεῖο. Ἰεν, ΧΧΌΥ. 98, εἰς τὴν κατά- 
φαυσιν αὑτοῦ 868. Α]οχ., αυὐϊ το] χαϊ 
κατάσχεσιν ἨαὈοΠῖ. ---- ΓΙ)» ἴογζες 

ᾳμίείδ, μδὲ φωβοεοίία, φμῖεβ. 1 Ῥατ. 
ΥἹΙ. 831. .--- ΠῚ) ἢ» ἰάφχα. Ὥευς. ΣΤ]. 

9.δυὰ. ΧΧ. 48.1 Βερ. 1. δ. Ῥα. 
ΧΟΕΙΨ. 13. δὰ αυδαι ἰἸοουὰλ δυϊάδϑ 
εχ Ἰπμεοἀοτγείο: κατάπαυσις, ἡ γῆ 
τῆς ἰσαγγελίκις. ---- “ΠΤῺ» οὐϊαϊζιο. 

πο, ιν. ΧΙΝ. 10. Τερὶς ΤΊΣ. 
-τ- 15)» ποπιθῃ, 9 Ραγ. ΥἹ. 41. -- 

ΤᾺ» νϑγρυπι, φυέέξοο. Νχα. Χ. 86. 

- ὁ, οανο. Εχοά. ΧΧΧΊΝ. 
Φ1. κατώκαυσις θ866. αι. ϑδεά Ἰδεῖϊο 
εδὲ νἱὔσδα. Βορομεπάμτι εδὲ χατα- 
«αύσεις, υἱ αρεὶ ΑἸ]οΧ. 8ο νϑῦρδ δῃ- 
(εοοἀομξῖα Ροβιυδηῖ. (οπξες αυοαπα 
ϊοϊὰ. «ἂρ. ΧΧΧΥ͂. 2. --- νῦν 

αοοϊαπιαΐοιεῦ, δέγερξι. ΤὨεοάοι. 
Ζεαοῦ. ΙῬν. 7. ϑβοὰ τὶ ἰδὲ νὸχ 
χατάσαυαις Ῥοϊδὰ8 δὰ 564. νορεια 
ἸΠ Ττείδγομπδ ἜββῈ νἱάεϊαγ, ου}ὰ8 

εἴἴθοροςι οοἱ κατάσαυσς. ἃ Μδοο. ΧΥ͂. 
Ἰ. τῇ τῆς χαγαπαύσεως ἡμέρῳ, ἀἰε φαδ- 
δαί. ϑυϊάδα: κχατάφαυσις, ἡ τοῦ 
σαββάεου ἡμέρα, ἐν ἧ ὁ ϑεὸς καντύσαυειν 
ἀπὸ «άντων τῶν ἔργων αὑτοῦ, καὶ καϑ 
ἣν ̓ Ιουδαῦδ εἰσῆλθον εἰς τὴν γῆν ἐταγγε- 
λίαρ" καὶ ἡ τῶν οὐρανῶν βασιλεΐα. 

ΚΑΤΑΠΑΥΏ, γτεσμέξδοο, (ἀδεῖπο, 
Ὀξϑῖο, οοπείάεο, ἰτ. φυΐδεοόγε ζαοίο, 



Καταπαύοω. 201] Κατωφαύω, 

α οεεξασε ἤαοὶθ, ἄπεπε ζβοῖο, δοῖῖο, ἔν- 
ἄκδεο, αὐὔΐξενο, οοππρέϑοο.. ἘΝ, γϑοῖ- 

»ἷρ, τείγαλο. Ῥϑαιη, ΤΧΧΧΙΨΡ, 3. 
κατέταυσας πᾶσαν τὴν ὀργὴν, δεάαεὶὶ 
οὐαπετω ἴγϑγῃ [ᾶχη, ---- ἤν Ὅν ἑέττεο. 

1 Ῥαᾳσ. ΧΧΙ. 80. 6εθεὲ. (σά. δῆς. εἴ. 
- αἱ. διὰ Ἰἰοεο κατόσασσεν 5156 αἀιθὲο 

101 Ιερειιάστα εεὶ πατίσανυσεν, αὐοΐ. 
νἱάε ταΐγα. --- ἘΠῚ ἽΠ ΗΙΡΆᾺ. δ ἢῪ}» 

εαἴοατε [ποὶο. διὰ, ΧΧ. 43. 5εσ. 
ὃ Αἴοχ. υδὲ Ὀμδη Ογαρίυβ βυδϑταϊς 
γόσεσα κατατατίω. ---- γ..7 ΗἸΡΗ. ἃ 

ν» »εγποοῖο. Ζυὰ. ΧΥΊΠ. 4. κατί- 

ςάυσαν ἐκεῖ ἰαγεπέ ἢ. Αἀὰο 
ῷ δαιι, ΧΝ ΤΙ. 8. βες. ΑἸοχ. οὐ χατα- 
Ξαύσε; τὸν λαὸν, ποη ρετηιίεί, ρο- 
γυῖων “ε πεν ἀεί, 5. ποπ ἀογηπίίατε 
εἰπεῖ. Πα δεὶ δαρδης δὲ 
χαταλύσει. ---- ΤΠ Ηἰρῆ. 8 Γ)» 

οἰῖο. τις. εἰ ΓΧΧ βες. (οὶ. 9 
6 δαῃ. ΤΙ. 1. (ολεὶ. Χ. 4. χαταπαύσει 
ἁμαρτίας μεγάλας, ἱπλίδοδεί Ῥεδοςαΐα 
του 4. ἔπ υσοσπὲ Ἰοοο ἃ 77) ἀ6- 

ἀυχίοθο υἱάεπίγ. «--- ΓῸΠ υἱνο. 

δαί. Υ΄. 838. ἕκως ἀγλτιθκν} σι, οἵ 
ἐδ φμέδεσεγε ͵αοίαί. ῆυεγε Ἐ. 1. ἀθ 
͵είμοξαξε δεοϊριετιάυχη εϑῖ, ἄθ αυ8 
εἰἷδιι χαταξαύειν οἱ χατύάσαυαις ἰδ 
Ν. Ἔ. ᾿ἰδτὶβ αἀδίρεῖυτ. ὙιΠ8}ε [,6χ. 
Ν. Ὑ΄ 5. Β. ν. -- γῶν, δεάεδο, ππῶπθο. 

ἀ Βυϊ. 11. 1. --- ἊΡ ῬΙΏ. ρεγβοῖο. 

σε. ΧΙ ΣΧ. 32. χατύσοαυσιν ᾿Ιακὼβ 
ἐεισάεσων τοῖς υἱοῖς, ἀεεὶκεδαέ ΤΔοοϊνα δ᾽ 
Βεεθοι ἴρετα Βλιὶς. τ Εχ. ΧΧΧΙ, 17. 

ἑκα χοιτίπμυδε λαλῶν αὐτῶ, ουπα 
ἐρειξεισί ἰοχαὶ εὐτὰ ἴ]ο. Ὑκο εἰ 
Ἐχοὰ. ΧΧΧΙ͂Ρ. 833, 06. Χ. 20. -- 
Τὴ» τιοα πόα ομεε. πο. ἘΔΆ. 

1Π|, 19. χατεξαύσατο. Ν. Ἶ,.. ἘοτίαΒδ6 
[δὲ τῷ τῷ Τεϑροηάείς, υἱ Ἰορετι 

ε ΠΊΣΩ δξ ΣΧ. --- Ὁ ΕΓΒ, ἀἐ- 

ἄποο. ὃ Ῥαν. ΧΧΧΊΙ. 22. δ Β. 3. 

ἀγοεγε τιοίαῖ, εἰ καταπαύειν φοεἴ ὕηρέε- 
αἶγα, φιὸ πιέπμξ αἰεὶ αὖ αἰίσγο 
ἰμγδείμγ, δῖ δοθιρέδοεγε. --- ΤῊ 

γρτν Καὶ εἰ ΗΐρΒ. Ἐχοά. Κ,, 16. 

κανίπαοσιν ὁπ) σῴνγα νὰ ὅρια Αλγύπτου 
πολλὴ σφόδρα, οοπόνάδδαί ἴῃ οτηθῖθυϑ 
σα ΖΕ ργριΐ τλαρσηα πιυπίτα ἀϊπο. 
γῆ εἱ 2 ὅδ. ΧΧΙ. 10. Εχοά. 
ΧΧΧΙΠΪΣ. 14. καταπαύσω σε, ἴδ ἐμ 
φπϊξίοπι ἀμοῶηι. ὙΊΔ6 οἰ .03. 1. 13. 
15. εἰ ςοηῇ, Ηδδν. ΤΥ. 8. εἰ δα ἢ. ]. 
δαςσίοτεβ Ἡ ΟΪἤο Ὁ. 644. Ἰαυάεῖοα. 
Βευϊ. ΧΙ. 10. κατασαύσι, ὑμᾶς ἀσὸ 
φάντων τῶν ἔχϑρῶν, φεϑείτηι ἀαδὲϊ γοδὶα 
δὉ ογοη δι ἰηἰτϊοῖβ. Ψκῖο οἱ Προ, 
ΧΧΥ. 19. ..ος. [1]. 18. ὡς ἂν κατα- 
ταύσωσι» οἱ σίδες τῶν ἱερέων ἐν φῷ ὕδατι 
ταῦ ᾿Ιορδάνου, σατα δἐεἰεγὶμέ Ῥϑᾶδβ 28. 
οεκεϑίθχηῃ ἔπ δήϊι ογάδπιψ, 4 Ῥασ' ἡ 
ΧΕ. 6. κατέσνυσι χύριος αὐτῷ, σμϊείφη 
11 ἀεα ῥ Ἰλοταίπι8. γ146 φ( 9 Ραν. ΧΥ͂. 
16. ΧΧ. 81. --- ΘῈ) ΝΊΡΒ, τέογθο 

πὸ, Ἐχοὰα. ΧΧΧΙ. 16. --- πνϑ 

ΡΙᾺ. ἀΐδοονρο. ΤΆγεε. 111. 11. χατέ- 
«αυσέ μὲ, αὶ (οὐ. Νοίΐρ. 8ι4- 
Ῥεῖ δισσάραξε. ΤΒοοάοτγεϊ. διεγάραξε. 
Ῥοεάει]εῖη. ἴθ ΕΠοδἤοση. ἢ 
ΒΒ]. εἰ Οτίδπε. ἰΐοκαι. Τ. ΥἹ. ρ. 
200. οὐ ϊοῖς Ἰορεπάμμι κανέσεασε, ἃ 
κατασκάω, τιῖ ἦατα δξδ εὕστα Ἰυἷο5» 
γίς σαρρε!]]. η΄ Νοίϊ. ΟΥΚΣ. Ρ. ὅ40. 
Ἑοτῖκβθα γέξραχοσιηξ δὰ ΑΥδΡ. 

ἐ»" δραϊίμηι, οἰΐκνηι “οὶ! -τονχιν 

ἀγαρο. ὅ00. ΧΧΥΙ. 12. ἰσχίϊ 
κατίπαυσε τὴν γάλασσαν, τοῦοτα σοαὲ 
ΔΓΕ. [Γἀθότα νογίοσιπΐ. -- ΒΘ. 

:. 

ῬΙᾺ. γεηο. ἙἘσοοῆ. 1. 94. χατί- 
ααυον αἱ αστέρυγες αὐτῶν, χαϊοβοορδηξ 
8 δογυχη. Α]δβ αυϊεβουπέ, αυδπᾶο 
δειακιυπῶιτ. --- σῷ: Γϑῳτν» 

4] εἰ ΗΡΕ. Οδεη. 1. 4, κατύπαυσε 
τῇ ἡμέρᾳ τῇ βδόμῃ, φιῤονοοδα! ἄϊα φεμ- 
ἔπια. Θ6η. ὙΠ]. 99. ϑέρος καὶ ἴαρ 
ἡμέραν χαὶ νὑχτα οὗ χαταπαύσουσιν, 
δρβῖ8 εἱ νδῦ 416 οἵ Ὡοοΐθ ΠΟ οε28α- 
δικί. νιὰς οσὲ Νρῆθω. ΥἹἱ. 8. δα. 
ΧΥΧΙΙ. 26. καταταύσω δὲ ἐξ ἀνδρῴ- 
«ων τὸ μνημόσυνον αὐτῶν, ἀοἰοῦο κασι 
ἐκ δοίη δ τροταοζίαμι ΠΟΣΊ ΤΩ. 
Οὐδ νυ. Χ. 18. 4 Ρασ. ΧΥΪ. ὅ. 
κατίααυσε τὸ ἔργον αὐτοῦ, οεεεαδαΐ 8Ὁ 
ορεκθ δϑυο. Νεὶ. [Υ. 11. καέωσαύσω- 

ἂ» 



᾿ ἣ 
Κατακαυο. 

'α μὲν τὸ ἔργον, ἑπλίδεαπια σραβ. ΤΉΓΟΙ. 
Ὗ. 14. πρισβύται ἀπὺ αύλης κατίχαυ- 
σαν, ΒΘῃΐΟΓΕ8 ἴῃ Ῥογία δεάύογε ἀεεὶε. 
γπηΐ. Ἐχεοῖ. ΧΧΧ, 18. χαταπαύσω 
μεγιστᾶνας ἀπὸ Μίμφεως, αμΐξγανι 
τηδρτιδῖο ΜοΏρηὶ. ἤδη. ΧΙ. 18. 
καταπαύσει ἄρχοντας (ἀπὸ) ὀνειδισμοῦ 
αὑτῶν, οὐ58α7Ὲ ζαοίεὶ Ῥτίποῖροβ δΌ 
ΟΡ γορτίο βιο. ἢοϑ. ἴ. 4. χαταασαύσω 
βασιλείαν, ἥπεης αοίαηι τοατὶ. Μά 

ὁ εἴ Ηο9. ὟΙ. 4. εἱ αυδ δὰ Β. ]. πο- 
ἴα] ἰῃ χατάκαυμα. ---- Ἅη : ΔῸΓΡ 

Καὶ οἱ ΗἸρἢ. γευοτίον, γευογίς ζοῖο. 
Νυῃ. ΧΧΥ͂. 11. 1 δες. ΧΙ. 54. 
2ο». ΧΧΙΊ. 84. Αι. Ες. ἿΙ. 24. .-- 
9, ομδο. ὅο8. 1. 1. χατέπαυσαν 

ἐχεῖ, φμὶοσοεδαηέ ἸὈϊ. ---- ἌΡΡΩΣ οἰ. 

δαίδο. Ἐχοά. ΧΥῚ. 18. κατωαπαυομένης 
τῆς δρόσου. Μαυΐᾳ. τὸς 7αοιί. .- 
ὈΡΦ» φμίεξοο. ὅοθ. ΧΙ. 428. ἡ γῆ 

4 χατέπαυσε πολεμουμένη, ἴΕτΥ φιιβεδοξ- 

δαὶ ἃ Ὀ6]118. --- ἢ οογιδηγο. Ῥα. 

ΧΧ]ῚἠΠ]. 9. χαταπταύσωμον «άσας τὰς 
᾿ ἑορτὰς τοῦ ϑεοῦ. Ἰαροπάιμλ 6888 
κατακαύσωμεν, Ἶδτα οοῃ͵θοὶς ΕΠοτΟΙΥ- 
Τα πῃ ἘΡ. δά ϑυῃπίδπι οἱ Ἐτείεὶ, 
Ῥ. 838. Τ΄ ΙΝ. Ορρ. δα. Ετοόθθη. 
ου͵μ8 δυσίογαὔοτα βϑουϊὶ αυοαυθ 
βυπί Οταρίυβ, Οδρρε]υδ ἰῃ Οὐ, 8. 
Ρ. 754. ϑειμι ΓΑ εἰ 4111. ϑδεα τη] 
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βυῦχη Ὀοιρδθοδί. βίγδο. Υὶ, 7. ἐεὶ 
᾿ κατασαύσω ὁ ϑυμὸς αὑτοῦ, . 
ὈΌῚ χατασαύειν ἐποιηδεγο, πιοτατὶ, οἱ 
φυϊάση βϑῆϑιι ταδὶο ἠοΐδι, [8 αἰ ἀς 
60 ἀϊοκῖαν, φυοά ταλρτιατὴ νἱπὶ δχ- 
ΒΟΥ, δὺὶ νδϊάθ οἰοηχ οδὲ ἰπ δ]1- 
φυϊά. δὲν. ΧΧΙ͂Ν. 8. χατέσαυσε τὴν 
σχηνήν μου, σογέμ ἀἋ μὰς α0- 
ταϊοϊδιις πῆλὲ ἀεείρπανιί. (Οοπῇ. ν. 9. 
δὲν. ΧΧΧΥΊΠΠ. 95. ἐν ἀνακαύσει νε- 
κροῦ κατάπαυσον τὸ μνημόσυνον αὑτοῦ, 
οὐπε φιβέδοεπίς ἀφίωποίο ἀξροπε πεὲ- 
πιογίαπι 67:8. 

ΝΚΑΤΑΠΕΙΘΩ, ρεγθμαῖοο, αὐ- 
ἄμοο, ἱπάμοο. ὃν» ἀερίμειο. 2 ὅσω. 

ΧΥΤῚ. 16. φος. γαῖ. μήσοτε χατὰ» 
αεΐσῃ τὸν βασιλέα, αὐὶϊ εἰπε ἀυθῖο 6Χχ 
ΑἸοχ. Ἰορεπάυπι χατασίῃ. Οοχηρὶαῖ. 
Βαρεῖ χαταποϑῇῦ. Υάθ ἰηΐτα 8. 
κατασίγω. 

ΚΑΤΑΠΕΙΡΑ΄ΖΩ, ἐοπίο, ἐαρίογο, 
»εγίοϊίογ. 4 Μδςος. ΧἸΠ]. 18. χατε- ὁ 
πείρασε διὰ μεδλόδων τοὺς τόκους, ἐεπία- 
δαὶ ῬῈΣ οοτηροηᾶϊα ἰοοδ, δυΐ.: δττὶ- 
Ὀὺβ ἰοοδ διίϊοηίανϊί, ναὶ : Ῥεοσΐθῃ- 
αν. 
ΚΑΥΤΑΠΕΥΙΡΟΜΑΙ, ἱγαπφβρον, ἀε- 

υἶξον, οονιρμηροῦ. τ ν)) ΝΊΡΙ. οὐπ- 

ἐγέίμα, οοπείεγμαέμα σιθπ. ἴῃς. Οεη. 
ΧΙ]. 8. κατεπάρη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, οὐπι- 

ἀ ὩΟΏ 50] απ νἹά εἴα Ἰοσιίο Γθοθρ- 
᾿ 8. Ὡ δὨΐπὰ ΠΟῺ 80] τ σοηεδιγογο, 

φεηροδαίεγ 8. ρεγοει εδαίεῦ δυΐϊτουβ 
εἦυ8. Ὠτυδίυβ ὕτὸ κχασιπάρη ἰερεη- ἱ 
ἄυπι οθηρεῖ χατησύρει, ἃ 40 ἴατηθῃ 

βοα οἰδιυ πμοηι ΦΉΡΟΉΟΤΕ, οεδβατγα 
οονε ποῖδλῖ. δὲ δπὶπὶ 8] αυἹα οομ- 
Βυτγίίυν, απο ποι Πδθοῖ, οἔ ὉΤΟΥ- 
818 Τοαβϑαῖ. Ὑυ]ρ. φιέρδοογο ζασὶα- 
πιϑ. [ἴα αἀυοαυθ ὅϑυσιιθ. (οῃπῇ. 
ΒΌΡΓΑ 8. ν. ἑορτή. Γεείοτοα ἸΘρΊΓΙΡ 
0». ΧΧΙ. 84. υνὴ᾽ νευρὶβ Ηθθε. 
ΟΝ) ΞΡ ΔΊ ΩΓ, εἰ τέ- 

« ἐροπειοπίδιιδ υεείτὶα τεπιαπδὶ! ργσυα- 
γοαϊο, τεβροπάθης Οὕεοα: τὸ δὲ 
ἐμὲ καταπαύσασϑαι ἀφ᾽ ὑμῶν οὐδέν 
ἐστὶ, ηαυοὰ ἐρὸ 4 νορὶβ αὐ δἶϊοπ- 
ἔξιπι γεαΐίσαν, ὨΪΏ} οσϑῖ, ᾿. 6. π0]}}0 
ἸΩΟο 86 νοδὶβ δᾶ β]θηυπι γοᾶϊ- 
ξατ. ϑεοῆδυη Θχρσθββοσπί. Θυὶΐὶ 
Θηἶπὶ ν8ὴ8 οἱ {198 σεροσίτ, δ ποη 
᾿οχροοίασε μροΐεβί, υἱ δαάνογβασίυζη 

ΠΟΙ ᾿τηγποῦϊο ἀἰδβοπες 1,. Βο8 Ῥσο- 
Ἵερᾳ. ἱπ ΧΧ Ιπᾶ΄ ο. 83. αυὶ εἰ: 1]- 
ἰυπὶ ποίαῖ, αιιοὰ κατιαάρη ἃ κατεασαΐ- 
ρομαι, εἤενον, ἀετινανετις. ἘΠ θεῖο δυ- 
ἴοτὶ ..6106 Θοάδπι τοθῆβ ἀϊοίξαν 
κατασείρεσγαι, αυδπᾶο ἐξήίσγατα, εἰ 
ταράττεται, ηαυοὰ 4188 δἴίδιη χατανύσ- 
σιόϑα, αἰϊοϊζαγ, ν. οὄ. ὅθ. ΧΧΡΙΪ. 
88. εἰ δ10]. Ητδοος Βιο]υ5. Εοτ- ἢ 
ἴλββ6 ἰερεπάυτηι εϑὲ χατεστύρη, ΄ιιοι 
Ααυΐ ὐδυϊζας ἴῃ οοὐ. Μοθαυοπεὶ 
εἴ οι 1,68 Θχργεϑδῖδος νἱάθ- 
ἴὰΣ γογθ]8: ραύογε ρεγίεγγίδως. Ψ τὰς 
ἱπῖτα 8. ν. χατασγύρομω. ϑῖπι- 
Ρὶεχ στύρομαι, οοηδέίεγπατί, Τερε- 
ΤΑῚΣ ἄυθαμε αρυά ΖΕδομίη. ϑοςγαῖ. 



Κατωπελροατόω. 

« ΚΑΤΑΠΕΛΜΑΤῸ Ὦ, κονὲ; «“οἰδὶε 
γέξατοῖο, ὑψοίαοσίες οοπεμο. Ῥγοίαοτμνε 
8. »αοίπης επὶ Κγμδίμπε ραπηὶ, οἰἴδτα 
οογ. Ηϊπο: 

ΚΑΤΑΠΕΛΜΑΤΟΌΜΑΙ, ρῥμϊαοὶ 
ΟΟΝΣΏΟΣ, εἶνα υαγὶδὲ δοἰεὶξ δαϊ οογὶῤ 
ϑιηε σηρρασίις γνεάδογ. ΝΟΘΌ 

Ρατί. Ῥυβ. ἃ μεἶχο, γεβωστίι, ἑπίοτγρο- 

ἰαίμς. .00ε. ΙΧ. ὅ. σωδάλια «αλακὰ 
παὶ χαταενκιλματωμένα, 58} .8}18 Δῃ- 

ὁ ἴίατπα εἰ ἀἰνοζαὶβ βοϊδασζιιμ 8. ΤΟΣ; 
ἔγιυϑε!5 δυρραεΐδ. Επδβί ἃ κατὰ, αυοά 
ἴῃ ΤσΟΣΩροΟΒΙΠοτ6 δα σδικίο ρῥέοπεξιι- 
ἀἴπεαε εἰ τεμϊμαίπσης ἱππυϊί, εἰ 
«α«ἰλμα, ποά ρίαπέαπε ρμεάϊε ποῖδϊ, 
δία ΗΣῸ δοίδα, φμα οαἶ» 
ΟἿ; ἕπιβπεξ ἱερτιπέμγ, Βέξρ6 ϑιυκηϊζογ. 
δε αυἱα δοΐεεε 6σ ΟΟσΊΟ β6γὶ διθοῦ- 
116 οσπῖθυδ σοπϑθονοσα, 1660 οἵ Ὀ1Ὸ 
οὐτίο ἀεπεαίο Οτεοὶ εἴλμα Ὀξυγρδηϊῖ. 

ς Ἐλγτηοὶ. Μ. σέλμα «αρὰ εὺ σῳειλῆσθομ 
“πλέον τοῦ ἄλλου δέρματος, ἢ «αρὰ τὸ 
«ἴλας ἀεὶ χαϑιστάναι τῶν αἰδων. τὰ Ω 
Βγηρεῦμ ἀς (αἷς. ΗΘΌΣ. ᾿. 82. 5εα. 
(σπξ, εἰ Ῥετίζοῃ, δὰ 2Ἐ]ιδη. Υ. Η. 
1,10. ΙΧ. ο. 14. αὶ σανδάμα χατα- 
σις. ἱπιοτρτγείδίαν ἑαπάαξα ἐριάϊφμε 

δάἀάδῃϑ: ἐμηι 5 αἱ- 
ἐγεία ἑδεπάεηι αἶα αἰφμα 
αἴα αέλμαεα. ἴῃ (οἀ. Οχοη. 2068. 1. 

ἃ ς. ἰορσιίαν ΡῈῚ ΞγΏΟΟΡΘη χαταάσιεσελε 
σωμάόνα. ἴπὰς ἀρυὰ Ηεργοδλίατα : χα» 
ταπυπελτωμένα, χατασεεναρωμένα. δὶς 
ετιῖπτι 6 ἴ,6χ. γι} ΜΆ. Βγχϑμι. 16- 
ξοῃήυτη ΡΓῸ χατασεπολτωμάνα, χατα- 
τσισπαχωμέόνα. ϑδιιλάδΒβ ΒαΡοῖ ατασεέλεω- 
μένα, σεειναρωμένα, ῬΆΣΙΕΙ ΤΟΒΡ  ΟἰΘΗ5 
«οὐ .9ὕ06. 1. 6. υδὶ οοπ]οίοηίε 1.,. Βοε. 
Αηξμα. δα Αὐςοί. ατεαῦοο. Ρ. 177. 4.» 
γίατη ]ορτε χατὰ πυσιλτωμένα. (ε- 

« ἴεστιπι ςορίσπε 46 ἢ. ν. αἰδρυίϊανὶς 
ΕἸροδοσβ Ρτοΐπβα. 46 Ψεγθθ. 66. 
Υ. Τ᾿ ν. 122. βοαᾳ. αυἱ τυυ]ΐα ἄγριι- 
πιρπῖϑ οοηροϑβεῖξ, αἱ οδἰδηάδετεῖ, Γ6- 
Ρσπὶ ἄεθεσο χαταπνεολτωμένα ἃ σόλ- 
τος, 4αυὸ ρεϊῥομία Ῥτορτὶδ βἰχιϊβοι- 

“τσ, ἴπ Μ5. Αὐρ. ἴῃ (ὐδΐεμα ἴῃ Οο- 
«αὐευοξιση ὁ ἘΠοούοκΙο δα Ἰορ1- 
ἴτ᾽ χαταπικαλτωμένα. (οηξ, ΕΣτιΘδ5Ι] 
ΒΙΡΙ, Τβοοὶ. Νον:88. Ρ. 11]. Ρ. 9292. 
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οἱ Αεΐδ Εσυάϊξ, 4. 1779. Ρ. δφι. " 
᾽πε ᾳιοχιο Βοηΐγοσίαμι δὰ .}06. 

Ο. 

ΕΑΤΑΠΕΛΤΗΣ, οαἰαριδα. Νου- 
ΠΟΠΟΌΒΙΩ ΒΌΤΩΪ ΓΟ ᾿γῸ πισολίπα δεῖ- 
ἔα αὐ αοϊοπάας τασίίας ζαδτίοαία, 
βίους, δαϊείας αὐ )ασίεποε ἰαρίάεε, 
861 ΦΜδος. ΝΠ]. 12. εἰ ΙΧ. 96. 
ΡΙῸ ἐπεδίγμπιεπίο ἰογχμεπαϊ οἴ φέπεγε 
διερρίιοϊδ. ϑυϊάδβ: χατααίλτης, εἶδος 
κολαστηρίου, Δὐἀυςσίο 'ἰῃ πα δτείοι! δ 
Ιοοῦ εχ Μαγίγσιο 8. ΤὨγτγαὶ, υδὶ 
Ἰερίταν : καταπέλταις ποδῶν. ΖΟΙΠΑΓΑΒ 
Ικχ. ᾿ς. 1144. χαταπέλτης, τηκωρητι- 
χὸν ὄργανον, ἐν ᾧ μούμενός τις οὗ- 
τῶς χολάζιται. Ααάε ὅοἢο)]. Αοδδση, 
ν. 160. Ηδεγοῖ. χωτωκέλτης, εἶδος 
βασανιστηρίου, ὡς ὅσλον χαλκοῦν, ἐν ᾧ 
ἐξαρθροῦσι τὰ μέλη οἱ δήμωρι, ὉὈὶ γα 
Τηῖι. 

ΝΚΑΤΑΠΕΛΤΟΏ. 904.ὄ ΙΧ. δι αὶ 
8βες. οοὰ. Οχου. ΥΙά6 χακασελματό- 
ομαν. 

ΚΑΤΑΠΕΝΘΕΏ, ἔμβεο. ὈΧΜΣΥΤ 

Ηϊρ. ἰάθαι. Εχοά, ΧΧΧΙ͂ΙΪ, 4. 
κατεκένθησαν ἐν φ“ενθιχοῖς. 

ΚΑΤΑΠΕΤΑΌΜΑΙ, ἀευοίο, υο- 
ἰαπάο ἀεδοεπάο, ρετυοΐο. ὉαρΌΥ. 

Ῥγον. ΧΧΥΤΙΙ. 8. Βομθ. Ναι ἴῃ 111 
Ἰοοο ἄδ ανέδιδ ΒοτΊηο 6ϑῖ. 

ΚΑΤΑΠΕΊΎΑΣΜΑ, υεἴμηι, σεΐιρη, 
γμὸ σφι οδίερίμιν, ἐπιοπ έν. 
ΓΘ.» »γορίαίοττμηι. Ἐχ. ΧΧΥΊῚ. 

84. ΧΧΧ. 6. --- ἼΦ2, ἐερωπιοεπέενε, 

υεΐχηι. Ἐχ. ΧΧΥΌΙ. 37. ΧΧΧΥΠΙ. 
18. εἴ 8110]. --α ὩΣ ξ» συεἰμηι. Ἐχ. 

ΦΊ ΤΥ 

ΧΧΥ͂Ι. 81. Ιονῖξ. ΤΥ. 6. 17. -- 
ἸΌΦ ΠΡ» υεἶμπι σεΐσὶ. Ἐχοὰ. 

ΧΧΧΝ.Ι]. -- “πθηῷ, οοπιδωδέϊο, 

8. ροξίυδ τορις. Νύχη. ΧΙΧ. 6. υδὶ 
Ῥτο χατασπιτάσματος, χυοὰ μαρεί 6. ἃ 
Οομρ]., βἷμ ἀυθὶο ἰοσοηάσμη οὶ 
κατακαύματος. ϑ΄ῖν. Γ,.. δ. 1 Μδοο. 
ΙΨ. 51. τὰ κατασιτάσματα. Τθιὰ. ἴ. 
33. ὉΔῚ ἴῃ δἰησυ]ατγὶ 46 υείο ξαμοίξ 
Ζαπρίογιηπ ἀμ οίιγ. ΨΙΔ6 «οθορῇ. 
ὧδε Β. 1. ΡΝ. 5. 4. ΟἸοα5. ἴῃ Οεῖδι. 

ὃς 



Καταπήγνυμι. 

« χατακίτασμα, καταχάλυμμα. ἴιοχὶο. 
Ογτ]! ΜΆ. Βγοτ. καταπέτασμα, βῆ. 
λον, ἢ. 6. νεΐιη. ῬΊυγΑ (6 ἢδς νόσα 
νἱάδ αριὰ 20}. Νίοοϊδὶ ἐπ ποῖ. δά 
ϑίροη. ἀς ορ. Ηερν. ῥ. 124. 

ς ΚΑΤΑΠΒΊΝΥΜΙ, οοπῖρο, ἀοῆρο, 
διερενάο. ΡΟ» ΗΙΡΒ. ρῥγοίζωπάπμηι 

οῖο. Ησβ. Υ. 2. ὃ (δίχευον) οἱ ἂἀγ- 
ρεδοντες τὴν ϑῆραν κατέσηξαν, ουυ8 
ὙΑ]]Ὸὸ8 ἕεγτ αοβιεογμεπὶ γϑηδηῦθϑθ 

δ ἔεταβ. Ὠδίμιο δὰ ἢ. }. χαείσηξαν 
Ἠεῦτ. γγῶν πιαοίαυϊί, ΤΕΒρομ δυο 

υἱάρζυχ, ΡγῸ ἀμ Ἰοροτῖπι γηοψ» ἐΣ- 

»αηπθῃ. Ὠγαδῖαθ οοη θοῦ Ἰοεροηάυτῃ 
ὑεῖ » Βδδγάτο δὰ ἢ. 1. Ατδῦβ 
Ἰερίεβο νἱάδοι χανίσυξαν εἰς ϑύραν. 
Ά]. Ηοϑ. ἴΧ. 10. .-- νΏυΐξο, εἶε- 

ρο. 1 ὅλο. ΧΧΧΙ. 10. τὸ σδμα αὖ- 
φοῦ κατέπηξαν ἐν τῷ τεΐχει, ΘΟΥΡῸΒ 
οἦυβ σιιαρεναϊδδαηΐ ἴῃ τάυζο. 

ς ΚΑΤΑΠΗΪΞ, ρμαΐμς ἐπ ἰογγα αε- 
᾿ς ἥσιδ, οὔδη ραΐμα ἀηια ἱπἤχις. 

ἽΝ» δαοίδ. ὅγτησα. ὅο0. ΧΧΧΨΠΙΙ. 

: καταπῆγες. δυάδα: χατγακῆγας, 
τὰ σηγνύμενα ξύλα ἐν τοῖς ὕδασι. 

ΚΑΤΑΠΗΔΑΏ, ἀδοῖδο. “Τ, ἀ6- 
δοοπο. 1 ὅδ. ΧΧΥ, 98. --- ΡΝ 

εαάο. σευ. ΧΧΙ͂Ν. 64. ΑἹ.  ἤερ; 
Υ. 21. 

ΚΑΤΑΊΠΙΚΡΟΣ, ρεγαπιάγις, ἀπὰς 
ἀ ναεκέμα. νγ0, ἀερίωίίον, ϑγτατα. 

Ζοῦ. ΥἹ. 8. χατάκικρω λόγοι, ἢ. 6. ΟΥα» 
ἐϊο, φμα φμὶς φγαυιίεν σοπφμογέμιῦ ἀἋ 
ἐπ ογιπὶο δι, δὰϊ ἐη πῶπίας ἀ0 ἴηι- 
"ποσεδίας γωεγείαα εγμπερίξ. πν» αἵ 

τα. ς «ὅ,, ποίαϊ ἑενιογε οβ μέϊιἐ 

ἀϊοία υᾶπα εἰ επογηιία. Ὑιάθ. Α. 
ϑοῦυοιβ. Ορ. Μίη. Ρ. 497. δεᾳ. --- 
“ἼὮὮν» ἀπιαγια. ἃ ϑαὰ. ΧΥΤῚ. 8. 

κατάσιχροι τῇ ψυχῇ αὑτῶν, φποτεηι 
ε αηληιὲ Πιοῖε ἐγγηαγὲ Ῥοδοεμί, βθμ: 
“Ζέγοοος. Ὑιὰδ ἱπέτγα. 8. ν. αικχρός. 

ΚΑΤΑΠΙΝΩ, αδιρονόεο, ἀεβζωέιο, 
ἄἀευονο, ἀεηιοῦρο. "υϑιν ἢν 1, οοήδιιιο, 

φρᾷ Καφγακίνω, 

ρενεῖο. ζατα. ΧΧΊ. 48. ββο. Ψαί. --- 
ΚὮν, αονινε. Νπι. ΧΧΙ. 48. Κα. 

ἐσιε. Τιορεσυηΐ ν2 3: -- νὴ» (- 

εἰμιῖο. τον. 1. 12. καταπίωμεν δὲ αὖ- 
τὸν, ὥσειρ ἄδης, ζῶντα, ἀδρίωξέαιηεις 
"Πατὰ, ἰδηχυδία ἱπέδγηιθ, υἱνοηζομι. 
Οοπῖ. Νυμ. ΧΥῚ. 33. γιὰο εὐ Νπι, 
ΧΧΙ. 20. ἴ.89.ὄ ΙΧ. 16. ΧΙΙ͂Χ. 10. 
ΤΆγοη. [1]. 16. 26». [1]. 834. χατέτή 
μη, ὡς δράκων, ἀξευογαυΐ ταρ, ἰπιχύασε 
ἄτγβοο. 146 εἰ 7Ζοη. Π. 1. εἰ ον 
Βοταίονὶ ποῖ, δὰ ΑἸἹο ἢν. ρ. 86. δἊ 
ΙΧ. Ν. τ΄. 8. ἢ. νυ. ἴα. ΧΧΨΙΙ. 7. 
τατεπόϑησαν διὰ τὸν οἶνον, αὐϑογρέῤ κατιῖ 
ΡῈ; νἱπυπι. Ηοκ. ΥἹΠ. 8. χατεπάϑη 
᾿Ισραὴλ, αδεογρέμα ταὶ ἴατδε]. ἴπὸ. 
ον. ΧΧΧΥΙΙ. 40. ἐὰν εἴσῃ, ἀνὴρ αὶ 
καταποϑδήσιτω;. ὅ8:. οὐϊ 188] Μοπῖ- 
ἔδλυσοηΐυβ οὔτι ἢ86 ᾿ογρσοϊδσῃςἪ 
ΤἸδῦπα: δὲ αἰχεγιξ, υἱν αὐτογδεδέετ, 
δ τ3Ά]6. [πιοσρυηροηάυτη εϑῖ: 
ἐὰν εἴπῃ ἀνὴρ (86. τῇ), καταπϑήσεται, 
ὉΠ 8 βϑδιι ΟΣ ΤΩΡ ἰσχτιΐ ἩΘΌτ. ςοη- 
γεηίθηβ: πϑρρ αἰοὶ ροίεεί αἰὲχιεξα, 

οὐ αὐ εὐὠπὶ ρεγζγαίνγ, β6ὰ : δὶ 
εὐ αυἱδρίαπι δ᾽αυΐᾷ, ρῥγοϊδοίο 

ἀερίυϊέγείωγ. Ὑαϊραῖαδ: εἰξαπιδὶ ἴο- 
ουΐμα γενέ ἤόπιο, ἀευογαδίξαν, 5ὶρ- 
πἰβοδὶ δαΐδι ἢ. ]. χαγασίνειν εἴβοετε, 
μέ αἰϊρωά αὐ αἰξφιδπι πολ ρεγυεπὲσί. 
ἤγυαπι. Ῥβ8. 1.1. 6. υδὶ κχατασήεν 
ποὶδί ρεγηπἰοίεηι, ἐπίενιέα, ἀείγδεη.- 
ἐιθη αἴεντε, ρεγάενε. Οου. σδοσὸβ 
Ἀπ. ἰῃ Αἴδοη. Ὁ. 8315. ϑγτοσγι. 
168. ΧΧΥ. 7. εἰ 8. -- υδὴ, αὐδοτῃ- 

[ο. δεν. 1,1. 44. --- ϑϑν., ἀονείπιις. 

Νιυπι. ΧΧΙ. 28. 1ϑρεγυπς ἡγ55. 

ἴάδυα ναϊοὶ ὧδ ἴοοο 168. ΧΥ͂Ι. 8. δὶ 
ΒτῸ Ὅν), ἰγαπιβροϑὶξίβ Ἰἰτοτῖβ ἰαζο- 

κυπὶ ὙΡ᾿ Γ ὦ» ἀερέκεϊο. ---- ἘΦ} 

Ῥίῃ, αδεογόδεο. ϑγτωνα. δοῦ. ΧΧΧΤΧ. 
34. Ψυϊᾳ. δογδοέ, 80. τοζγατῃ. ϑογδεγε 
β6ὰ ἀαδεογδεγα ἐδγγαηι 6 ΟΟ]ογυῖτηο 
Θαυὶ οὔγϑα ἢ. 1. ἀϊςταν, ὑπ46 ἐαπυβ 
νεῖϊοχ Αὐδδὶθα9 αἰοίςαν ἐφωὶ; ἀσι- 
ἔργ. “ον ἐηηηεγεμξ, διδειεγσιες 

Φιρη. ΑἹ. Βχοὰ. ΧΡ 4. κανιεύ- 
ησαν, δὶ 4]. χενυσοτίσθηδαν. ἘΧ 

ἂν 

φῶς 



Κατακίπτο. 405 Κατακλήσσω, 

4}... }. βυαχοΐα εὐἰ σίοομα Ησαγοδι: 
χκατεπάλησαν, χατεσοντίσθηφαν, Ἰὰ υἱ 
εἰοββεῖωα ε υχχ [π||. εθεΐυπι ν]- 
ἀεδίατ. ---- 5» ἀερίμίϊο, αδεογδεο. 

Ανά, ν- 16. αἴοντα, καὶ κατααίονται- 
Αἀὰε Αι. Ῥχον. ΧΧ. 45. Ὁ] ρτφ 
καταπίεται ἡγιασμίως ἰεβετο 6, 
χατακίνεσλα; ἡγιασμένου. (ετῖα συ ]ρ. 
Ἠδῦοῖ: ἀενογαγε εἐπηοίοε, ἮὮ. 6. νοία 
Ῥναεὶριίατε. --- ἋΣ Νιρὰ. ἀεἥμο. 

δ ΤΉτεη. [Π]. 48. ὁ ὀφϑαλμός μου κατ- 
»εδϑη,: Οσα 5 πιθυϑ αδΡ"ΕΡ 9}5 ἐεέ, 50. 
ἔαογυνπῖΣ. Ἑοτῦιδοε Ἰοβεγυηῖ ΥΏ» 5 

»» δ)" δόδογε, εαϑωρενε. -- 

29.» ἐκ απκπα. Ῥτον. ΧΧΙΠΪ, ἢ. 

εἶ τις κωτωνίοι τρίχα, ἸΛΒ]αδτΑ ΕἾΝ 
πἰ ἔδποῖρυδ ιερεεδῖ: υἱδὲ ὧὖ. ἀε 

αἀπῖπις Ἐξ ΡΙΓΟΝΕΙΜΕΣ ςορεογιηῖ.---ἶ Γνεν 

Ῥαίξίαοῖο. ϑγτατα. ΤΆγεη. 
ΤΙ. 46. ὅλῳ τῷ στόματι χατίαιον ἡμᾶς, 

ς δὲ Ἰθετε ἰὐδηβῖ τ. --- ϑΦ᾽ ἀἐ- 

“πο. Ῥε. ΟΧΙ, 7. χατεπύϑησαν ἐχό- 
μενὰ εἰτρας ὙΠ ΠΤ τυηΐ (1. 4ᾳ. χαν- 
ἠείδα σή λλτι γΙάο δὰ Β.]. δ ἰδ ευμᾷ 
τρταατα.) Ῥτορο μεΐγατα. ἴῃ 
ιῖϊο ἀδβυταῖα 6586 ν᾽ ἀθῖῸΓ ἃ ποτδης 
ἐπ ἐκείο 5. ὅσπο ἀνεμάϊξ, χαδτα τρῖρα6- 
σατς ᾿νε. Ἀαϊς νοο 3 ὅατα, Υ ἴα τὰ 

εἰ 1 Ῥασ. ΧΠῚ, 9. αὖ Ασαῦ. ΠΡΟΣ 
ἀενμτς ἰεπμε. Ἡεεγοῆ. κατεσόλησαν, 

ἐ χατεποντίσθησαν, πατέσεησον. (ΟΟΠΣ 
Ἡδεδε. ΧΙ. 290. --- “Ὁ (ὦ Ῥτὸ βὰ 

Ῥγοσεϊίε ἀγίίογ. Ῥεαῖτα. 16.011.9.1 
αύοαυε ἈὮ. ]. ἜΒεοά, δ:-. ΧΧΗΙ, " 
ἕως ὧν χαταπο ἢ, ἀϑηπ6 ἄμπι ἀενεγ. 
καίειν. Ηοογοΐ. κατασυϑῆ, χατανα- 

ΚΑΤΑΠΙΉΤΩ, σομοιο, ΘΟΥΤΊΟ, 
ἀεοϊδο, σααο, Ἰζοτα ταῖρι. ἀπέηεμπι 

ε αὐγὶεῖο. ΓΟ» ἀεείγιοίο. 168. 

ΧΙΙΧ. 19. τὰ καταπεπτωχόσα. --- 
ΣῪ Νιρῆ. ἀοίογε αἰδοίοτ. Νείοσα. 

ν 18. μὴ κατωσίπστοτε, τι ΔΉ ηλδΝε 
αξιριαίέε. ---- γνν οαὐο. Ῥε. ΟΧΤ ΙΥ. 

18. ϑαρ. ΥΙ1. 3. ἐπὶ τὴν ἑμοοσοὴ 
παφόκεσον γῆν, πνὶ ἴοττατα ᾿ἰϑάσϑη Ὑ6 888 

οΡηοχσίδηι Ἂοοίαδ. ΟἿ δὰ ἢ. 1. δθο.- 
861}: Αάνοσθ. ϑὅαςσσ. [“Ὁ. 1. ο. 10. 
Ρ. 59. 

ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΤΥΏ, οοπονοάο, οὐν- 
ἄο. ἡ Π Ηἰρῆ. ἰάδϑια, Μίοὰ. ΨῈ 7 

ὅ. καταπιστιύετε ἐν φύλοι(, Τγοα μὲσ 
δια εἶδ. 

ΚΑΤΑΠΛΑΊΣΩ, ΑἸΤΏ, σοηΐονα 
“6, ἴξ. εαἰαρίαεπια 7αεὶο, 8. επιρίαδ. 
ἐγώπς βηροπο. Ἴν νηιο. ϑοτοθαι. 1. 

ὅ. σρὸ τοῦ με κατιμελάσαι σε ἐν χοιλίᾳ 
δὐδαθδηι ἴ6 “ογσϑὶ ἴτε αἴογο. ἐδι 
Ὑ» σοπίωπαο. ἴε5. ΧΧΎΨΊΤΙΙ. 41. 

λάβι παλάϑην σύχων, καὶ τρίψγον καὶ 
χατάπλασαι, ϑυϊηδ πηλϑϑᾶχη (ὅδ ἤου- 
δι, εἴ ἴεγε (οοηζυπᾶπ, οομημῖπι6), 
εἰ 3δε οαἰαρίασπια. 1τὰ τοῦαϊς ΥἹαίη- 
ἮΝ πἠρεύπι τα ἢ. 1. Ῥ. 842. Ρ. Ηδρεῖ 

1. γγγρ τοοπθοοι ρμ εερτιαπίετω, 

οοπέγἐξπς ὑπεροπέγε. -- τῶ, ἀρίοιο, 

Ῥγοκίεννο. ον. ΧΧΧΥΠ]. 11. ἐκλεν» 
τὸν χκαταπλάσσει νεφέλη, ἔγυχχοπέυγα 
υπιαέ παθεϑ, δαῖ θεὸ. ἰοχὲ. Ηεῦς. 
ἄἀδιαῖτας 86 πυρὸς δὰ ἰστι δ οποτω 
ἔχγιπποη : ὉΔὲὶ καταπλάσσειν Ἰοδδί καὶ 
όγπιαγε, δὲ ἄς Ῥ]δπίβ ογέδοετε ζ8- 
οΕΥά, Ἱποτεηιονέμη ἄατγε. ΝΊάΔα Ἰηΐγα ἃ. 
ν. χατασλήσσει. 

ΚΑΤΑΠΔΛΒΓ͵ΙΜΟΙ͂Σ, οὐγεγζαξιο, ἐν. 
“υἰαξίο. δῖτ. ΧΧΙ, δ. χατασληγμὸς 
καὶ ὕβρᾳ ἐρημωώφουσι σλοῦτον, ἱμομζἑαεδο 
οἱ ἰμλυχα ἀδοοϊδθυμς ἀν 485. Ἐπὶ 
ἰδὲ χαταπληγμὸς οὐγωγμαίδο εὠρεγόα, 
δευεγα εἰ αογϑ, χμ ἀπίηιοθ σιδαϊίο- 
σῆς ρεγοεῖε εἰ δἰμροξαοῖ. Τισατίνα 
Βαροῖ οοποετίαίίο. ἩεΑγοο χατα- 
πλήσσει εδὶ κατεξανιστᾷ. 146 τἸηοχ ἴῃ 
χκατασλήσσω. 

ΚΑΤΑΠΔΛΗΚΤΙΚΟΙ͂Σ, ἑεγγόγεηε αἴ: 
ϑσεμε. γηρνλὰν ἰεγτον. Θυῖπι. Ἐάϊε 

δεῖ. ΥἹ. 9. χαταπληχτική. 

ΚΑΤΑ ΠΛΗΞΙΣ, ἐεγΤΟΥ. ΓΝ» 

Ἰάστῃ. Αᾳα. ϑγιηθτι. Εχ. Χ ΧΙ. 37. 
Ετγτοοϊ. Ιποάϊτ. σὲ ῬΒανοσ. κατά- 
«ληζς ἐστὴ φόβος ἐκ μογάλης φαντα- 
σάχς. 

ΚΑΤΑΠΛΗ’ ΣΣΩ, ρεγοεῖζο, οὗ- 
δέμρείαοῖο, ἐεντ,ίαοῖο, ρετίμγίσο. ΣΧ). 



Κατάκλους. 

α ῬΊΉ, ἐεγγθο. ἴ0Ρ. Ν]]. 14. ἣν ὁράμασί 
με καταπλήσδεις, νἹΒΙ σὨΌ τι Τη6 ἐγ γα. 
αοῖδ. Νιάδ εὐ Ψ00. ΧΙΠ. 21. --- 
ΤΉ ΡΕ. ̓ πῆρο. ὅ0ν. ΧΧΧΥΊῚΙ. 

11. ἐχλεχτὸν χατααλήσσει νεφέλη, 6]60- 
τ 8. ἔγυτησπίιπι οὐσίμρεζαοιέ τιὰ- 

206 Κατακοντίζω. 

ΚΑΤΑΠΟΝΕΏ, ἴαδονο, ἀείαιίφσον. 7 
πῶρῦν ΗἸΡΆ. ἀμγέξον ἐγαοίο. ἴῺς. 

200. ΧΧΧΙΧ, 16. χατακπονήσει τῇ 
νεοττοτροφίᾳ, αἀεζαίἐρ αὐὐέειγ Ῥυϊ]αστιτα 
εὐποκίοπο. ϑεουπάυτι ἰσχία Εἰ 6- 
Ὀγνδίσυση ἀνγμς δὲ ἕπ ρμῖϊος “πος, 

68. Επδὶ ἢθο β'ηθ ἀυδὶο νεσαῖο αποὰ δοάσῃι σεαϊί. 
8]ἴ8 ᾿ς σρσοῖίβ, σαὶ πΠοθοπαπι νοςΐβ . - 

᾿το ἸΣ ΚΑΤΑΠΟΝΕΌΜΑΙ, αέέρον, ἢη- 
ΤΥ τεβρεχιῖ, 406 ποίας ἀελίοετε, δωιρίαπι 1: Ἀπ τὰ πρέχον: 

ἜΥΉΕΤΟ ἴῃ 1. ΑΥΑΡ. ὅς. ρ]υνία 
ὃ ἰᾶτζα 8δὺ οορίοβα, 4068 ἀφο ας ἴῃ 

ὉΠΟΡΤ ΠαΥραηΐα8 δα ΙΏΪΌΤΟΒ 5[8- 

“ΤᾺ ἃ» υΐρ. αμέιοίμδ εεἰ. Οοάοχ 

δεουπάστι 1105 χατωσήσα. Ααηυ. 

ἔτυϊοθηία δυϊ ΠοΣθ88, 688 δ ἑδεωρὺβ ἐμ μήρν αι δ: Ῥοσμν. Τῆς Ἵπει ΤΙΣΕΗ͂Σ Ἑ 
ἀελαῖς δἴχιας ῥχοβίοσιϊ, δάθοαθθ ς Παραῦα ἀὐπέσω! ππιρι εἰκβρομμεόμς 
υλοῖ ροτίατοαι, ΑἸΙ Πυτὶ δος, οὐμιο8 τηειθ αἰβίοίμε 5. αἰβαίμε δεῖ, 
ἱγπιρίοάοτυτα μαρεπξ καγακλάσσει. μεῖς, Ἰεῤεηδυνι το ποπτ τ τς 

τα αας τα Κατς σα ταν ε που μτλήν. 8 Μαος, ΨΙΠΙ. 8. τὸν ὑπὸ «ὄντων κα- 
εἴμε ἴα Τρ, Γαμὰ, Ῥ. 49., αι ἴδο- ἔς ἀἰνακαιπν ὅσας. δα. Ν' Τὸ 
Ὠοποτα κατασλήσσει τος ΟΓ ρα, 5 ν΄ 9 Μᾳος. "Π]. 9, 19. Ηδεγοξ, 
εἰ ἜΈΕΡΕ 1.51.) ἢδῃς Νὐ ὐἠοτοαι γύρνα κατααονουμένος, «ειραζομένοις. 

6 Βατητἴοτο πο δι σρυ φιοὰ 1 . ΑΣΔΡ. ὦ ΑΤ ΑΠΟΊΝΗΣΙΣ, 7)αἰραξο, ἰαε- ἧ 

ἰονρε τϑβουεγε ἀξεῖρτιοι. --- 877, εἰμιάο, 5) ΜΝ 5)» δοίον, [πο: Ἐχοὰ. 
᾿ὐτΉλθ τοι εν α γα ἐνίοτ ΠΝ: 11Π|. 7. υδὶ αἀἰυεχαίοπεπι ποῖαῖ. 
ΘΧΡΓΕββαΓυξ, Οδυβϑτη Ῥοπθηΐοβ ρῖο. “ΚΑΤΑΠΟΝΟΣ, πιοίρίια, ἐαδο- 
εἤδοιυ, Ῥγερεΐδσρα ἰορὶταν 908. Χ΄. 2. ἐξ τ εὐοαιο θριραν θϑ νας ἀϑϑλυν, 

πὰ ἡ άῤιν δεν νῃ ἡμὴ ὑπ ΔΊΕΠᾺ πιοϊεείογια ϑογνϊιαβ. Ῥ]υΐασοῖ, Τ1- 

ἐδο. 5 Μαοο. ΠΙ. 92. κατακλαγίνες 109]- 86. 
φὴν τοῦ ϑεοῦ δύναμιν, οὐδίμρείαοί! Ρο- ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΖΩ, ν φιδ- 

ἃ ζοη(ία Ὠεἱ. ὁ Μδος. ΧΥ͂. τ ἢ ἬΕΓβΟ. χἹ λ» ἑπείαϊον. ΑἹ. Ηοβ. ΥἹ]. 
“«λαγύησαν, ρεγοοϊϊαπέατ. γ , .16 ἴπβρ . 
μα το ΝΣ καταταράσσει, φοβερίζει, “: ταπδτομῦσι ἡ ρ λδ μη νΑ Ν 
κατιξανστᾷ. [Ιἄδπι: καταπλαγῦτα, ΤΕ ΟΣ » 
ϑαυωάσαντα. Ιάοπι: κανααλήττισα, ὅ81ι. ΧΧ. 10. Ρ8. 1,1. 9. ΟΟμεὶ. 
φοβωδναι, δίδιε. ἀϑῆι Ἐ 1 σι : ΡΣ Αἀάς Αᾳὰ. 

ΚΑΤΑΊΔΛΟΥΣ, οαἰαρῖμα, οἷαρεῖς “00. “1. 8. δὶ, τἴῷ Οιδξ. ἘΠΙΜΝΕΓΡΈΓΕ, 
γπεγοαίογηηι, οἴίδατη παυϊραίζο ἔρδα. ἄς οαἰαπεϊῥαξέδιις ται ἃς εβὲ 
8 Μδος. ΙΝΡ΄. 10. ἵνα ἀγωγὴν ἐπιβούλων " 5. διθλνωνίμι; ὙΥΑ Νς ΕΒ 
ἐν πανοὶ τῷ χατάπσλῳ λαμβάνωσι, Ἦ. 6. ΠΟΒΊΟΠΘπλ νετθὶ νὦ Δ ῬΕΠΕ ΕἸ ΡΏΤΟΣΕ, 

ὁ υἱ οἷαι ρέγ' οπιῆα παν ραϊἑοπῖϑ ἰοηι- Μιάα δὰ ἢ. }. Μοπι Ααυ. Τβοοὰ. 
»Ῥὰδ νἱνεσθηῖ. Αραά 1κιοίαπυτη χα 000». Χ. 8. υὶρ. ρ»γαοίρἕαε πιε. 
τάπλους ᾿πβοτῖθῖτιν Ὠ᾿δίορυβ, ἴῃ αὰο ὅγιαμι. 168. ΧΧΨ,, 7. χατααόοντιεζ ἃ 

ζυηῖυν. Ψιάο Οτοῦυμι δὰ Μδοο.]. ϑγτθση. 10. ν. 8. ἴπο. Ῥχου. ΧΧΙ. 

ςς ο. 40, --.. ») ἐΈΠΙΘΥΦΉΣ, δεδηιογσως 

ς ΚΑΤΑΠΟΔΕΜΕΏ, ορρεβπο, ἀδ κῃ, Ἐχοᾶ, ΧΥ͂. 4. κατεπόντισεν 860. 
κ {τ υἱποο. 92) ΗΙΡΗ. 908. Χ, 

πῇ, ΖΕ] αη. . Η.- 11. 1Ν΄Ψ 
γοῖ. χατασολεμῶ, νικῶ. 

ΑἸά. Οομ}}. εἰ ΑἸοχ. χε οδὲ νεσα 
Ἰεοο οὐ θϑοσίθῃι ογβίϊοπιθ. Α]Π δα- 
Ὀεμὶ χατεπύϑησαν. ---- "ΠΌΡ ἐόσο. 



Κατακοντισϑῆναι σποιέο. 907 Κατακχτήσσο. 

α ἴπο. Ρε ΟΥ. 11. ϑοσταο [δὲ δεῖ ἀδ 
861.15. --- την)» ἐπειπάο. Ῥ, ΧΥῚ͵ΙΠ. 

8.10. ΟΧΧΙΠΙ. 3. Τρ Ῥγε- 
ἴεσεϑ ΤΉτε, 11]. 61. ἀρυα ϑ'γτιηπια- 
εδιπτα : χατεπύντισάν με δάχρυα, τ] 
ΗΠ οκῖ ἴὼ ἰοχῖ Ηεῦτ. Ὑιάο δὰ ἢ. 
Ι, Μοιηθδβαυοοιϊλυεη. 

ΘΕ ΑΤΑΤΙΟΝΤΙΣΘΗΓΝΑΙ ΠΟΙΕΏ, 
ἔπεπιεΥβῸ, ἐἰεηπετρο, φεδιμεγρο. »» 

ὃ αδεογόεο. ϑὅγτωτα. Ῥ8. ἘἸΥ͂. 10. 
ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΙΣ, ἀεπιογσείο, 

σεπιετείο. νυ, αὐεοτρίϊο. Ῥ6. 1.1. 

4. ῥήματα κατακποντισμοῦ, ϑετγδα, 'συ 
ἐπίεγτέμπε πμπαπίωγσ. Ψιὰθ αὐοαθ 
ΒΌΡΓΕ 5. ν. χατασΐίνω. 

ΚΑΤΑΤΙΟΡΕΥΌΜΑΙ, ργοϊοΐδοον 
ἄξονες, ἀεεοεπάο. 8 Μδος. ΧΙ. 80. 
3 δος. ΙΝ. 11. υδὶ αἰταρ! οὐτον ἑξον 
ἴπεεγε ποῖδς. Μιὰς ϑίυγζ. ἀ6 δ)[ΙΑὶ. 
Μδοβά, ῃ. 174. 

ς ΚΑΤΥΑΊΠΟΣΙΣ, ρέων, ρεῖα, Ῥτο- 
ΡΥῖε αὐεογρίδο, ἀερίμἐο. ἦν ευία, 

,κοεε. πιο. Αχα. Ρτον. ΧΧΙΙΠ. 4. 
ϑήσεις μάχαιραν ἐν χατωκπόσει σου, 
εἰδάτυχι δὰ συίαιε ἴπδη. 1.6χ. νεῖ. 

;, ὈΟΥΩΡῸ. 

ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΩ, πηξέρο, ἰεπῖο, 
οονρέεοῦ. ΤΊ ἃ τ ψτ ῬΙΏ. οἱ 

ΗΙΡΒ. οσιπρέδοη. 8. ΓΧΧΧΥΝΊΤΙΙ. 
10. τὸν δὲ σάλον τῶν κυμάτων αὑτῆς σὺ 

ἡ χαταπσραύνει, δριϊαϊΠοὔϑαι διυΐεπι.. 
δυςζαυτα 68 δεάα5. ΤὨΘοα. εἴ γα 
Εᾶ, Ῥε. 1ΧῚΝ. 7. χαταπραύνων. ΝἸὰΘ 
«ὦ ἢ. 1. Βοιη]οσὶ ΕΡ. δὰ Οὐίθβρδαςβ. 
Ρ 17. ὅντα. ὕγον. ΧΧ ΤΧ, 11. --- 
Ὁρῷ ἐ ΟΡ ΩΣ Καὶ εἰ ΗἸΡΒ, ᾿ φμέξε- 

οὐ, φμέεεσετε ζαοῖο. ῬΒΕ. 1, Χ Χ ΧΙ]. 1. 
μὴ συγήσῃς, μηδὲ κατααραῦνῃς ὁ ϑεὸς, 
56 (5306 88, Ὠρη06 γιρέσοας, Ο ου8. 
ΝομπΏ}]} Ἰοροηάσαι ἢ. ]. δυρΊςδίὶ 

ε βῃπξ καταβραδύνῃς. ((οπέ; ϑγ!οσοι 
Ὀῖδα. βοδυϊίθηβ. εἱ ϑοδβιγοθάδσὶ ἢ. 
861.) 86( Ἰεσἕο γεοθρίδ θεῃα Ξ6 μ8- 
δεῖ, τοοῦο δά ϑϑτω βυρρίδαίωτ ἑαυτὸν, 
δάδοηῃο νὸοχ κατασραύνῃς (ρτεδειπίεα 
νυϊφᾳ., φαΐ μαροῖ οοπιρεδοατίε, ΑΥΔΌ. 
εἰ ΖΞ Βῖορ.) ρμαβϑῖνο βεῆβὰ δοςὶρίδ- 
τι. δια, μὴ χαταπραύνῃς, μὴ μακχρο- 
ϑυωήσῃς, μὴ ἠρεμήσῃς. ἴ.. ΒοΒ εἴδει 

Ῥγοὶ. ἸῺ ΠΧΧ [π|- ο. 95. Ἠεεγοδίιπη 
δυς Βροθοϊδλγερυϊεῖ, αυδηο τι παρεῖ: γ᾽ 
καταπραύνεις, ἠρεμοσοιήσεις, σιωπήσεις, 
εἴ ρῬγοίπαε οἰΐδηα μἰς Ἰοχοηάπηι οο- 
δεῖ : Καταπραύνῃς, ἠρεμοκωήσῃς. σιωπή- 
σῇς. ϑδϑα ουτὰ ἜΧΡ]ΙοΔ͵ο ἠρεμοποήσῃς, 
δεδαίμηι 7αοία8, νεῦῦο καταφραύνῃς 
Ῥᾳ. 1. 6. υυὐἱηΐτηθ σοπνδηϊδῖ, ἔοσγίδϑδο 
81. π|5 ἀΐϊοετεῖ, ψυοῦ ΠΥ Υ! ἱπουγίβ 
ψοὶ Ἰσηρουτεῖβ ἐσ ἀυδρυ ρ]οπϑῖθ αρυὰ 
Ηδεδγοδίυτῃ πὲ ἴδοϊδ αἰξ, εἰ ἴδπὶ ἐκ 
Ρᾳ. 1. οθ. φσυδῆι εχ Ρβ. ΟΧΧΧΥΙΠΙΙΠ. ὁ 
10. 14 ροϊΐυ8 δρυά “Πα Ἰεκοπάιϊ 
δὶ: Καταασραύνως, ἠρεμοποεῖς. Κα- 
ταπραύηις, σιωπήσῃς. ὕτον. ΧΥ.. 10. 
9 Μδςς. ΧΙΠ1. 96. συνέσωσε, χατέ- 
φράῦνεν, εὑμενεῖς ἐποίησεν. 

ΚΑΤΑΠΡΙΏ, φεγτα ἄεδεοο, αἐ:- 
οἱπᾶο, αἰδόεοο. Ὦδῃ. ΧΙ. δ0. 566. 
ΟἸ9. ἧα καταπρίσῃ σε: (011. Ηϊεῖ. 
508. ν, 60. Ὁ] δἰτιρὶοσ σρίσῃ Ἰορί- 
ἴυγ. 
"ΚΑΤΑΠΡΟΔΙΔΩΜΙ, ργοάρ. 4 

Μαος. 11. 19. μὴ κατακσροδιδοὺς τὴν 
ἣν δ αὑτοὺς, υἱ ῬγΟΡΙΕΡ 608 Ὡοἢ 

νἱγτυ! 8 ργαοερία υἱοίεπέμ. 
ΚΑΤΑΠΡΟΝΟΜΕΥΏ, οαρέϊνο, 

ἀεργαάον, ἐπ ργυσάαιει αδάποο., Πῷ» 

οαρέυο. Νύχτα. ΧΧΙ, 1. --- Ὁ, 4:- 

.σὲρίο, ἀεργαάον. Φπ4. 1]. 14. Ἶ 
ΚΑΤΑΠΤΗΣΣΩ, ἐχραυδϑοο. 

Ηοε. ἴΧ. 10. κατέπτηξαν, Ρτὸ χυο 
᾿ΤΑΙΟΘΏ Δ} τοςῖ5 χατέπηξαν. Ἐπίδηη 
ἴὼ Το ΗἸ ἐτοηγταὶ οοηβεγμηί τὸ- 
Ῥοποπάυστα οδΐ ῥζσο οὐηηζεγιηξ. 
για διρτα ἰῇ χατασήγνυμι. --- ἢ ΤᾺΣ 
ναὶ ΠῚ» ἱπυσάο ἐς τπρίἀϊς, ἐπιπιῖ- 

ἨμΟ, ΤΩΑΘΙΆΡΠΟΤΙΟΘ : ΟΟΜδΟΥΠΟΥ, ἐξτ- 
γΘΥ. Ασα. ΗΔ. ἢ]. 17. Νυϊκς. ἀ6- 
ἐεγτεδίξ. ---- ΓΛ» φμΐεα. Ῥγον. ΧΧΙ͂Χ. 

9. οὗ καταπτήσσε. οΙοῖο ἢεος Ῥτο- 
γΟΠΪ Οχ Σὺ Ῥατί. ΝΙΡΉ. Ὑθτὺὶ 

ΓΓΠ -- ἽΠΕ» Ῥαῦεο. Ῥχονοῦθ. 

ΧΧΥΠΙΙ. 14. καταστήσσει πάντα, ἐϊπιεί 
οτηηΐα. Ηογοῖ. χαταστήσσει, δειλιᾷ, 
φοβεῖται. ΝΟΏΠΟΪ] Ιεεγα τθδ]υπὶ χα- 
φασλήσσει. ϑεὰ γἱάα ἰηῆρα 8. ν. σ«τήσσω. 
-ὐὴῶΣ ΝΙΡἢ 8 2)» ὄφεεεοο. Τ᾿ οοά. 

“8. 

ἂν 



Καταστύρομαι. 

α ΕΕἸΧΧ φες. (οχημὶ. 708. 11.9. χατόν- 
φησσον, ρμεγέεγγεβεδαηέ. ΑἹ. 206. 11. 
34. χατέπτηχε, Εἴ χλ0}1] οοἕδ. Ηοϊχι. 
κατέπτηξεν. ἴ,6Χ, ΟΥτι}}} ΜΆ. Βχεκω. 
“χατίατηχεν, σεφόβηταωι. Ιάοτα : χατεκ- 
τηχὼς, τῷ φόβῳ συσταλεὶς, ἣ τετασι- 
γωμάνος. Ἡοϑμοὶι, χαττατηχότα, κατα- 
ατήσσοτα. ΐα οὐΐτη ἰορφεπάσπαι οβζ, 
1άοτα : χκατεστηχίνω,, φΦοβηϑῆνα,. δὲτ. 
ΧΧΧΙ. 19. οὐ κασαπτήξω φόβον, ΠΟΣῚ 

ὃ μεγχέϊμεσεοοέ ἐδπόγεηι, ἢ, 1, πιδὴὲ ρίωπε 
»ρεγίωπεδοεί. 

ΙΕΑΤΑΠΥΥΡΌΜΑΙ, οομείογπον, 
»εγίονγεο. ὩΜῈ2» »ἰεμὴϑ δέηι. 

Ααᾳυ. βεο. εοἄ. Μοβᾳ ὕεη. ΧΙ. 8. 
χατιστύρη. υϊρ. ραύοξε ρογίεγγίίξ : 
δὶ Μομπιῖ. χατεπάρη Βαδεῖ ἂς ὮὨγχι- 
δἷι1.8 κατησόρει γε! τυδηάυτα ΟΡ Ὠδῆιι8 

᾿εβϑῖ. ϑεᾶάᾶ χατεστύρῃ ῥταΐεγοπάυτῃ 
εβ. Υοχ δ ρυ. αυοαὰς ἢ. 1]. ἀε΄ 

ς ψεοι θη δηΐτΐϊ ΘΟΙΩΓΠΟΙΟΠΘ 6Χ- 
Ρ]Ἰοαπάδ ἐ5ϊ. ΑΙ ΤΌΡΙοΧ στύρεσλω, οο- 
ουγτίς δρυά ΖΕ βοη. ὅοον. 1Π], 16, 
εἰ ΡὮΏΠΙΡΡ. 1. 31. 

ΚΑΤΑ ΠΤΩΜΑ, ἕαβειω, γεΐπα. 
Κατάστωμα φραγμοῦ, τα πε ΕΥΉΣ. 
ΥἽΕν γορέισα, ἐγγηρῆο. Ῥ8. ΟΧΤΤΗ. 

.17.. | 
ΚΑΤΑ ΠΤΩΣΙΣΙ ἰαρδις, εαδμ8, 

για, τε ΔΡἢ. ἐκ ογέωπεμην, ἀδί ΓΙῸΣ 
ἁ οοπαϊ ἐσ. 8. δος. 1}. 14. ἐν δὲ τῇ 

ἡμωτίρῳ χκαταπτώσει, ἴὰῺ ὨΟΒΙΓΑ ὈΥ͂ΞΘ- 
βοῃτὶ οαἰατεαίς. ὅ΄᾽6 «τῶσς Ιλις. 1]. 
94, 

ΚΑΤΑ͂ΡΑ, »παϊεσιοίίο, ἐποογαΐῖο, 
ἐπιρτεσαίξίο, ΓΙΌ : ο0. ΧΧΧΙ, 80. 

δ. ΙΧ. 11. --- πον ἐεγτο ῦ, 7184- 

εἰπαϊίο. 1ε5.ὄ ΟΕΧΥ͂. 23. εἰς κατάραν, 
ΡῬΙο ΓΙ. ἐπ πε παίίοηεηι, Ἀ. 6. 

ἴα εὐ πιοχ ποτε άμηι δἰ, αΌΣ ποῖ 
ε Ἰερογυηΐ ΣΡ.) υἵ ΠΟΏ 1115 Υίφαγα 

εαῖ, ἀπὲ Γι ν 564 ΠΠλο γα νοσίθσατε: 

ΒΤ. ὈΓΕΘΙΔΙΌΓΔ ΙΏΟΣΒ ΡΙῸ οἴδεσίι 
᾿ ΧΙ δ οοη18 ΡΟ δαί, ἘΕοχίαβϑα 
οἰΐδπῃ Δ ἃ ποϊίομα ρεγοιίῥεπάξ 

ἀϊοΐυτι Η ΤῸ ὀὐτὴς ρεγομδεῖδ, πια- 
νάϊ, ἐεοογαΐμε ἐσέ, αὐ αποῦτα 
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μἐαϊαίε ΜΊοΜιΔδ]Ις ΘΌρρὶ 5. ῃ. ν. --ὖ 
ΓΝ: γιαϊεαϊοίο. Ῥτον. 111. 353. 

Μαὶ. 11. 4. υδὶ Β. ἰπ τπασρ. σαάνν 
βοιῖδὶ ογαϊίουἱβ ΘΟ Θ;ΘοΣ Πδρεῖ. 
-τϑρ ἰμθῃ. ὁ 3.3 τε] Ρ» πιαίε- 

ἀϊοενο. Νυῖθ. ΧΧΙΪ. 95. .-ν-. 
ἀν ἐχδεογαέιο, πιαίεα!οίο. Οεει. 

ΧΧΨΉΙ. 12. 18. Ῥεπέ. ΧΙ. 96. εἰ 
ΔΗΡΙ βεβρίι8. --- τς εἰ ἋΡ)» 7υπο- 

πα. 7εγ. ΧΙ ΙΥ͂. 19. -- προ» {ε- 
ἘΤ᾽ιοι 

Ὡδοἰαίϊο. 165. 1 ΧγΙΝ΄. 10. β 
ΕΓΣ ΚΑΤΑΡΑΝ ΔΙΔΩΜΙ. 

ἽΝ ἀείεφίαίες, εχδευταίμε διε. 

ϑγιηη. Ρ8. ΟΧΧΧΥΠΙΙ. 40. Ξ 
ΚΑΤΑΡΑΌΜΑΙ, "παίραϊοο, 6χεε- 

ΟΤῸΓ. ὙὝΥΝ ἸΙάθι. δη. Υ'. 26. ΧΙ]. 

8. 2 ἤερ. Χ. 84. εἰ ΔἸ]. -- ΜῈ 

ῬΙΉ, ρεγίπσδο. 00. 11]. δ. χαταρα-- 
εΐη ἡ ἡμέρα ἐχείνη. Ψ᾽ΔΘΏΟΥ ΤΗΣ 
ΠρεὴΒ νεγεῖ886 : πᾶτπ αἴ6 5 σπδ]6- 
ἀϊςία εδβὲ ἐπίαμδία, ἐπι γεῖξς ἐκ πα 1ο- 
αυσηῦὶ ΗςθΣ. εἴ (κ}18 φυοαυε ἀξεὶ 
Ῥοίεοεί ἀϊε9, γφιαρε ἐχραυεγε ζεῖ 
οπιατμμάϊπεδ, δῖ: φῶ ἐεγγίδόδα Χὲ ἢ 
8. [αοία εεἰ απιαγμαϊπίδως, σατ 86- ὃ 
15 οοηδίοῖ, απαγμὰ; ἀρυὰ Ηδῦσ. 
ἑπγογίμπίκηιε οἐὲ οαἰαπεαίεηε ποΐατε. 
ΘΙ] ΘΓ. ΟΠ] οἷς, Ἰεροπάυπι 6886 
καὶ ταραχϑείη. Ου!Ὡϊ χατπταραχ- 
δι} ἀυ8ὲ ἠρεα νὸχ ἢ. ]. δρυὰ ἴπς. 
ἴπ|. Ἰερίτατ. - 7» δεπεάϊοο, ἵξ. 

πιαΐεαΐοο. ΑἸ. Ζοῦ. 11. 9. χατάρασον. 
- ΡΣ ΗΙΡΒ. δ ρὴν ἀπρο, Ῥγένεο. ὺ 

ἴπο. Ψυά. ΧΥ͂Ι. 1δ. χατηράσατα ϑεαὰ ! 
ἿΡῚ γμοξίι9 τοερομᾶες ἱπΐεστο ἔοσ- 
ΤΩΪε5 ὩΣ32 ΡῬΊΧΙ, (ραγοίατε 

δαῖ ρμοίυ8 πιοίεείαγε (ἸΧᾺΧ ἐξί3λ;.. 
ψω)" αἴσπεηι νεγδὲς οϑὲ οοποϊοιδε αὐὲ-- 
γπε ρεοξοίπάεσε, τιαίεάξοεγς, οἱ 
Ξτῆυε ἰδίθ μαίεῖ νὸσ κχαγαρᾶσϑας. 
Θυοά εκἱ δυτηϊζαν, (πς Ὧθ οραβ 
εὐϊξοοπἠδοΐατα Βομαν θοθοΥρΊ κανερ.- 
γάσατο γοροιδδιηξῖθ, μος ΒΘΏ6: : δϑεε- 
υδοὶξ δβδοὰ ἐπεσαυΐ ἔπ γορείαπβο, 7. 
ἐἰραυΐξ ἐκτπε ργεοίδεις. ---- ΤΩ) )}» πάϊς - 

ποῦ, Νά. ΧΧΙΠ. 8. υδὶ ΘῸΣ 

ποίας ὑἐπϊρπαίέοκδης υογὸἑς δέρνδκ- 



Κατάρασις. 

α ΟΩΤΈ. ---- ν 32 Νιρῆ. 2εσο, αὐὔὔετο. 

Ιπς. 706. ΝΊ. 90. κατηράσατο. ϑοῖ!, 
δἀ)υταϊίσμοβ ἕεσε οοη]υποίεθ ογαπὶ 
σπὶ ΠΑ] ΘΙ σΕΠΟΠΙΡι8. --- 220 ναὶ 

Δρν πποίξαϊοο, ἐχϑέῦοῦ. Νυχαονῦ. 

ΧΧΙΝ. 10. Ααυ. εἰ ΩΧΧ 70}. ΠΠ. 
8. πεν ῬΊΒ. τάουα. Ρβ. ΟΥ̓ΤΠ]. 27. 

χα αὐτοὶ, χαὶ σὺ εὐλογήσεις, 
ΤΩΔ] οὐὐϊορς 111}, οἱ τὰ Ὀδηραϊοοβ. 
Οοηξ. Με}. Υ. 44. 2 δα. ΧΥ͂]. 

ὁ 5. εἰ 10. υδί εεἴ 1. 4. χαχολογεῖν, 
οομυΐϊοξς ργοβοίμαεγε. --- Ἂν» '» 

παϊεοίο. Ὠσυϊ. ΧΧΙΝ. 43. Ρτον. 
ΧΧΨΥΤΙ. 14. ϑ8ρ. π 11. σείρμα 
γὰρ ἣν κατηραμίνον ἀπ' ἀρχῆς, 1116 
ἘΏϊΠ) 96ΠΒ5 τπέογεμὲ ἀευοία 8. ἀἐεἰ)- 
παία εγαὲ δ ἰπιο. δὲν. ΧΧΥΤΙΙ. 
14. χαγαρᾶισϑαι, 86. δεῖ 

ΚΑΤΑΙΡΑΣΙΣ,1. α. χατάρα. ν 

πιαίεαϊοεπάο. ᾿υὰ. '. 23. --- ὁ ἴη- 
“βη. ἃ 22} γεὶ 0.» ἰάεπι, Νυμι, 

ΧΧΙΠ ΣΙ. 11, --ὕ. ΓΟ» πιαίεαλοίϊο. 

εν. ΧῚ ΣΧ. 19. 
ΚΑΤΑΡΑΤΟΣ, παϊίραϊοίιις, ἐχε- 

ογαίμε. 9 Μαος. Χ]Ὶ]. 835. 4 Μδοο. 
ΓΝ. 6. ϑαϊά, χατάρατος, κατάρας ἄξιος. 

ΒΚΑΤΑΡΑΈΆΈΤΗΙ. 4ᾳ. χαταράχτης. 
ΠΝ» ῬΙΡΕΘ οαποοίνβ, ορῃ οαν- 

εεἰϊαίηεηε, » 7επεεῖνα. Αγ. 
οκ. ΧΙἼΙΠΪ. 83. ἀπὺ τῆς χκαταράχτης. 

ΚΑΤΑΡΑ'ΚΤΗΣ νεῖ ΚΑΤΑΡ'- 
ΡΑΚΤΗΣ, εαἰαγαοσία, οαἰαγτασία, 
χες ργάεσερε, μπᾶξ ἀσμα σμης ἐπερείμ 
ἄδον σεε μβ δὴ μμοβ  τ ὑπορὶν εἰμ 
ΡΕν φεοά .ἀσμα ἀδοανν, τὶ ΘΟΓΟΘΙ͂", 
ερρεΣ, εἰ πιεγσεῖα5 ππατέπει, σηκὸν» 
ἐξ τρεοοῖοε. ΓΔ: ὙΙάθ 8. ν. κατὰ» 

ξάχεη. Ὅεη. ὙΠ. 11. ΥΙΠΙ, 2. υδὶ 

ἐπέιλήιλβς οὐεῖς Βἀπὶ πμδεε ἄεπδα εἰ 
ἐδ ἀσμα ἐπ ἰογταπι 6- 

ἐἰδάα, " Ὁ ὙΠ. 19. Μαὶ. Π1]. 
10. Αι. ἴεα. ΓΧ. 8. υδὲ οοἴμηι- 
δαγίμπι ποίδί. [ἄδη Ηοβ. Χ]Π|. 8. 
ἀσὺ καταῤῥάκτου: ὑϑὶ ΗΠΪΕτογταιιθ 
φόσοσῃ πηοιρτοίδιιῦ “υγοηιεπ ἐκ 
Ῥαγιείε γαῤτίοαέωπ, Ῥ)ὲγ φιοά {πνιμ 
ἐρτεύμεν, κασγοδόχη, υὐ ἱπ Τ]ιοοά, 

Ψοι, 1. 

ἐ 
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Ἰοχίτν. 85... ᾳυεδηιδατοοάτπι χατα» 
παβέε σὰ ᾳυοαθο δ μίδοῖυν (6 πιο ]!- 

116 Θυτιίπανο, μὲσ 4δ8 δα εἰ 
ΤΩΒΏΝΙΒ ΤΌΘΣΕ Βα..88 ΠορΌπί, ἴα φυο- ἢ 
406 ἀε ἡΜωπατίο ὑδαγρασὶ μοίεεῖ. --- 
ΓΑΏΣΤΊΟ» οἴρριδ, ΟαΥΟΩ͂. «ετετα. 

ΧΧ, 2. 3. υδὶ καταράκτης οδῖ ἴοοι 
φιιδίεγγαπδις, σι ΤῸ σαγοογε μ6- 
δαπίωγ. Ηϊοτοπγταιδ: ῬνῸ πεγυο, 

Α͂ πὶ ἑερὶ 
μεν εἰσ νλῃ εἰ 
ἀαἐὲ σιπί. ΟΟὐοΣ ᾿πΐτα δ. ν. ξύλον. 
-- ΟἿΣ συἱποιμένπε, ἴξ. σατοεγ. (α- 

(στ βδοίβε ὩδΌ δ απίαν ΡΓῸ σαροασῖ- 
Ὀυ8Β ἴῃ ΟΥοπίε. .6ε.. ΧΧΊΧ. 41. 
ὍΜιοδδδΙΒ ἴῃ Όρρίεια. Ρ. 3119. 
Βιιϑρίοδίαν, εἶν ΓΟΧΧ ᾿γὴγν ἰερίθϑδ, 

ας δἰπί οἰραο φυδέετταπεα, Ῥεδεῖ- ἃ 
Ιαστη ΟΑΓΟΟΣΙΔ βεηυ, Βῖν8 βο ρ8ῖ8θ6 
κατώρχτην, ΔῸ εἴργω, οοέγοοο, οοποίμαο, 
θοφια πουλίηθ, ἰοχὶοῖβ Οταοὶβ ἵζηο- 
ἴο, αηρμδίισπ σαγοέγεπι ἸΏΚΕΙ]ΟΧΊΒθ6. 
-- ὙὮΧ» οαπαΐς. ῬΒβ. ΧΙ, 9. --- 

ΓΝ» »ἷαίεα. Ὅσοαῖ. ΧΙΨ. 17. --οὸ 

ρῶν γιεΥρι, ἃ Ἧ)» »Ῥγο)έσενε 26, 

ἐηήίοεγε. [δν. ΧΙ]. 17. καταῤῥάχτης. 
1τὰ ἀϊεοϊξυν Β. 1. αυὲξ ππεγρμίμε (ἃ 
πεΥβενο, αυοὰ 86 ἴῃ Δ΄188 δα μὶϑ- ἰ 
αἰσιΐοθ σϑρίεμοβ ἱμαπγοσραῖ), αυΐὰ 
86 ἰτροϑίι ἀεϑοῖς δα γμίδοθβ οδρῖθιν 
ἄοα, ἃ καταῤῥάσσων, οἰμαᾳ ἐπερείμε 26 
ἀφλίοενε. Ὗοχ 1 δἰὶπ οαἰαττλασία 16- 
δἴναν δρυὰ Ρ]πίυτα Χ. 44. υδὶ ο5- 
(Δυτδοῖδα ατὐεξ 6856 σοῃ- 
βεῖ. Ηεβγου8: Καταῤῥάκτης, ὀχετὸς, 
ῥύαξ καὶ ὁ ἀετὺς, Σοβοχλῆς ὁ πρὸ, 
καὶ τὰς ἁρενίας ἐν Φινεῖ ϑυϊάπε 
ἹἙαναῤῥάχτης, εἶδος ὀρνόον ϑαλιοσθίομ. 
Οσπῇ. ι Ηϊον. Ρ. 1. ῥ. 68. οἱ 
τὸ Π. Ῥ.- 278. λφ 

ΚΑΤΔΡΑΣΣΩ εξ ΚΑΤΑΡ̓ῬΑΣ. 
ΣΩ, ΤΤΩ, ἐπιρείιιοθε ἀδέιγδο, βγα- 
οἱρέίο, ἀφ) οῖο, ἀείαδον. Ὠϊοῖλαν 5ρ6- 



Καταράσσαω. 

α οἰδίίπι ἀ6 ἀφμῖδ, ψμα εἰ ἰοοὶς αἰξἑογῖ» 
δι ργοβωιπῖ, εἰ σμαδὶ τε ἀε)ιοξεπέ. 
ΔΝ» ἐπμσιαΐογ. ἮοΒ. 11. 6. ἐν τῷ 

καταῤῥάσσειν αὑτούς. Ἴ,αἴἴπυ8. ἱπῖογ- 
Ρτείϊδζυῦ: οπι ργαοὶριἑαγεπίμν. ϑοα 
ψεθύσω ϑεΐ δούνιπι, οἱ βἰρτιδοαδί 
Ροῦπιδ: ομηῆε μγαορίἑατεπέ εἰ, Ἐκ 
ἰϊοθῖ ος ποῦ ρτορσῖθ τοδί νϑῦ- 
θυ Ηεοῦτ,., ἰδιηθη Ἔχρυίτοϊί τοχὰ, 
ἂδ ᾳυὰ ϑεσηο, 4 πε εἰ εβεοίυ. 

ὃ Νὴ δοὕσω ἰῃ ποιὰ 151 ΘΓ Σ, 
οἱ αἰϊοα δνοσίθσοης οἱ ἀθ  γθηϊ. 
γιάς Ῥοσοοϊειὶ Οσταπι, ἴῃ ΕΗο8. Ῥ. 
840. ". Βεμινήϊίο δά ἢ. 1. Αὐδθβ ἴ6- 
φἴθβδ νἱἀείαςΣ χαγαρᾶσϑαι, ΄ἡυδτὰ 
δεπυΐπαιῃ Ἰοο!ομθ ΓἸΧΧ δἰδι, 

υἵ Ἰεροτίπί ΣΥΝ ἰοοῦ Γ9Σ Ἴ 2 
διεὰ νὸχ μῦν υδ Ατδρ8 υἱίυτ, 

ποῖαξ ποῖ βοΐυπι "παϊίδαΐοεγε, 864 
οἰΐαπι αδέρεγε, ἀδίωγδατε ἴοοο. Ἐχ 

ς ἴΩ68 56:6 Π8 ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΒ ΓΟ δΔηϊθ- 
οοὐδηΐε ροβυοσιηῖ, θ6ὰ ἰά απο ἔκ- 
οοσθ βοΐϊοπί, αυΐ 4118 [ῃβ1 4148 
βγαυης. Ναῖι χαταράσσεν αποαὰθ 
(ο)ίοεγε εἰ ργοδίοθγμετε ποϊαῖ. (θῖθ- 
τη ἐχ 1|οὁ Ῥχυορμοίεβ ἰοοὸ ϑβϑυπΐὶ 
οοττίρεπάεε Ο]οββα ΜΆ. ἴῃ ΡΙΌΡΆ. 
Ὡδὶ 1(6: χαταραΐσειν, καταρίστειν, κα- 
φαρύτνυσϑαι. Τερε : Καταράσσων, χῶ- 
φαρίστειν, καταρήγνυσϑαι. (ομέ, γοτρα 

ἀ Τῆοοδογεῖὶ ραυϊο ροβῖ δαάποῖβ. 
Αγρυὰ Ηδεογοδίυμι χαταῤῥάσσειν 6χ- 
Ῥοπίίυῦ χατακλάνισγα!, ῬΤΟ αὺο Ῥα]- 
γιοῦ Ἰοροηυτα οοπβαῖ χαγαχλῷν. 
ϑἰιρᾶὰ ἔονίαββα Ῥδσῖτον χαταρήγνυσϑαι 
τϑροποηάυτα δῖ χαγαχλείεσγαι, ἐπ- 
οἰμαδ, τοπέϊπεγὶ, Ὑϑοσα ἱπδι ἰδσιπι, 
4υδ ἕυϊς Εγτεβίὶ δὰ ἢ. 1. οοπ]θοΐαγα. 
Ἀρυά ουπάσῃηι ΕΘ Ο αὐτὸ Ροβῖ νο- 
σοὶ κατάρξασϑα, ἸερίταΓ εἴδη : 

ὁ καταῤῥάσσειν, καταρίπτειν, --- ΚΓΩΣ 

ἐέγγόο, ἴϊ. οοπίωγδο, ρεγέιγδο. ἴηο. 
70}. 111. ὅ. καταραχϑείη. --α 9» 

οοπέιῖο. ῬΕ. 1 Χ ΧΙ. 7. ἐν σελίχει 
καὶ λαξευτηρίῳ κατίῤῥαξαν αὑτὴν, βοσιαγὶ 
δἰ ἰαρί4ε δου βδῖταο ἀε)θοεσυῃί ]δυη. 
-- Ὁ Ηἰρῆ. ἀε)ιοῖο. Ῥε. ΟἹ. 10. 

πᾶ ἀρυὰ δυϊάαπι: κατέῤῥαξας, κάτα 
τοῦ ἐδάφους ἔβαλες, μεταφορικῶς ὁ λόγος. 
Δαβίδ' ἐπάρας κατέῤῥαξας αὑτούς. Αὰ 
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αθυοῖα ἰοσυα ΤΗδοάοσε νοῦῦα ἵν 
ποῖ. δα ϑυϊάδιη δάάυςοις Κυκίοχιι. 1 
᾿Ὑψηλὸν γάρ με δείξας καὶ περίβλεατον 
(8Ἰς οπῖτὰ Ἰεζεημάυμπι ὑτὸ σερίβληττον) 
ἀκοφήνας, ἐξαίφνης ἀπέῤῥιψας. τὸ γὰρ 
κατίῤῥαξας ἐκ μεταφορᾶς τἔϑειχε ἐξα“- 
ρώντων εἰς ὕψος τι, καὴ κατὰ τοῦ ἐδάφους 
καταῤῥηγνύντων. ΤΒοοα. 00. ΧΥΤΙῚ. 
"( καταῤῥάξει, ουρι ἐπερείι ἀείωγδαδιξ, 
ἢ. 6. πιῖδεγωηι τεαδέ, ργαοὶριἑαδὲξ ἐγ 
»ενγηἱοΐσηι. --- ἢΡ3» ἡποιγυο. ἴῃς. δὲ 

ΤΧΧ Ῥεαῖτα, ΟΧΙΙΨ. 16. ἀνρϑοῦ ε 
φάντας τοὺς κατεῤῥαγμένους, ετιρστι οτα-- 
Ὧ65 ἀρ)εοίος. Μιᾶς εἰ ῬΒ. ΟΧΙΥῚΙ. 
1. --- ὙλΌ.» ῬΙΒ. ἀε)ιοῖο. Ῥϑδῖτω. 

ΤΧΧΧΥΙΙ. 48. ϑρόνον αὐτοῦ εἷς τὴν 
γῆν κατίῤῥαξας, [Βχομυπι 67118 [Π ἴεσ.- 
τϑτα 6] 6οἰδιὶ, ---- 2)» οαάο. Ῥβδὶσα. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 295. ὅταν «ίσῃ, οὖ καταραχ΄-- 
θήσεται, 81 σεοϊοΥῖ, ἤθη ρεγέμγδαδε- 
ἐγ. ϑδρΡ. ΧΥΙΠΙ. 4. ἦχο δὲ χαταράσ-- 
σοντες αὑτοὺς περιεκόμνπουν, ΒΟΏΣΕ18 διι-- ἃ 
ἴδῃ αεεοοπάεμίες οἰτουταβίτοροῦδενξ 
1.11.8. Ηδδγοῖ. εἴ [6χ. Ογν ΜΆ. 
Βγοίῃ. χαταράσσοντες, «εριχτυξοῦντες. 
Τῃ ΟἸοβα. ΜΆ Ν. ἴῃ βαρ. δαὶ. Ἰεσία ν 
καταράσσοντας, περιχτυποῦντας. ϑΙῖΊῖττας. 
ΧΙΝῚ. 8. χατίῤῥαξεν ἐκ ἔγος Φόλεμεον 
([ἐχὸ: πολέμιον ὁχ  υἱραῖο, αυΐϊ σε’ε-- 
ἔοπι λοδέλέεπι ἱπτουρτείδίυτ), ἀφίδοεί ἴτε 
δεηίομι ΒοΟβΕΈ]Θτ, 8ς. λίθους χαλάζης, 
ἰαρίάεβ ρταπαϊηί6. - Τηὰδ δριὰ Ηἶδς. ὁ 
κατίῤῥαξε, κατέβαλε. 

ΚΑΤΑΡΓΕΊΏ, αδοῖδο, οὐδδαῦε ζα-- 
οἷο, ἱηλίδοο, ἱπιρεάδο. 0. ΟΒαὶα. 

ῬδΗ. ἐμιρεάϊο. Ἐπάν. ΙΥ͂. 291. καταρ-- 
γῆσαι τοὺς ἄνδρως, αἰ ἐπλίδοαπέ νἱτοθ. 
ΤΡ. ν. 93. χατή ν αὑτοὺς ἐν ἵπατως 
χαὶ δυνάμει, ἑηλεδεδαπέ 11108 οαιυΐϊδξια 
οἵ τοῦοζο. νι1ᾶς οἱ Ἐβάγσ. Υ. δ. Εϑαν. 
ΨΙ. 8. ἐσιμελὼς δαπάνη ἔστω διδομένη 
“φοῖς ἀνδράσιν, τοῦ μὴ καταργηλῆναι, 5δῖιι-- 
ἄϊοθο βιπιῖαβ ἀοηζυν 11118 νἱσῖϑ, τς ἃ 
ἐπιρεαϊαηπέμν. 

ΚΑΤΑΡΓΥΡΟΏ, ἀεαγρεπίο, αἀτ-- 
ξεπίο οδάμοο. ΤΙ ῬΙΒ. οἴπρο. Ἐπ. 

ΧΧΥΠ. 17. κατηργυρωμένι ἀξγύρῳ. 
Ψψυϊκ. υεείμα; ἀγρεπίειΣ ἰατιπὶε. 

ΚΑΤΑΡΕΜΒΕΥΏ, οἰγοπαο, 
υαφατὶ 7αοῖο. ν2 Ηρ. 8 νῈ)» 



ἐχαρίέο. Νυα. ΧΧΧΙ]. 18. εες. 
Α]εχ. ΑἸά. εἰ οσαρὶ. ΜΙ αε 8. κα- 
ταῤῥεμβεύω. 

ΚΑΤΑΡΙΘΜΕΏ, ἀηπηηιεσο, ἐπε- 

πιετο. ὉΤΥΓΙ ἩΠΕΡ. μὲν βέπετα 
γεοέπεεοῦῦ. 8. Ῥαταὶ. ΧΧΧΙ͂. 19. -- 
ἐδ). οοπερίεογ. Οδμαβ. 1.. 8. -- 

ἜΘΘΌ ππεσμα. Νυμ. ΧΙΨΥ. 99. 

- ΡΟ ῬΙΏ. ερατο. Ἰβοοά. Ηοἱ. 

ΙΨ. 14. πατηρῶμήϑησαν, ἈΡὶ νὸχ 
ὃ Οταςᾶ Ἀ. ]. οοπ)εποδοπὶδ εἴ οοπυετ. 
Σαἰδοπὲς ποϊ᾿σῃοῖα δαϊυποίδση Πδραῖ. 
σου, [,οχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. οχ Ηδθδσν. 
ποίας ἢ. 1. δέραγαγε δὲ, 8. δεσείετγε 
δουτίαἰδοπὲς οαμδα, ἀλᾶς ΓΧΧ ἢ.]. 
γοοῦδ συμφύρεσνδα: υδῖ διηΐ. ϑυ θεῖ. 
καταρίθμησις Ἰορ᾽τὰΣ δριὰ «]οϑερῇ. ο. 
Αρίοι. [40. 1. ᾧ. 21. 8. Ρ. 452. 

ΚΑΤΑΡΟΜΒΕΤΌΊΏ, υοἷνο εἰ οἱν- 
σπεασο ἐπ ταούμπι γλοπιδὲ, υαφατὶ ζα- 

ς εἷΘ. ὙΟΧῚ ΗΙΡΙν. ἃ 5», ἐξαρίίο. 

ἀ 

Νυα. ΧΧΧΙΙ. 138. χατερόμβευσαν 866. 
ψαῖ. 
ΚΑΤΑΡ̓ῬΑΚΤΗΣ. Υια χαγα- 

βάκτης. 
ΚΑΤΑΡ᾽ Ρ ἘΜΒΕΥΏ, οἰγοιαρο, 

σαρατί γαοίο, ἩΔῪ ΗΤΡΆ. 8 μὴ» ἐκα- 

εἴο. Νυτα. ΧΧΧΊΙ. 13. υδὶ 8}}} χαν- 
ερόμίβευσαν, 4111 κατεφέίμβευσαν ἈδΔθδΠΐ. 

ΚΑΤΑΡ̓ῬΕΏ, ἀεβεο. ἽΝ 

ΒΙῬΆ. ογμοῖο. 1 ϑδτῃ. 11. 836. Οοχα- 
τουϊδεῖβ ἤσπῖρο, αἱ Ρυϊαίυν, ΠἰοΣ 8 
Ῥάϊθῖι εἰ Βοθον εχ ἍΝ ΟΠ οἰ Γ 

ἈΥΣΣ. Ἐοσίδθθα φυοαὺθ Ἰοροσυπὶ 

δὴ". Τγαδιθεπίο Ταπίαπι, Ρ. 107. 
ποῦοΏ τω Ῥ» Μ6͵Θ, ΟΟΘΙ(Α588 
γάοηϊζηχ. ἘΕχ δος ἰοοο βυτηΐδ ν]- 

ἀεῖας φίοοθα Ηδεγομὶ : χαταῤῥεῖν, 
ὠναλίσχεσϑαι. --- ππρῦ Ω͂ Ηρ. 8 

ὃ τττω» ἀε)εοίο πιο, ἀεργίπεον. βϑγτητα. 

Ῥεαΐω, ΧΙ.Π1. 5. υδὶ χαταῤῥεῖδ "“ἀ6 
δηΐταο δαμιθιζοσα ποδί πιατοτε οὕς 
Μοὶ, ἱτιρίοπε τεάαξ. --- "» ἀϊβέμο. 

βγιση. [ε6. ΧΙ͂Ρ. 1. Αἀάο 4 Μδοο. 
ΥΙ. 6. 

Ο2 

21] Καταῤῥυίο. 

ΚΑΤΑΡ̓ῬΗΎΝΥΜΙ, οὐπέμρο, 
ἀϊεγηπερο, ἰασετο. ἣ' ΓΝ. "πασῖι- 

ἰοβᾶ 8. γεδαγοΐα. 08. ΙΧ. 5. χατεῤ- 
ῥωγότας βες. ΑἸ. οαἰοεανπεπέα ἴαοε- 
ταΐα. 
ἰπ Οοἰδί. Ἰορίτυν : κατερυγότας, δὲ 
ῥερυγμένου. Ἡδκδγοῖ, μαροῖ: χὰ 

ἐηγότας (1εβ6 κατιξῥωγύτας), διεῤῥηγ- 
μένους. --- ῬΙΩ, ἀπμίοσοάο. Ῥτονοσῦ. 

ΧΧΥ͂ΙΙ. 9. χαταῤῥήγνυται δὲ ὑπὸ συμ- 
«τωμάτων ὑὐπρεὰν τεῤεθον δυΐοη 68» 
εἶθ απῖα. Ἐδοῖα δὰ ἢ. ]. . 
ΤΊΒ τηοπεϊξ, 6 Ἰοὺ οΡ. ΧΧΙΠΙ. 21. 
(δὲ ὺνν» δοίδευγα, τοαάϊτυν 

διεῤῥηγμένα) 85:18 Δρράτεσβ, ,ΧΧ νο- 4 
οἶδυαβ ἡὴ ΡΠ, ἀμίσεάο απιοὶ 

“εἶ, ἴῃ ἀπδὰ ΟοηδαίίΒ ἰορ᾽586 

ΠΥ ΓΙ 
ΚΑΤΑΡ ῬΡΎΊΠΤΩ, ἀε)ιοίο, φ»γαοῖ- 

»ιίο. Ὁ) γι λὲ ἡυαποίμι, ἰαηριέδοο, 

“"ἤαοοεεοο. ϑϑγταταδοῦ. Τδοοᾶ. [68.ὕ 
ΧΧΙΝ. 4. κατεῤῥίφη. --- ᾿Ξ, οὐπ- 

ἐωρο, “20. ϑγτατωδοι. Ῥβδὶπι. 
ΕΧΧΙΝ. 6. νιάθ βὰ καταῤῥάσσω δὰ 
ἐδῃάθσῃ νοῦ. ΟΟΠΒΘαΌ ΘΒ ΡΟΩΒ06- 
τυπῦ ῥὑτὸ δηϊεοθάρηϊε : οὐπαμαδεαπαο 
ἀε)εοεγεπί. -- τι Ηϊρῆ. ΤΏ σεῃ. 

11. 1. ὅϑ6ρ. ΧΥΤ. 19. χεύσος ἀσηνὴς 
καταῤῥιπτομένων σετρῶν, ΒΟΏϊι:8 ΒοΥτΪ- 
Ὀ11Π14 ἀεολεπέϊεπι ρείγατιεπι. Ο]οεβ. 
ΜΞ. π᾿ δ8δρ. χαταρισγομένων, χαταπιτ- 
φύντα. 

ΚΑΤΑῬῬΡΟΙΑ, ἀεβακια. ἘΡΥΘ ν» 

ἐογτεπίες, αἰυεὶ ἀφμα. Αι. Ῥπαΐῃι, 
ΟΧΧΝΥ. 4. -- Σ9591} νίαν, ἠωμεπίεα, 

᾿βιεπία. χα. Ρβ. ΟΧΧΥῚΙ]. 44. 
ΚΑΤΑΡ̓Ῥ᾽ΟΦΑΊΏ, σδρογδεο. »)}ν» 

ΑΤΔΌ. ἃ: ̓ 45 ἐπδετία ἤπρια ἐπ ασμαπε, 

εαφμα πιοίϊαία, δογὗεο. Αγυ. «08. 

ΧΧΧΙΧ. 33. καταῤῥοφῶσιν.. Μυ]ραῖ. 

ἰαηιδεπί. ἙΚαταῤῥοφέω Ἰερίτας δρυὰ 

ΗΙΡΡ. ἂς 1,οεἷβ τὴ Ηστω. Ρ. 416. 6. 

Αἴδοη. Ὠείρα. ρΡ. δ68. Ὁ. 
ΚΑΤΑΡῬΥΕΏ, ἀεβωο. 2)» οαἴο. 

76:. ΨΙΠ1. 18. σὰ φύλλα καφεῤῥύηχεν, 

Ῥεγαμπεὶ μὰς, φυοὰ ἴῃ ΟἸ]οθα. " 



Κατάρῤρῥυτος. 

α ἔοἸϊα ἀξοϊεγωπι. Ἰιεχ. Οὐ ΜΒ. 
Βγδπι. εἴ ϑυΐάδε: χατεῤῥύηκιν, ἐσάπη 
(116 ᾳῃσᾳυθ ΗΘ βγο η8), ἠφανίσϑη. 

ΚΑΤΑΡ̓ῬΎΤΟΣ, “4, ἐγγί- 
βαίως. 9 Μδοο. ΧΙ]. 10. λίμνην κα- 
τάξῥυτον αἴματι, εἰαρτιατα ἤμεπδ βδῃ- 
“απο. 

ἘΛΤΆΡΤΙ Ζῇ, οοαρίο, ρεγβοίο, 
Ῥατο, αἀἴδροπο, ἐχείγωο, ἐαὀδτίοο, ἤγριο, 
ὑμπάο. τα ΡΒ. ἃ 557 Ῥατεγε ζ- 

δ οἷο. Ῥϑαϊτα. ΧΧΥ 11. 8. φωνὴ χυρίου 
καεαρτιζομένη ἐλάφους, υοῦ Τοπιϊπὲ 
Ῥεγβοίομς σεγυος: υδὶ καταρτίζεοϑαι 
ποίδὶ : αὐ ρΐεπεπι εἰ ροτγζεοίεπι 
μαγίωπι ρεγάμοενο, ἀαοταδατηοάυτηι 
εἴ νοχ Ἡδργαΐοσα ποίαϊ ραγίμηι 

᾿πάγευανε. ἴῃ ἘΔ. Θιυιϊπῖα Ἰερίτυν 
μαιοῦσγαι. Ῥοῖδεί ἴλτηθη ἴδηι νοσίὶ : 
Ῥος Ἰονιϊπὶ σοηβγπιαί σεγυος, ἢ, 6. 
Ῥεαϊδυ8 νϑϊ]οοϊαΐθα οἵ ἤγιιϊδἴοσα 

οἰ τρυϊε. --- ον, Διπάο. Ῥβαΐπι. Υ11]. 

8. ἐχ στόματος νηκίων καὶ ϑηλαζόντων 
κατηρτίσω αἷνὸν, δχ οΥΌ ἱηΐδηΐυτι εἰ 

ἰοϊδπϊυνα ραγασίὲ Ἰαπάειι. ---- 17 αὶ 
ἼΔΩ. Ῥααΐτω, ἰΧΥΤΙ. 10. ἠσϑένησε, 

σὺ δὲ χατηρτίσω αὑτὴν, ᾿πῆττηῃα οταῖ, 
ὧχ δυΐοτι ἡἸ͵νασὶ 116. ΟἿ 1 Ῥείυ. 
Ψ. 10. ῷ Οογ. ΧΙΠ]. 11. Ἐσοάστι 
ΒΘΏΒι. αυοαῦθ χαγαρτύσαι οὐδοῦ . 
Ἡδδγςοῆ. κχαταρτύσαι, κατασκευάσαι, 

ἃ τελειῶσαι, στερεῶσαι. ϑαϊοεξιΒ ΤΏΘ8. 
Τ. 11. ν. 61. εἰ Ε΄. Βεσπασγάιυβ ποῖ. 
δ ΗεβγοΒίαπι βου θεηάυπι σδηϑθηξϊ 
καταρτίσαι, 861 οὐ ϑυ δε οἰίδχῃ 
χκαταρτύσων ΕΣ ϑόρῇοςϊδ Ὄχροῃδῖυγ 
«΄ρασχευάσων, εἰ Ἡ ΕΒ ΟἾΐο κατηρτυκὼς 
τοἀάδίυν τελειώσας, δ] αἱ ἢϊς ταυ- 
τληάνπ Ὡοὴ νἱἀεῖυν. 8. ΠΓΧΧῚ]Π]. 
17. σὺ κατηρτίσω Φαῦσιν καὶ ἥλιον, ἴὰ 
“ρεγεοϊδίξ Ἰασοτα εἴ βοίθη. Ἡ θυ οὶ. 

4 χοαιτηρτίσω, ἐποίησας, ἐτελείωσας. ῬΒΆΪτι. 
ΕΧΧΧΥΊΤΙΙ. 86. ὡς ἡ σελήνη κατηρ- 
σισμάνη εἰς τὸν αἰῶνα, ἰλλησδτα ἰυπα 
υῇτηιαία ἴῃ βερου]υπι. --- 7)», δεγ ες 

ἐμα. Ῥδαῖτα. ὨΧΧΙΧ. 10. 7.9 Ἀ. 1. 
ἘΓΧΧ Γπιουρσγεῦθρυβ νϑγρυπι ν᾽βύχη 
εϑέ, ἐιυΐ ϑαπάθηι οὐ 1).) ἀεάοτυπί 
ποδοπεση, δυΐ Ἰερογυπξ Ἰγτν φυοά 

ἴῺ 4116 αὐυοαυδ ]Ἰοεῖς 114 νεγίυπί. 
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Εἰβοδετο δὰ ϑιοοκη Γχ. Ηεῦτ. 'ρ. 
“535. Ἰερῖ556 ΥἹΘΘΠΓΏΡ ἜΡΡΡΙ νιᾶς 

α(ἦ Β. 1. Ἀοθεῃχα ]] γυχη." ---- ΠΣ. 7 

Ῥεγοαϊο. Ῥβαῖα. ΧΧΧΤΙΧ. 9. σῶμα 
δὲ κατηρτίσω μοι, σοΥΡυ8 δυΐοεπι »άα- 
γαείὶ νοὶ αἀϊδροφι δίς ταϊῃΐ, 86. δὰ βεσ- 
νἱοηάυῃ. ΤΧΧ ἱστοῦ σζομογαὰβ 
οχροδυογυπῖ, φυοά Βρϑοϊδὶὶυβ ἴῃ εΧ- 
ἴὰ Ηφῦτ. ον» σουϊοβ ροῃϊαν. (αρ- 
Ῥ6]]ὺβ ἴῃ τς. 5. Ῥ. 760. οοῃ]ίοϊξ 16 - 
ϑοηάμπι χατηρτήσω, ἢ. 6. αἰϊέσαςείε, 
“Δευϊισὶδίξ, ἃ καταρτάω, διδρεπάο, αἐ- 
ἶρο, δῷᾶθῃ8 : τηδποῖρία οπὶ βαπξ 
Ἔοτο 880 ἀδνϊ ποῖ, οἱ ηιϑεὶ αἰ ραία, 
δἴηυο ΔὉ εὖπ8 πυΐα ρεπάοπεδ εἴ 4π8-- 
8᾽ ΒΌδΡοΠβα. 6 δὸς οπ)θοοΣα 
ὙΔΙΗΪ Ὠἰμαθ δυάαχ νἹάδίυν. ΟΥ. χϑὸ- 
αι Βεομσίδηϊ Ὠτδίγ. ἀ6 Αὐυείϊοσϊκα 
ΠΧΧῚ Τηϊ Ὁ. 37..--ὴγθ,, ορεγον. ΑἸ]. 

ἘἜχοά. ΧΥ͂. 17. κατοικητήριον, ὃ χατηρ-- 
τίσω, ἀοιμ! ἄτα, αὐοὰ ἐτεγπεσιἐέξ. 
Ῥραϊη. ΟΧΥ ΤΙ. 31. δυναρνώσον ὃ ϑγεὸς 
τοῦτο, ὃ κατηρτίσω ἐν ἡμῖῆ, τόθογα ΒΘ 
Βοο, ᾳυοὰ εαείγεσἐδἐξ ἸΠΓΟΓ ἢοβ. Δ]. 
θὲ μδθθαξ : ἐγέχγῃνας, 7αδτίοαείῇ. ---- 
τῳ ΡΒ. ἀΐδροπο. Ῥβδίια. ΧΎΙΣ. 

86. καταρτιϑύμενος τοὺς πόδας μου, ὡσεὶ 
ἐλάφου, ἀϊδροημδηβ ρεὰθβ τηθοβ, ἴ8} - 
4υδη οογνοσιη. γιὰ βυρζὰ 8. ν. 

Ὁμἦτι το υϑϑ:  Οδαϊὰ. 
Ῥδὰ, οἱ Πρ. αὐδοίυο, ον. Ἐπάν. ἸΨ΄. 
12. τὰ τείχη αὐτῆς κατηρτισμένοι εἰσὶ, 
ΤΑΊ οὰ8 τεοοποϊππαίῥ δυπῖ. ψ͵αα ὲ 
εἴ ν. 18. 16. εἰ ὀοηξ, Νεῖ. ᾿Υ͂. 7. 
ὉΔῚ ταυτόσγυσα, αὐ ἰδὲ χατηρτιμένα 
ἀϊεουπέυΣ, αἱ διασφαγα! ἀναφράσσεσϑαε, 

οδείἐρατὶ, αἰσιπίαν, οἐ ΝΕ. 
ΝΙΝ 1. δὲ ἀδ ἐἰϑάοπι τοξοσίοσ : καὶ εὖ 
χκατιλείφϑη ἐν αὑτοῖς πνοὴ, εἰ ΟΝ Τ᾽Ὲ- 
᾿δηφμοδαΐων ἐπ εἰς τωρίατα ὁ αἱ αὖδο 
τὰ τεϊχὴ κατηρτιαμένα Ἐβαγ. 1. ο. αὖνεξ 
τηἱρὶ, χμὶ ἑἰα τεοοποίππαξ ἀαὔχειο οὗ- 
«φέδραίὲ σιρπὲ, πὰ πυΐϊα ἐπ ἥδ τερδισα 
τοἰοία δἰ. ΑὉ δ)ιιθηλοαὶ πιυτῖϑ τλ6.- 
νὰ ἀραισύῃνε ἀοβυπηβῖ8β6 νῦν ΑΡοῦ- 
τοῖν 1 Οοςν. Χ. 10. υδὶ ᾿ξ : καὶ μεὴ 
ἦ ἐν ἡμῦν σχίσματα, ἦτε δὴ Χατηργισμένο, 
ἐν τῷ αὑτῷ νοῖ, καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 
Οοπᾶ δὰ ἢ. 1.1,. Βοβ. ῥ. 132. Εδάᾶς. 
Ὑ. 11. βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραὴλ μέγας 
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ἄτοια. 1199. ΨΊΔο εἰ 3 Μδοο. ΧΙ]. 

Κατάρχρ. 
α ᾧχοδέμησεν αὐτὸν (δε. οἾἶκω) καὶ κατὴρο 

τίσατο αὐτὸν αὐτοῖς, ΤῈΣ 16γ88]15 τπαρ. 
Πο5 τοὐδιβοανῖς ᾿]Ἰοτα ν ἀοτησηα), 
εἰ ἐχείγεσιὶ οδτὰ 1115. νᾶ οἐ Ἐάν. 
Ψ. 3.9. 11. ΥἹ. 14. --- ἡ ηῷ Ρὶυν. 

,βιπάανεεπία. Ῥδαϊνα. Χ. 3. ἃ σὺ κατ- 
ηἡρτίσω, αὑτοὶ καϑϑεῖλον, α1ὦ ἴὰ 62- 
σίγιισιξί,, 111 ἀοσιιχογυηῖ. 
τυπὶ στ δυΐ ἘΦ» φμς ρο- 

διελεέϊ, αὶ Γγ «). Ῥοόπετε, ογάδπατε, αἀἰ:- 
ὁ Ῥομεσχε, δαῖ ΓΝ 8 ΠΙᾺ, εἴ ἢ 
ῬΓο ἽΦ Ν Ῥοβίξαπι 6586 στε ἀοσχυηῖ. 

'- πον Ζιαίεπίο. Ῥβαῖτα. ΧΥ͂. 6. 

κατάρτισαι τὰ διαβήματά μου ἐν ταῖς 
τρίβοις σου, ἥγνια ΠΥ ΥΘΒΒῸΒ τῆ608 ἴῃ 
βουηξεβ (15. Οομπξ, Οἀ]. Ἱ. 1. εδὶ 
Ἰποοάοξεῖιβ χαταρτίζετε ἱπίοΥ Δ] 18 
ῬΕπΘ Ὄχροηὶ στηρίφετε, Ὧ6 56. 81- 
ἐΓΤῚ ἢ ἐν τινὶ παραπτώματι. 

Ὅσαῦ εῦε. 1. 18. 

ε ἘΚΑΤΑΡΡΧΩ, ὕπρεγο, ἀοηιέπον, 'πᾶ- 

“΄ ἄσπενυγ;. Εἶ παξορχανα;. Ῥέβεὺν 
ποῖο, ᾿πιορὶο, γταοῖπο. "Ὑ Ὡπ 

Ἡπῆρ. δηρετίππι πεϊλὶ δρπιο. ΝύτΩ. 
ΧΥ͂Ὶ. 13, --- οὐ: 908]. 11. 17. 

Ζαοδαν. ΥἹ. 18. 1Χ. 10. --- ϑγνυ, 
οοἠέδεο, ἀρομεῖποτ. 1 ϑαϊα. ἴΧ, 17. 
Οοχαρῖαῖ. χατάρξετα. ΑἹ. χκατάρξει. 
γοχ χατάρχομαι τεοῖα ἢ. Ϊ. δὐἀἰίατα 
μαθεῖ ποϊομοτη ἀμγὶ ἐπιρεγὶδ. ---: 

ἀ ΠΤ- Νέεβοιι. ΙΧ. 48. χατῆρξαν ἐν 

αὐτως, ἀοπείπαδαπέμν 1116. ---- πυγύ, 

ἑποοϊκχεῖΣ. Ναδύμι. 1. 12. χατάρχων 
ὑδάτων πολλῶν, ἐπερέγαπε 8618 τηιι]- 
5. Τυοιπιῖο πα ἴο6, απδῦλ Βιοὶϊι5 
ηποηπα δβεουΐηβ ἐβί, δὶς ὃχ δ 

Ὁ). δ εοῖο κ᾿. ἐβθσίοδαγαπί 

ὌΝ οὔ Αταῦθ ἱπίογργείϊδίυβ 

οδῖ, δ 98ἱ αἰ ν᾽ βίτη Ἰερεγοίυῦ χατ᾽ ἀρ- 
χὼν χ- τ. Δ, ἀε ργἱποὶριὶδ Βεὰ [Ὁπῶ|:- 

εθυϑ᾽ (1 φυσαια ὅγτυθ βῖηθε ἀυβίο 
6χ οογτεοείομθ ᾿ ψ6οοῦϊ] ἘκΔοβθεη].) 
τα] ΐασιπι δηδτσα. 4 Νίδος. 1. 238. 

χαταρχομένου ᾿Ιωνάϑϑου, 86. ᾧδῆς νεὶ 
φδὴν, »γαοίπεμέε “Φσμδίμδηθ. 
φιοαὰδ Ἑυτ!ριὰ. ἩδουΡ. θ84 Αἱ.- 

Ἰμεβθ- ργοίονο. 

5ΙΟ 

87. οἔ ΟΠ δυρτα 8. ν. ἄρχω εἰ 
ἐξάρχω. 3 Μδος. ΙΝ. 40. κατήρξατο 

ὧν ἀδίκων. 1,δἴπυδ νοσεῖ: ἐμὸς 

ΚΑΤΑΣΒΕΝΝΥΏ, ΝΥ͂ΜΙ, εκχίϊη- 
ὅπο, οοπερέδοῦ, δθάο. ΤΊΝΙ Η;ρἢ. 

Ῥγον. ΧΧΥΠΙ. 4. χατα- 
σβίσει αὐτάς. 80. ΠῚ ἐὲ ποίδι οἰδτα 

ΖΔαπαυῖ!, οἱ Δἀμίθείαν 6 ν]ποσίρυϑ, 
4ᾳιὲ οδάποσυπίυΓ 6. οοβἰθβουηῖ. 
γιά δα Ἀ. 1. δοδυϊιοηδίαι. Νοῦ, 
τηαῖο ἰΐδηι!ςε βοηδυῖα ἢ. 1. Ἔχργου- 
81896 νἹἀθπίυτ. --- 2)» ἐαείίπρσποτ. 

ΑΙ. εἰ ΣΙΧΧ μος. Οορὶ]. 1 ὅϑδζω. 
[Π]- 8. χατασβεοϑῆνω. 
ΚΑΤΑΣΕΙΏ, οοηρποῦεο. 1 Μδρς. 

ΝΙ. 838. δύο μέρη τῆς καριμβολῆς χα- 
φαδείοντες. ψαυΐκας ἐνδις ἐχεγοϊέμδ 
οοπεπιουεῖε. Ὦγτδσ. Υ. 14. ὉὍΝῚ ποίδξ 
ογίδτατε, οὐἱδγαπάο ΣΡαγζεῦε, αἴ Θὔδτη 
νυ. εἰ ϑγτυϑ ἐχρτϑεϑοσαπί. Νοἢ 
ἸΔΙΏΘΙ ΤΟΡΙΡΏΔΓΟΙΩ, δἰ 4018 ἈΓῸ 
κατίσεισαν, αυοὰ Ναῖ., κατί- 
στρωσαν ΤΕΡΟΠΕΘΤΟ τα Δ]]οῖ. 

ΚΑΤΑΣΙΓΑΏ, οοηοεβοεγε ζασδο, 
[ΠΏ Ῥαβεῖνο οοπέοεδοο. ΓῚ Ἵ γεσραὶθ 

ἔατηα. ἐχοα. ΤΒοοά. εἰ ΟΧΧ Ες. 
ΧΧΥΊΙ. 82. τίς ὥσπερ Τύρος κατασι- 
γηϑεῖσα ; ααΐδ εδῖ, α΄] ἰαπαύδτι ΤῪ- 
τὰϑ οὐνεμέμ ὃ ῬΊ]αῖο ῬΉφα. 1. 107. 
Α. 

ΚΑΤΑΣΙΩΠΑΏ, «“{ἴδο, ἱξ. “ἑἶενε 
ἱ)οῖο. νυ)» αδερογδεο. 500. ΧΧΧΥΙΤΙ. 

40. ΝΠ Αἰ Ὶ Ἰορεγυπί, βοα 86}- ἐ 
δ πη ἘΧΡΓΟΒΘΕΣΌΠΙ. ---- [ΠΌΤ ΗἸΡΒ. 

ἑασεγε ζποῖο. Νατα. ΧΙΠ]. 81. ψυὶα. 
ΟΟη ΡΕΒΟΘΉΣ περ ΠΈΝΤ᾽. --- ΓΤ Η;:»ἢ. 

Ἰάεια. Νϑβετι. Υ111. 18. --- ΠΟΤ 

Ηἴρβ. ἃ ;γ)» οὐϊυϊοὶ χασίο. (οὗ. 

ΧΧΧΙΧ. 17. υνὶ Χζατασιωσᾷν οχ δἀ- 
ἡυποῖο σιήξγτε, ρτίυαγε ποῖθῖ, Ὠἰδὶ 
αεῖ8 πβικζθεγε ΤΑ}, ΘῸΒ ΔΟΟΘΡΪΒ86, 
80. δἱ εϑϑεῖ ΓΙΌ 8Ρ [ΠΌΤ φιοὰ 

δἰϊοεκέϊενι ἐπηροπεῦε Ὡοῖλῖ. ΝΌΙΩ. 
ΧΙΠ. 81. -- ΔῸΣ ΡΙΒ. ἐσφοίπάο. 

ϑγια. Ῥμ. ΧΧΧΥΊΤΙ. 16. χατε- 

οδ 
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αδιώπησαν. ιὰδ ΒΌΡΓΑ 8. ν. ἄφωνον 
“οἰΐω. 

ΚΑΤΑΣΚΑΉΤΩ, εὔοάϊο, ἀείοάίο, 
δι οάϊο, ευεγίο, ἄἶγμο, ἀευαξίο. 
512» Ῥεγάο. 3 Βερ. ΧΧΙ. 8. --- 

»» αδεοὶπάο. Αταοϑ 11]. 14. κατα- 

σχαφήσεται τὰ κέρατα τοῦ υυσιαστηρίου, 
αοείγμοηΐμν ΘΟΥΙΔ 8 (Δ ΥῚ8. ---- ὉΠ, 

ἀεείγμο. ἴπο. οἵ ̓ἰτι ποπη}}1} ὁ ὅϑϑτη. 
ΧΙ. 256. 1 Βορ. ΧΙΧ. 10. τὰ ϑυσια- 

ὃ στήριά σου κατίσχα ψαν, αἰϊατία ἴυ8 
ἀεείγσεγωεπί. (061. 1,. 15. κατεσχάφη 
φὸ τεῖχος, αἰγμῖδ 6εὲ ππιρὰδ. Ὑὰς 
εἰ Εσοοδ. ΧΙΠ. 14. --α ΓΟ’ 

ἀεείγμοίίο. Αταοβ ΙΧ. 11. τὰ χκατε- 
σχαμμένα. (80. μέρη) αὐτῆς ἀναστήσω, 
Ἐδτε εἷυ8 αἰγμέαϑ τυγϑυ8 εὐίσαπι. 
οὐξ Αςί. ΧΥ͂. 16. -- Ὧν ΝΙΡΒ. 

8 Γ}"» οοπιδιγον. Ψ6τ. 11. 156. Νοη 

Ἰοροσιπί ΓΤ) γα] ἡν » συοὰ 

ς ΜιοΒδδΙ͂Σ νίϑιιμι οϑὶ, βορὰ ἀοσίνασυπὶ 
8 ΙΧ) ΟΒαϊά, υαδέατε. ἴτὰ εἴ ϑγτωμι. 

πῃ Ηεχ. ϑ'γτίδοῖβ. ---- Υ 7)» ὕῦαπβο, 

αἶγμο, ἀοείγμο. Ζυὰ. Ν]. 28. [πο. 
Ζυά. 11. Φ. 2 Ῥαγν. ΧΧΧΙ. 4. 7υάὰ. 
ὙΠ]. 17. τὸν αύργον κατίσχαψε. Ε΄6- 
ΒΥ0ἢ. χατίσχωψεν, κατώρυξεν. 6. 1. 
10. ἐχριζοῦν, καὶ κατασχάπστων, καὶ 
ἀπολλύειν. ---- ἜΣ Ἴ ΓΥ» ΡΙΉ. 

εἰ Ηρ. ροταϊηδίβ ΠΠτοτῖ8 Ὁ ΓΤ; 

ἀ πάο, πάν. 161. 1.1]. 13. κατασχακ- 
τόμενον χατασχαφήσεται. 1, αἴ. 5. }702- 
δίομα τεβοάϊείων. Οομέοσς ΕὙΏΟΚ. 
ΤΩΡ. Ρ. 14. - ἢ» ἀεοοῖζο. Ἠοϑ. 

Χ.4. Ἐπί) νὸχ Ηθῦσ. ἢὶς τηθ- 
ἴαρῇ. ἀεείτμ γε ποῖαί. ---- γχχῳῷ ΡΙᾺ. 

»Ῥεγάο. Ψετ. . 10. Ατγὰρ. στῶ, 

εγαίοαυϊὶ, ἐχαίἐγραυΐϊ. ΟομΐεΣ αεη. 
ΧΙΙ͂Χ. 6. 
ΚΑΤΑΣΚΕΔΑ ΖΩ, ἀἰδρεέγρο, εἴδτα 

ε ΘΟΉδΡετβο. Ὁ}. Ἐχοὰ. ΧΧΊΥ͂. 8. 

κατεσχόδασε τοῦ λαοῦ, οοπδρεγρεδαΐ 
Ῥορυϊυα. Απίε τοῦ λαοῦ ΒΌΡΡΙ6"- 
ἄυμ 6βῖ ἐσί. 

ΚΑΤΑΣΚΕΠΑΣΤΟΙΣ, οοορεγίμξ. 

214 Κατασκευάξαω. β 

δι κ» ορεγίπιεπένι. Ααυ. 866. Ηδεχα- 

Ια, ΧΧ μος. Οχοῃ. εἰ [ 108. 
Νιυ. ΥἹ]. 8. 

ΚΑΤΑΣΚΕΙΠΤΟΜΑΙ, Φρεσμΐον, ἐᾷ τς κυ ἐς ρα ἜΣ κἰδόρεθέι 

δαπι, χατασχέψασλδαι 866. Καῖ. οἱ 
Οομρ!. Οὐοηΐοῖο, χατασχάψασιλαι 
Ἰεροπάπιη 6886, 60 βθῆβι., αυο δὲς 
γοχ δρυὰ ΙΤΧΧ Ἰορίζυν 6γ. 1. 10. 
ἙΕάϊτ. ΑἸά. αρεῖ χαταστρέψαι, αιι85 
ΤΑΙΗἱ ψουϑῖο δ] ἱπίοσργοι 8 6898 
νἱἀοῖυγ, Μυϊραῖ. μέ ευεγίετεί. ---- 
“Ἤν, ἐπρίογαίίο. 709». ΧΧΧΊΧ, 8. 

κατασχέψιτα. [Ἔαοτιης "ἢ Γ δε 

τδᾶ. ἬΣ, ἐτρίογατε, χυοὰ τερυ8 

νἱἀοΐαν. --- ην» αγοεπάο. ἴῃς. 

Ψψυά. 1. 92. κατεσχίψαντο. ϑ'΄6α Τγ4]6 
δα μδῆς νοοο Ηοῦτ. σαοϊδίαμι οδὶ 
ἱπ Ηδφχδρ]8: Ρεγμος μοίΐυ8 δὰ 

νεῦ. 38. υἱ Ἶατι ορϑοσναν 

Βοραετεἰπίυβ Βορεσίοσῦ. ΕἸΟΒΠοσΏ. 
ΡἸ, ν. 2391. -α ὅλ ΙΒ. ἐσρίονο. 

206. ΤΙ. 2. κατασχίψψασναι τὴν γῆν, 
υἱ οτρίογατεηξ τοτυϑτα. Δ οἱ 7}υἀ. ἃ 
ΧΥΠΙ. 2. 14. 17. οἱ αἰ]. ---- Ἤν 
ἴάεαι. Νυπ. Χ. 83. ΧΙ. 8. (ο8. 
Ἰ,. 18. τοῦ κατασκέψασθαι ἐν τῇ σοφίές 
αερὶ πάντων, αἴ ἀἰϑρΊοΟΓΕτΩ ἴῃ βαρ θῃ- 
ὯΔ ἀδ οἸμηῖρυβ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ, ἀρρατῸ, ζαδτὶ- 

00, ΟΥ̓ΘΟ, γαοῖο, ἐαδέσμο. κ)}0» φμα- 

τῸ. ὅγυωτα. Οοΐ. Χ]]. 10. χατεσχεύ- 
ασε, ἈΌῚ γε] χατασχενάφειν εβῖ ορεγαπε 
ἄαγε, νοὶ βἰλϊυοπάυτη οδδϑί, δύση εἷ- ὶ 
ταὰϊ βοαι 6 ἢ8 ΝΣ) οχρηγαεσα νο- 

8868. τ ΜΝ σγεο. 68. ΧΙ, 28. 

ϑεὸς ὁ κατασχευάσας τὰ ἄχρα τῆς »ἣς» 
ἤθιιβ, αυὶ ογεαυϊ οχίτειοδ ἴθσσε. 
Ιρ14. ΧΙ. 7. Οομέ, βαρ. ΙΧ. 2. 
ΧΙ. 26. ΧΙ]. 4. εἰ Ηερε. 111. 4. 
- 9 ἢ Σ Ηρ. ἃ 13: Νυχα. 

ΧΧΙ. 427. ἵνα οἰχοδομηϑῇ καὶ χκατα- 
σχαυασλῇ «όλις, αἱ παϊβορίαν εὲ ε:- 
σίγμαί" ὈΓ 8. --- λον ὕόγηιο. 168. 



Κατασκεύασμα. 

« ΧΙΗ͂Ψ. 7. ἐγὼ ὃ κατασχευάσας φὼς καὶ 
ποήσας σχότος, ΘΡῸ, αυἱ ογεαυὶ 1» 
σε, εἰ ἔδεὶ ἴδηοῦταθ. []6. ν. 9. 
-- 5. ὅγπ. Ρε. ΧΧΧΙΧ. 9. 

- πΠΌν "αποῖο. 8 Ῥαν. ΧΧΧΙ͂Ι. δ. 

χατεσχεύασεν ὅτλα «πολλὰ, ζαδτηιοαδαΐ 
ὍΣΤΩΣ τη} 5. (οπί. Ερ. ὕ6Γ. ν. 80. 
1 Μήκοοδρ. Χ. 6. 21. ΧΥ. 7. Ῥυον. 
ΧΧΙΠ. δ. χαεεσχεύασσα, γὰρ αὐτῷ 
πτέρογες, ὉδῚ δἰπα ἀυ]ἷο Ἰεροπάιπι 

ὃ εϑξ αὑτῷ στέρυγας, ρεππας εἷδε αὐάιάμ 
5. Ζρίανεί, οὐ κατεσχεύαστοω Ῥοθὶζυσῃ 
δἷὲ ΥἹ δεῖνα νοὶ ροίϊι8 πιϑᾶϊβ. δὶ 
αὐτὸ Ὀδϑεῖνγε δοοίρίϑιμάμτη οϑθεῖ, 
Βοεῖθοτα ἀοθεϊθθοὶ κχατεσχευασμόάναι 
εἰσὰ, αἱ τοςσία ομδεσνανὶϊξς δὰ ἢ. 1. 
δερεταβ. --- γ΄» οὐ. ω8. ΧΙ, 

19. --- Ἰ3 0» λαδίο. 1 Βερ. ΥΊ. 18. 

χκατασχευάσω. [ἴα Βιο] 108 ἸΤσουι- 
ταϊπτη ϑεσπίιϑ. 56 [ἢ ΟἸΩΠΣΡΙ8 

ε ἸἰὈτῖ5 101 Ἰερίξυῦ χατασχηνώσω. Ϊ,8- 
διῖυν ῥτεαεΐοσεα δρυὰ ϑ'υυαιηδοβυσα 
..οὉ. ΧῚΠ. 4. υδ᾽ νεῦρῖβ κατασχευά- 
ζοντες ἄλογα πΪΉΠ] τεθροπάεϊ ἴῃ (οχ- 
ἴι. Ἡδερτ. ϑιυιξ διίΐοτλ μδὸὸ γερὰ 
ΟΣ τὴδδ βοηθοί 4118 1 ΟΥΡΓΘΕΒ, 
ὃς. Ρεγεπει: δὰ Ἣν ὙΣῊΩΣ ο0π- 

οἑππαίογει πιεκπαοὶδ, Ἰηϊῦο σοχηχιη- 
8. Υ᾽άα βιρσα 8. ν. ἄλογος. ἘΡ. 
εν. ν. 7. χατασχευάζουσι στεφάνους, 

ἃ Ῥαταπὲ Οοτομλβ. ὅδρ. ΚΠ]. 27. φίλους 
“εοῦ χοιὶ προφήτας χατασχευάζε;, 7οῖξ 
διῖοοβ Ὠ οὶ εἰ ῥγοριοῖδβ. 1 Νίαςς. 
ΗΙ. 29. χάριν τῆς σληγῆς, ἧς κατε» 
σχεύασεν ἐν τῇ γῇ, ῬΤΟΡΙΕΡ Ρΐαραπι, 
απ οὶ ἴῃ ἴεττα. 1 Μδος. ΧΥ͂. 
4. χατεσκεύασα “λοδε πολεμιχὰ, 7αδτὶ- 
οασὲ ΠΑνΘΒ Ὀ6]11.45. (οπέ. Ηεῦτ. 
ΧΙ. 7. 1 Ῥεῖ: ΠΠ|{.- 20. υδὶῖ ἀδ ἀσοδ 
ΝΟΔΟΪΣ νοσθυσὰ δα αῖογ. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ, ργαραταίϊο, 
αἰγιοίμγα, τὰ φμοῦ σἰγμοίιεπι εἶ ράτα- 
ἐαπε ἐεΐ, ορι5, ἀρραγαίμδ. 771, αΤ- 

ἐἐποῖεπι. ΙΏς. Ἐχοὶ. ΧΧΥΗ͂Ι, 27. 
Ζπάπῆ. ΧΥ.. 11. 86θς. ΑἸοχ. 5':.δα. 
ΧΧΧΙ͂Ι. 7. ἐν κατασχευάσματι χρυσῷ, 
ἴῃ Ορετ δχ ΔΓΟ οσοηϑίτμοίο. ἃ Μδος. 
ΧΙ], 43. ποιησάμενος χατ᾽ ἀνδρολογίαν 
χατασχευάσματα εἰς ἀργυρίου δραχμὰς 
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δισχιλίας, οομβοίθεβ οΟἸ οοξίσεηα Υἱτὶ- 7 

, 

Κατασκῆνου. 

τἰπι ἔβοϊδ ραγϑίεξε Ῥϑουπίο δᾶ δζ- 
Βεπεὶ ἀγαοῆηηδα "18 τα 1116. 

ΒΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟῚΣ, ργάρατγα- 
ἐμς, ζαδτιοαίμα. ὅ6Πο]. Νυτ. ΨΠ. 
8. κατασχευαστὰς, Ηἰδὶ ἸΘρΡῚ νϑ] πγὺ 
κατασχεπαστάς. (ετία Ααυϊ Βαρος 
σχεκαστάς. ὙὙὶᾶς λαμκηνικός. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ͂Ι, εἰγμοίηγα, ζαδτὰ- 
οαξῖο, αὐογπαίίο, αρραταίες, διρρεῖ- 
ἔεσ, υαϑδα. Γ)2» ασαϊοο. 1 Ῥαχαὶ. 

ΧΧΙΣΧ, 19. --- "ὯϊΔ» Ῥανυκϊ, ρωδεε. 

Νυπι. ΧΧΧΊΙ. 16. θ6ε6. ΑἸοχ. χατα- 
σχευαῖς, ὉΡὶ χατασχευὴ ἀρραγαέεε, 
δερεϊϊοοίίενι τιοῖαῖ. --- ν)., υαϑ. 

Ἐχοὰ. ΧΧΥ͂Π. 19. -- ΩΝ ̓ Ό, 
οριθ. Ἐχ. ΧΧΧΝΙ. 6. --. ΓΟ, 

ἰάετα, Νυμι, ΥἹΠ. 5. --- ζ9 77» "ο- 
πιεη, ἤππια. 2 Ῥαταὶ. ΧΧΥΊΙ. 15. ἡ 
κατασχευὴ αὐτοῦ, ζάπια ἄς αὐογηα- 
ἐϊοπίς. -- σὸν οριβ. ΑἹ. Ἐχοά. 

ΧΧΧΕΟΥ. 24. χατασχευῆς. (Δ αὐο- 
4.6 ΧΧ 660. οὐ. ΑἸΕΧΣ. --- ΓΘ Γν 

σοπδαπεηιαίο. ϑγτατα. Ῥ8. ΟΧΥ 11. 
96. --- ΚΓ, ἀψαοὶκέλια. ὅγτατι. 

Ἑξεοῖ. ΧΧΙΠ. 6, διριῆοαδι 1θὶ 
κατασχευὴ υεδίεπι υατίαηι, ρεέογαπι, 
Ῥτγεϊίοδαηι ἃ. υατὶε ἐπέετίεχίαηι, αυδε 
8148 αολύμιτος οἱ ποικιλτιχὴ αΙοΙταν. 
ΤΒοοάοί. «αντοῖς. 2 Μδοςο. ΓΝ. 20. 
εἷς τὰς τῶν τριήρων κατασχευὰς, δὰ 
αἰρειεΐαπι γαδγίοαα. 4 Μδες. ΧΥ͂. 
40. τὸ τῆς χατασχευῆς τοῦ λόγου τήρανι, 
αὐογπαία Ὠἰδῖοχιεο νδυὶθῖδϑ ἀοϊθοίδξ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΕΓΛΗΜΑΤΑ, οοηε- 

»οκῖία ἱπυοίμοτα. ἘΔ.» ἱπυοίμοτγα. 

Αᾳυ. ΕΖ. ΧΧΥΤΙ. 34. ἐν κατασχεύοις 
εἱλήμασιν. ϑδῇ᾽. δηΐπι ἰερσοπάιπτ Ἰοσο 
ἐγκατασκεύοις εἱἰλήμμασιν. ΨιΔς Ὀτυ- 
βῖυτα ἴῃ Εταρτα. εἴς. [πἰτ. Ο.. ραν. 
681. 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΟΊΏ, δλαδείο, οοπεπο- 

γΌΓ, δαδίίαγε {αοῖο. Δ. ΟἸΔ]α, 

ΑΡρΒ᾿. ὠπιόγαπι Κποῖο 8. ργδεο. Ὦδῃ. 
ΙΥἿ. 9. ὑποχάτω αὐτοῦ κατεσχήνουν τὰ 
ϑηρία. ϑθηδαὰ δοάσπι, --- Ὁ} 
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Κατασκῆνωσις. 

ΗἸΡΗΒ. ομδατε ζαοῖο. Ῥ. ΧΧΊΙ]. 1. .-- 
δι γχν, οἱ ΡΙΉ. φεώφο, ξεᾶρ- 

γὲ ζαοίο. αεπ. ΧΧΨΥΙ. 17. 9 Ῥαγαῖ. 
ΝΙ. 3. Ἐς. ΧΧΝ. 4. --- Ἴ20, ἴσρο, 
οὐέερο. Ῥα. Ὗ. 18. ΤὨοοά, Ἐζεοῆ. 
ΧΧΥ͂ΠΙ. 14. -ΊΣΨ: ΤΆΣ Καὶ 
εἰ Ηῖρῃ. Νυῃ. ΧΙΨ, 380. 270κ. 
ΧΧΊΙ. 19. Ρβ. ΟΠ]. 13. ἐκ’ αὐτὰ 
τὰ σετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασχηνώσει, 
ΒΌΡΘΥ 111158. οοπιπιογαδιριέωγ γοϊιογθθ 
οΟΪ. Ῥχον. 1. 8398. ὁ δὲ ἐμοῦ ἀκούων 
κατασχηνώσει ἐα᾽ ἔλαίδι, χυὶ δυΐδτη τὴ6 
ΘΟ, θοοΌΓΘ υἱυεί. σου, Ρᾳ ΧΥ. 
9. οἱ Αςί. 1]. 46, Ρχον. 11. 99. εὖ- 
ϑεῖῆς κατασχηνώσουσι γῆν, τοςιὶ λαδίξα.- 
δειρὲ ἴῃ ἴεΥτα, 8. ἱπίθρτίὶ ἴῃ ἴεσσα βιι- 
Ῥεγβεϊζεβ ἐσηί. Πυ]ά. ΝἼΠ]1. 12. ἐγὼ 
ἢ σοφία κατεσχήνωσα βουλὴν, ἑη »γτοπιξεε 
πλὶὲ οδέ (4]}1 4188. ---- Ἰ2ψ: Ἰϑῦ 
Οιαϊά. Καὶ οἱ Ῥφῃ. Ἐπδβάᾶγ. ΥἹ. 19. 
οὗ χατασχηνοῖ τὸ ὄνομα ἐχεῖ, ᾳυΐ ἰδὲ 
λαῤῥαξ 8. οοἴϊεγ. Ὅδῃ. ΤΡ. 18. ἐν 
τοῖς χλάδεσι αὑτοῦ κατεσκήνουν τὰ ὕρνεα, 
ουὰβ ἴπ Τασηΐθ νοϊμοτεθ ἀεσοδαηξ, 
Ξε Ὶ 2» σόῦραὶο, λαδίξαπς. Του. 
ΧΧΧΙΙ͂Ι. 12. Ζυὰ. . 17. " 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΙΣ, λαδῥ(αίϊο, λα- 

δἑασμζεηι. ΓΔ ἰπῆηῃ. ααΐβοατε. 
1 Ῥαν, ΧΧΨΊΤΙ]. 2. υθὶ ῥτὸ χαγα- 
σχήνωσιν 811 οἰχοδομοὴν Βαββηί.--ϑνῦ Ὧ» 

ἐαφῥαϊϊο. Ἐκ. ΧΧΧΥΤΙ, 97. ἴης. 
Ῥβ. ΧΙΙΠΠ. 19. -.-- ΓΑ,Ψ). δοάεϑ, 

2 Ῥαγ. ΨΙ. 91. Ψί(ο εἰ ϑδρ. ΙΧ. 8. 
4 Μδοο. ΧΙΝ, 835. Αὐἀάε βοδοὶ. 
ΕπΡΡ. Ηδφουρ. ν. 1018. 

ΚΑΤΑΣ΄ΚΙΟΣ, ππιδγοσμς, οραοιδ. 
ΠΡ Ὁ, Ῥγοξιπάμηι, αὔνεδι. ΖαοΝ. 
Ι. 8. Ἰμερογυηῖ ΠΟ Ὁ, 8 δῦ, τρις 
ὄγοδξιηι 6848. --- [ἢ ἊΨ 5ίηρ. ἀδηδιια, 
ἙἘσοοῖῦ. ΧΧ. 98. -- ἼΜ8)., Ῥαγαη, 

ΠΟΘ Ὀγορσίυηι.. ΗΔὉ. 111. 3. χα- 
τασχίου δασέος. ΝΟΠΏῺΝ): ἰΘρογο τηδ- 
ἴχπὶ κατασχιδάσεως. “γ) ΘὨΐτη ἔγο- 
αυξηίον νοϑγίυπίὶ διασχοδάζειν, ν. ο. 
Ρε. ΧΧΧΊΠΙ. 10. οἱ δἱἴθὶ. σβρρε]ο 
ἴῃ Ονίεῖσα 5. Ρ. 757. κατασκχίου ρ]ο8- 
ΒΕΠ18 6888 ν᾽ ἀδίασ ἴῃ ἸΠΑΓΡΊΏΘ ροϑὶ- 
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Ἀιπ| δα ἐπέογργοίδσποτῃ νοςὶβ δασέος 
(σαοῦβ επὶπι ἀδηδιβ οϑὲ χατγάσχμορ), 
ηυοά ἀεϊπὰς ταϊστανετῖξ ἴῃ ἰοχίλισῃ. 
ΜΙΒΙ νεῦὸ ἢ. }. ἀσδε ναγβίομθε οοδά- 7 
Ἰυῖϊδθα νἱἀδῃῖασ. Νίδηι ΤῚΝ. εχ 
ΘΥΤΊβτΩΟ ὈΣῸ ΓΝ εδὶ γάπρμδ, μιν. 
ἡϑοπάοεμς. Ἑδηάσδιη αυοααδ εβἰρτι-- 
βοδείομοση Βιαρεί ΓΊΝΕΣ Εγρο 
1 ΝΡ Θο γΩ 1088 8. Θραομξ. -- 

Ὁ υἱγεηδ, υἱγιαϊς. οτειι. 11, 90. 
Ηεαγοῖ. κατάσχιος, πῴτιϑεν σκιὰν 
διχῶν. : 

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΏ, εσρίοτο, ἔρε- 
ομΐογ. ΛΠ Ηρ. δἐείο πιε. Ἐϊχ. 
11. 4. Νέαιρα βυδεείεις 6 Ιοηρίπημο 
ΒΡΘΟΙΪΔ ΠΑ οδιι88. ---- ΣΙ, Ῥεγεονε- 

ἕο. Κ0Άκ. 1]. 9. 8. -- Ν Ὁ.» πεποξε, 

Ἀ. 1. ἐαρίοναίοτ. 208. ΥἹ. 25. ---ἢ Δ 
ΡΙΒ. ἄφῃ. ΧΙ.11. 80. Ὁεαξϊ. 1. 94. 
09. 11]. 1. οἱ 4110]. 

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΏ, 1άφγη. ΓΙ.» ὥ:- 

σεπάο. ἴπς. Τυὰ, 1, 29. χατεσχόσησαν. 
564, υἱ τεοῖθ τηοπαΐς Πορεουϊοίηϊας 
(Βερετε. [. 291.), ρεγπος ροϊίιβ 
ἢως νοχ δά ἼΛΥ ν. 38. Ψὶὰ6 
αυοᾳυα δὰ ἢ. 1. βοβδγδηδογσιυμ. 
πάτα "ΠΝ Ὸ ομθβ. ΧΙ Π. 9. βεθο. 

Οχοῃ. τ 232 πῖνσν ὑπερίοιο ἀε- 
Ῥαγ, Ἐσοϑοῖ. ΧΧΙ. 91. υδί ρὸ χκα- 
τασχοτήσασϑαι 8}}} ἈΕΡΘπς ἥφατι σκο- 
σήσασϑαι. ---- 5. ΡΒ. 43. ὅ'δηι. Χ. 8. 
ὅπως ἐρευνήσωσι τὴν πόλιν χαὶ κατασχο-. 
σήσωσιν αὐτὴν, τἱὸ ρετϑογυξζοπίυν αΣ- 
δηλ εἴ ἐχρίογεπέ ἴ]άτη. Ὑιὰθ εἰ 
1 Ῥαν. ΧΙΧ. 8. εἴ οοπᾷ 64]. 1]. 4. 
1 Μδοςο. Υ. 88. χατασχοπέω εἰ χατα.. 
σχοπεύω οοηέυα πξυΣ ἴη οοὐά. 

ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ, εερίοναίον. 
ὩΛΣΝ Ρίαγν. ἐχρίοταίογεσ. Αι." 
ὅϑσταπι. Ναὶ. ΧΧΊ. 1. -- ἩΝΌῸ. 
ἴης. 7208. ΨΙ. 17. -- Ὁ) )Ὸ Ρασί. Ρίῃ. 
Οεη. ΧΙ.11. 9. ΟἿοββ. ἰπ Οςῶαι. χα- 
τάσχοποι, οἱ ἐπιδόλως χαςτασχοξεύοντες. 
γιάθ οἱ 1 ϑδη. ΧΧΥΪ. 4. 4 ὥβιη. 
ΧΡ. 10. Ηδβγοῆ. κατάσχοποι, κατυς- 

Ὶ 



Κατασμικρύνω. 

α τεύοτες, ἐπήβευλοι, ἢ δέλων ἐξιχιυταὶ, 
δολεροὶ, δόλωα. Οουξ, Βασίδ Αἄνετα. 
ῬΑρ. 1192. --- 7, ἐτρίοτο. Αψυ. 
ὥγχστα. Νατω. ΧΙΝ. 6. ΑἀΔ6 ϑίγδο. 
ΧΙ. 31. 1 Μδος. ΧΙ. 96. τ 
ΚΑΤΑΣΜΙΚΡΥ ΝΏ, ἀἠηπίπεο. ΟΡ, 

Ῥατγυμε ἐμπι. ὃ ϑϑαση. ὙΠ]. 19. κατ 
σμεχρύνδνην μικρόν. πο. 1014. χατισμὮ- 
χρυνται τὰ μιχρὰ ταῦτα, χυοῦ Ψυ]ρα- 
ἴι8 ορέκης "Δ το 11: 8. εἰ λοο 

ὃ ραταπα ἐδὲ υἱξωπι εεἰ, ἢ. ε. ποπ διεῇ- 
οδούαηπ ἰδὲ δεποβοῖα λασίοπως πὶ πιέ 
οοἴϊαέα. Αἀὰς Αἴδοη. 11]. Ρ. 8360. 
Α. Πϑεσιεῖγ. Ῥἢαὶ. 46 ἘΠοσαΐξ. δ. 44. 

ΚΑΤΑΣΟΦΙΖΟΜΑΙ, ἀοίοδο οἷγ- 
σππθεπῖο, αείμίε ἀεοεῖρίο, οαἰδάε αἿΣ 
ἵπιρονο. [ΠΣ ΤῚ ΤῚ Ηρ. ταρίεηΐεν 

γ36 βέγο. Ἐνχοί!. Ἰ. 10. δεῦτε οὖν χατα- 
σοφισώμεδα αὐτοὺς, ἀρὶϊο ἰσίτον οἷγ- 
οἰπυσπδπς Π1ο8. ϑυϊκ8: χαταδο- 

ς φισύμεδα, αἰσιατικῇ, τεχνασόμεϑα, μη- 
χανὴ τηῆῖ χακώσομεν. (οπΐ. “ΠΏ. Ψ. 
11. εἰ Μοϊδυτι δά Αςϊ. Ν]]. 19. Ρ. 
1108. ΑΙώρδγοιυ. 10. ΠΠῚ. Ερ. 4. 
ΤΠ. Χ. 91. οἱ) ἀφεϑέντες δυνήσονται 
χατασιφίσασϑαι «ἄσαν τὴν γῆν, αυϊ ἀϊ- 
πιῖβαὶ ἀοἰοεὶς πιαολἐπαιϊἑοηδιδ οταπθχη 
[ΕΥΥΆΤΗ ἐπ σίαγε ροΐετιηί. 1 οχίο. 
νὴ] ΜΆ. Βγετα. χατασοφίσασϑαι, 
ὁκατῆσωω, κατατεχνάσασγαι. ΟΟΠΙοΣ 

ἀ ϑρ!οἸ]ορίατα Ρ. Ι. ν. 66. 

ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΑΏ, ἀεϊϊοίον, ἵπ 
υἷυο. το ἰμχυτῖο. Αταοβ ]. 

4. χατασεαταλῶντες ἐπὶ ταῖς στρώμναις 

αὐτῶν, ἱμσκχίοεε ἀρεπίες ἴῃ βίταρυ- 
ἰϊςξ ἤρδογσυπι. Μυΐχαῖ. ἰαβοτυϊοπέος. 
46 ϑυΠ]οροη 188. β μα] θη 85. οἕ 
δοΒτοθοσι ρᾶρ. 700. -- 29 ΡΙΒ. 

ἀρίξοαίε εὐμοο. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 91. ἧς 
ε τατασασ αταλᾷ ἐχ «αἱδὸς, οἰχέτης ἔσται, 
σηΐ υέοῖξ ἴθ ἰμεσι ἃ ῬΌΘΤΟ, Βευγαβ 
ἐνδάει. Ηβγοβίαβ: χατασταταλῷ, 
τρυφᾷ. Ψίάδ αυοχια [μἐχ. Ν. Τ᾿ 58. 
᾿. ν. 
ΚΑΤΑΣΠΑΏ, ἀείγαλο, ἀφϊϊοῖο, 

ἀρείγμο, ἐχϑοὶπαο, αἶτγμο. “ἼΩΝ }ὲγ- 

ἄο. 9 ες. ΧΧΙ͂. 8. θὲ συμ χατα- 
σχώστω ἴῃ οὐὐά. ρεττιπυϊδίιν.---Ὁ ΠῚ 

ΡΙΗ. οὐπέμγόο, ἐεγτόούεπι ἐη)οῖο. κα Ῥαν. 
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ΧΧΧΙ͂Ϊ. 18. χαταφράσαι αὐτοὺς, 56]. " 
(6 τλυτῖβ, πὶ φυΐριο ΟΟἸ]οςδεΐ ἐσβηὶ 
τα ]τε6. ΕΠδοιπτα ροσυογιιης ῥτὸ 
οδι.88 οἰπεϊοηΐο, Ῥοΐεξί ἀυοαιο χα- 
ταστᾷν ΥΘΙΑΡΒΟΥΪΟΘ βυπι, υἱ δἰξ: 
ἐεγΤΟΡῈ ἱποιῶϑὸ αἰξχηξηι αἴδεπαγε εἰ 
αἴΐεοετε. --- ἼΧ ΗΊΡΗ. ἃ Ἵ2)» ἀἰβίω- 

τε ζαεῖο. ΜΙΊοΝ. 1. 6. χατασχάσω εἰς 
χάος τοὺς λίϑους αὐτῆς, ἀργιοίαπε ἴμ 
ϊδίυπι Ἰαρί 68 α᾽.9. Ἡδογοῖ. κα- 
τασσᾷν, χαλᾷν. --- ΓΥΣ Η!ΡΒ. 

εαδοὶμάο. ϑορῇ. 111. 7. χατίσκασα αὶ 
τοὺς ὑπερηφάνους. ---- ὙὝΌΣΙ ΗΙΡΒ. ἃ 

Ὑ3Ό. Τέπιουεο. 48. ῬαΣ. ΧΧΧ, 14... 
ὉΠ. 3 ϑαη. Χ]. 24. βεο. Ναῖο. 

2 Ῥαγ. ΧΙ; 27. Αηυ, ΤὨροά. Ψ6γϑσὰ, 
1. 10. -τ ὐ ἢ ὩΣ ΗΠ ρ. νοὐωέο πιο. 

ΜιοεΒ. 1. 10. υδὶ Ἰοοο χατασάάσασϑε 
οἷηθ ἀυδῖο Ἰεροημάυτα εὐῖξ χασασά- 
σασνε, αοά 411 ΠΠ εἰ Βαθεπέ. ---- ΤῊ, 

ἀεεοσπάο, ἢ. 6. φωοοίξιιΣ διγη. Ζδοδ. 
ΧΙ. 2. χατεστάσϑη. ΑΥ̓ΡΟΣΟΒ βυσοίθεθ 
ἀεδίτδιππζαν. --- ΠῸ}» ἐαέγρο. Ῥτον. 

ΧΥ͂. 26. --Υ» ἀΐγωο. 9 Ἀερ. Χ. 

28. ΧΙ. 106. Οἱ ἄλλοι 7εΣ. ΧΧΧΙ͂. 
28. --- 1, τισπρο. 3 Ῥατ. ΧΧΙΊΨ, 

1. ΧΧΥ͂. 28. ΧΧΥῚ. 6. (υδὶ να. 
ἀεείσιΣ δ) ΧΧΧΙΊ]. δ. “τ γι οὐπ- 

ϑϑίπρο. 3 Ἐερ. ΧΧΤΙΙ. 12. --- σφ, 
ἐείενο, ἀο)ιοῖο, ρναοὶρείο. ΑἸ. 3 Ἄερ. 
ΓΧ, 838. Δάηε Βε] εἰ Ὦσδο. 98. υδὲ 
κατασαάω εἰ καταστρέφω ἴῃ οοὐά. 
σου δπιπαπηξῳγ. ᾿ 

ΚΑΤΑΣΠΕΙΡΩ, ΦΡραγρο, αἱ 

ἃ» 

ΓΤ» ἴάετα. 200. ΧΨΙΙ. 16. --- ἐ 

ΜᾺ] δεπιῖηο. ἴεν. ΧΙΧ, 10. Ῥδυϊ. 

ΧΧΙΤΙ. 9. οὐ κατασκερεῖς τὸν ἀμπελῶνά 
φοὺ διάφορον. Ἐξεεος ἐλλειστικῶς ροεῖία 
ὙΠ οητοΣ ᾿γὸῸ οὗ χατασεερεῖς εἰς τὸν 
ἀμαελῶνά σου διάφορον σπέρμα, ποΉ 86- 
πδπαδὶς ἐπ υἱπεα ἱμα δεήιοπ αἰϊυοτοὲ 
βεπετγίδ. (οπῆ. Ἱ,. Βοβ. ἘΠ]ρ6. αν, 
Ρ. 3508. 

ΚΑΤΑΣΠΕΥ ΔΩ, Κέείίηο, ἵε, 716- 
ἐπατε ζαοὶο, ἰγρθο. Νατα νοτρα 
που α τα] 8 Ροπυπέιγ, υἱ δοξῖνα, 
υοσύχῃ τηδρηδτη ΟΟρίδηι ΘΟ δδιῖ 
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α ΑὈτοθοδίυ Ὠ]υςοἀἀ. ΤΒυςγάα, νΡ. 
88. 8. οἱ δὰ ΤἼσμ. Μαρ. Ῥαρ. 2908. 
νη. Εχοῦ. Υ'΄. 18. οἱ δὲ ἐργοδιῶκτωω 

κατίσπευδον αὐτοὺς, ΟρΡΟΓΑΓΌΤΩ ΡΥ 
δυΐοιι μγρεδαπέ 1108. ---- 7γ ΡΙΒ. 

ἐέγγοο. 2 Ρασ. ΧΧΧΥ. 21. ὁ ϑιὸς εἶπε, 
τοῦ χατασαεῦσαί με, Ἰ) 68 τηο ̓ δείἐπα- 
γε 7μδε,. Βομο. Εδηάοπι Θηΐπὶ Πο- 
ἄσοποιη Πδροὶ ἢ. 1. νοχ Ηδθρταίοδ. 
-- 72 Ομαϊά. Ῥδῃ. δῃ. Ι΄. 16. 

ὃ τὸ ἐνύασημον μὴ κατασηνυσάτω σε, ἸΏΒΟΙΩ- 
ἴθ πὸ ἐεγγεαΐ ν6] οοπέμγδεί ἴθ. 
ΓΙ. θεὲ... ΟἋΟἾἶ 18. ὑχύνοια κατέσαευδεν 
αὑτόν. ΟἿ εἱ 101α. Υ. 6. -ὐ ποτῷ 

ἐοΥΤῸΥ, {εεἰϊπαέο. Α΄. ῬΒ. ΤΧΧΥ͂ΊΙ. 
38. ἌΡΣΕΝ ἐπ Μεεπαίδοπε, κατί- 

σαευσεν, αἱ δυΐ Ἰερὶξ Ὁ77.», δϊ 18 

νογεϊϊ ον δηϊοοθάθηῃβ συνετέλεσεν. ---- 

ὈΝΤΔΠ ΗἸΡΒ. ρεγίωγόο. ΑἹ. 4 Ῥας. 

ΧΧΥ͂Ι. 20. κατέσαευσαν αὑτὸν ἐχεῖϑεν, 
ε [εεἰΐπατε Κεοεγμη Πάτα ἱπάθ. Ψ υἱν. 
υεοιίπαίο ἐαριετγιιπ.---- γ Ὁ} 71 ΗΊΡΒ, 

8 γνῸ» 4ρίοπεο. Ὁεαϊι. ΧΧΧΊΙΙ. 2. 

ἐπέφανεν καὶ κατέσπευσεν ἐξ ὄρους Φαρὰν, 
ἢ. 6. διιδίίο 8. ἑπορίπαίο ἀρραγμὶξ εχ 
τοοηΐο Ῥασγδη. στὸ Ἰδοϊίοπο κατέ- 
σαευσεν Τ οοάογοῖι8 μα εὶ χατέχαυσεν, 
εἰσὶ, ἀύδτα Ἰοο ΠΟΘ βεπυΐπαπα 
Ρ]οσίααθ ρυΐϊατυμι. Νϑι χαΐεν οἰδὶ 
Ρουθ ποίδϊ ἀγάεγε, ὩὨΟΠΒΌ,Ω- 

ἀ ἀυδτα ἴδηεη ἀρυὰ ΓΧΧ᾽ ποίαϊ ἔκοεπι 
δραγβεγε. Οοττυρῖίο δυΐριῃ ἔΆ6116 ΟΥΤΤῚ 
Ροζυ!ῇ εχ βία] τυ ἶπο ΠΠογάγαμ Καὶ οἱ 
ΤΙ, 4085 Βεβρῖ}8 ρεγι δῖα 6886 (Υ]- 
Εἰσὶ 50 1πάο δηηοϊδγυηί, ν. ὟΝ οΟἸἢπ8 
δὰ ΓΙῚΡΔΠ ϑορῆ. Ερ. 1514. Ρ. 689. 
Μιὰ χποχαθ 80} χαγάγω. ϑοβαγ- 
ἐεηρονρίαβ δὰ ἢ. 1, υπῖαθ ἸΠτογα]α 
Ῥεσταυϊδομο Ἰεχοπάμτα σοπ)οϊϊ κατ- 
ἐφαυσιν. ΜΙΝ δυΐοτη βεηϑυτι 6Χ- 

ε ῬΓεδβαἶβϑα υἱάθηῖσ. Νίδιὰ σρραγεγε 
εἴ διδίίο υέμῖγε 8. ὈγΟΟΙΓΕ ΤΑἸΛΊΤΑΘ 
ἀἸβεσιπί. -- Δ Ῥαγίς. οοηέέπε- 

απ. ϑυτηη. τον. ΧΙΧ. 13. κατγα- 
σαεύδουσαι. ΟΟΠΙοΡ ΕἸ]]οῦὶ Μ|1850Ε]]. 
ὅδοσ. [1]. 0. - δὲν» ἐζοο. Ἐχοά. 

Ὕ. 10. χατέσπευδον. Ἡϊίο ποη ἰορογυπί 
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Ἶχδν, δυΐ ἡ Ν 5), δῖ ΓΛ γ)}5}» 
χα, ξαῖε ποπηυϊογατα βοηϊθηῖα, 
ΒΕ ἐῶν Βαυιὰ τασὸ οεἰεγαίἐς ποῖο- 

πολ δἀ)]υποίαπι Βαροῖ, ν. ς. Μαὶ]. 
11. 20. 716ὁἔθὰ. ΧΧΙΠ. 10. Οου. 
Βοδιγοθάοσι ΟΡ 88. ρας. 16]. 
ὝΠΟ ΡΒ. ,είηο. Ἐχοά, Χ. 16. 

ἜΒ. Υ. ὅ. --- ὙΠ)» τῦξεο, ἱπεσίεέο. 

1 ϑατν. ΧΧΙ. 8. 566. ψαξς. ὉΒῚ 
21) εδὶ )εεἰὐπαξίοκεηι ἐπερέγαπε. ------ 

ΠΡ) ΝΙΊΡΗ. ρεγέωγδογ. 1 ῬΑΣ. ΧΧΊ. 

20. κατέσπευσεν ἀπὸ προσώπου τῆς δομυ- 
φαίας, ρμεγέμγδαέως εταῖ ἃ ἴλεϊο Κ,ἼΔΟΣΙ. 
Ἐοήδηῃ ββῆϑυ σατύδω αἰχυδπάο 1]6- ς 
εἴῖϊαγ, ΜΙ 8. 1. σοπῆ. εἰ χατασπου- 
δάζω. -πὴφ᾿ ηεξίο. Ἐχοᾶ, ΙΧ. 20. 

διν. ΧΥ ΠῚ. 14. χατασπεύδοτας ἐπὶ 
τὰ χρίματα αὐτοῦ, φἐμάϊοξε οὐπδεοία-- 

᾿ἕες ἰερεβ αἰνῖίπδβ δ᾽... ΧΧΨΊΤΙΙ. 
12. ἔρις κατασαευδομένη, σοπίεηῖίο οἕ 
ΤΙΧΑ Ῥγιξοϊριαπίεν ΔΌ Σου 615 οὐπ-- 
οἰαία. [Ὁ. μάχη κατασκεύδουσα, Ῥυρ’-- 
πΔ 7 εἰἐπαία. ϑῖταο. ΧΧΧΤΙ. 11. πρὸ 
βροντῆς κατασκπεύδε: ἀστραπὴ, υδὶ [ἢ 
ΑἸΊΟΥΟ, τηϑτρτο οϑί σ«ροελεύσεται. 1 
Μδος. ΧΙΠ]. 21. κατασαεύδοντες αὑτὸν 
τοῦ ἐλθεῖν, αὐ σεἰογέἑαξεηι οσοὐογίαπέες 
8611} ὠγβεπίες 1] Όγ. 

ΚΑΤΑΊΣΠΕΥΣΙΣ, "ει παίο, αο- 
οεἶεγαίϊο, ἰξ. ρεγίαγδαί!ο. Πρ απ- 

εὐρέα. ΤὨεοᾶ. Ῥτον. 1. 97. Ῥτογβὰβ 
ΠΟ νἱάθηβ, ψιοιηοάο νὸχ Οτεοα 
οὐτα ΗθΡΓ. σΟΠ ΟΠ αΓὶ ροβαϊξ, δικξι τα 
ΤΏΒΊΊοτα, [Π]ατὰ ἱπορίο Ἰοςο Βὶς Ῥοβῖ-- 
ἴλτη δὲ ταξεγθηάδιῃ ροίϊυιϑ 6886 δεῖ 
ΠΡ; ἐμγδίπεπι, φιὶ ἐεείέπατε ποῖ. 

ΚΑΤΑΣΠΟΥΔΑΊΖΩ, οἰ ιοίδενν 
γεδάο, οοπίμγδο. Ὁ.7Ὰ 5 ὉΓ12}» ΡΙΒ. 

εἰ ΗἸΡΙ. οοπέμγδογ. Αηὰ. 3 ὅϑδιη. 
ΙΝ. 1. Αυ. 2ω0»0. ΧΧΙΙΠ]. 15. ἀπὸ 

που αὐτοῦ χατασπουδασϑῶ, ἃ ἴκοϊο 
6] 08 ἑἐμγδαδογ. ϑὶς ἱπίογργείδϊωσχ 
Αὐυφσυδβίίπυθ χατασαουδασϑῶ, οἱ ϑοδο- 
᾿ἰαβίββ ἀμηχανῶ, ἄανεο. Ὑ᾽ὰς Ὦγιι- 
βίυτα δαὶ ἢ. 1. Αχιι. Ῥ8. ΥἹ. 10. χα- 
φασκουδασϑείησαν. ἰὰ. Ῥᾳ. 11. δ. 
"ΚΑΤΑΣΠΟΥΔΑΣΜΟῚῈ, Κεεϊἐπα- 

ἐο, ρμεγἐμγδαίϊο. ΓΙ ΧΊΔ), ᾿γεειθιαία. 

ἂψ" 
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«Ααα ϑόρδοῦ. 1. 18. Ομ σε ααὶΐδ 
[πὰ. Ἂν ἈΡῚ Ἰερῖββο νἹάείατ. 

ΚΑΤΑΣΤΑΖΩ, ἀεεί ἶο. να ἢ 

ἴάετα, Ρ5. ΟΧΥΊΠ. 98. 
ΦΚΑΤΑΣΤΑΣΙΆΑ, οοπρέϊο, 0γ- 

ἀξεαξίο, 1. α. κατάστασις. Το». ΕΥ̓͂. 
15. δὶ Ῥγὸ οὗ κχκαταστασία, αυοὰ 
Ἰεσῖτον ἴῃ Οοιρὶ., τεϊΐαυϊ ᾿ἰὔτι᾽ Πδ- 
Ῥεῖ ἀκαταστασία, χυοα εοάήετῃ ΓΤΘ- 
αι. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑ΄ΖΩ, φοαϊδοηξης ἐα- 
εἷέο. δ Ῥαχί. ἑπραπίεπε. [πὰ . Ῥδ. 

ΟἹ. 9. καταστασιάζοντεις. ΘΘΏΒΌΙΩ 
ἴ. Νδῖὰ νὸσχ Ηξεργ. ποίαΐ 

ἢ, 1, ἑπδοίεμέεν δὲ ρεγεπέεπι, αἱ νοὶ 
ῬατΑ δ  5πλὺ5 ϑεπίοπέδγυτῃ ἀοοοῖ. 

ΚΑΤΑΥΣΤΑΣΙΣ, δέαϊο σοηέγα νοὶ 
απίε αἴδγμεπι, οοπδίμέϊο, οοπερεοίμ. 
δαρ. ΧΕ. 19. τίς εἷς κατάστασίν σοι 
ἐλεύσεται ἔχδικος κατὰ ἀδίχων; αυἱβ ἴῃ 

ὁ οοπερεσίμηι ΟΪΌΪ νϑηϊοῖ νἱπάεχ ῥτορ- 
ΤΕΣ Ἰη]υσϑῖοβ ἢ 18 νεΧΈΓῸΣ ἴῃ ἴκεχ. 
ῬΡαβοῦῖβ, νοὶ, υἱ δἰΐυβ υἱσ ἀοςίῃδ: 
Οκνὲς εχεγοεῦδίέ υἱπαϊοίαπι αὐνεγειξ 
ἐε ὃ 

ΚΑΤΑΣΤΕ ΛΛΔΩ, οὐπιροπο, οὐηι- 
»έεοο, δεάο. ΣΟ Ψ Ῥατὶ. ΗΙΡΆ. 

οοιπρεεοεπς. Ααηὰ. Ῥεδία. ΧΊΝ. 8. 
χαταστέλλων, ΟὈπΙΡΥίπεηΣ, δεοάαη. 
ῷ᾿ Μβες. ΙΝ. 31. ἦχε χαταστεζλω τὰ 

ἐ φράγματα, νουϊῖ, υἱ Τα5 οὐπὶ εἰ 
5. δεάαγεί. (οηΐεν Αςὶ. ΧΙΧΣ, 85. εἴ 
ὦ ἢ. 1. γοίδυμι Ρ. 1909. 8 Μδεο. 
ΥΙ. 1. τοὺς “ερὶ αὐτὸν καταστείλας 
«ρεσβυτέρους, ϑεπιοΥ 8, αι δρυά 
ἤατα ογδηΐῖ, σέϊρηξέμηι ἐπιρ γα 8. 
Ῥῆδνοσ. χαταστείλα;, ἀντὶ τοῦ χατα» 
ὠγάσας. 
ΚΑΤΑΣΤΕΝΑΖΩ, ἐηροπείδοο. ΓΝ 

ΝΊΡΗ. ἰἄοτα. Ἐχοά. 11. 24. ΤΏτεη. 
1.12.--- ἿΑΡ ΝΙΡΗ. 8 121 ἐτγαξίοξιδ 

“πηι. οχαα. ΧΧΙ]. 238, εσινασυῦΐ 
ἃ γΓθδΝ, δοπεγε, συλϑὶ Ἰορίβϑθηϊ 

ΩΝ: 
᾿ ΦΚΑΤΑΣΤΕΦΩ, οογοόπο, οογοπα 
εἶπρο. 8 Μδος. Ἴ]. 16. εὐωδεστάτοις 
ἄνϑεσι κασεστεμμόνοι, ἀυϊοε ἔγαστδητὶ- 
θπ5 ἤσονίθιυ5 οογοπαξε. 
ΦΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, δαδίμεσ, εἰαίμε, 
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οομπαο. 8 δος. Ὗ. 4δ. ὁ δὲ ἐλεφα»- 
φάρχῃης τὰ ϑηρία σχεδὸν εἰπεῖν εἰς κατά» ἢ 
στήμα μανῶδες ἀγηοχὼς, οἰορβδηίο- 
ΤΌΠΩΙ δυΐθτλ ῬΥΘΟΡΟΒΙ 8 οὐ ἔδσαβ 
4υδ85ὶ, υἱ 118 ἀἰοσδτι, δα ᾿πβδηδηι λας 
διέμαϊποεπι δβδοὰ γαδίεπι δἀαυχὶεδοξ. 
Ἡδογοδλίυβ εἴ ὁχ οο Ριδνογίῃ. χα- 
τάστημα, «οἴημα, στάσις, μή. Οοηξεν 
ϑίορ!ι. ΤῊδβ. 1.. ὅσ. Τ. 1. ῥ. 1773. 
ΚΑΤΑΣΤΗΡΙ ΖΩ, ἥγηιο, οοη ἔγπιο. 

δ... σίεγοια. 200. ΧΧ. 7. ὅταν γὰρ 

διχῇ ἤδη κατυσεηρίχϑαι. Γροτυπῖ 

15}, οοΠϊαῖο Αταῖ. ολλδν ρίαν. 
ἄον, λοπον. 

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ,, ἀπείρέιι. ΠΝ Ὦ» 

Ἰάδηι. 166. {.Χ1: 8. 8566. Οοπιρὶ. χα- 
ταστολὴν δόξης, απηοίμηι ρίογίσ. [1π- 
ἀθ δρυὰ Ηδβυοδίαμα: κχαταστολὴν 
(ϑις. δπὶπι θ6η6 Ἰορσιιης δἰ πλαβῖιι8, 
Νοῖ. δά Ηδ8. εἴ ϑυίϊςεσιιβ ΤῊα. Τὶ 
1. ν. 65.), σεριβολήν. ϑυϊάεε κατα- 
στολὴ ο8ῖ ἡ στολὴ, οἴ ΟΥΤ11]ο ἴῃ 1,6χ, 
ΜΦ, στολισμὸς ἱματίων, Ῥχο απο 16- 
δοηάυμπι νἱάδίιν : στολωσμὸς, ἱμάτιον. 
δῖ. Ο]οβ85. Οσες. ἴῃ Ν. Τ᾿ καταστο. 
λῇ, στολωσμῷ, Ἰματίῳ.: Οοπῖεν [(οχ.Ψ 
Ν. Τ΄ 5. ἢ. ν. 
ΚΑΤΑΣΤΡΑΓΓΙΖΩ, φμέἑαίμα ἐΣ- 

»γίπιο, ζαοῖο ἀσείἐϊατε, ἀδρεγρο. Πχῷ» 

ἐχργῆπο. ἴον. Ὗ. 9. 
ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΥῺ, σασίγα» 

“πείοῦ", οαδίγα πιοῦεο σαυξγδιΣ αἷ!- 
φμεπι, οείιϊέ ἐπεγοίέμ ἱπυαο. Τὴ 

ἰάρια. «08. ΙΥ-. 19. Ζυάϊει. 11. 1]. 
κατεστρατοσέδευσιν ἀνὰ μέσον Ταιβὰ, 
οαδίγα πιείαδαίμ" ἱἵπῖοὸσ Ομ ρασα. 
4 Μδοο. ΓΝ. 92. εἰς τὴν Φονίχην κατο 
εὐτρατοπίδευσε, ἴὰ ῬΒαρπίοοπι ἐτρε- 
ἀμεοπδηι δμδοερὶί. 148: κατεστρατον 
«αἕζευσε, χατέδραμε αυλεμωκῶς. ΗεΕγοΒ. 
κατεστρατοπέδευσε, κατεπολέμησεν. 

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΩ, ευετίο, ειδυετίο, 
»γορίενπο, ρεγάο, βηῖο. γ) ΟΒιδὶά. 

Ῥᾳῆ. ἀείετο. Ὦδη. Ὗ]]. 95. χατα- 
στρέψει. ϑειαϊδσγυβ 1] ΓΘΡΌΠΘΓΟ τηδ» 
νυ] χατατρίψω. ΤἸιαΐα οσοπίεγεῖί, εἴ 
βἷὶς ϑοϊοῖ Ααυ]α (ταπβέθσσο Ηορσ. 
ΠΌΤ γιά δὰ ἢ. 1]. ϑοδδγέθηβρεσ- 

ἃ 

᾿» 



Καταστρέφο. 

α κἴιτ. -- ΕΞ» Ρεγίο, ἰΐεδι : διδυῦ᾽.- 

ἐο, ̓ ονεγίο. -Οφη. ΧΕΧ. 25. χατίστρεψε 
φὰς αύλει; ταύτας, ϑιεδνεγίεδαί Ὧδ8 
ἀΣθεδί - 1606 οἱ Πουῖ, ΧΧΙΧ. 43. 
ἤογεα, ΧΧ. 16. “2οη. {Π1. 4. 20}. 
ΧΧΥΗΙ. 9. κατίστρεψε δὲ ἐκ ῥιζῶν 
ὄρη, ξιιδϑεν ἐξ τοομιῖ658 γα οἶξαβ. Ηδρν. 

. 38. (οπξ ΙΧ. Ν. Τὶ 5. ἢ. ν. - 
ὉΠ ἀἶγωο, ἀοείγωο, ἀδηιοίον. Μαὶ. 

Ι, 4. --.Ἔ ἘΠ» ἔγαπεεο, ἰΐριῃ : 6- 

ὁ φοἰπάο. 200. ΧΙ. 10. --- ΡΠ. ἐπ- 

υεδίἐρο. 9 ὅδτα. Χ. 8. Α]α. τοῦ κατα» 
σεῤέψαι. [Ια τοἀάϊάδσαμς δϑηθι8 
ολι.88, οἴ Οὗ δηϊθοθάθῃβ χαγασχοπῇ- 
σαι. --- Δ ΟΒαϊά, Ῥαῖβ. αἰεῖρο. 

Εδβάγ. ΥἹ. 19. καταστρέψαι «άντα 
βασιλέα, ρεγαάαέ ογταίοτα ταβεῃι. --- 
ἊΡΆΙΟΝ διδυογεῖο. Ὠδουϊ. ΧΧΙΧ. 

48. [68.1, 7. ΧΙ. 19. εἰ αἰτοὶ. --- 
Φ Ρἷυν. οἰγοιέωδ, δε : οἱγ- 

ς σωημίαπίεδ. Ααα. Ῥβαῖα. ΟΧΧΧΙΧ. 
10. καταστρεφόντων, αχυΐ ῬΕΓΠΙΟἰΘΠὶ 8. 
Ἰηϊοσίζαπι ταθυχη Τρ ΟἸΠαπζιιτ. ---- Ὁ, 

ἐγαΐο. Ζοῦ. ΧΧΙΝ. 42. ϑυμῷ δὲ κατ- 
ἔστρεψεν ἀδυνάτους, ἧτα δυΐοιῃ μο- 
ἰοηΐθβ ργοδίγαυϊ. ---- χῷ ΡΙΒ. ἐἀδ- 

ἰοσίον. ῬΒ. ;ΧΧΧΥΠΙΙ]. 88. (40.) 
κατίστρεψας τὴν διαϑήκην τοῦ δούλου 
σου. ϑϑηϑυτλ Θχργθδϑοσμηῖ. Κατα- 
στρέφειν τὴν διαϑήχην ΘΒ ποὴ ἀηιρίμις 

ἀ σγασε ραοίωπι, 8. 676 ἐπεπι "ΟΥ̓ ΩΣ 
ἐϊ3ε. --α ὙΠ)» ἀεοίγιο. 9 Ῥαταὶ. 

ΧΧΧΟΙ. 19. --- ερρ ΡΙδν σιδυοτίο. 

ον. ΧΙ]. 10. δυνάστας δὲ γῆς κατίέ- 
ὄφρψψε, Ῥοϊδθηῖεβ δυΐβθτῃ ἴθγτβ ργο- 
δίγαυϊξ, ---- Ὁ Πν» ἐγαμδήεγον. “05. 

ΧΥΠΙ. 4. ἢ χαταστραφήσεται ὅρη ἐκ 
ϑεμελίων. ---- αἰ) ῬΥΝ. ἃ υὐῦγν ἀ- 

ραμρεγογ. Μαὶ. 1. 4. ᾿Ιδουμαία καεί- 
στρασται, ἰἀυχηδθα Ἔυεγεα δβῖ. ΝΊα6- 

εἴα Ἰεροπάϊηλ χατέσγραμμαι, δῖα 
δὶς ἀἰϑ Πρ ΠΟΘ, 6888 : διότ, ἐρεῖ ἡ 
᾿Ιδουμαΐα, κατέστραμμαι κ. τ. λ. Οοτία 
Ῥοβῖ κατέστραπται ΞΒΌρΡΡΙεπάυπι οσϊ: 
ΖΕ πιεᾶ. --- δ), τευογίογ. ΜΙΟΉ. 
1 κατέστρεψεν Β66. (ομρὶ. Βερο- 
ποηάυη 101 6δὲ ἀνέστρεψεν, οἴ ΡΓῸ ἐκ 

.220 Ἑαταστροφῆ. 

βουϊθοπάμτω ἕως. δὲς γογθυῦῃ νουρο 
τεϑροῃάερυπι γος Ηρ χαῖςῖβ. --- 
τη ΡΝ. ρεγάο. ὅεπαβ. ΧΙ]. 10. 

- ΓΊΣΒΠΙν »εγδογειίαίεε. Ιπς. 

Ρχονθῦ. Χ. 82. Βδῦοὶ νοχσχ ΗεἊρ. 
ὉΪΤΔΙΏΩ.6 5:5 π1Ποδοηετηα. 8 Μδος. 
ΙΧ. 28. οχτίσεῳ μόρῳ καείστρψψε τὸν 
βίον, τΑὶβου 1} ταοσῖθ πίον νἱΐδτη. 
δ᾽. ΖΕ δηυ Υ. Η. ΨΝ. 1. ὑσὺ δυσεν- 
τερίας τὸν βίον κατίστρεψε. ΨΊΔ6 εἰ 
1.40. 111. ς. 4. οἱ 18. ϑυϊ4895: χατα- 
στρέψαντες (85. τὸν βῶν. Μιᾶς Γ,. 
Βο9. ΕΠ] 06. Οτ. ». 90.), τελευτήσαν-- 
φες. 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, δεδυογδίο, ευρ7- ε 
δίο, αεεοίαίἑο, ἐπέεγέις, Ξηΐ. ἫΝ» 

εἰμι. σοῦ. ΧΧΙ. 17. ---. ἌΡΌΙΕΝ 

“μἰδυετδὶο. Ο τη. ΧΙΧ. 29. ἐξασέστειλε 
τὸν Λὼτ ἐκ μέσου τῆς καταστροφῆς, 
διηΐϊαὶῖ 1,οἴσπι 6 τηράϊο δωδυεγδιοπῖδ. 
Οοηΐ. 4 Ρεῖ;. 1]. 6. -- "ΤΥΊ σῦς, 

σομαάδεπι υἱῶ. 200. 111. 19. ὅει 
κατασεροφὴ. ἀσεβοῦς τοιαύτη. ϑεηθυτη 
Ὀδηα Ἵχργοεβοσυης. Νά αυ6 ἰδὲ 
Ἰερυπῦον ἴῃ ἴοχει ΗΘΌΣ., βυπὶ ἷγο- 

ποθ ἱπίθ]εροπ δ. Ατὰρ. ( γμαῶ 
ποίδξ εἰουϊί. ----- "ΝΘῚΌ; κῖς. ΤΏ δη. 

ΝΙ]. 97. βες. (8. ἕως χαταστηροφῆς 
τοῦ λόγου, ἀβαμ6 δά Μμονι 8. ἐσπερι 
δυοπέμς ἈαΪῈ8 ὙδΈΟ 11}. -- ΛΒ Ὁ 

(ψεπαϊπαίο βἷρτιο ἔγρβπι.) Ῥγσὸ ΠΕ} Ὁ» 

ἐωγδο. Ηοϑ. ἼΠΠ. 7. Κατασεροφὴ επί 
ἢ. 1. ἑωγόο, δο αὐτῶν ροβῖ δῆς νο- 
οολ ἀεϊεμάυπι εϑῖ. --- ΤΊ Ρασί. 

υαδίαίογ. 7200. ΧΥ͂-. 41. ἤξω αὐτοῦ 
κατασεροφὴ, ὙΘηϊοῖ ε}118 ἐπέεγιέμδ, ---- 
ΓΙΌ ΔΓΙν οοπομίοαξο. ἃ Ῥατ. ΧΧΤΙ. 

ἤ. «αρὰ τοῦ ϑεοῦ ἐγένετο ἡ καταστροφὴ 
τῷ ᾿Οχοζίῳ, ἃ Ὧδο δυΐδῃι εσζαῖ ἐπ- 
ἐεγέεις Οομοζί. [οριτυν ῥγείθσοα 
Ῥχον. 1. 18. υ0δ᾽ νεγρβϑ, ἡ δὲ κατα- 
στροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων κακὴ, οοπνέ- 
πϑηΐ δοβολίοιῃ α ν. 38. οὐργδϑδϑύχζη. 
δὲς. [Χ. 14. οὐ γὰρ οἶδας, τί ἔσται ᾧ 
καταντρορὴ αὐτῶν, ποπ φαΐτλ ποϑῶ, 
΄ηεἷ8 δυΐυγυβ εἰς πὲς Π]οσυπι. δ᾽5- 
πἰβοδὶ [δὲ καταστροφὴ ἰκσμδγεια Κη επι 

φο. 



α υἱέα, 

ἔρον 

αιδεὶ » ἢ εἴἴδιι Ἰορὶ- 
τον ἰυϊαὰ. ΧΥ ΣΙ]. 11. δυϊάδδ : κατα» 
στρορὴ, φσέλος. 8:16 οἴδι χατασεροφὴ 
σοῦ βίου οαἱ πὶ υἱα αρυὰ 2Ἐ1ι141. 
Ν. Ὴ.ῚῚ. 14. ΥἹ. 4. εἱ διοάοτ. ὅ:1ς. 
140. 1. Ρ' δ8. 1 Μδος. 1]. 49. χωρὸς 
χαταστροφῆς, ἴετηρα8 αεεοίαἑιονδ. 
Ηδοϑοδ, καταστροφῆς, ἐρημώσεως. 

ΚΑΊΤΑ΄ ΣΤΡΩΜΑ, ἐαδιίαέμηι. δὰ ὃν» 

εἰγαίμπα. ϑυτώτα. 1 Ἰορ. Ί. δ. 10. 
δ᾽ ψυ]ρ. ἑαὀιηΐαία. Ααυ. στρῶμα. 

ΚΑΤΑΣΤΡΩΝΝΥΏ, υμι, ργοδίονηο, 

εἰεγπο, βῖνθ ρατο. δ 1 ΡΙΆ. ἃ 07, 

οὐπίοαά!ο. ΑἹ. 168. ΕἸ. 9. χαταστρώ- 
σασα, δὶ κατατρώσασα Ἰεροπάυγα 
γιείαξ. (οπέον ΚΊογϑοῦ. γοσί δέω. ἢ. 
145. --- δ). ἄρρετο. ϑγεωϊα, Ῥ. 

ΠΧΥΊΙ. 4. ᾿χατασερώσατε ὁδὸν, δίετ- 
νεε νΐδια. --- ὈΠΨ: πιαοίο. ΝυΙΩ. 

ΧΙΝ. 16. κατίστρωσιν αὐτοὺς ἐν τῇ 
ς ἐρήμῳ, ττοείταυσίέ ΠΪοΒ ἴῃ ἀεϑεσίο. 
(οπῆ, 9 Μδες. ΥὟ. 96. ΧΙ. 11. ΧΙ]. 
28, ΧΥ͂.21. εἰ 1 Οοξ. Σ. δ. --- Γη;γή» 
ἐχραπάο. 7οὉ. ΧΙ]. 23. καταστρων- 
νίων νη, ργομογηδης βοηῖεβ: . [18 
ᾳυοηῖς Τἰροὰ, Ψυΐᾳ. φυδυεγέεπα. 
Νοὰ Ἰοχεταης [106118 ἠέαας ὀγτδῃ 
ὈΓΤΦ» βοᾶ ποΨ. ἐφραπάενε, ἀἰσίεν 

ἄεγε, ὁδὶ ἢ. ]. ἀἐεείρατε. συ. ΧΗ. 
1. φυνέταξε καταστρωνῆναι αὑτῇ ἀκὺ 

ἀφτῶν ὀψοκοημάτων αὐτοῦ, Ἰυδεῖ, υἱ 
πεπβα 11 φἰεγπεγείωγ νεὶ ρμογαγείεν 
4 ορϑβοι δ Πρβίτιϑ, υδὶ χακαστρῳννύειν 
Βοα ϑβοϊυτλ δίεγπεγε πισηξῶηι, βορὰ 
εἴδη εχ διυποῖο οἷδος ᾿Φρροπέγε 
ποῖδί. 

ΦΕΑΤΑΣΥΡΙΖΩ, σἰδείμηι εο, δἰ» 
ὀὲϊο. τῷ 9» ἑπμπάο. Ὠδί. ΧΙ. 26. 

χατα συριεῖ, ̓ διωοοῖπα οαποί, ἀξ ᾿παπεῖυ- 
Ἰεσαηξ ἀμ. ομ. δεὰ νἱάδ δὰ χαά- 

ε τασύρω ἃ ταῦ ποίαΐδ. 

ΚΑΤΑΣΥΏ, ἀείγαδο, ἀξογεμηι 
ἰνκαλο, ἵεται: » Ὁαδίο, ἦπὸ 
56Έ)51) ΒΡῈ δριια οἰγθέαπι ΟΟΟΌΣτΗ. 
ος ϑ μιν αὶ μδευθον! 1ωχ. Ῥοϊγῦ. 8. 
'ν ν᾿ “τ ἀεπεάο. ὅετ. ΧΙΧ, 

9. χανίσυρα τὸν ̓ Ησαὺ, ἀείγαλασι Ἐκὲ- 

22] Κατάσχεσις. 

νἱεῖβ, 80. νοβισωπία. --- 2) ΝΙΡῇ. 

πω μην ἀεβμο. ϑγιῆτω. 423. ὅϑδζη. 
ΓΙ. 14. κατασυρόμενον ὕδωρ, δαὺδ 

ἀδογδυτα ἱγβοῖα, ἢ. 6. ὠενεῖσδα πυροῦ 
ἔεσταῖη, βοιὶ ἔβα ἴῃ [ΕΥτδχα. ---- 7 
Ἔου, ἐπμνάο. Ὦδλῃ. ΧΙΎ. 10. 46. 

βες. (μΐ8. Θυοά δὰ ῥσγίογεπη Ἰοσυτῃ 
δἰῶπαί, ῬΘΓΒΙΙΑΒ, 55 λυ τα ΙΩΪΗΪ εαϑῖ, 
ἴοοο κατὰ Σύρων Ἰερεπάμπι ἰδαρ κα- 
τασύρων (πᾶπὶ ΒΤΩΡ ΗΟ νοοῖ , 
κι ΓΧΧ ἀεαείαν ἦς. ΧΗΣ 
3.), εἰ ἰπ ροβίβσϊοσϊ ἴοοὸ ῥγὸ καὶ κα- 
τασυρῖ τοροπεπάθπτω εδί χατασυρις 
ΡΙυγα νἱὰθ ἴῃ ϑορδδαῦι Απἴη. δὰ 
᾿, }. 

ΚΑΤΑΣΦΑΊΖΩ εἰ ΚΑΤΑΣΦΑ ἸΤῸ, ἃ 
"»εαοίο, οοοάρ. ΓΛ ΙΒ. ἐγαπφῆφο. 

Ἐς. ΧΥ͂Ι. 89. --- ΣΤ» οοοἷάο. ΖαοΝ. 

ΧΙ. δ. ὙΙὰο οἱ τας. νυ. 94. ῶ Μδοο. 
Ψ. 19. Ψ111. 94. Χ. 17. οἱ οοηξ ἴλιο. 
ΧΙΧ. 97. οἱ ΖΕ δὶ Υ. Η. 1.2}. 
ΧΙἧΠ]. ς. 2.- 

ΚΑΤΑΣΦΑΛΙἊΖΩ, ἐπ ἐμίο οοἰΐοοο, 
4Ζεσγμηι τοάάο, πιμπῖο, αδηιεδειη) Ἠλῖιο 
πῖο. ὃ Μδος. Ϊ. 19. ἐν κολιώματι 
φρέατος, ἐν ᾧ κατησφαλίήσαντο, ἴῃ οοΏ- 
οανϊ δῖ νυϊοὶ, ἰῃ 400 ἐμέαἐῥξ φιιπέ. 

38 Μεςοις. ἸΥ. 8. οἱ δὲ τοὺς σύδας ἀῤῥήκ- 
φοις κατησφαλισμάνω «ἰδαῖς, 8111 ςον- 

δἰτγίοίΣ Ῥϑεθ ᾿π  Ἰββοὶ ὈΠθ8. νἱη- 
ου}15. 51. βίπιρ]οσ ἀσφαλίξεσϑα; Αςΐ, 
ΧΥῚ. 24. 
ΚΑΤΑΣΦΡΑΙΥΖΩ, οδείρπο. ὭΣ» 

ἰάοτα, 700. ΙΧ, 7. Τμοοά. εἴ .ΧΧ 
7.0. ΧΧΧΥ͂ΤΙ. 7. 86ρ. Π. δ. χαΐ.- 
ΡΟ οδεὶρπαέμηι θεὰ οὐοϊμδιὴῃπ 
ἐδὲ τη γῆι, 5. ἐὰ ἐπήεγηο τους 
ποὴ ἀαίμν. ἘΦ δγοΒ. κατεσφραγίσϑη, 
ἀπεκλείσϑη, ἐσφραγίσϑη. 

ΚΑΤΑΊΣΧΕΣΙΣ, Ῥοιϑεεείο, δλαδέία- 
ἐἷο, οοομραῖίο, ἥγπια τείεπέϊο. ἢ γῆ πε» 

3-᾽αἑεγπίίας. Ζδοῖ. ΧΙ. 14. 1οροτυπε, 
ἈΝ ΑΡΙΑΣ βεὰ ΑἸ, ΑἸεσ. Βασθϑσ, σθέ - 

(ἰδ βαβρεηΐ διαϑϑήκχῆν. --Ὁ ΓΝ; Ῥοϑ- 

οφεῖο. Ὅδη. ΧΙ͂ΊΙ. 11. ἔδωχον αὑτοῖς 
κατάσχεσιν ἐν γῇ Αὐγύστου, ἀλβαῖ ΠΗ8 

ΦΟΜΕΙ ἸῈ ὈΟΣΓᾺ , ΝΙὰ6 
6 Θου. ΧΙΨΙΠΙ., 4... Χχν. 44. 



Κατασγίζο. 

α Ὠευς. ΧΧΧΙΠ]Π. 61. οἱ 410], [πο, 
1μεν. ΧΙΝ. 84.--- ὐ Δ). τυδυτδέμπι. 

1 Ῥαγ. ΧΙΠ. 2. Ὑἱἀοπίυν ποῦ τπδ]θ 

Ἰερίεθ6 0 --- Πζ 12» λαγοάι- 
ἐα:. ἘΖεςο!. ΧΧΧΙΠΙ. 24. ΧΧΧΥῚ. 
9. 8. ὅ. --- Ὁ» λαδέἑαἰδο. 1 Ῥατ. 

ΓΝ. 88. -- 7), λατεάϊας. Νυμι. 

ΧΧΧΠΙ. δ4. ΧΧΧΥΙ. 5. 5ὶγ. ΙΥ. 
17. εἴναι ἐν ἀμῤν, κι 86. τῆς χῆς, 
Ῥοβϑι ἀγα ἴτω, Ὦ. 6. 7εἴδοενι 6686, 

δ 1. 4. κληρονομεῖν τὴν γῆν. 
ΚΑΤΑΣΧΙΊΖΩ, αἰδοϊμάο, αἰβέπαο. 

1 Μϑδος. ἴ. ὅθ. 

ΒΚΑΤΑΤΑΠΕΙΝΟΏ, σαποάπμηι 
λιρνεῖδο αο ἀοργίο. ἘΒ“Ὶ απιατίοο. 

Ἐχοὰ. 1. 14. κατετασείνων 866. οαά. 
δ0. Ηοϊμι. γιάοῦιΣ 6886 4]1118 1π|6- 
τλέδα ἃς ἰεχοπάυπι χατετασεῤουν. 

ΕἸϑι 19. ἀ6 ὀδάδῃ Γ ΟΣ δἰ σι ρ]οχ 
ἑἐταπερουν Ἰερὶ τα. 

ε ΚΑΤΑΤΑΊΣΣΩ, ΥΤΤΩ, οοηϑίϊέιο, 
ογάΐηο, ἐπ ογαίπεηι τεάϊρο. ὙἼ)} υα- 

ξὺν. 200. ΧΡ. 938. χατατέταχται εἰς 
οἴτα γνψὶν, ἀεεμπαίμα εθὲ π᾿ εἰθυχηα 
νυ υτγῖθιι6. Εογίδεβα ΤῺ Ρέσταυία- 

τυπί στα ΣΤῚΝ Φεραγαυΐ. ---- Γ)» 

ἄο. ΨοὉ. ΧΧΧΥ, 10. -“- γῶν; }ολο. 
20Ὁ. ΥἼ]. 19. 

ΚΑΤΑΤΕΓΙΝΩ, ἀείεμαο, ἴτ. ῥγέπιο, 
οοπῆοῖο, ἤγαηρο. ΠΤ ἀοπιίποτ. 1,δν. 

ὰ ΧΧΥ. 438. οὗ κατατενεῖς αὐτὸν ἐν τῷ 
μόχϑῳ, ποη οοηποῖες ΤΠ] ἰΑθΟΓα. 
τάδ οἱ ν. 46. ὅ8. ῬῇδνοΣ. οὗ χατασ- 
ϑιενες (ἰἴ τιδῖθ Ἰερίξιν ῥγὸ χατατ- 
νι), οὗ καταβιάσῃ, οὗ καταβαρήσει. 
1,.6εχ. Ογυῖ ΜΩ͂. Βγεχα. οὗ χατατενεῖξ, 
οὗ βιάσῃ. ῬμΑνοτ. κατατείνει, ἦτοι χατ- 

ἄζεται, καὶ «ἕζω καὶ κατατρίβει, 
ἧς (ογοσυβ 841118 νοῦρυσα ἢος 

1 ἀοοοῖ Βοοβασγίιιβ Ηοσγ. Ῥ, 
εἶ. 110. 1]. ς. δ6. Ρ. 694. εεα. Ηπις 
Ῥεγεπεὶ ἰοσιβ Φ Μδος. ΧΙ. 18. 

ΚΑΤΑΤΕΔΕΊΏ, ρεγποῖο, αὐ ἥπδηι 
φρετγάτιοο. ΓΙΒΌ: οοηδηιο. ΑἸ. 16κ. 

ΨΙΙ. 420. χατγατελέσει. 
ΚΑΤΑΤΕΜΝΩ, οοποάρ, ἐπείαο. 

ν)» ἀὐπμπεο. 1.8. ΧΝ, 4. σάντες 

222 Κατατίϑημι. 

χίομες κατατεςμημόνμ, οτηχιῖα, ὮΓΑ- 
'ἴ4 ἑποίδα. Τιοροῦαμπ 5'πθ ἄπο 

[αἰϑῃ Ἰοοο Βεϑοὶ.---ἼὦὍἘΔ Ηρ. 

ἐποίάο πιδ. 1 Ἀθρ. ΧΥ ΠῚ. 48. κατε- 
τέμνοντο χατὰ τὸν ἔισμὸν αὐτῶν. ἐν μα- [ 
χαΐραις, ἱποίοδαηΐ 26 ὍΤΟ ταογὰ ουΪ- 
8. 8:΄ς εἴΐαι Νοῆπὺ8Β ϑυπαρ. 
Ηϊ! βίον. ἀς διοα: ταύτῃ οὖν τὰς τε- 
λετὰς «ωοῦντες οἱ Φρύγες, κατίσεμνον 
ἑαυτοὺς μαχαίραις, οὖκ ἀπόοχτεδα, ἔϑέ- 
λοντες, ἀλλὰ μόνον αἱμάξαι... Ῥτοάυχῖς 
ἤσπο ἰοουπα ΑἸεχ. Μογιβ ποῖ. δὰ 
Ν. Τ΄ Ρ. 172. εα. Ἑδρσίοϊ. Ααυ. 
866. οοα. Χ, Ηο]μ. Ὠεαϊ. ΧΙΝ. 1. 
κατατεμεῖδε. --- ὦ 7[Ἐρο7 ἩΠΡ. οοη- 

γέρο πιο. Ἧσβ. ΝΠ]. 14. ἐαὶ σίτῳ αὶ 
χαὶ οὔνῳ κατοτίμνοντο, ρτορίετ ἔγυχηθη- 
ἴυπλ οἱ νἱπυτ ἐμοῤδίοπες ομέὶ ζαοῖε- 
δαπέ, δἰοιιΐς βοοεσάοῖοα Βαδὶῖβ. [6- 
ἀυχετιηΐ ἃ τ» ᾳυοὰ ἰπ]. ΑΣαΡ. 

᾿-. ποῖδί αἰδεεοιδ, οομοὶα. ..--- 

Ἢ» ἐποίάο, ἴαοξν" “ ον. ΧΧΙ. δ. 

ἐπὶ σάρκας αὑτῶν οὗ χατατεμοῦσιν ἐγτο- 
(δας, ἴπ ΘΑΣΏΪΡυΒ βιιϊβ ΠοΣ ἑποέαεπέ 
ἱποϊβίοηθα. ἴπᾶάθ χατατομὴ, ἰῃοίδῖο. 
γιάς Ηδατροογαῖ. οἰ ϑυϊά. ἱπ χκατα- 
φομὴ, ΟΕ Τχ. Ν. Τ΄ 6. ἢ. νυ. ι 

"ΚΑΤΑΤΕΧΙ ΖΩ. ππῆτν ἀοιηπέηογ. 
τ 

εν. ΧΧΥ͂. 58. κατατενίσῃς ϑες. οοἄ. 
ΑἸεχ. δε τεροπεπάπα [δὶ οὶ χα- 
φατενεῖς. 

ΚΑΤΑΤΕΙ͂ΡΙΟΜΑΙ, αἀεϊεοίον, οὗ- 
ἔδοίον. Ἰδν» ἐχμΐίο. Βορἢ. 1Π..1δ. " 

ΚΑΤΑΤΗ ΚΩ, αἰέεπιο, οοπδεπιο, 
εἰ κατατήχομαι, οοπέαδεθοο. "ὈΏ» 

ἰγμοῦο. 08. . 1. βες. ΑἸοχ. ΑἸα. 
ΟΟΙῺΩΡΙ. --- ππηῦ Π Ηρ. ἃ Πα 

ἐποισυο πιδ. ϑγτητη. Ρβ. ΧΙ.1, 7. χα- 
φατήχεται, οοπίαδεεοὶϊ!, Ἡ. 6. ἐτὶ δἰεἶα 

ων. Ῥχροεΐοσοα Ἰορίίας ΜΊΟΝ. 
ΙΝ. 138. χατατήξει, α΄ πῖ8}}} γγὸ 
Ἦδο νόοσδ ἰπ ἰοχίι ΗθΌσ. τοροσι τυ. 
Οοπᾶ αυοχυε ΖΕ] Δη. Υ. Η. 11. 
18 
ΚΑΤΑΤΥΘΗΜΙ, ἄδρομο, σοθίροηο, 

οοπδίϊέμο. Ὁ» ατοίε οολ΄τεο, Ῥδ. 
ΧΙ, 9. λόγον παράνομον κατίϑεντο χατ᾽ 



Κατατίλλο. 

« ἐμοῦ, τεῖὰ ἱπίγυδτη οοπεέέμεγ κοί δ“ 
ΨΟΥδ.8 τα: [8 Β 6] 108. δε χατατί- 
εσθαι λόγον 101 βέτ ρ]]οἰΐον ποίδε ἐο- 
φμὲ, Ῥγοΐεγγε υεγόα. Μυϊρ. υεγόιιπι 
οοπ δέἐμεγεπί, ἀ ΆΒῚ ἢ)", ἃ 2 οοη- 

φἰϊέμεῖξ. -α ΩΣΤΙ ΗΙΡΒ. ὁ γγγ7, γέ - 

ἀἶγε {αοῖο. ΑἸ]. 1 Ῥαγ. ΧΧΙ. 97. χατ- 
ὅϑηχε. 1 Μδος. Χ, 28. φιλίαν κατα- 
σθαι τοῖς ᾿Ιουδαίοις, ρταῖίδτη ἐπῖγα 
δρυᾶ Ψαάςοβ. Εοάεστη βϑῆβιι χάριτας 

ὅ εἱ καταλέσαι ᾿Ιουδαίοις ἸερτίυΣ 
Αςι. ΧΧΙ͂Ν. 57. (οπῖεε αυ: δὰ ἢ. 
1. εχ Ηετοδοῖο ποίανϊε Βδρβεϊυβ Ρ. 
3902. 9 Μϑος. ΤΥ. 10. εἰς ἑτέραν κατα- 
ξσλω; δαχάνην, ἴῃ 81106 Βυχϊηζιι5 ο0ῃ- 

͵ἥξσνε. 

ΚΑΤΑΤΙΛΔΩ, εὐεῖΐο, ἀφρεῖο. ΡΏ)» 

φεϊΐϊο, αυεῖΐο, ευεΐΐο. πο. εἰ 1 ΧΧ 
860. Ὁρστορῖ. ΕΖ. ΧΧΙΠΙ. 84. χατατ» 
Εις ευοίϊεε. ΑἸῖυΒ Ἰποοτίυ8 ἰηζδ 

ΌῚΙ χατατίλλεις. 8 Ἐπάν. ἿΠ, 

“8. κατίτιλα τοῦ τρεχώματος τῆς χεῷα- 
λῆς καὶ τοῦ “ώγωνος, εὐοἰϊεδαηι 1105 
εοδρέε εἰ μαῦρα. Βεοϑροπάεῖ Ἡδῦτ. 
Ὁ» εομίεῖ!. Ἑδάν, ΙΧ. 8. 

ΦΞΚΑΤΑΤΙΤΡΩΣΚΩ, «“αμοῖο, υκἷ- 

πεῖο. 4 δος. ΨΙ. 6. 

ΚΑΤΑΤΌΛΜΑ' Ω, ακάδο αὐυεγειδ 
αἰχμεπε. ῳ Νίδος. 1]. 94. τοὺς χατα» 
τολμήσαντας συνελλεῖ, 1105, Ὁ σιδὶ 

ἀ βιεγαπέ οοπνθηῖσο. Αἀἀα 2 Μδοο. 
Υν. 15. 

ΚΑΤΑΤΟΞΕΤΊΏ, “αρίμα 
ἐξϊς σοηβοῖο. ΓΤ» “7ασιίον. Ἐχοά. 

ΧΙΧ. 13. Ῥεαΐτι. Χ. 9. {ΧΠ|. 4. 
Τμβοοά. Ῥρεῖτι, {{Χ11]. 7. -- ὑπ 

»Ῥετοπέδο, ἴϊ. ἐπέϊπρο. Νπῖα. ΧΧΙ͂Υ. 
8. ἴπο. Ηρ. 11. 18. Αἀάς ΑΡο]- 
]οά. 11. 8. 2. 

ΚΑΤΑΤΡΈ ΧΩ, ἀδοινγο, Ἀέγεδ. 
ἐ μ07. "ΤῊΣ Ηἰρν. ἃ ΤῪΡ οοποπῖς 

οατο ζαοίο, Ν.1. αοτέϊον ρεγφεχπον. Τὰ. 
ἘΣ. 48. δες. Οχοη. ΝΟΟΓΩ͂ ΗπΡ. 

“πιῆ. 32οὉ. ΧΥ͂Ι. 10. ὁμοϑυμα- 
ἣν δὲ κατέδραμον ἐπ᾿ ἐμὰ, οοπ]ῃοῦχηα 
Δαΐεια ἀεσουγτεδαπέ δὰ τὴθ. ΑΥΘΡ. 
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λυ, ἵν Οοηας. ΤΩ δα), βεᾳ. 
᾿ λς, ποίῖαϊ: ὠπαηπίπιξ οομϑοηδιε 

ΟΟΝΦΡΊΤΟΤΕ ἐπ αἰΐχωοηι, πὰρ Χο 

σοπυεπίμα. (οπξ, Αοἰ. ΧΧΙ. 89. -.-. 
ΡΤ» Ῥεγδεψμοτ. εν. ΧΧΥ͂Ι. 57. 

μηδενὸς χατατρίχοντος, ἩΘΙΩΪΠΘ ῃεγδε- 
φμεπίε. Τα. 1. 6. κατέδραμον ὀπίσω 
αὐτοῦ, ρεγεεχμεδαπέμν, 1] Όγη..----Ὁ γὴν 

ΟΝΤΟ. 1 ἤερ. ΧΙΧ, 20. χατέδραμεν 
ὀπίσω βος. Καῖ. 9 Μδος. Ν 1.46. οἱ κα- 
τατρόχοντες αὐτοὺς, μεγδοσμεημέες 1110 5. 
Ῥναῖογεα Ἰεσίταν Ὅδη. ΠΥ. 21. δα. 
οοἄ, ΘΟ 8. υδὲ συΐπαῃ νγοςὶ Ομ] ἀδἱ- 
(86 Σοβροπάδδῖ, ΠΟ οεγΐο δρραζεί. 
ΚΑΤΑΤΡΙΒΩ, ΟΟΠζΕΤΟ, ΟΟΉδιΉΉΟ. 

“ΝῸΣ ΟΠιαϊ ἃ. αὐγάς φωπι. ΔΉ, 

ΜΙ]. 25. 5βδο. οοὰ, ΟἩΐε. δ)» σέ- 

ἐεγεῖ, χατατρίψει. ---- αν » υεέεγαδοο, 

εἰ οχ δ)υποῖο αἰετοῦ, ΘΟΜΘΏΦΙΟΥ. 
ευῖ. ΝἼΙΙ. 4. τὰ ἱμάτιά σου οὗ 
κατιτρίθη ἀσκὺ σοῦ, γνεδιτηοηΐϊδ ἴυδ 
ΠΟῚ αείγίέα διπί ἃ ἄπορα. συ. 
ΧΧΙΧ. δ. ὑποδήματα ὑμῶν οὗ χατε- 
τρίβη, οδϊοεῖ νεβϊ ὩοῺ αἰέγηἑ δεπέ. 
Ααυ. ὕει. ΧΥΤΠ]. 12. μοτὰ τὸ χα- 
τατριβῆναΐ μα, ροθίᾳυδιη οοπδοπμῆ. 
Ιάρια Ρβε. ΧΧΧΊ. 83. κατετρίβη τὰ 
ὀστῶ μόυ, σοπδμηιία διπὲ ΟΒ88 ΤῊΘΆ. 
Ι4. Ῥε. ΧΙ ΨΠΠ1. 1δ. ὍΌ1] Ῥζὸ χατα- 
ἐλ α βου θ τ ΤΏ] ]οῖ χατατρέψεται 

ΙΘΓΟΙ. εἰ  μγα ΘΟΥΉΜΗ ΟΜ ΟΟΝέΕ- 
εεὐρὴ δυΐ χατατρίψει ᾧδης. ---- - πὸ » 

ἀεῆεῖο. Ῥτον. . 11. ἡνκα ἂν κατα» 
τριβῶσι σάρκες σώματός δου,. χιλιὰο 
ἙΟΕΠΠΝΟΠΙῈΣ ΟΑΥ.6Β ΟΟΓΡΟΣΊΔ ἔπ]. ---- 
“ἢ ἴῃ Δ ρ. ἐπρίδοογ. ϑγτοτα. 

ΤΉτεη, 1. 14. χατετρίβην, οοπέγιξιδ 
μη. δὲν. ΧΧΥ͂Ι. 28. ἀτιμίαν κατα- 
τρίψει, Ἱρτιοταϊηΐατα 8. ἀθάθοιιβϑ δρέῦ.- 
"ϊ, 5. πὲλεδ Καοὶ. Νατα απ ρμοάϊ. 
Ῥυ8 τΟΥΤΏ.5, 68 ΘΓ Βο θυ8. 

ΚΑΤΑΤΡΥΦΑΊΏ, αεἰϊοῖον, ἱμπσιτίο, 
οὐϊεοίο πιᾶ. γ)0 ΠΠ Ηρ. οδίοοίο 

πιο. Ῥβ. ΧΧΧΥΙ. 4. κατατῃ 
κυρίου, οὔϊοοία ἴ8 Ἰογαῖμο, - 
ἱμιά. ν. 11. 

σὸν τοῦ 

ΨΙάς οἔ 

ἂν» 



Κατατρώγοω. 

α ΚΑΤΑΤΡΩΎΤΩ, ἀδνογο. Ὁ)» 

οοπιηιίπο, οοπίεγο. ἴηο. οἱ ΤΧΧ 
866. Οὐρὶ]. Ἐζεοῦ. ΧΧΙΠ]). 84. 
κατατρώξεις, ἀεοογαδα. ψοχ Ηφδτ. 
ῬΓΟΡΓΊΘ οοπίετεγε ἀπέδει, οἱ εχ δὰ- 
Τιμεῖο ἀξυογατε ποῖδλι. Οοηῖ,. 58. 
καταφάγω. 

ΚΑΤΑΤΥΓΧΑ ΝΩ, ἀδδες μοῦ, Ναη- 
οἰδοοῦ. χὰ Φ Ὁ.» ἱπυεπῖο, ἴξ. οΟΗδΕ] ΜΟΥ. 

7ο". 1Π1. 424. 

δ ῬΚΑΤΑΤΥΛΟΏ, οαἰοδις τοάάο, 
οαἰΐεηι Ὀδάποο. ΡῈ» ἔμτηθο. Ώόουι. 

ΨΙΠ]1.. 4. οὗ κατετυλώϑησαν 866. ΠΟΠ- 
1108 οοαά. Ἡοΐπη65. Αὐροπάδ βυπὶ 
ἢδο νόοοα 1 οχίοα ατθοδ. 

᾿ ΚΑΤΑΤΥΡΑΝΝΕΊΏ, ἐψγαππίάεηι 
ἐζεγοοο. "ΒΓ, ἀεγιοῖο πιε. ϑγταμι. 

866, 8.80]. ἰπ ογαᾷ (οά. Οοἱδὶ. θη. 
ΧΙ,111. 17. 8ὲ ἀρ)ίοεγε ἰῃ αἰέχιεηι 
Ἀ. 1]. ποία: ἐγγωεγε ἐπ αἰέφμθηι, ΡῈΡ 

ς οαἰμενέστι ἀσομδαγο. Οομί, ΕἸθοδου . 

ἰϑγίωπι. ϑὲ6. οὐ. Ῥδῃ]. [{Ὁ5. 
Ναυπι. ΧΥ͂Ὶ. 18. κατατυραννεῖς βικώως. 
ϑέσαδο ΧΙΝ. ἡ. 975. Α. 

ΚΑΤΑΥΓΑ ΖΩ, ἵμοέδοῦ, δρίθπαθε- 
.0. ϑὅΔρ. ΧΥΤΙ. δ. 1 Μδοο. ΥἹ. 39. 

ἀ. ΚΑΤΑΦΑΤΎΩ, οοπιδάο, ἀδυονο, οὐη- 
δῦ, οορεδεγο. 5» εἄο. 1 Βα. 

ΧΙΝ. 11. υδί ῥγὸ χαταφάγεται τὸ- 
Ῥοποπάστη εβὲ χαταφάγονται, αἴ ρδζ- 
πἶπι ἐχ δηςθεο πε θα8 δρρατεξ, ρδσ- 
ΡΆρο ἘΡῈ υὠρφοῤβης ἐλ Νόμος δ θα 
ΧΥΊΗ. 88. «αὖρ κωνέφωγε τὸ ὁλοκαὐύ- 
φαμα, Ἰστιῖβ οοπδιτσι Ποϊοοδιιδάινι. 
γᾶς οἱ 4 Ῥαν. 11. 1.-ΤΈγϑα. ΓΥ͂. 
11. 9900. ΧΧΙ. 20. τὸ κατάλωμωα 

ε αὐτῶν καταφάγεται αὖρ, τε] ἷ88 6118 
σομρωπησέ ἱσθϊδ. Ὑὶα6 εἰ Ρ5. ΧΧ, 
10. Ρα ΟΕΧΥΤῚ]. 12, δῆλος τοῦ οἴκου 
δου κετίφαχε με, 2εἰμβ ἀοζηυβ ἔμ 
φοηϑιιηιδίξ ταθ. (οπῇ, Ζοἷ. 11. 17. οἱ 
Ῥγοϊῆπτα δὰ ἢ. ]. ῥ. 867. 1.8. ΧΧΧΙ. 
8. μάχωῤα ἀνϑρώκου χαταφάγεται αὖ- 
τὸν, σἰδάϊ8 Βογαΐηϊθ ἀδυογαδὶξ ΘΌσα. 

224 Καταφέρωα. 

Μιὰς εἰ Ψεγεα. 11. 830. Χ͵ῚῚ. 19. 
ΧΗΝῚ. 10. 14. οἵ οσηῇ, 40: ἀδ οσϑ 
ΒἰΔ ποῦν δϑαης ἰῃ ν. σεόμα. -.-- 
»Ὁ2» ἀερίωϊο. Ηοδ. Ὑ1Π1. 7. --- 

ον» ἀοηιπα. Νά. ΧΧΙ. 8. 

8ες. ε(. ΑἸά. Τερογυπὶ τ :» ϑ6ὰ 

ΠΥ» 561}. πγ). οι χαΐ ΠΡτὶ 
Βάθεπὶ χατέασιο βϑῆβιὶ δοάριη. --.ἅ- 
ἽΝΔ ΡΙΒ. οομιδαγο. 00. 1. 16. χατίέ- 
φαγε, Δ 411 κατέκαυσε. ΞΞ ἘΞ5 
οοπίετο, οοπρμέμμο, ἴποοτὶ. Εζϑοῃ. 
ΧΧΠΙ. 84. Μοχ Ηεθγ. ποῖαι οορ:.- 
ἔεγεγε ἀεηῤδις, εἴ ὁχ δὐγαποῦο ἀευο- ᾿΄ὖὦ 
γατε. Μυΐμαῖ. ἀευογαδίε. --- χγὉ)., 
εγο. Ἐχοοῖ. ΧΧΧΥ͂Ὶ. 8. τὸν χαρσὸν 
ὑμῖν καταφάγεται ὁ λαός μου Βεπο 
αυοδά - βεπϑιῖη. δὲν. ΧΙ.ΠΠΙ. 96. 
καταφάγεται ὄρη, ἐχπεγ ταοηῖεϑ, ἱ. ἡ. 
ν. 4. ἐχκαίων ὅρη. ᾿ 

ΚΑΤΑΦΑΙΝΟΜΑῚ, ἀρρατεο, ὑἷ- 
τον. Μιὰς Βαρὺ καταφαδνεται. 

ΚΑΤΑΦΑΝΗ͂Σ, δοπερίσεις, ἐζλεεε.. 
ἰσις. ΓΤ, Δογες, πισταδτὶ ρτορτίαχει. 
Οἱ λοιποὶ Πϑυῖ. ΧΙ. 80. --- νυ, 
Μογ)γαΐ, ποταθὰ Ρτΐατα. Ααᾳυ. 
αδῃ. ΧΧΙ]. 9. ἴῃ υἱτοαὰα ἸΙοοο 
γΟΓΘ6Β 6Χ ΓΝ ἀενίναίαβ Ρυϊγυηῖ, 
Ταυΐδῖο κὰ ἰὴ 1. ᾿ 

ΚΑΤΑΦΕΡΗ͂Σ, ἀεοϊυῖε, ἀροτξιης 
ἐεπάεης. ΤῊ» ἀοεδοδηδιδ. 108. ὙΠ]. 
ὅ. συνέφρεψαν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ χκάταφε- 
ῥοῦς, 80. χωρίου, ορεἀεθαης Π]06 6 Ἰοοο 
ἀδεῖννι. ἢ Θἰγα ΠΣ Χοηορβο τὸ 
φρανὶὲς, ΕΠ ἸρΕοα ῥσγὸ τὸ σρανὸς. χωρίον, 
ἰοοιΐῃ ἤπῖρα ΔΡΡο δέ. ΡΣ ἈΝ Σ Ἂ 
Βοβ. Ἐ]1Π08. Οσ. ρ. 942. ας δίωσζίι 
Τοχ. Χοπορῆ. 8. ἢ, νυ. .ὄ 
 ΚΑΤΑΦΕΡΩ, ἀξήξνο, ἀσέκδο, ἄε- 

͵,εοῖο, ἀεοάμοο. ἀν ΗἸΡΒ. ἃ "45, 
υεηῖγε Καοο. Ααα. 866. ἀπύυτ Το. 
ΠΧΧ, ὅγτ. οἱ Ηθῦσ. ὅθ. ΧΧΧΥΙΙ. 
1. χατήνεγκαν δὲ κατὰ ᾿Ιωσὴφ ψόγον 
φονηρὸν, ἀοίεγεδαπέ δαΐδτα Ψοβορῆυει 
ΟΣ σἶ 18 Ῥοδβίτηὶ. Ὠϊοάοξιβ : ὁ Σύ. 
βοὸς καὶ ὁ ᾿Εβραδς ἀντὶ χατήνεγκαν 
κατήνεγχε ἔχουσι. σοὐτέσει, ὁ ̓ Ἰωσδὴῷ διξι. 

ὃ». 



Καταφέρω. 

α βαλλε τοὺς ἀδελφοὺς τῷ τασρὶ, ὡς οὐχ 

εὐτάχτους ὄντας. Ὁγχωδίυπα ἴῃ 
Εσαρτο. Ρ. 48. --- ΜιΨῚ ΗἸΡΒ. ἃ 

δὲν, ἐσῖχε ζαεῖο. Ὥδαι. ΧΧΊΤΙ. 14. 

πατενέγχῃ αὑτῆς ὄνομα «ονηρὸν (ρτο ὡς 
«ονηρὸν), ἀείεγαἑ ποταθιι ε}ι8 ἰαπαιδτα 
χηδίυσα, Β. 6. ἀαπιεί εἰσι. Ουοὰ 
ἢΐς 6οϑὲ χαγαφέρειν ὄνομα «ονηρὸν, [,π0. 
ΨΙ. 22. οοἱ ἐχβάλλειν τὸ ὥνομα ὡς αονη- 
ρὸν, αἴητια δήδο νεσθα : ὅγαν ἐχβάλωσι 

ὦ τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν, το ἀοπάα 
διηῖ : γσμαπάο ἀοίεγαμέ ποπιθ υει- 
ἔγσμῆε ἑανηματῃ τηαΐκηα, ἢ. 6. ἀα- 
“πεπὲέ τοῦ. ()υὶ Ἰοσυβ, 08} Ἰυσοόσχῃ δο- 
εἰρὶξ εχ [λϑυῖ. 1. 6., [6 νἹοϊδοίπι 1111 
δῇοθαιτ, οεἰδἄδηεβ, αυοιΐ ὡς [θὲ 80}- 
δι Ποπάστη 81:1. (οηΐοσ αυοαὰδ 
ποΐδίδ Βυργδ ἴῃ ἐχφέρω εἰ χατέτα. ---- 
ἭῬΎΣ ΗΙΡΒ. ἃ Τι"» ἀεεσεπάετγε Κχοῖο. 

σςει. ΧΧΧΙΣ. 1. ᾿Ιωσὴφ δὲ κατηνέχθη 
ε εἰς Αἴγυπτον, Φοϑορῆυβ δυΐετη ἀμοέ- 

δαίωετν ἴῃ Ἐργρίαμι. ὙΙᾶς εἰ Πειῖ. 
1, 425.1 Βερ. 1. ὅ8. --- ἈΥΊΡ 

οἵετο. υὰ. 111. 17. 8ες. Οχοη. --- 
“Τ» ἀεςοεπάο. ὅγτατα. Ῥ8. ΧΧΙΧ, 

9. Αἄψι. ὅγτημι σον. ΧΧΧ. 4. υνὶ 

δε ῬὈΓῸ ΤῊ ἰερεταπε Ἵν, δὺϊ τῷ 

ΤΊ αἹδυογυπί ποϊοπεια ΠΠΡΒ1])- 

ΟΆ1π|, Π6Ὸ τηδῖθ, αυοδα ΒΘΏΒΌΙΩ. --- 

ἽΣ: ἼΔΠ. ΝΊΡΆ. εἰ ΗορΒ. ἀφο. 

ἐῶ Ἄροσ. ΧΙΨ. 14. ὥσπερ τὸ ὕδωρ κατα- 
φερόμενον ἐπὶ τῆς γῆς, αυστηδατηοάυτχη 
δητα ἀεβαμῖ ἴῃ ἰογγαη. Ὑ1ὰ6 εἱ 
ΜίοΝ. 1. 4. -- ΓΙ) ΟΒα]α. ἀεδοεπάο. 

Ἀπ, Υ͂. 42. κατηνίχϑη ἀαὸ τοῦ ϑρόνου 
τῆς βαφλείας, ἀε)ιοϊεδαίε" ἂς ἰὨγοῦο 
τερτιὶ.---- 00), οαάο, ἴτπις. 700. 1. 16. 

ὉΌ1 ἂς ἄϊσυτε οαἰϊτι8 ἀείαρεο βεν- 
ΤΩΟ 68ῖἴ. -- ΩΣ ΝΊΡΒ. φόνεθο οὖ- 

τιον. Α΄. ΡΒ. ΟΧΧΥ͂. 7. κατεφέρε- 
ε το, ἀςἠοϊεδαξμ, 5ο. ἴῃ ϑοτωπσω. (Οὗ. 
Αςξ. ΧΧ, 9. υδῖ χαγαφερόμενος ὕπνῳ 
βαϑεῖ εϑὶ δοαπο ρυτοϊιπάο οὐτμξῶμ. 
16 [οχ. Ν. Τ. 6. ἃ. ν. εἴ ποίδϊᾳ 
ἴῃ, χαταφορά. ---- ΠΩΣ» "απο, ἀϊεο, 

ἐωο. Ἐκ. ΧΙΝΉ. 4. τὸ ὅδωρ κατο- 
Ὧο:. 1ῖ. ᾿ ᾿ 
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ῥέρετο. --- ΕἴΥΤ᾽, ἀσηκίποτ. Ἰμοοθοί. 

Ῥεδ. ΧΙΥΝΙΠΙ. 15. χαταχϑήσωται. 
Γερὶς Ὑγ7γἣ» 8 Ὑν ἀεεεενάετε. --- 

1). πἰγὸ οἰϊτοφαδ υαροτ. ϑγυηνν. 

Ῥᾳ. ΕΝ. 8. υδὲ χαταφέρεσϑα, ποία 7 
εἰεηιῖδδο 6546 απίηιο, οσοηίτδίατε. 1)6 
νος Ηθῦγ. νάθ Θο;ῃγοθοσι Οὐ 58. 
δὰ Οτίργ. Ηξερν. ς. 1. Ῥ. 18. 
ΚΑΤΑΦΕΥΤΩ οἱ ΚΑΤΑΦΕΥ ΤῸ- 

ΜΑΙ, οὐ βερίο, ρεγβιρίο, σαντο. ΓΠΌΣ 

ῬΙΝ. οοοιΐίο. Ῥα. ΟΧΤῚ.11. 11. «ρός σε 
κατίξυγον. 1 αυοαὰο Ψ αὶρ. Νόου ἴ6- 
ξετυμπῖ ἡ ̓ ἈΡΑΣ Βοα βεηβιπλ ἜΧΡΓΕ9- 

βεγιηΐῖ, “ἃ ἐξ οοηΐιρι ἰαϊἐίαπαϊὶ οαμεα, 
86: εὖ δεπε ἰαί ΕΓ ΉΝ. ---- δ.) ΝΊΡΆ. 4 ΟΝ : 
οοηρτέροτ. ἴον. ΧΧΥΊ. 95. καταφιύ- 
ξεσϑε εἰς τὰς «όλεις ὑμῶν, τεοὶριείς 
γ08 ἴπ ΟΥΡ6Β νϑβεγδβ. ---- Ὁ»  ιφίο. 

σεοη. ΧΙΧ. 9420. Νυ. ΧΧΧΥ.95. 
Ὦδευι. ΡΨ. 43. οἱ 6]. --- δὲ Γ 

ΝρΒ. ἀδεοοηᾶο πιθ. 706. Χ. 97. εις. 
ΤΠ) ΝΙΊΡΒ. αὐἀλωπρὸ πιε. 7ετετα. Ϊ,. 

ὅ. Ζαο. 1.11... [πὰ ἀθτοαια ἰοδο 
θέηθ αυοδά βεπδβυσα. --- 8)» οαάο. 

ἴε5. ΕΝ. 15. ἐπὶ σὺ καταφεύξονται. 
νιάθηῖον δεος γοσρα ἀδϑυχηΐα 6986 
εχ Υ͂. ὅ. -«- γηη, σμγτο. 1ε8. ΕὟ,. 

ὅ. ἐπὶ σὲ καταφεύξονται, δὰ (6 ον γοηΐ. 
Ιη46 νοσρα Ηθῦσ. ΥἹ]Ι. 18. οἱ κατα- 
φυγόντες χρατῆσαι τῆς «ροχειμένης ἐλσί- 
δος ΒΙ611ὁ ᾿πᾶΐοα οοτϊητηοάθ νετὶ 
Ῥοδββυῃέ : φνὲ σμγγίτπμδ, μὲ δρεὶ το- 
ροιμῶ (Ἀ. 6. νἱἴδο ββίθτορ, αἰ ἴ8:- 
αυδηὶ βραβεῶν συ γϑιι8 θόπ6 δρϑοϊυξὶ 
8 ΠΟΘΈΓΆΙΩ ῬΣΟΡοΟδΙδ δοῖ. Οἵ. 
1 Ὅον. ΙΧ. 94.) οοπιροίες βανει. 

ΟΥ̓ΚΕΤΙ ΚΑΤΑΦΕΤΤΩ, ΝΟΝ 

οἰπρί τε οον βιρίο. ΤῊ 5 ΝΙΊΡΆ. οεδ- 

40. ἴοι. ΧΥ͂ΤΙ. 3. 

ΚΑΤΑΦΘΑ' ΧΩ, »εγυεμπίο, 4486. 
μον, ρτιξυεπῖο. ΡΠ ΗΙΡΒ. αὐ- 

λατενε ζαοῖο. Τυᾶ. ΧΧ. 42. ὁ σόλεμος 
κατίφϑασιν ἐα’ αὐτοὺς, ὈεΙ τ. 2 67- 
νεπίεδαΐ δὰ 1108, ἢ. 6. εἰ ἐδὲ αὖ ἠο:- 
ἐδιως φιιπέ ἐτοορί!. 
ΚΑΤΑΦΘΕΙΡΩ, οοεγώνηρο, ρεγέο, 

Καταφϑ εἦρω. 

ἃ» 



ῳ- 

[1 

Ξι, 

Κατὰαφϑονξῶ. 

ευαδίο, ὁοσοϊάο, ἐγ μοϊάο. Ὁ» εὐάομο. 

ἴτε. ΧΧΙ͂Ν, 1. χύριος καταφϑείρει τὴν 
οἰκουμένην ὅλην, Ἰδοταϊπε ρεγαϊὲ υἱηὶ- 
ΨΟΓΒΌΣΩ ΟΥθοη. ἔυασματγε εοαὶ Ὦ.]. 
ἐχλαυγίγε εἰ ἀερορμίατι. Μιὰς 58. 
λυμαΐνω. ----. ὉΠ ΡΙΉ. σογγμρο, ΡΕΓ- 

ἀο. 1:8. ΧΗΠ. δ. καταφϑεΐαι, πᾶσαν 
τὴν οἰχουμένην. ΨΙα6 οἱ 1.8. ΧΧΧΙΠ]. 
ἤ. ΑἸϊὰ8 (εἶπα ἀυρθῖο Ααυϊϊα. 
Οοοξ, Οδηῖ. 111. 5.) Ῥχον. ΧΙΠ. 
15. ..-- ΩΝ» οαάο. Ἐχοά, ΧΥ ΤΙ]. 

18. φϑορᾷ καταφϑαρήση, ἱπίοχίτα 
ἰπίονὶ 8. Οομΐος 4 Ρρί. [1]. 19. 
- ΡῸ3 ΝΙΝ. ἃ ὉΡΏ» τοπέαδεδοο. 

1,ων. ΧΧΥῚ. 89. χαταφϑαρήσονται διὰ 
ἃς ἁμαρτίας αὐτῶν, ἱπέεγί μη ῬΤῸ 

ἴδτ᾽ ῬΘοσδίδ βιιδ. ---- ἔμ, αὐδοΐ "ς 

απερμίο, ἱσεποο. Ὧδο. ΤΝ. 11. 860. 
οοα, ΟἸΐ8. --- Πηζ : ΓΦ ῬΙΗ. 

εἰ ΗΒ. ας. ὟΙ. 12. νἱάοραι θυ 
τευτδῦλ, χαὶ ἦν χατιφϑαρμένη, οἴ δγαΐ 
οογγμρία. Τά. κατέφϑειρε σἄσα σὰρξ 
τὴν ὁδὸν αὑτοῦ, ΘΟΥΓΏΡΟΓαἰ ΟΥΩΔΤΙΒ ΟΆΤῸ 
νίδτα βιιδ), ἢ. 6. ογιπο5 Παρὶἐοεἰδεῖπιε 
ουἱυεδαπί. ΙὈϊά. ν. 17. δἀἀυσδηι αἱ- 
Ἰανίυτι καταφϑεδαι «ἄσαν σάρκα, αἱ 
»εγάαπι οτωῦθθ ἨὨοζηΐηθθ. 4 Ῥϑσαβὶ. 
ΧΧΥ]. 4. ἔσι ὁ λαὸς κατεφϑείρετο, 
Ῥορυϊυβ διαρ! 8 οογγμρέμς ἐγαί. ---- 
ΓΙ. ἀερτίπιοτ. ὅϑγγασα. Ῥδ. ΟΥ̓]. 

890. ὠλγώϑησαν καὶ κατεφϑάρησαν ἀςὸ 
συνοχὴς κακῆς καὶ ταλαντωρίας, ἰχα- 
χα ΘὈδμ το οἱ ρεγίδακί δηχἰοίδίε 
αὐ τηλβοσίδ. - ΟΟ, ἀεεοίαίμε. 168. 

ΧΕΙΧ, 10. ἔρημά σον καὶ κατεφϑαρ- 
μένα, 5. χωρία, Ἰοσα ἴιμα ἀαβογία οἵ 
ἀεναοῖδῖα. Οοηδν 1 Μαος. ΧΥ͂. 4. 
3 Μδεος. 11. 8..ὄ 9 Μδοο. Υ. 14. 
ὀχτὼ ὃὲε μυριάδες κατιφϑάρησαν, οασἴο 
δυΐοα τογτϊδεϑ ἐγμοαί ἐγαηί. 
Ἐσοάδια ββῆδιι 3: ρ]6χ φϑείρομα, Ὡρυγ- 
Ῥαΐαγ. γΊὰς ἱπῆγα 5. φϑείρω. 

"ΚΑΤΑΦΘΟΝΕΏ. ἩΐϊΪδβὲ. Βεὶ οἱ 
Ῥγας, ν. 18. βες. οοὰ. ΑἸοχ. χατεῷ- 
ϑόνου. ὅδοὶ βου ροηάαμη ἰδὲ οϑῖ 
κατεφρόνουν, ἢ. δ. ὨΟῺ ΣΔΑΡΏΟΡΕΓΘΟ 
συγαρδοϊ, 6ς. ρεουϊουϊυτα ἐσ ἀθηυη- 

, Οἰδξίοης [ 6η16}18. 
ΚΑΤΑΦΘΟΡΑ,, οογγμρίο, ρμεγάϊ- 

᾿φῷρ᾽ 

Καταφιλέω. 

Δρ. ᾿ΓΑΤΦΩ͂ ἰαθα. Ηΐρδ..2 Ῥασαὶ. 
ΧΙ]. 12. --- “ΠΌΓΤΤΟ, ὑπρείειο. Ῥε. 

ΟΧΧΧΙΧ. 11. 866. δι. Βεπο ηυοδά 
ΒΘΏΒΌΙΩ. --- ΓΤ» οογγωρίίο, ρμέγεάο. 

Ῥραΐγα. ΧΙΨ ΤΙ]. 9. ζήσεται εἰς τέλος, 
οὖκ ὄψεται καταφϑορὰν, νἱνεῖ ἱπ δεῖογ- 
Πυ, ΠΟ νἹἀθ ὶῖ οογγμρέϊοπενι, Ἦ. 
δ. ποπ ρμμίτεαικπὲ οὐποχέιδ Ἔτι. δίσαῖ- 
Ἰτοῦ ἰδεῖ διαφορὰν Ῥβαίτη. ΧΥ͂. 10. 
“οἱ Αςς. ΧΙ]. 856. Ῥβαϊηι. ΧΙΡΊΠ. 
9. δα χυραι Ἰοσυτι ρεγίπογα νι δῖαν 
αἰοββα ϑυϊάε: χαταφϑορὰ, ὁ αἰώνιος 
ϑάνατος. ᾽ς. ΧΧΥ ΠῚ. 6. χαταφϑο- 
ρὰν καὶ ϑάνατον. 1 ΜδοοαΡ. ΧΥ͂. 81. 
ἀντὶ τῆς καταφϑορᾶς, ἧς κατεφϑάρχατε, 
Ῥτοὸ υαείαἑίοπε, αυᾶτη εἰδοϊδι5. 16 
καταφϑείροι. 

ΚΑΤΑΦΙΛΕΊΏ, οξοιμίογ, ἀδοεομίον, 
ἐχοξομίον, θἴίδτη δοπιαρίμηι μγαϑίο. 
ΓΤ Ηπδρ. πτινῦ. Ῥχγοσεπε- 

δο. 1 Ἐεΐ. 11. 19. υδί ῥγο καειφίλη- 
σεν 811} αροσεχύνησιν ὨΔΌΘΩΗΙ. ---- ρῶν 

οφονίογ. θη. ΧΧΧΙ. 28. δ5. Εχοά. 
ΙΝ. 47. Ἀυτι. 1. 9θ. Οοπῆ, ΒδρΒεὶ 
Απηοίαίτ. οχ Χοπορῇ. δὲ Μαγς. 
ΧΙΝ. 45. υνὶ καταφιλεῖν 0]. 8 6896, 
αυδῆι δἰ ]οχ φιλεῖ, οβίθῃαϊε ἐχ 
Οὐ οθῺ}} γογθ 8, χὰ] 114 δα δοογαῖ. 
Μεηου. 11. 11. ο. 6. ᾧ. 838. ὡς τοὺς 
μὲν καλοὺς φιλήσαντος μου, τοὺς δ᾽ ἀγα» 
οὺς χαγαφιλήσαντος, ϑαῤῥὼν δίδασχε 
τῶν φίλων τὰ ϑηρατικά. ΤΠοοά. Ῥτγον. 
ΧΧΊΨ. 426. χείλεσιν χαταφιληϑήσεται 
ἀποχρινόμενος ὀρϑὰ ῥήματα, Ἰαἴν118 ἀαδὲϊ 
(αοοιρδί) οδομῖα, αυἱ τοοῖδ νοσθα 
ΓΕβροπαοῖ. Εϑι οηΐτῃ χαταφιληϑήσεται 
γογθαπι τεορτοσῦπι, αυοα ἴδπι δο- 
«νε αυδι ᾿αββίνεβ δίὶρτη βολί ΟΣ 8 
νὰ μαροῖ. 16 Εδ8586}}} Αἀνοσβ. 
ϑδοσ. 110. ΠΙ. ς. 7. ρας. 369. Α'χυ. 
Ηοκβ. ΧΠῚ. 2. 001 χαγαῷ. εβὶ λἀοιπα- 
δἴωηι ρῥγαξίατε, αάοτγαγε, οοἴετε, υε- 
πεγαγὶ. ὅϑγτάτα. αροσχυνεῦ. Αἀ ἢ. }. 
ἩΙετομγτηυῦβ: γο εο, φωοά 7μχία 
ϑυηνυπαοΐδεπι εἰ Τλεοάοί. υεγέϊνεμε 
δἀοτδηΐεβ, “φμίία͵ ἐπἐεγρτγείαίες εε 
καταφιλοῦντες, 1. 6. ἀδοεοιμαπέεε. Ονὶ 
ἐπ αὐογαπέ, «οἷεπέ ἀεολομίαγὲ τεῦ» 
πῶπει δῶσι, χιοΐ «οὗ 7ξοῖκδε δὲ περαΐ 
ἀἰσενδ : εἰ οερμζαίιδ διπε τπᾶνῖπι 
δ 

ἂν» 

'᾿-- 



Καταφλ. ἔγν. 

α πιδαῖε σρρομενς οτὶ. Οσαῦες ἱπῖτα ἴῃ 
γ. ω, οἱ ΕΦ856}}} Αἀνοζα. 
βδοῦ. [30. Π]Ι. Ἂς. 6. ραρ. 971. Αᾳυ. 
φάη. 11]. 12. 8 Ἐδάγ. Ι΄. 47. υἱὲ 
δ ρ]Ἰοἴον ἀπιρίδοϊδ, οεξομίαγὶ τιοῖδῖ. 
διν, ΧΧΊΧ, δ. Ροϊγρ. ΧΡ.1. 7. 

ΚΑΤΑΦΛΕΊΤΩ, οομιδατο, ἐχμγο. 
δϑιν» εἶο, οοπείῶπο. Ῥβαΐτα. ΧΥ ΤΠ]. 

10. - Δ Ὁ. ὑανεπια. Ῥεαὶση. ΟΙΝ. 

31. -- Σὺ ΡΙΒ. ἱποοπάο. Ῥ5. ΟΥ̓. 
δ]10. Ψ1ά6 εἰ ϑαρ. ΧΥῚ. 18. 3 Μδοο. 
ΧΙ]. δ. 4 Μαοις. 1Π|. 11. 

ΦΚΑΤΑΦΔΟΓΙΖΩ, ἐπῆανιηιο, ἐπ» 
οεπάο. ᾿)5γ}8» εὐο, οοπδιθηο. Ῥθδῖτη. 

ΧΥ͂ΙΙ. 8. αὖρ κατιφλύγισεν, δες. Ν᾽ αἴ. 
εἰ ΑἸεχ , 

ΚΑΤΑΙΦΟΒΟΣ ΓΓΙΓΝΟΜΑΙ, πείϊ- 
οπίοεις ἤο. Σηλῷ 7, υἱΐϊδο. ῬτονουΡ. 

τ 

ΧΧΙ͂Σ, 16. ΗἾἰς Ἰερίεθα νἹἱάδπίυν 
ὴγν πιείωο. Υ͵ὰ6 δὰ ἢ. 1. 9.46- 

Γ, ξευ. ἵ 

ΚΑΤΑΦΟΡΑ", Φόρον, δονεπιι αἷ- 
ἐπε, δοιππὶ χταυῖξ. ΠΟΤῚ» Ἰάθαμ. 

Αᾳυ. ὅεη. 1, 21. καταφορὰν ἐπὶ τὸν 
᾿Αδὰμ, Του 7υδεῖϊ τποῖαρτα Α ἀδηιὶ 
ΒΟΡΟΤῈ ἀονίηςῖσι. [δ] ὰ. ΧΥ͂. 12. 
Ῥτον. ΧΙΧ. 15. 1 ὅδ. ΧΧΥῚ. 19. 
ἴε8. ΧΧΙΧ, 10. Οὐοπῖξεον Ρ]υίΑτοδὶ 
ἰοοα δἀδυοία ἐπ ν. χάρος, εἰ ἰπ ν. 
μαγδρωγόρας, εἴ ατδΡ ποίαϊδ διπηΐ ἱπ 

ἀ χαταφέρα. Αρυάᾶ Εεογοβίυπι οἰίδτα 
ξν χαταφορεν, ὑπγοῦν, ΕἸ Π5108 

ἜτῸ. ὅδοσ. ὑ. 318. σεροϑυὶ χατὰ- 
βορὰν, ὑαγον. δεα ποοοβϑϊδίδιη. 
γιά 8. ν. χαταφορίω. Οοῃξ, φπαοαῦε 
Επ ἤοτ! ΟἸάνοση Ρ. 60. . 
ΚΑΤΑΦΟΡΕΊΩ, ἔογρεο, ϑοῆεπο ρ7Ὸ- 

ϑβιπάο οὗτιάι ξιρη. ΝῸ» οὐποτέροο. 

δορὰ. 1. 12. ἐσὶ τοὺς ἄνδρας κατιιο-. 
βῦντας ἐκὶ τὰ φυλάγματα αὐτῶν, βυ- 

ε ῬΕ᾿ νἶχοβ δοίπῆο ργοίμπαο οὐγμίος δὰ 
ἑυβίο 88 διι88. 8:6 δηΐτι ἰδρεπάυπι 
Θεῃδοὶ Β16]115 πη ΟΠ γαυΖίο ἴῃ 
διε. ἀ6 ϑ8εο 1ΧΧ [πε ἀρυὰ 
ΟἸἰεασίαπν ὅς 5Ε11ο Ν. Τ' ρμαρ. 810. 
ὕτο χαταφροιοῦντας. ἴτι 60 Ἰδιηδῖ 80 
1110 ἀϊεβοινεῖῖ, οὔτ νοσῦα ἰδ ἱπίει- 
ῬΓΕΙΔΙΩΣ : 608, φμὸ ΦΕΊΣΡΕΤ ἱπδοχμαη- 
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ἔην ἤξοες διαδ, ατα αἰϊδβ νοχϑονα 
κατ 60 βοῆϑι: Ὡοη Ἰοχίϊαν, οἰ 
ΡΕΙ φυλάγματα ἸΙΧΧ ἔξοεε ἱηϊεῖ. » 
Ἰεχίθθβθ ποῦ δαὶ Ἂγ 116. ᾿ (εγίε 
[14 ἐχρ]!οδύοπαε ῥαιΐο Ἰοηρῖυδ τὸ- 
Ῥεῖ ὭΟΠ ονῦὺβ εἴ. Θυοᾶ δπίηι 
κπαταφοροῦντας δοπο ργοπιπάο 
οὗγιοξ ἜΧΟΥ Ῥοβαὶϊξ, αἰβοίσηυυβ ἐσ 
Ἡδεγοδίο, δριὰ αὐοιη χαταφερεῦ Θδὶ, 
ὑπνοῦν. ὅ:’'ς Θἔδιῃ δριιὰ ῬΠδνοσιηλτ. 
Εἰ χαταφορὰ εδῖ δοπιπι8 αἰξμιδ, ῥΤῸ- 
͵,Μμάμα. Ἐπ Ἡφῦτν. ΝΒ» ᾳυοὰ Ῥχο- 

ῬΥΪΘ σομογέοεγε ποιδῖ, οἱ ἀθ δαυὶβ ς 
σοΗ οἰ αποῖθυδ ὑδυγραῖον Εχ. ΧΥ͂. 
8. εὐεηθὰς το ἄο 1116 δοείρὶ 
ταὶς, ὺ] βοῖπο οὔτι! σα, Ηἰ 
Θπΐγη, υἱ δαιε χοῖι οοποζεῖβο, Ὠ181] 
τηονεπίατ. ϑβϑίς οἰΐδῃ [δἰ ἔον.- 
Ῥέεγε γα ἀε δαυΐδ, ΄τ;ὼ οουμοία» 
τυπί, αυδιὰ ἂς 1}115, 1 παρυυ γερ: 
διπάο οὔτ βαπῖ, ὑϑμγραῖαγ. 1)06- 
ἀενϊεϊηΐι8 ἵἰπ ΒΡ]. ΤΉ Θοὶ. Τ΄ 11. γ. 
845. σοηῖρα ἀοίσηας Ἰοσξί σοι ΤῸ ἃ 

᾿ οθΡίδτ χατὰ ὕντας, ἀΌΔΣΩ ὙΟΟΘΣΩ 
γερο οἴη ἀκ δωδάοϊδε εἴ πιαΐα νυἱῶ» " 
οὐλνμαπέδιφ ἀδυτρατγα βαΐθηΐς, δὸ Ὀ6 6 
ΘΟΏΨΘΩΪ δ ΌΡ» τυροῦν, ᾳυοά ρῥτορσὶθ 

ἂς οοαρμίαίοπε ἰαοίὴΣ ΔαξιρεΐυΣ, 
ἀεϊηάθ δὐυΐοι 8 νισολὲπαίίοπεὲ 
ἐαποίδυίυν, οὐ ν6] εχ νόοϑ τυρεύω 
δρραχεῖ. 

᾿ ΚΑΤΑΦΡΑΚΤΟΣ, οαἰαρλταοίε, 
ἰογϊοἀίπ5, αγηιὶδ οἰγ οι πημάσμο μην ἃ 
ἐμ εἰ ψμαδὶ οἱγομπιδερίτδ. Δ» “τ 

ππαΐωγα, κ«ὐοελία. ϑγτηναδοῖν, 200... 
ΧΧΧΙΧ. 21. καταφράχτων. ϑαπδύτη 
Εχρσγϑβαῖς. ψοςς εἴδη αν ..0- 
βορδι ἄς Βεὶ]. Ψυἀ. Υ. 9. Ρ». 345. 

ΚΑΤΑΦΡΑΎΣΩ, ΥΤΏ, οἱγοιιηι- 
δερίο, οὐπίερο, τπμπῖο, οἱΐτ' “6 
ππιπῖο. 1 Μαος. ὟΊ. 838. καταφῥασσό- 
μϑνοῦ ἂν ταῖς φάραγξι, ὍΠ1 καταφράσσεν 
ποῖδϊ ἰαίως ἐόρογε, ἷ. α. τιὸβ σε 
ἄκπξει σεεξεπ, ἐο οουεν (ἦε ἤαηζε. 

ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΈΏ, οοπέεηιπο, ἀξερὶ. 
οἷο, διιδαάοίξ ἀρο, ἑπείαον. δι Ῥγο» 

υοίδοον. ὅετ. 11. 86. Ηἰς Ἰερετυπε 
51, οὐξρεπάο. ---- Ἵγ, ρευβάε ἀρο. 
Ῥχονυ. ΧΙΠ]. 16. Ηοα ΥἹ. 7. Ηδῇ. 

Ω ͵ 

δι. 

Ῥ9 



Καναφρονίω. 

« ἴ, 18. --- » νοῦ. γον. ΧΙΠΙ. 

15. -- [γ.» ποτπαη, σοπέεπιξμα. Ῥτον. 

ΧΥΙΠΙ. 8. χαταφρονεὶ Μαυϊρϑίυε: 
οοπέονιπιί. ΝΑΒΜΙΟχπ8. ἰδιηθη 16- 
βετθ ταϑ]θτὰ χαταφρονεῖται ΟΡ 56- 
ηυεμπξί4. - ΗοΒγο ΐυΒ ἰληθῃ δα ἢ. 
1. χαεαφρονεῖ, ὑπερηφανεῖ, ---- ΚΓ12.» Τό- 

φοῖο. Ῥτον. ΧΧΥ͂. 9. υνὶ ῥτοὸ "ἢ Δ» 

γευεῖες, Ἰορίδθ6 νἱάσηϊαγ ὃΐ Ὧ: -- 

22» οογγερο. Ῥτον. ΧΙ]Π. 18, 

ὃ χαγαφρενηϑήσεται ὑπ᾽ αὐτοῦ, υδὶ ὅ.Πο]. 
οἷ. Ησπ. βαρεῖ χαταφϑαρήσεται. Κα- 

ονηγήσεγαι ἢ. ]. γετίδπάυμι 68 »7Ὸ 
λαδοδίδεν ἀο ἰαἰὲδ οοπέεπιπείεν, 

βοῖ 37}., ἴμ 1. Αταῖνὶ ςλλξϑυ 
ποίοξ ἀεηιεπέσηι 8. τπεηΐε οαρίμηι 6εϑε. 
-- ἡγῷ. φγαυανίοοῦ. ϑγυωσα. .708. 

ΨΙΙ. 1. κατεφρόνησαν. ϑ΄ 1]! ςες νόοοσθπι 
ΩΠ ΘΟΟΟΡΙΣ ἱπ 68 ποϊίζοπο, υἱ εἰξ 

“πονύαλιηπ Φοσυθ ἀε απαίϊλεπιαίε. 
ς δοὰ βυδβρίοοσ, ϑυτηιηδοιυπι βογὶρ- 

εἴ556 Φαριφρόνησαν, αυοὰ νἱάς ἱπέγα. 

τ ὙΒΉ2Ἀ1, Ρασί. ΡΙἢ. χοιηῖπδίίβ 

᾿ππονῖϑ, ἃ ΠΥ» ἐπιροείογυ. Οδῃ68. 

ΧΧΥΙΙ. 12. ἔσομαι ἐναντίον αὐτοῦ ὡς 
καταφρονῶν, ΘΓῸ ΠΟΙΆΤα 1110 ἰαπαιδσ 
ἐπεί ἰαίον, ἀδοερίογ. ἴπ Ψετβ. δ. 
ἔσμι, τηδ]6 σϑθάϊίυγ : φμαδὲ δ067- 
πδη5. Καταφρονεῖ ἢ. }. ποῖδί - σάσυεγ- 
4μὸ αἰίχμοηι οοποὶϊμπι σαρογο, ἱπδὶ- 

ἃ ἀέας είγμεγε, ἀοῖοδε αἰεοίατε. ἮΪΕΒ. 
καταφρονίων, καταβουλεύομενο. Ἐπὶ 
ἰίδαιια χαταφρονῶν ἰ. 4. ἐτίβουλος, ἐπ- 
ἑἰδεαίον, ἀεοορίον, ἐῃεροδίον, ρυσυανὶ- 
οαίογ. ἸἈδοῖα οὔδσρ Ῥεδσθοηυβ ἴῃ 
Ῥγεῖ, Ῥασωποῖ. ἴὸ ΤΧΧ [πτὶ. οου- 
ἔεχι Ἰοουχα Ἡτοάοι [Δ. 1. ςο. 59. 
ἀδ Ῥἰεἰϑίσαΐο : καταφρονήσας τὴν τυραν- 
νίδα ἤγειρε τρίτην στάσιν, ἀοΐοξε αἴεοίαπα 
ἐγτδηηίάρτα, ἰογδτι βοτἰοποπι ἐχ- 

ε οἰϊανίε. --- ἐδ Ὁ» οὐπογέδοῦ. ΘΟΡΒ, 1. 

18. τοὺς χαταφρονοῦντας ἐπὶ τὰ φυλάγ- 
ματὰ αὐτῶν. ϑοὰ νἱάθ βιργδ δ. υ- 
καταφορέω. ΤΟΙ. ΙΝ. 18. καταφρονεῖν 
ποίδὶ “9. αἱὔωμϊοπίεγ, ρμεγβᾶς ἀρέτε. 
γιΐο δὰ ".], Προιπίυν. 

228 Καταφυγὴ. 

ΚΑΤΑΦΡΟΊΝΗΣΙΣ, οοκἔενείεις, ἐἶδ-- 
ϑρεοίειδ. 7... ϑγτώγα. Ρσονυ. ΧΙ]. 8. 

ΨΙάο εἰ 4 Μδβος. ΠῚ. 18, [πίοσάυται 
καταφρόνησις εἰ ἔρδαπι ποῖδῖ, φιοα 
αἰκοιιὶ οοπέεπιέμης αὐεγί, ἱπρτιτηῖβ αὶ 
“ἰι  απι οἱ «οεϊφείαπι υἱΐαηι, ν. ς. 
ϑίῖτας. ΧΧΊΙ. 6. τέχνα ἐν χαταφρονήσεμ 
καὶ ἀπωδευσίᾳ γεγαυριωμένα, Ἀ}11, φαΐ 
ἴῃ τυγρὶ Βοποζοπι αυετυπὲ δυτ, 
οἱ ἀδ ᾿πορίοπῶδ 8. ἱταρίοἰδίθ βὺδ 
ἀἰοσίαηζαν, σοθοσὶβ δι} ποδὶ δέθυ 
ἀεμοηοαῖδπί, ὅϑ'οβΒοὶ. ΤἼὨμογά, 1. ο. 
122. χαταφρόνησιν γὰρ τὴν ὑπερφρένησιν 

λέγει, ἤγουν τὴν ἀφροσύνην. 
ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΤΗΣ, ουπίειρίον, 

οἴίδιι δεδαοίμδ, ἐπιροείον, οαἰδαε εἰ 

Ῥευβάε ἀρβεπδ. “1 Ῥαϑῖ. ρεγβάε 
αρεπε. ΗΔ. 1]. δ. --- Δ Ρίυν. 

γμεγβάϊα. ϑορῖι. 11]. δ. ἄνδρες κατα- 
φρονηταὶ, διδαοῖξ μετ άε σσεπίες. Μιὰ. 
8. ν. χαταφρονίω. --- "ἡ βεια. ΕἸ ΔὮ, 
Ι. δ. ἤδετε καταφρονηταὶ, δὶ τὸ 
Ὁ) ἦι φεπίοδ, Ῥγτοοῦ! ἀμρῖο 

ἰερεγυπί 9.» δὰϊ Ὁ}. Οοπξ. 

1κιὰ. ἀε θα κὰ Αοι, ΧΙ. 41. 
ΚΑΤΑΦΡΥΣΣΩ, 3,σο, ἔογτεο. 

ΓΙ» αγάεο, ἐχατγάθο. ἸὩροσι. .0Ὁ. 

ΧΧΧ. 80. χατεφρύγη. Ὑυϊρ. ἀγι- 
ἐγ μη ἢ: 

ΚΑΤΑΦΥΓῊ, οὐηζιρίμπι, τεζε- 
δίωπι. “ΤΠ υἱοῖο, αυοὰ Ἀ. }. ἀδ 

ἐπαμοϊδε εξ ραοα ἀδυχραῖυτ, ἰΐδ υἱ 
Ταἰϊϊηθ ΡῈΓ ραοίωπι τοῦ ροβδὶΐ, ἃ 
ΠΓ.» Ζεοατε. ϑγταπι. ᾽ε8. ΧΧΨΙΠ͵ΙΠΙΙ, 

16. Τερὶν ΓΌΤΙ» ποὰ ἴδπι ἕσετηεε, 

ὉΔΠ βοΐ ἸἸΓΟγασιιτὶ βἰθἐ τα ῖηθ 
Θοορία δ. --- ΠΡΌΠῸ εἰ ΠΌ ΠὉ» Τε- 

ρῆρπ. Ῥε. ΧΕΥ. 1. ΟΠ]. 19. -- 
Ο᾽)» ρεγβιρία. Ῥδ ΕΥ̓ ΠῚ. 19. 

.-- "ὈΣ)Ό» ἰάοῃῃ, 4 θα. ΧΧΙ]. 5. 

ἦεν. ΧΥῚ. 18. --- ἦν» γοῦν, ἀγα. 

δα. ΧΙ. 389. --- ἡνὉ» λαδέῥαοξεπι. 

Ῥῳ 1 ΧΧΧΙΧ. 1. ΧΟ. 9. --- ΓΤ ΧΟ: 

τμπξίο, τεμπ ποηίθη. Ῥα. ΧΥ͂ΤΙ. 1. 
ΧΧΧ. 8. εἴ 4101. ΤΒοοά. 1 ὅδῃ. 
2 

χῳ 



Καταφύτευμα. 

α ΧΧΙΪ. 4. Αά σεα βοπὸ τσηα 
ξεΐυροσε βοϊειιθβ, ὅϑγγωτα. 1 ὅδιῃ, 
ΧΧΙΠ). 4. εἰ Ῥβα. ΧΧ. 4. -.. 
ὈΦΡΏ» αεγίμπι. Νυπι. ΧΧΧΥ. 27. 

28. δὶ ποίει [116 1058 ἰοςβ, δὰ αυε 
δἰϊαυΐα οοτιδιψεσο ϑοϊεῖ, αὐ δἰῖ β6]- 
γιῖβ εἰ ἱποοί τοῖς. --- Ἃ Ὑ 09)» ἔσομε 

εὐεέμε. Ῥε. ΙΧ. 9. ΧΟΙΠ]. 42. [68. 
ΧΧΝ. 12. ---- 05)» ὕβῳϊο. δι. 
ΧΙΧ, 8. -- Ὁ», υεσδα. Ἐχοά. 

ὁ ΧΨΙΪ. 15. Ἐχ πιοῃηθ] γι 86Ώ- 
ἰαπέϊα ἀετνδγαηΐ ἃ ) δα ἴυπὸ 
ΒΟ. ΘΠ Θ]ὍΣΩ εδϑοΐ 103} - ἢ ἐτίμα 

Ρτο αὐνίο αὐδηάοηυδ ροηῖίγ. (ΟΕ 
, Ὀ]κοῖν ῬΆ]οὶ. ὅδος. ρμαῦ. 984. -- 
ἽΠΌ. αδεοοπεῖο. Ῥε. ΧΧΧῚ. 9. δ 

τρε ὅς Μάμοϊα ἱπ Τϑγοο ροεϊὰ Ἰερίτυν 
ᾳυοψιε ὃ Μδος. Χ. 98. ΜΝ ά6 19ὶ 
ὁ γ τατοδοθατη. 
ΕΑΤΑΦΥΤΕΥΜΑ. ΜΝ δ 5. ν. 

ς. 
5 ΚΑΤΑΦΥΎΕΥΣΙΣ, ρίαπέαξιο. 

ες. ΧΧΧΥΠΙΙ!. (ΧΧΧΙ.) 92. ὅτι 
ἔχτισε χύριος σωτηρίαν εἰς καταφύτεναιν 
ποωνὴν, δὶ τ χεϑροηάοσί ἴω ἰδχία 
Ηδεῦτ. εἰ Δεδδηδδῖνιδ πὶ βδπη. ἀ6 
Εἰάς Τ. 11. (οἸ]οοῖ. Νον. ΡΡ. 66. 
εὐ. Μοπεξ ". 11. χαγαρύτευμα [ι6- 
Ρεί. 
ΚΑΤΑΦΥΤΕΤΥΏ, ρίαπίο. Οὐ ΓΙ 

4 ἩϊρΙ, ταάΐοατε "αοῖο. Ῥε. ὈΧΧΙΧ. 
10. -- "νῸῪδ» λίαπίο. Αταοβ ΙΧ. 14. 

δες. οοᾶ. ΑἸοχ. χατγαφυτεύσουσιν, Ὁ Ι 
τε] χυΐ Πἰθτὶ Βαθεης αἰμαρίεσ φυτεύ- 
σουσν. Ἐχοά. ΧΥ.. 17. 1,ονι. ΧΙΧ. 
38. εἴ ΑἸ] δεαρίπ5. --- γον Ρίαπέα. 

ἴεα. ΧΥῚ!, 11. --- τ ὗ» ἱποίζποτ, 

Αερτέσεογ. Ααα. ΜΊοΙ. Ν]. 14. κατα- 

ὕσω, ἀιαθὶ ἐσ ἬγΙγ). --- ΓΚ. 
ρίαπίο. Ἐκδθοῖ, ΧΙ]. 99. εἱ 48. 

εἴπ Ἡδγὶθ ἢϊς κχαγαφυτεδεν 
τὰ ποῖδξ ἴάσεγε, ὧἱ αἰλημὲς δέπερετγ 
εἰ φιάεηε δεσεγα αοὸ Κεἰ οιίεῦ ἐπ αἶ- 
4μὸ ἴσου υἱύέγε εἰ λαδίίαγε ροεεὶ!. 
3 Μδος. 1.99. κασαρύτευσον (αϊᾳ. 
οὐμεέξι 6) τὸν λαόν σου ἐπὶ σὺν τύπον 
ἀγιόών σου, 7.6, οἱ ]εγαθίκίας δοπρεῦ 
ἐπ Ῥοερεεδίοπε ἱέπερὶὶ πιιπεαπί. ( . 

229 Καταχράομαι. 

Οἷδεςβ. Ῥμϊοὶ. 5. Ρ. 1106. ϑδῖγδς. 
ΧΙΙΧ. 8. οἰχοδομῶν οἔ χαψαφυτεύων 
Ορρομῖυγ τῷ κχαχοῦν εἰ ἀπολλύων, 
Ὁγΐδ ἀρραγοῖ, χαταφυτιύμν ταοῖα» 
Ῥβοσῖοε 6886 γεέσεπι γοάάεγε, υζ » 
Αγαδῦ. ον ΒΌΧΩΪΣΓΟΣ ἷπ αθηξοιν, 

Ατδῦ. α ϑδοβιοιεῖο οαϊιῖθ Ὁ. 278. 
αὶ ἸορίίςυΣ : Οκίασιά ρἱαπίανεγά» 
ἦν λονγίο, με αίενι ἐδὲ αβετοί, αἱ 
λομήπεοιε δὲ ρίαπίαυενὶε, ἐεγασϊοαδὲ ἰε. 

ΚΑΤΑΧΑΥΡΟΜΑΙ, ἰκαίον, εἰ χαΐϊ- 
ἄδτι ἴῃ ταδίασυι μασίενω, 6 αἰομ)με 
ἐπίονέμπίο. γν, δαδαπμο. ῬΧοΥ͂. αὶ 

Ι. 26. )υχία εα. ἤοπι. χαταχαροῦμα; 
δὲ, ἡνίχα ἔρχηται ὑμῶν ὄλεϑρος, ἰπίαδοτν 
δυΐοπι, αὐδηο οχϊ στη νοβίσιπι 
γϑηϊδί. 
ΚΑΤΑΧΑΔΑΊΏ, ἀεπεο. “ἼὙἿ 

ΗἸΡΗ. ἃ 1.,», ἀδδοενάεγε ζαεοῖο. 05... 
τ 

Π. 1ὅ. 
ΚΑΤΑΧΑΔΛΚΟΊΏ, οδατο, ατε οὗ- 

ἄμοο αο πεμνῖο. ΡΣ ῬΙΒ. οδέερα. 

4 Ῥασ. ΤΥ. 0. ᾶ 

ΚΑΤΑΧΕΏ, εὐωκάο, ρεγβιπάο. 
ΠΟ Ηρ. «ἃ ΠΙῺΝ ἐποϊδπμο. Οεῃ. 

ΧΧΧΙΧ. 91. κατέχειν αὐτοῦ ἕλεος, 
εἰ Ππιαΐ πυϊϑοτιοογαάϊΐατη δυδλη: υδὶ 
καταχέειν ἰαγρέγὶ, ἐγίδιιογε, ᾿ ἐχλέδενε 
ποῖδί, δα]υποία ποίίσῃε οορὲς εἰ 
μας. Αἀᾶα Ησαι Οἀ. Ζ, 
9388. --- ΩΝ ΗΙΡΒ. ορεγίο. Ῥδ. 

ΤΧΧΧΥΤΙΙ. 44. κατίχεας αὐτοῦ 
αἰσχύνην, εἴδιι ἰδεῖ εὖν5 ἱωπιουηϊηΐατ, 
ἢ. 6. ἐδέξ αὐτὶ ἱμχποιηϊηἷδ. --Ὁ 
δὴν» » ἷξ. ζϑγνεαπ. 720}. ΧΙΔ.. 

1δὅ. καναχίε ἐπ᾿ αὐτὸν, υἱδὶ ϑγτητῃ. 
φερικεχυμένα! Ὠαθεέ, --- “Ῥν» εἴιε"- 

ἄο. 1 ϑατα. Χ. 1. 8εες. οἃ. (οιρὶ. 

ΚΑΤΑΧΡΑΌΜΑΙ, αδιέον, Θδἰδτα 
ἑκα κίον αἰέψια τ, μὲ ἐϊα μίαπο ρὲ- 
γεαὶ, Ὧδςο ποῖ τοῦ εἰ πρ]οἰξεν, οὔδτη 
οοοἰάο, ἱπίαγοῖο. Μιὰ. Ὁ Οτν 6 
δὰ Ομαυζου. Αρβμγοά, ρΡ. 5569. ἘΡ. 
ετ.. 25. αὐτῶν χαταχρῶνται. Ἐ1κ68. 
καταχρᾶται, κακὼς χρᾶται. 8 Μεαος. 
Ὑ. 45. οεὖχ, οὕτως εἷς ὕπνον κατεχρήσαντο 
τὸν χρόνον τῆς νυκτὸς, Ἰθαιι6 ὕλΌθΕΣ ἡπ 

Ρδ 



Κατάχρεος. 

α ΒοΙΏΣο ἐπειηδεγεηΐ ἰααρυβ ποσίυγ- 
πθι. Οοηξον ἔχ. Ν. Τ᾿ ας. ἢ. ν. 
Βοηγα. ΗΔ]. Υ. 1ὅ. οἱ ᾿}δπ. Υ. 
Η. Π]. 14. 8 Μδςοδρ. Ι΄. ὅ., υδϑὶ 

᾿ καταχρᾶσϑαι 6Χ δοπίοητα Βγοίβο- 
παίάἀοτὶ εϑδὲ ἱ. ᾳ. φονύω. ἙΒοΙα. Μά. 
Ἡρόδοτος χαὶ καταχρῶμαι ἀντὶ τοῦ 
φονεύω λέγει. Ὠο (488. Ὁ. 980. οἄ. 
Ἠῖσα. ἑαυτοὺς καταχρησάμενοι, ἱροὶ 
αἷθλτ᾽ τηδτιῦτῃ ἱπέογοηϊθβ. Ψ146 αὐο- 

᾿ ὃ 06 ῬοΪγΌ. 1. 85. 1. εἴ δοάστη τοοάο 
διαχρᾶσϑα, Ἰερίτας δρικὶ Ηδετοάοι. 
Ι, 428. εἱ Χεοπορ. Με. ΙΥ. 3. 

. 7. 
ΚΑΤΑΙΧΡΕΟΣ 8. ΚΑΤΑΙΧΡΕΩΣ, 

ανε αἰδεπο ρμγεεσιι βθὰ ορργεξβιδ, 
οδαταίμα, ἴϊ. οὐποχκῖμα. ὅ4ρ. ἷ. 4. ἐν 
σώματι κατώχρεῳ᾽ ἁμαρτίας, ἴῃ (οΥ- 
Ῥοτῖς οὐποσίο 8. οδαγαίο Ῥεοοδῖο, δαὰξ 
ΒΕΣῈ ῥεοοδί! ορβίτοῖο δῖαιιθ ἱμπιρ]ὶ- 

ἰς οαῖος. (Οοπδον Βοι. ΥΠ]. 14. 
ΚΑΤΑΧΡΙΏ, ἐπμηρο, οδίϊηο. 

ἽὮΙ διἐμηιπο. Ἐχοά. 11. 8. ΊΠΔΕ 

εἰ ὅν. ΧΙΠ]. 14. 
ΒΚΑΤΑΧΡΥΣΕΟΣ, σμγῸ ἐμάμοξι, 

ἐπαμγαίια. δον Τφαλαδ, ὩὨοταθῃ 

Ῥτορσ. ει. 1. 1. δββο. αῖ. υδὶ ἴῃ 
ΑΙὰ, Ῥεσρεσαιη Ἴερίτυν χατὰ τὰ χρύ- 
σα. Δορορεσαης σόοσοοὰ Ηθρσαὶ- 
οΑτ," 4.881 γϑἀἀθηα οβϑαῖ οὶ αἱ 

ἀ γιπ : ὨΆΤΩ ΤᾺ} αμγμηι Ὡοϊδῖ, οἱ ω 

6δὲ διίσυιβ ταϊδέϊνιιβ, φμί, φῶ, 

ΚΑΤΑΧΡΥΣΟΏ, ἀφαμγο, αμ7Ὸ 
οδάμοο. ΓΒ ΡΙΒ. οδάμοο. 2. Ῥαν. 

ΠΠ. δ. 8. “--ππ ΓΊΞΑΩΣ ΡῈ, οδάμοο. Εχ. 

ΧΧΨΝ.11. ΧΧΥΙ. 29. ΧΧΧΥΠΙ]. 
40. δα αὔτ ἰοουμ Βοηΐγογίυδ τηαο- 
δ1Π|, ῥτὸ χαρεχρύσωσε τοροποηάυτη 
6886 χατηργύρωσε, ἀεαγρεπίαυϊί. 

ΚΑΤΑΧΥΣΙΣ, εἰῇμδὶο, αἰβμεῖο. 
Τὺ ἰοοα ἀδουῖα, ἀἰδοιγδμ. 

Αφυΐ. Ἡους, 1Π. 17. 4υἱ ητς 
ἰεχῖι. Κατάχυσις δυῖΐεπὶ δὰ ἰτηϊ- 
ἄοποπι νοοίϑ Ηοῦγ. ὧδ σαάϊοίδιις 
"ποπέμηι Θχρ]]!οδληάυτη εεῖ. Μαϊς. 
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Ψυΐρ. 3αἰεἰϊοσμωα. ὅ6Ρ. 1. 

ὙρδΙ δαϊσθηάο. 

Κατάψυξις. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 16. Ἀεεροχοσυπὶ ποξίο- 
μοῦ ἐἠμκπαεπαϊ, αυδτ ΓΝ ᾶμα ὃς 

ὉΩ Βαρεῖ. Ἐξδγοδίυβ: χατάχυσις, 

ἀήρ. 
ΚΑΤΑΧΩΝΕΥΏ, οοπῇο. Ὶ 

αὐδοοπάο. ὅγτασα. ζοὉ». ΧΙ,. 14. υδὶ 
ἰδθη χαταχώνυσον εδῖ τηδηάυτ, εἴ 
6]08 Ισοο τθροπϑηάυζη εϑὲ χατάχω- 
δον. ' ᾿ 

ΚΑΤΑΧΩΝΝΥΏ εἰ ΚΑΤΑΧΩΏ, 
αρβεεία ἐεγγα ἱεβο, ϑόγιο. ἡ1η, αὖ- 

δοοπάο. ϑγτατα. 00. ΧΙ, 192. κατά- 
χῶσον. --- δεδίσο. ΖΑ... ΙΧ. 

15. καταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν λίϑως σῷεν» 
δέόνης, οὄτμεη 1108 Ἰαρί ἀϊθυ9 ἔπε. 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΓΖΩ, οοἰΐοοο ἐπ ἴοοο 
αἰψιο. “Δ7Λ., δογίδο. Ἐπιὰ. Π1. 32. 

ἐσίταξεν ὁ βασιλεὺς καταχωρίσω εἰς 
μνημόσυτον, Ἰ851ξ ΤΕΣ, ἔξζία ΔΏΏΔ]1- 
θυ8 ἐϊεγὲς οοπεὶρπατγείμγ : δὶ Δ}} 
χαταγρώψαι ὨΔΌΘΗΙ. --- “Ὴν: αδοξη- 

ἄο. 1 Ῥατ. ΧΧΥ ΤΠ. 94. οὐ κατοχω- 
εἰσϑη ὁ ἀρϑμὸς ἐν βιβλίῳ λόγων. Αἀάε 
8 Μδοο. 11. 99. υδὶ Οτοῖυβ οὔθοσ.- 
γψανϊε καταχωρίζεσϑαι οἰρηίβοασε ἐπ 
αἰἴδαηι ργοργίπηε τείεγτὶ, ἱἰγακδογ δὲ. 
γιά. ϑέυσξ. ἀθ Ὠ 4]. Μδορά. μαρς. 
174. , - 

ΚΑΤΑΥΕΥ ΔΟΜΑΙ, πιέπῆον σοπέγα 
αἴψμεηι, οαἰωηιπῖον, νπιεπάαοϊεν εΠδν- 
ὅο δειι ἐγαάμοο. ὉΤΊ3. ϑγίῖσα. «00. 

ΧΥῚ. 8. κατωψευδόμενος, οαἰιαηπίαπε. 
11. στόμα 

κατα αυδόμενον, οἐ ἐν ἐγαίζει.- 
οὔπΣ, αὐυοὰ τηρητζυν οομῖτα Ὠεῦτω 
οἵ 81108 τωυστσαπᾶο, ἀοίσαδοηάο, 

Ιὰ ῬΗΠοείγαι. σι. 
ΑΡΟΪ], Τγαη, 1,0. ΡΝ. ο. 96. ρ". 
166. συφίαν δὲ αὑτοῦ κανονψεύδετο. 
ΚΑΤΑΥΕΥΣΜΟΣΣ, αοοιμδαίδο γαΐεα. 

δι». ΧΧΥῚ. 6. χαταψευσμὸς ὑπὲρ 9.ά-- 
νάτον, ΟΔΙυΓΏΠΙΔ, αυὦὰ (416 ἔμ͵90 
δοοιβαίοσ, ἀρίυταῦθ ΤΟ ΤΟΣ. 
Ῥοΐεει δαΐϑια 101 ὑφὲρ θάνατον στη 
βϑεαυσπδυδ Ἰυηρὶ οἴη Υυϊμαῖο: 

ἂν" 

δίροῦ πιογίεηι οηιδα ρταυϊα. β 

ΚΑΤΑΨΥΕΞΙΣ, γε βετίμνι, ΤῸ 
ταάίοεθ. --α ΝΎ ναΓθ818 ἃ Ὅν» 

,αηχιαίμηι. ὙΤποοά. εὐ ΤΧΧ 20}.Ψ 



Καταψύχω» 

α τενέμς. Ὑδεοά. ὕεηαβ. 11]. 8. πρὸς 
κατάψυξιν (ἴπ ΗοχΑρὶΒ Μοπιξ. νἱ- 
ΕοΘθα ἱεστίυς χαϑάψυξι».) ἡμέρας, σὰ 
γε βεγαξίοπεπι αἰεὶ. Οαρρεὶϊο ἴῃ 
Νοῖξ. Οὐ. δα ἢ. 1. ρ. 8398. νοσθβ 

ἸροΟ νἹ θη Σ ο986 μι] οβϑθιηδ 6Χ 8118 
ἰφεῦομα, πεχερθ 77... ΕἼΠ]ογὶ ἀα 

Β. }. οοπ͵δοΐῃγαπι νὰ πη ΕἾ. Μίδ6. 
ϑδον. 110. Π]. ς. δ. Ρ. 801. Μίδι 
δυΐδτῃ, αυἷδ ᾿γεο ας ἐν τῷ πνεύματι, 

ὃ γεῖβα μεος ἰδηΐαπι δὰ Γ ἡ) τεΐδ- 

τε δ 6εδὲ νἱἀθηζυσ. 
ΚΑΤΑΨΥΧΩ, τργίρετο. [ΤΌΣ 

ΡΠ. ἑορο, ορεγίο. ἘΣθΟἢ. ΧΧΥ͂Ι. 
19. χατα ψύξει σε ὕδωρ “ολὺ, γεζγίρε- 
σαδεξ ἴἰῈ δαυλ τουϊῖα. }ὰὃ9ῬΡότὰ νοσίθ- 
τί. ΑἸ" ἴδσηθῃ ᾿ὈΥῚ Βαρθηῖ χα- 
ταχαλύψει. ---- Ἶνῦ ) Νίρἢ. ἐππέίοτ. 

σε, ΧΥΠ1Ὶ. 4. καεαψύξατε (5011. 
ἑαυτοὺς) ὑπὸ τὸ δένδρον, τε φεγαίε γοβ 

ὁ ΒᾺ δζῦοτε. 
ΦΕΛΤΕΆΓΜΑ, 1. 4. χάταγμα, 

“) αεΐκπι. ΡΟΣ “3 αοίωγα. Ἰὰς. ἴμεν. 

ΧΧΙ͂Ν. 40. τες. Οοἰεϊ. εἰ 05. 
νι Ρκ. ΟΧΕΨΝῚ. 8. 0ὙὉ0] ἴῃ ἱπηῦον- 
Ῥτεῖς ΠΟΙ νεβίσῃξ χαγάγματα 
Ἰορίεατ. 

ΚΑΤΈΓΧΕΤΡΕΏΩ, σιαοὶρίο, ΟΟΉΟΥ͂. 
8 Μδος. Ϊ. 91. τοῖς ἀνοσίως ὑσ᾽ ἐκείνου 
Ἐπτὴ χυρύμταρ 408 ἰη͵υδῖα εὖ 1110 

ἐ ἱπίεπ εδαπίετ. 
ΚΑΤῈ, ΔΟΜΑΙ͂, οομιδάρ, οοηϑμπιο. 

558: Ἑχοά, Χ. ὅ. ἴμεν. ΧΧΥ͂Ι. 88. 

706. ΧΥΊΠ]. 14. εἴ 4110]. ---- δ Π', 

οοησεηιο, αδεο. Ὠθαῖ. ΧΧΥΠΙ͂. 

45. ὥρυχηο [δὲ οϑὲ ὧδ ἰσοιισίεξ. --- 

δ)» ῬΙΒ. ογδο. [εν. ΧΧΥῚ. 99. 

ΚΑΤΕΙ ΔΩ, οὐπερίοιο, Ὀγοϑδρίοϊο, 
νειρῆξο. 5 "ὍὩΠ ΗΝ. ἃ ὍΣ» Ἰάδι. 

ΤἘποοά. [68. {ΧΠ|. 15. πλυνὸ 

ε Ἦν. Ἰάδτα. ουι. ΧΧΥ͂Ι. 15. χάτ- 
δε ἐκ τοῦ οἴχου τοῦ ἁγίου σου, τέξδρίοε 
εχ ἄοστηο ἴτ βαποΐα. (οηξ. Βαύυςς. 
11. 12. συ. ΝΙ]. 20. Ζοπαγαβ 
εχ. οὐἱ. 1174. χάσιδε, ϑεώρησον. ----- 
ΠΝ υἱάεο. Ἐχοά. Χ. δ. 

ὉΚΑΤΕΙΛΔΕ, Ω, ἐπηρίοο, ἐπυοῖυο. 

28] 

Ρ4 

’ 

Καφέεναντι. 

Ἴ5)0. ἑποίμδεηι. 9 Ῥαγ. ἸΧ. 40. 86... 

Οοά. ΑἸοχ. χατελημένα χρυσίῳ. τα 
65. Ἰδοῖο τὶ νὔφίαγ. ΟἿ διρτα 
8. ν. καταλαμβάνω δὰ ολῃάδτιῃ γοςετὰ .7 
Ἡεῦτ. ἃ ταὶ ποῖϊδίδ. 

ΚΑΤΕΛΑΥΝΩ, ρεϊϊο, ρτορεῖϊο, 
ασίίο, ἰΐοτη τηθίδρβοτῖοε: οοΥτὶ 
ον ἐμπάο, οοπίμπαο. ἴπο. Ῥεδϊηη, 

ΟΧΙ, δ. κατελασάτω, οογτίρἑαί. Αᾳυ. 
Ιε4. ΧΧΨΥἕΪΠ]. 1. χατελασμένοι οἶνῳ, 
αἀρσμαϊ, υἱπο. ΟἸεδηάίς δος σνϑγαῖο 
(Ἰοσίουῃ, φαΐ ᾿ῃ Οοτσωσηθηῖ. δὰ ἢ, 1. 
Ἰεχομάττη 6886 οομλιοῖς κατεληλαμό- 
νοι, δαϊ κατηλαμένοι ΔΕΪΟΟ τοΐο, ἃ 
κατελαύνοριαι, Ὠ181 418 τη4}1{ κεχλασ- 

. μᾶνοι, 7 αοίϊ,: πάτα 539 αϑὲ ππαξίεο 

ἐμπάετε δαῖ 7γαπρετε. 
ΚΑΤΕΔΕΕΏΩ, οοπεπιϊδεγΟγ. τῦχν 

οοπέμπαο. ἴτο. β6ο.. Ομισγδοσίοτῃυτα 
Ρβ, ΟΧΣΧΙ,. 6. χατελεησάτω με δίκαιος 
ἐλέους. ϑεἃ ραηρογαπι ἰδἱ ἃ Μοηιξ 
85 Βοκίο ὑτῸ χατελασάτω Ῥτοϊδίυτα 
δϑεῖ χατελεησάτω. Αἀὐάδ 4 δος. Υ]Π,. 

9. 
᾿΄ ΚΑΤΕΜΒΛΒΕ ΠΩ, ἀεογϑιηι ἵηδρί- 
οἷο. ἸΔΓῚ ΗΙΡΗ. ἃ ὍΣ. ΑΙ. Εχοά. 

111. 6. χατεμβλένψαι. 
ΦΚΑΤΕΜΠΡΟΣΘΕΝ, ἱ. 4. ἔμπροσ- 

δεν. Ἄν» ΟΟΥαπι. ῷ Ῥατ. 111. 15. 860. 

Οσιρὶ. 
ΚΑΤΕΝΑΝΤΙ, ἐς αὐύενεο, 6 γε- 

είοπε, οσοτγαιι. ΥΝ, δι ἕεγτα. 2 Ῥαν. 

ΨΊΙ. 98. -- ΤῪ υἱα. Ἑποο. ΧΙ, 

11. ΧΙ1]1. 1. -- "Ἵ Δ 9 Ομαὶά. 

[πο. ΠΏ δῃ. ΙΥ͂. 1δ. -- Κ9Ὁ 0. ῷ διὰ 

ΓΝ. 10. ΜΙοΒ, 1. 8. - Ἵν, ογίδης 

4 Ῥατ, Υ. 11. --- ὭΝ οὐταπι. Ἐχοά. 

ΧΙΧ. 2. Νυτι. ΧΧΥ͂. 4. 1 Βοσ. 
ΧΧΙ. 18. οἵ δ]10]1 βεερὶι 8. -α “ἽἼΣ: 

Αι. Οέεη. 11. 18. -Ὁ 4 Βορ. 

1. 18. Ῥ8. Υ. ὅ. --- ΓὨ"» ὁόγαπε. Ἐκ. 

ΧΙΥ͂Ι]. 21. -- ΟΣ αὐ ἐγαη51- 

ἐμηι. ἘΖοοΝ. 1]. 9. -- ΓΙΌ: 1 Ῥασ. 

ΧΧΥῚ. 16. Ἐξ. 11], 8. -- ΝΞ, 



ἕ 

᾿Αφὸ κατέναντι, 

α ἐπ ἀπβεΐο. Αὐδλοβ 111. 19. Νυαι 16- 

βεταπέ ΓᾺΡ} --- Ὁ δι, σά μὰ 
οἱόηι. Ἐχοςι. ΧΙΑ͂Ν. 4... 3) ΓΝ: 

Εχοὰ. ΧΧΧΊΙ. 10. ---- "γτ)0. Ἐχοὰ. 
ΧΧΧΙΙ]. δ. Νυῃ. ΧΨΥΤΠ]. 4. 1 Ραδν. 
ΧΙΧ, 7. οἵ δἰἶθὶ. --- 28) ὃν. Οεῃ. 

Ι, 18. Ζδοῦ. ΧΙΝ. 4. »-.ο- 309 

ΟΠα]ά. οογαπι. Ὠ)δΏ. Υ΄. 1. --- Ὁ» 

τδγδμ8 ογἱεπίεσι. ἘΖοος. ΧΙ , 14. 
-- ΠΡῚΡ» ἰάθη, ἘΣ. ΧΙ. 1. .-- 

ὁ ΓΙΘῚΡ οομϑῖσ. εχ ΣΤΡ» α( ονίεη- 

ἐεηι. Θαπεβ. Π1. 14. 1. 15. Βίταο. 
ΧΧΙ]. 18. κατέναντι ἀνέμου, σοπέγα 
γεῃίυτι. 
ἈΠΟ ΚΑΤΒ ΝΑΝΤΙ. Ἴ)) Ααυ. 

Οδηίς Υἱ. 4. ᾿: 

ΚΑΤΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΟΥ, ργὸρ- 
εγεα. Γ ὍΔΡ δ). ΟΒα]ὰ, ομεπὲ σε- 

“ρεοίς ἦοο. Ὅδπ. 111. 7. βεο. ΟἿ Ϊβ. 
Ο0]], 17. 28., δὶ νεσθτων πρὸς ταῦτα, 

ο΄ οἵ Ἄοπι. ΙΥ. 17. 

ΚΑΤΕΝΑΝΤΙΌΝ, ἰάδπι αυοά χας- 
ἔναντι. Ἵλ)» Ῥβδῖω. ΧΙ.111. 17. --- 

ἽΝ 3 84πι.. ΧΧΙΠ. 38. Νεῖ. Χ]]. 

84. ἴης. Οεπ. ΧΧΙΝ. 19. ---- Σ2 30, 

αὐ τεοίμα. Αχα. ΤΒοοά. Ρχον. [Ψ, 
3ὅ. -- ῬἜἼΘΟ. ΤΧΧ βεο. οοὰ. 

(οἱεϊ. ῷ ὅδ. Υ. 938. το ΕΣ ῷ Ῥα;. 

ΧΧΧΙ͂Ρ. 97. 

ΚΑΤΕΝΤΕΥΚΤΗ͂Σ, δεουπάιπ) 
ἐ διορμδηιπι : σε αἰέχμεπι σοπιρείίϊαπς 

αοομδαί, υοἱ αἴδμηι, υεἴ ἐΐδρη ἔρσιπε, 
φπεης οογιρεϊϊαί, οδίοοσμίον, σοσιδαίον. 
ΜΆΘΣΩ» φοορις. ὅο». Ν]]. 19. διὰ τ 

ἔγου με χατεντιυχτήν σου; αὐδγα [δοΐϑι 
τὴ σοομδαίογεης ἴαυτα ἢ ἡτιαϑὶ ἰορσθ- 
τἰπὶ 2.) Ὁ δ} ν ΣΡ : αἱ 500]. 

οἷ. Ἀοπι. ῬῈῚ ἐνάντιοῦσϑαι Ἰηϊογρτοία- 
τυγ. Ηοογοἢ. Κατεντευχεὴν, κατεντυγε 
χάνοντα. ϑυϊάαδ: Κατεντευχεὴν, χατεν- 

ε τυγχάνοντα (Ἰΐα Θηλτα ἰεροηάυτῃ δϑὲ 
ἴοοο χατεντυγχάνουσαν), καὶ κατεντευχ- 
τῆς, κατήγορος. ᾿Ἐπὶ δὲ τοῦ ᾿Ιὼβ, Ἱνατί 
με δου χατεγγευχτήν σου; οὐχ αὐτὸς χα- 
τὰ ϑεοῦ ἐτύγχανμ' μὴ γένωτο, τίν! γὰρ 

--Ο.Οὕ 

282 Καεεργάζοωαι. 

εἶχεν ἐνσυγχάνων; ἀλλὰ λέγεγ ἱνατί δὲ 
ἐμὴ τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται; ἐδεδίει 
γὰρ τὴν «αρὰ ϑεοῦ ἐγκατάλενψιν. 1.,δΧ. 
Οὐ Μ8. Βτεση. χατεντευχεὴς, χάτ- 
ἐγγυγχάνων, κατήγορος. 
ΚΑΤΕΝΩ ΠΙΟΝ, ὀοογαπε. ΔῈ) Τγνδ. 7 

Ιν. 1. 107. ὄ -το 9). 7.6. ΧΧΙ. 
46. ΧΧΠῚΙ. 9.-΄- 5}. 705. 1. δ. 
ΚΛΤΕΠΑΙΡΟΜΑΙ, ἐηδεγρο, 6δΣ- 

ἐοϊΐον, πιὸ εἤετο οοπίτα αἴῤγμεηι. ΤΣ) Ἢ, 
αἴΐμα, ἐποοίειια διῆὶ τε 30. ϑγτώτη. 
Ῥρεΐπι. 1,Χ. 4. ἀηῤῥηδε γα 

ΚΑΤΕΈΠΕΙΤΩ, ἐπιρεῖϊο, ἀγρεο, {ε8- 
ἐὲπο, αοοεΐογο. πῶν ἐχῖρο ογεάϊων, 

ἥπενο. ἔχ. ΧΧΤΙ. 25. Ἡθεγοῖ. χατο 

ἐπεΐγει, κατασαεύδει. 
ΚΑΈΕΠΕΙΘΕΣΙΣ, ἡηροείωγα. ΓΘ 

ἄοίις. ἴῃς. Ῥβα]η. ΟΧΙΧ, 4. γλώσσα 
κατιπ δίσεως, ἢηρυδ ἐπὶ γαηι 7α- 
οἷεηα. Ψιὰς Ὀγαδίαπι ἴῃ Ετξαστη. Ρ. 
38. 
ΚΑΤΕΠΕΙΘΥΜΟΣ, υαῖάε ομρίάμε, 

οὐπομρίδοενς. υἀϊθι. Χ]Ι]. 15. 
ἘΚΑΤΕΠΙΚΥΉΠΤΩ, ἱ. 4. βἰδυρὶοχ 

ἐσικύπτω. Ἐπ}. Κ΄. 1. η. 94. Βχείξς. 
5. ΧΥ͂. 7. κατεαίχυψεν ἐεὶ τὴν χεραλήν. 
Αὐυροπάδ βυπὶ ἢδοὸ νοσθ ᾿χίςδ. 
ΕἸἰεσὶ ἰδιθη ροϊαϊξ, υἱ κατ εχ δῃϊο- 
οεαθπῖδ χαὶ ογἴαῃι βυυσται Ἰσαχασιξ.. 
ΚΑΤΕΠΙΛΑΜΒΑΝΩ, οὐπργεῖθν 

ἄορ, ἀρρτγελεμάο, απερίδοίοτ. ΓΡΌΤᾺῚ 

ΗῬ ἢ. 3 ὅδ. ΧΥ͂. ὅ. " 
ΚΑΤΕΠΩ, ἔοσμοῦ οοπίγα αἰόφιρξηε, 

ἐγαάμοο, οδένεοίο, οαἰμεπίον, ἐπυέσιαι 
γεάάο. ἑν Π ΗΙΡΒ. ἃ δ ν δαὶγε 

,ποῖο. Νυπι. ΧΙΝ. 57. οἱ ἄνϑρονκοι οἱ 
κατεμγόντες «ονηρὰ (85. ῥήματα) κατὰ 
τῆς γῆς, λοπιῖπεα πιαῖε 
ἕετγα. Ἰιαϊηυβ νοτιϊτ: ἀεέ ἐξς 
ἔεγγα, φωοὰ εεδεὶ πιαΐα. ΘΠΏΆΛΠΕΥ 
Μαι. Ὗ. 11. εἴσωσι σἂν σονηρὸν δῇ, 
καϑ᾽ ὑμῶν, οἴλπια τωδ]ατα 46 γ δ]β 1οὸ- 
αὐυδηΐυγ. Οὐμΐδτ βυργὰ ἰὴ ν. χαγαὰ- 
φέρω. ΗδεγοἈ. χατεισὼν, διαβάλλων. 

ΚΑΤΕΡΓΑΙΖΟΜΑΙ, οοηπεῖο, εἶκ- 
δοτο, Θρετον, ζαδτίοο, ἐαείγμο, ἀφίει 
80, δι 7γέοϊο. Ἰγνς τ ΗῚΡΒ. ἃ [ἢ ν, απ- 

ὅο. σα. ΧΡ. 17. ὅτε κατειργάσατο 
αὐτὸν ἐν λόγως αὐτῆς, οὐπτὰ “εὐ αίσανεί 

μπίες αἷδ᾽ 

" 



Κατεργάζομαι. 

α (καἰ ἑπρωῤπατεί. ΑἸιὶ οοὐα, Βοθεος 
ἐξῶλεψεν.) Πϊυσα γεσἝὶϑ βυΐ6. 3.1.148: 
κατωργάσατο, χατηγωσατε. --- ΤΌ 

{αδτεξαείαγα. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥ. 80. κατ. 
εργάζεσϑαι τὰ ξύλα, {αδτίσατνε Ἱἵρτια. 
-- ΓἿ Ὃ Ρίν. ἐγαδεε. 1 Ἀερ. ΥἹ. 

88. στίχους κατεργασμάνους κέδρου (ρχῸ 
ἐχ κέδρου) χυχλόϑεν, ογάϊπ68 αἰΓοιτα- 
εἶτοα οεᾶγσ γαδτίοαίοε. ---- ΓΤΎΖ» 

ἀἱεροίμξεπι. Νατα. ΥἹ. 3. ὅσα κώτερ- 
ὁ γάζετα, ἐκ σταφυλῆς, αππευπαυθ 
ἐχργίηεωπένν ἀνὰ. υὶρ. συῤἀχεϊά ἐπ 
υῦα ἐπελέμ. ---- 5.) ΝΡ. δ 

δ)» «εὐ )ὲιοϊον. Τπο. 7ο6. ΧΥ ΤΠ. 1. 

ἡ γῆ κατειργάσϑη ὑπ᾽ αὐτῶν, ἴεττα :ιὁ- 
}υμαία ετὶ 80 1116. Ιὼ Ἡετοδοῖυ 
1.Ὁ. [, ο. 901. ὡς δὲ τῷ Κύρῳ τοῦτο τὸ 
Ὄνος κατέργαστο, οτιπς διιϊΐδιι ΟὟὙΤΟῸ 
αςὸ γοῶβ Ἵμδασία ἐἐδεί. --- ἽΞ.» 

ἐεγυὶο, ἴξ. ϑρεγογ. δας. ΧΧΥΠΙΙ. 
ς 80. ἀμπελῶνα φυτεύσεις καὶ χατεργᾷ, 
ψίηδδι ὈἾΔΩΔὈἷ5 οἱ αδενγὴς 15 
ἐϊα. Ἐξεοῆ. ΧΧΧΥΙ. 9. κατεργασϑή- 
σεαϑε. 1, αἴὔτιυ5 νοσεῖ αγαδὲνεεπε. (οτξ. 
8 Ἐνάν. ΠΥ. 4. εἰ τιοοίαϊα ἴπ ν. ἐργά- 
ζομα.. -- Γῖσν» )αοῖο. Ἐχοὰ. 

ΧΧΧΨΡΤΙ. 94. πᾶν τὸ χρυσίον, ὃ κατ- 
ἄσϑη εἰς τὰ ἔγγα, οτὰαπα δυγυτω, 

αυοὰ 4 ηὀγεξαοέμηπ ἐεὶ δὰ ὀρεζα. --- 
ὅν)» ορεγον. Ἐχοὰ. ΧΥ͂. 17. εἰς ἔτος 

ἁ μὸν κατοιχητήριόν σευ, ὃ κατειργάσω, ἷπι 
δέ 0116 ἀοποϊοί ατα ἔσυτα, αυοά ἐΣ- 
“ἰσκσιε. ἘΡα. ὈΧΥΤΙ. 81. δυνάμωσον 
ὁ ϑεὸς τοῦτω, ὃ κατειργάσω ἐν ἡμῖν, οοτ- 
τοῦοτα Ὠδπι μος, απο ορεγαίεξ ἐ8 
ἰὰ ποῦῖβ. 1π|6. 200. ΧΙ. 8. τίς χατερ- 
γώσῃ; Μομτῖ. φμὶς μετ οὶεί Ῥ ΟὈΒΟΌγΘ 
ῬΟΡδν δ ἱποοτηιοάθ, αἱ ἰεσθη- 
ἀϊυπ οτῖϊ τί χατεργάσῃ; φμϊά εἰῆέοετε 
Ροίεγὶφ ὃ νοὶ, ἀαἱδ Ὀγεεοεαϊξ μέτερξό- 

ετατας οὐρανοῦ, ΥοΧ κατεργάζεσθαι Ἀ. ]. 
ἴῃ ς(Δ εἰ χη βοδίοηθ δοοὶριεπι δ, δεῖ, 
μὶ εἷἱἱ εμδίέρεγε, δάθοαμο βία τυ 0 
(ἀεξιπαία εἱὲ ἃ ρίραηεῖρυς Τοοἰ μοιίϑ. 
Υἱιᾶς δὰ Ἀ. 1, Μομεαιοοπίατ. Ααιι. 
Ῥεαΐγα. Χ. 8. υὐἱ κατεργάζεσϑαι οο0ῃ- 
γα εἴῆοεγε Ἰοῖδϊ, τί χατειργάσατο, 
“ιείτα τεπέξεπίο ρίο. ---- ΓΤΤῪ ἀοηιῖ- 
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κοῦ. Ἑπκοοῖ. ΧΧΧΙΝ. 4. τὸ ᾿σχυρὸν 
κρατειργάσασγε μόχϑῳ, τορυδίδτα, Ββ6. 
ονδθῖ, ᾿ἰαδεϊϊυ πο οοη εο δέ. ὅδυϊ- 
δε: χατεργάσασϑα,;, ἀντὶ τοῦ κατα το» 
ἤσω. 8 Ἐπάν, ΙΥ. 4. κατεργάζονται 
τὰ ὄρη καὶ τὰ τείχη, δ᾽] γυϊρσδῦι 
τεσ μὲσ Φενιοϊέγὶ τἰγδιθζα τ, ϑ1ἀδ8: 
κατεργάζεται, ἀναιρεῖ, φονεύει. ὁ δὲ, τῇ 
αἰχμῇ διωπείρων, τὸ μετάφρενον χατεργά» 
ἐται- 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΆ, οοηἤεοίίο, ορὶο. 

οὗμηι, οριι5. γον ε Ὁ» ἰάετα. 1 Ῥαγ. 

ΧΧΥΠ͵Ι. 19... ΠῚ ἢ 
ΚΑΤΈΕΡΓΑΣΜΑ, οριε. ὌΒΏ 

Ῥἷατν. ορεγα. Αχὰα. Ῥυου. ὟΙΙ. 92. 
-  , φια δίμροτεπι εἰ αὐπιίγας 

οπεπι ἐαοϊαηί. Ααὰ. Ρε. ΧΙ. 8. 
86... (δι. ΡΡ. 66. χανεργάσματα. 
ϑγταμ. ὦ ὀκπράξατο. 
ΚΑ ΤΕΡΓΟΝ, ορίιε. τῶν Εχοὰ. 

ΧΧΧ. 16. ΧΧΧΥ͂. 40. --- ὑγν9. 
Ααυ. ον. ΧΧΊΨ. δ. ἐν κατέργῳ, τὸ 
εἷς χάτεργο. Αἀ]εσνυτα χάτεργος ἃ 
ποίδϊ ἰαδογαπᾶο ἐπομίξετ. 

ΚΑΤΈΕΡΧΟΜΑΙ, ἀευεπῖο, ἀεδοῖπ. 
ἄο. ϑαρ. ΧΙ. 28. ΤοΡ. 11. 2. ἴῃ 
υἱτοαῦθ ἰοοὸ ἀεεδοοπάξγε ποῖδί. 9 
Μδος. ΧΙ. 99. χατελϑόντας ὑμᾶς, Τό- 
ἀεωμκέες ὃν μϑίτδηι. 1ειηοδῖδ. 
686. 24. ΜΨΙ΄ά6 ᾳυοᾳια ΡοϊγὉ. ΙΥ. 
17. 10. εἰ 18. 9. υν] αυοαμθ ἀ6 γό- 
ἀδω ὅι μαϊγίαηι ΒΕΥΤΩΟ Εξῖ. 
ΚΑΤΕΣΘΙΏ, οὐπιξάο, οοηδνο, ἰὦ 

ἄευογο. Ὁ; ὰν ἰάετα, ὅθη. ΧΙ, 17. 

Νυω. ΧΙΠ. 38. Ῥγον. ΧΧΧ, 14. εἰ 
ΑἸ βοβρίαβ, --- ΟΣ ΝΜΏν ομίξσν. 

Αᾳυ. ὅγιαμι. Τβεοά. Ῥτον. ΧΧΧ. 
14. πκατεοϑίουσα. ΗδΌθοτς τὸ 
Ῥαγ οἰρίο νετθὶ 9}, εἴ χαγιαϑήων 

101 ποίαξ οοπδιπιστε αἰϊομγμς δοπα. 
ᾧ (οσ. ΧΙ. 20. ςο}}. Μαιᾷ. ΧΧΤΙ. 
14. 

 ΚΑΤΕΥΘΙΚΤΕΏ, γεοία δουρί κα 
ἑαπρο, τεοίο ἰοίμ ἑαπρὸ, δῖ: Οογίο 
ἐοίω ρα υεῖ υιἴπιιδ πίετο. ἃ Μδος. 
ΧΙΨ. 48. τῇ σληγῇ μὴ κατευδικτήσας, 
ουλ ᾿ἰεΐϊα ΠΟῊ χεοσίς αἰγοχ δϑεί, 56: 
οὐπὰ ]αρὰ 11ἃ ἀρεύταββεί, υἱ νυϊηὰδ 

Φ 



Κατευδϑύ,ω. 

ὨΟῺῊ 6886 ἰοξϊδἷο. ἐν ην νοΐ: 
με ΒΟΉ σογίο ἰοΐέπ αεοαδοεεέ: 

᾿Αρυὰ ΗἩδρεγοδέίνμ χατευϑικεήσας Θοὲ 

ὃ 

νψάμενος, εἴ δρυὰ ϑυίάδχη ἐπιτυχών: 
ἴῃ (οά. Αἰοχ. Μδος.]. 1. ρεγροσδιω 
ἸερσίτωΣ χασευτυχεήσας. - 
ΚΑΤΕΥΘΥ ΨΩ, αϊγῆρο, τοοίἐοο, 

γεοίε αρο, γϑοία δ0, ᾿γόξρενε, ζεϊδοῖ- 
ἐεγ αρὸῸ, Ῥγοξρεγμηι γαρίο, φἰαῤέϊιο, 
υσπῖο, ἐγαηδεο. ὝὔΝ: Ἴων. Καὶ οἱ 

ῬΙΒ. ἐποεάο, ἐποθάογε ξαοὶο. Ααχ. 
ϑγτήση. Ῥγον. ΓΧ. 6. χακευϑυνϑῇῆτο ἐν 

. ὁδῷ συνέδιας, αἀἰτὶραηεὶπὶ 5δ6ὰ αἰγὶ σὶία 

ΟΝ 

ὉΌΣ Ἰῃ νἱὶδ Ἰη(οἸ]ροπίς. 1ΧΧ 
Ῥγον. ΧΧΙΠ,. 19. χατεύϑυνε ἐννοίας 
φῆς καρδίας, ἀἰτῖσε οορ᾿ ταϊοη 68 οοτα 8 
ἴαϊ, δὶ ἰδιηθῃ Ὡοῃ ἴδηι νοοὶ ἼΩΝ. 

αὐδηὶ ἔογηχυϊα 12 δ ΓΘ- 

Βροῃάοσε νἹιάδίαν. --- "Μὴ, ὑεπίο. 
4 Ἀερ. ΙΝ. 27. βδες. Οοπιρὶ. χατεύ- 
ϑυνε «ρὸς τὸν ἄνϑρωπον τοῦ ϑεοῦ, αἰγεσὶξ 
συσβυτα δυυπ. ροηῃίθ δηΐπὶ δρ- 
Ῥατοῖ, ροβὲ χατεύϑυνε Οαλβδιτα 6886 
δρόμον. ---- Ἵν» γεοΐίμα. Ῥτον. ΧΥ. 9. “ 
εὐχαὶ δὲ χατευλϑυνόντων δεχταὴ παρ αὖ- 
τῷ, Ῥγδἕθβ διυυΐθμι γεοίε ἀσοηίδιηι 
ταῦ βυηΐ ἰρ81. Ρσου. ΧΧΙΧ. 98. 
κατευδϑύνουσα ὁδὸς, νἱδ γεοία. --- ΩΝ ᾿ 

Ὅν Ρ}ΙΒΕΙ οὐ ΗΙΡΒΙ ἃ -ρ,ν. 

1 ὅδ. ΥἹ. 12. χατεύϑυναν αἢ βόες ἐν 
τῇ ὁδῷ, νἱὰ τεοία ἰθαπῖ Ῥονεβ. ΜΊ6 
εἰ Ῥγον. ἴΧ. 15. Ααὺυ. ΓΙ ΤΧΧ Ῥ. 

᾿ΟΥ͂, 0. χατούϑυνον ἐνώαιον σου τὴν ὁδόν σου, 
εἰἰγέσε σοζϑτὰ [6 νἱδση [πδ. ΡΥονΥ. 
ΧΡ. 49. ἀνὴρ δὲ φρόνιμος κατευϑύνων 
φορεύεται, Υἱῦ δαΐοια ρὈγυάδῃβ σεοίε 
ΔΙΔΡΟΪαΐ. --- 75 Ῥδδββϑίπι ἰπ ΝΊΡΒ. 
Ριἢ. Ργβ. εὐ ΗΙρἢ. “υά. ΧΙ]. 6. 
οὗ κατεύϑυναν τοῦ λαλῇσα; οὕτως, ὩΟῺ 
γεοίε Ῥοΐεγδῃς ᾿ΐα ἰοαυϊ. 1 Ῥασ. 
ΧΧΙΧ, 18. χακεύϑυνον τὰς καρδίας 
αὐτῶν «πρός σε, αἀἰγίρε οοτὰκ {ΠΟΥΌτα 
δὰ (6. Οομῃέες αι ἴῃ ἢ. ν. ροεῖ 

- Ηδν. Ἰ58 ποίδῖβ βυηϊ οχ σον. 

ΧΧΙ, 9. εἰ 4 ΤὮοδε. 11. δ. 9 Ῥαγ. 
ΧΤΙ. 14. οὗ κατεύϑυνε τὴν καρδίαν αὖ- 
τοῦ ἐχζητῆσαι Κύριον, ποὰ ἀἰγίρεδαΐ 
(ΟΥ ϑυυ 86 αυγεηάμπῃι [ΟΙη1- 
πιὰ, Ἦ. 6. ΠΟῚ ΟΟμδίδηβ οὔδῖ ἰῇ 

4 

᾿. 
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ουϊζα χεϊρίοθο ὕονα ἄο. 
ΨίΔῈ εἰ 2 Ρὰγ. ΧΙΧ. 8. ΧΧ. 84. 
Ῥε. ΥΧΧΨΥΨΤῚ. 11. 4 Ῥασ. ΧΥῚΙ. δ. 
κατεύϑυνε κύριος τὴν βασιλείαν, εἰαδὶϊ}6- 
δαί Ἰοταΐηιβ τορηυτι. ἃ Ρασ. ΧΧΧ, 
19. ὑπὶρ πάσης χαρδίας χατευϑυνούσης, 
ῬΙῸ οἵηηὶ οοσάδ γεοίο. ΡΒ. ΧΧΧΙΧ. 
3. κατεύϑυνε τὰ διαβήματά μου, αϊτίρσε 
τεβϑυϑ τηθο8. ὕἼΠἀ6 εἰ 8. ΟΧΥΤΙ͂. 
182. Ῥρ. Ὁ. 9. οὗ χατεύϑυνεν ἐγώσιον 
τῶν ὀφ)δαλμῶν μου, ποῦ ρακάεέ γεἰϊεὶ 
δμορεδεὶς ΟΟΥ̓́ΔΙῚ ΟΟΌ] 8 τη)618. Ἦας 
ῬΕΒΡ οἰ σὴβ δυϊάδθ χατεύϑυνεν ἱπίοχ- 
Ῥγοΐδί ἐσέτγυχε. -ῬΒ. ΟΧΧΧΙΧ. 12. 
ἀνὴρ γλωσσώδης οὐ κατευδυδϑδήσοτα, ἐαὶ 
τῆς γῆς, νἱῦ Ἰοαυδχ ποῖ ᾿γόξβρεέγε 
ἀρείΐ τὰ ἴοττα. Ῥβ8. ΟΧΙ, 4. χατευϑυ»- 
ϑήτω ἡ προσευγή μὸν ὡς ϑυμέαμα, γεοία 
αἀδοοπαπέ δὰ ἴδ ῬΥδοθβ τηδρο, {3}- 
αυδτῃ δι 5. ΡΒ. 111]. 4. χατεύ- 
υνα, ἘΝῚ Ἰορεσυηξ ἡ Ν ἃ ΝΗ. 
ΡΝ γε βου οηάστῃ οϑὲ οχ Οὐδ 

εἰροηδίομθ χατσεύϑυναν (52) 
αἰγεχεγιπέ, νοὶ: αοἱδηι υεἱ αἀπὲρῃρῃ 
οὐ γπιαγεπέ, ἢ. 6. ἀδογευσγ αν τὲ ο0- 
οὗεγε. Οτδθὶ! οοπ]δοϊαταμη. ποῖ 
ἸΘΟ 8θηδι8 χοαυὶνς, βοα 5 
οδπβ αυοαὰθ εἰ ὅϑγγιιβ δα )αναηῖ. 
ϑγτηπι. οἱ ΤΗεοά. 8. ὙΠ]. 10. --- 
δο5 ΡΙΒ. ἃ 9η}, διδίεπίο. Ζβοῇ. 

ΧΙ. 16. -τ 2» τεοίἐμάο. Μαῖ. 

11. 6. --- ΨΩ Ρίαγ. Ιάομ. Ῥγον. 

Ι. 8. Τάθετο νεγίοσαπηί. --- ΠΣ» 

γεοίμηι. ΑἸ. 4. ϑδτο. ΧΥ͂. 8. χατευϑύ- 
γοντες. ΘΟΣΤΩΟ ἰδὲ οϑδὲ (δ οοῃβὶ ἶσα. 
Θυοά τοοῖδ βοορυτὰ ἔδει, ἰὰ ποῖ 
ἀπᾶς!]6 εβὶ εἤδβοῖυ. Μ᾽ Δ6 δυρτα 8. ν. 
εὔχολος. --- ὙΠ ἐγυπιρο. Ησβ. Ι΄. 

10. ἐπόρνευσαν, χαὶ οὗ μὴ κατευϑυνδ συ, 
Βοοχίδ βιπί, οἴ ΟῚ ργΌδρενε ἀρσαπΐ. 
ῬΒάνουῦ. χασευϑυνϑεΐησαν, καΐάξ τρλσνῦν 
Ηες Βιἰεϊυα. οχ Ηδδν. πβυτραΐων 
αυοαυς ἀ6 ἐσοίωσίονπε «οδοίϊε, ν. ο. 
ὅεοη. ΧΧΨΝΙΙ]. 14. οἱ εἰς ἢ. };, υὲ 
γεσρα Οὐδ νογίδηζυσ : δουγέσηέεε 

ΠΟ ἀοοὶρίοπέ. . Ἀδιιγ θυ 
γα Ϊὶ 608 ̓ οζἴ888 » 8 γὺν Ῥγο- 

ΦΡΕγΟ δυοοέδφω τοτ. ϑϑἃ οὶ ορὺθ 

θυ 



Κατευϑύνω. 

α οδὶ. ταὶ βδάεση νοϊὰπι, χιθὸ Ηδ- 

ε 

Ὀγδῖοα ἀϊουπίαν, ταοᾶο τοῦ τποᾶοε- 

Μιᾷε δὰ ἢ. }. δοδβεσίδηθαοσνρίυχη. 
ρα πϑϑοῖο, δὴ ἰἀοῦσδ διιοίσιδῦρ 
ΤΩΌΗΪΤΙ Ῥοκδὶῖς νεσθυπι χατευϑηνεῖ, ἴῃ 
νογβδίουθ ΑΪοχ. σογίρθ θη οὈνιυμι. 
--πῦ: πεν Καὶ εἐ ΗΕ. 7Ζυά. 

ΧΙΝ. 6. 19. κατιύϑυνεν ((οά. ΑἸοχ. 
κατηύϑυνεν) ἐπ᾿ αὐτὸν ανιῦμα κυρίου, 
τεπέεδαέ δΌρευ 1ἰἸυτὶ ορίτιτ85 δ)ο- 
τλϊηϊ. ὁ ὅδ. ΧΙΧΣ. 17. χατηύϑυναν 
σὸν ᾿Ιορδάνην, ῥχοδρεγε ἐγα)εοεγμηξ 
Φοτάδιῃοτη, δυῖ, οχ ΑὐδΌ. : 

οὐνεποίϊε ργσρατατεπὲ ᾽ονγάσηεης, δ. 
ες δις ϑγσυβ εἰ «οβερἢυδ. 

σεςῃ. ΧΥ͂Ι]. 9. 10. 15. ἀ6 νἱϊο: 
εἰ κατευδυνῖ; τσ φγοσρεγαδιέμν ἢ ἢ 
Τζαιι. ΧΙ. 56, χασευϑυνεῦ γε : ΡΣ 
ὅρετε ἀρεῖ. διὰε εἰ δη. Ι11. 24. ' 
25. ΧΙ. 97. οἱ οὐ. ϑίγδαο. ΧΧΙΧ. 
90. Αἀὰε ὕλη. ΥἹ. 28. υϑὶ νἱάδ 
ϑοβαγίεηρθεγρίυσα. Ααυΐϊϊδ Οδηοδ. 
ΧΧΧΙ͂Χ, 4. ἀνὴρ ἦν πατευϑυνόμενος, 
ν ογδΐ ,, ἴπσ. 4 Ῥᾷσ. 
ΧΧΥΊῚ. 5. Τποοά. Ϊ]}ἐγοὰ. ΧΧΧΙ. 

ἀ ὅ. οὗς οὗ μὴ κατευϑύνητε, αὐτὸ νοερὰ 
Μομεῖ. Ὀεπο το άιαϊ : απο ποῃ 
ἀιρεγαδιί:. Νατα χατευϑύνων, αυοὰ 
ἴὰ υπϊνοῦβύσα Ὠοίαϊ ργοσρεγμηι δ8μ0- 
οεάσιπι λαδεγε, Ὦ. 1. συγ δοουβδῦνο 
ῬΟσβοῦβα οῃβιγιοζαμ Ὡοίδὶ ΚΗ Εν 
αἴφμενι φαρέτγατε. «--- ΤῊ.» ΟἸΑΙα. 

ΑΒ. Ἐπδβάγ. ὙΊ. 14. οἰκοδόῤοουν καὶ 
πατεύϑυνον, σι ϑδιίσοοῖδε ΘΙ βοΑ δη. 
τὰ αυοᾳὰς ἴπο. Πδη. 111. 31. ὁ 
βασιλεὺς κατηύϑυνε τὸν Σιδρὰχ, ΤῈΧ 
διάτακοδιτα αὐ σπηηπαηι αἰρπιέαίεηι 
ξυοχὶέ. ὮδΔη. Ψ|. 948. Δανὴλ καεηύ- 
θυ» ἐν τῇ βασιλείᾳ, Ἰλαπίοὶ ἠογεῖξ 
50} τερτιὸ ᾿ατίϊ. --- Ὁ ΠΥ» 

χεσίάμνηι ἐπ δοπεηε, δὺξ ΟΧ αἱ οσυσα 
ἐπ δε ρσοΔομ : οἐπείδετο ἐξ ἐπ δο- 
πιῶ. εν. ΧΨ. 11. χασευϑυνόνεων αὖ- 
τῶν, υἱοὶ ἐοσξδοδβα, ἐσ δεπίβηξία (δρ- 
ΡΕΪΙ ἰὼ Νοῖῖ. Οτῖτι. δὰ ἢ. }. Ρ. δ25. 
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οϑὲ λαδέίατε. Μετ Ἰδαυθ ροῖεβῖ : 
“ὲ πον ἰε έοεγο λαδέίατε ἐπ δοπο. 
ψιάδ φυσᾳιο δὰ ἢ. 1. Τδιβίυτω. ---- 
Ἰ3Γν Ῥεγρεμάο. Ῥχον. ΧΧΙ͂. 2. κατ- 

ευϑύνει δὲ καρδίας πύριος. ἴππαρὸ ἀ6- 
διχαῖδ δὲ ἢ. ]. δῷ 118, αὺυϊ δαυἱὰ δὰ 
ΠΡ Ἰδτ ΠΙΡσαπί. Ζιορί τυ οοηξοστο 
τᾶν ΑΣΔΡΌ. ω»ῃ» οοΥτεχ, 3»- 

“παυὶ. 8... ΧΧΧΊΧ. 9. αὑτὸς κατευ- 
ϑύγει βουλὴν αὑτοῦ, ἱρδε "ποῖέ, κέ οοὨ.- 
ΒΠΠἸυγα εὖὰ8 ργόξρεγε οεάαί. ΤΌ. ν. 
.24. ἐγγύη “«ολλοὺς ἀπώλεσε κατευϑδύνον- 
τας, τοῦ ἀὲἰυξέεε ϑροπάεηίοβ ὑΓΤῸ 
Α1115 αα ρμακρεγίαέεηι τεἀαοίὰξ εἰπέ. 
51. τὸν ϑαμίυς τον. ΧΧΥῚΙ. 26. 

4υετα ἰοσυτλ ἰΐα νοσίθγοι : ἱπυρί τι 
εβὲ ἰπϑοιιῖδβ τυ ]οΐασα ῥσορίεν αἰνί-. 
[1Δ8. 

ΚΑΤΕΥΛΟΓΕΏ, δεπεάϊοο, ργαμ 
ἄἷοο, επἰοἰϊο. Τοῦ. Χ. 19. εἱ ΧΙ] 12. 
ΚΑΤΕΥΟΔΟΏ, μῶ, ρφγοδρέγεν 

εν »γαδεο, ἴηι τοάο, ᾿γῸ" 
ΦΡΕΤΌΤ. ὙΌΣ ἀδοϊϊπατε ἔαοῖο, ἃ 

ΠΩ»: Ῥγχον. ΧΥΤ]Ι]. 93. οὗ κατευοδοῦν- 

ται. Βδμε αποδα ϑαϑπδιτω, πθο ορυδοαῖ, 
τἴ οὔτι 766,26 1Ὸ Γοροκιδίιιν κατευϑύνον- 
ται. "τα ὉΏ» ὉΜΈτῸ. Ῥεαΐη. ΧΥῚ]. 

41. νοσεῖ ΗἩδῦτ. [ἢ θ6ηδι ΤΩΘΌΣ- 
Ῥἤοχίοο ἀδ οορία δεπεοβοίογμπι 80- 
“σερεγαηί. ΑἸ" δἰαἴπεγε ταδὶ υπί, 606 
Ιορἶθθ6 5 τὺ: ΚορδΙοσιις ἰοοο 

χκατιυοδώσε τεροπεηπάσυπι 7 ϊςδὶ κα- 
ταδήσιι. ---- Υῇς : πὸ» Καὶ εἰ 

Ηἰρῃ. Ψ4υὰ. ΧΥΙΠΠ. δ. Ῥρ. 1. 8. 
ΧΧΧΥΙ. 7. ΧΙΙΨΝ. δ. Αἀάεο 
ϑ'γγυΐα [π|. ὅεῃ. ΧΧΧΙΧ. 2. νὰ 6 
ᾳυοᾳυε 1 Μδεος. [1. 47. 

ΝΚΑΤΕΥΦΗΜΕΏ, δομα αἰοιὶ 
ῬγέΟΟΥ, ἰαμάο αἰέχισηι εἰ οεἰεῦτο. 
8 δος. ὟἼ]. 18. τότε χατευφημήσαν- 
'φες αὑτὸν, ὡς αρέσον ἦν, ἴὰαῃς ὈδΘΏ6 οἱ 
ΡΥΘΟΔΌΑΠΓΩΓ, ἘΠῚ ΡΔΥ ογαῖ. ᾿ 

ΚΑΤΕΥΧΟΜΑΙ, ρῥγορεῖὶα "παΐα 
αἰδοιὶ ἐΡΡΘΟΟΥ, ἱ. α. χα ,»,υὐὑἱ 

ἰπιοερτείβα! 6, ἱπίοτάυπι 
ψοτο, οἱ ποσίσυπι δηοππέεέδει, ἐ 

ὃ. 



Κατίέχο. 

α «οἱεὰ τοεἶϊ, ἴῃ θοπδσα αιοαῦς Ῥαγίαπι 
δ μιροίυτ, Ρεὸ δενε ργεσαγὶ. ἃ δος. 
ΧΥ. 12. κατεύχεσϑαι τῷ σαντὶ τῶν 
᾿Ιουδαίων συστήματι, ὅσπε ρῥτεσατὲ οτα- 
πὶ Φυάκογυμα ἐοίαϊ,. 4 Μαςος. ΧΙ]. 
20. 

ΚΑΤΕ ΧΩ, γείἑηεο, ἑόπεο, »γελει:- 
ο, οοπίϊπεο, οδίξπεο, ἀῤυκῥς ἐν εήαι 

οὐΐδοο, οοσμρο, ροαδίάεο, δαδίϊο. 
πεν »γεδεπάο, οαρίο. ὅεη. ΧΧΊΙ. 

ὃ 18. κριὸς εἷς κατεχόμενος ἐν φυτῷ Σαβὲχ, 
ΑΥἶδ 8 411αυ}8 ἀείεπέιις γε] ἀγεης ἴὰ 

᾿ ΗΪἱδηΐδ βαρεῖ. 3 ὅδιη. 1. 9. χανίσχε 
με αχότος δεινὸν, ργελεπάεγμμίέ χὰ 
οποῦχεε ρτανοθ. 3 ες. ΙΝ. 10. 

᾿ χατέσχον αὑτὸν καὶ ἀπέχτεινα αὐτὸν, ργε- 
λεπάεδαηι Ἰυγη, οἱ οοοϊἀοῦδηι 1]- 
Ἰυτη. ἢ ὅδ. ΧΧ, 9. κασίφχεν ἡ χεὶρ 
ἡ διξιὰ ᾿Ιωὰβ τοῦ «ὠγωνος, ργελεπάε- 
αὶ ταδῆιβ ἀοχίοεσα Ψοδθὶ δύ δῃ). 

ς Ῥβαῖτα. ΟΧΧΧΥΤΙΙ]. 9. χαϑίξε μα ἡ 
δεξιά σου, ἐεπεδιξ ταῦ ἀδχίοσα [ι8. 
(δηι. 111. 8. χάντες χατέχοντες ῥομ- 
φαίαν, ΟΙΏΠΕΒ ἑεμεπίες σ]δάϊυηι. 
ζοτοτα. ΧΙ11. 9]. ὠδῆες καϑέξουσί σε, 
καϑὼς γυναῖκα τίκτουσαν, ἀοἸοΥ68 αΡ- 
Ῥγελεπάεηξ ἴθ, ἰαυαυδῦὶ του Γθῖι 
Ῥαγίυγ πίοι. Ὑ8ὼ6 εἰ {}«γεηὶ. 
ΧΙΙΧ. 244. Ααυ. τη. ΧΙΥΊΙ. 97. 
κατισχίϑησαν, ἀείεκίὶ Κμεγωπί. [τὰ 

ἀ ταῖη8 γϑοῦθ ἰη(εερσοείδϊζυδ οοὶ Β16- 
1106, Ὠτνυείυη εἰ Μοπιίδυοοπίυπι 
βϑοουῖι6. Ῥοῖζῃιδ: ἀργὸς βοὶι “ωπάος 
ἐπιεγμπί, ὧαξ δάθο χατέχεσϑα, Ἡ. ]. εἰῖ 
»γαάϊα οπιόσε, ὕμπάος ροδείάογε, 
υπᾶς χατάσχεσις ροξεεδείοπεπι τιοϊδῖ. 
ἸΤμοοὰ. 900. ΧΧΙΠΙ. 9. Αᾳυ. Ῥε. 
ΤΧΧΥῚ. 4. χατίσχες φυλαχὰς τῶν 
δφϑαλμῶν μου, οοἠϊδιρ δίς ῬΑΙΡΘΟΌΓΑΒ 
οσυϊοταπι ἸΒΘΟΓΌΣΩ. ---- ἸΌΓΤΕ ἢ ΟΑ] ἀ. 

« ΡΒ. ροεεϊάδο. ἴγατι. 1]. 99. βασι- 
λείαν χατέσχον οἱ ἅγιοι, ΤΕΟΩΤΙΠῚ 00- 
σμραγμπέ δαηςῖ. [Ὁ. ν. 18. -- 
ἽΠΝ ΡΙΗ. ἑαγάο. Οετιο8. ΧΧΊΝ, δ6. 

μὴ κατίχετίέ με, πὸ αείἑπεαίἐς τηα. 
νιάς οἵ ἴοοα ἱπῆγα εχ Ψψυά. ΧΙ]. 
156. 16. δάαάυοία, εἴ ρομπέεσ [κὰο. 
ἿΝ, 42. -- δον» ἰδ ἃ Ἀερ. Π]. 

10. κατεχομένους 865. οαρᾶὰ. ΑΪδοχ. 
ϑϑα δὶπ ἀαθῖο ἰδὲ Ἰοιζεμάνιτα χανερ- 
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χἀμένυς. (ατῖε πα αὶ. ἐχοίδι σαρο- 1 
χορένους. --- ὨΌΝΜ» οὐπρβτέβο. Ζοῦ. 

ΧΧ ΧΙ͂Ν. 14. τὸ «νεῦμα «αρ᾽ αὐτῷ χα- 
τασχεῖ, Βρὶχϊϊαμι δρυὰ 56 αδέϊμεγο. 
-- ὍΝ. υἱηοίο, Οεα, ΧΧΧΙΧ, 20. 

ἐν ᾧ οἱ δισμῶται τοῦ βααλίως κατέχων- 
ται, ἴῃ αὑὸο σαρῶν! τορίο υὲποίς ἐδ- 
πεπίαγ. Υἱὰρ εἰ ἀέῃ. ΧΙ, 19. --- 
2} οἵ ΠΡΌ Ζυησῦπι, Ῥναέεγεο, 

Ῥγαυαῖεο. 10. ΧΥ͂. 34. --- ὉΠ ΓΙΟΤῚ 

ἩΠΕΠρ. αἰδοῖϊο πιδ. ϑγτατα. Ἐχ. Ἶχ. ὁ 
17. κατίχες. --- γὰρ ΗΙΡΗ. ἃ δθν 

οαάετγε 7αοὶο. Ῥτον. ΧΙΧ. 15. δειλία 
κατέχει ἀνδρόγυνον. ϑ6ἃ ϑιυλβρίςον, 10. 
πὐώδαλλε Ἡοῖϊΐυ5 ϑοσι θη 6886, 
δυῖ χαείχει γατίεπάϊτι εδί υὐποίδπι 
ἐεμεί. --- Χὴ δ Ὰ Ηρ. ἄκρεο. 

Ῥμαΐγη. Χ ΧΙ]. 12. κατέσχον «οῦτον. 
Ῥχο ἡ ΔΩ τ, πρΐερβοαπί, ἰοτίαθϑε 

Ἰεροσυδῖ Ἀ »ϑΣ αξεοομέδ σεπί, δαὶ 

ΒΘΏΒΙΪΩ ΘΧΡΓΟΞΘΟΓΙΙΠ : οὐέἐπιεγιμ 
αἰν δ. -- ΓΤ, οἰάεο. 00. ΧΧΉΣΙ. 

9. υοῇὲ Ρεσα αὐἱάσηι, 5ϑᾶ Ὡοῃ τηϑὶς 
85 ΒΟΙΊΟΙ ΟΥ̓ΔΌΟΠΙΒ (ΟΠ ΘΠΙ Πρ, 
δ1πὶ οὐ χατίσχον Ῥοβυσγυπί. --- 
Ῥῖπ: ΡΥΠΣ ΡΙΝ. οἱ ΗΙρδ. νπιο, 

τεείαειγο. αὶ Ἀδς. ΧΙ]. 19. Νεὶ. ΗἹ]. 
4. δ. 1ε:. ὟἹ. 24. .-- ρων Ῥαγίογ. 

δον». ΧΧΥΊῚΙ. 17. χκαϑέξουσιν, οδίὲπε- 
δωπί. Οομξ, 2 (ογ. ΥἼ. 10. -α ον 

»οςδβιεο. 708. 1.11. κατασχεῖν τὴν γῆν, 
αὖ ἰδοστασα οσομρείί5. ἘΖΕΕγΟὮ. χατασ- 

, χαταχρατιῖ, κατοικεῦ. ἘΣΕΟΆ. 
ΧΧΙΙ. 84. --- ῦν, Φεοο. 165. 

ΧΙ, 422. ὁ κατέχων τὸν γῦρον τῆς γῆς, 
ἰσπεπς διαρῖσαμα ἴθττεα. ---- Ἴ5)» δα- 

»ῖο. 2 Ῥαγ. ΧΥ͂. 8. --- ὑπ) »οεεὶ(δο. 

Ἐχοά, ΧΧΧΙ]. 12. καϑίξουσιν αὑτὴν 
εἣἰς τὸν αἰῶνα, μοεειεμπέ ᾿ἰἰᾶτὰ ἴῃ 
εεἴοσηυμα. Υ᾽46 οἱ 5. Χ011]. 49. 
συ, ΝΙΡΒ. πογογ. Ἀντῃ. 1. 18. 

αὑτῶς κατασχϑήσισλε τοῦ μὴ γενέσϑλαι 
ἀνδρί; 11}18' ἀείἐμεδὲτιπὶ, νεὶ τενιογαγὶ 
φοῦς. ραϊἑεηιπὲγ τπυροτο νἱτοὺ Υὲᾶε 
Βοπέτονιίυσ δα ἢ. 1. οαἱ χατέχεσϑαΐ 



Κατηγορέω. 

α τὰ ἢ. 1. δεῖ οδέξανὶ αἰβομῖ. --- ὙΖ0, 

ἀειπεο. ΑἸ. ΖΦ. ΧΙ]. 1δ. χκατά- 
σχῶμεν δή σε, αυθεϑο ἐξ ἀεξξέπετὶ μαϊϊα- 
τίς ἃ ποῦϊα. [01 ἃ. ν. 16. ἐὰν χατά- 
οχῆς με, ἰ τας ἐείξπεας.--“ἼΆ [, δι5. 

ἐεπίο, {εϊοὶο. ϑγτατα. Ῥσον. 1Υ͂. 4. 
χατεχέτω λόγους μου ἡ παρδία σου, γέ" 
ἐϊπεαὲ ΦΕΙΙΠΟΏΘΒ Ὡ16Ὸ8 ΟΟΥ [ὈΌ1Ὸ. 
 ρησίπη δεοιίυς οί. Οομπέδν ἴκπ|ο. 
ΨΠῚ. 16. 1 (ον. ΧΥ͂. 2. --ϑ ἵν 

ὁ ργελπεπάο. 7ετ. Τ,.. 16. 1 Μεος. ΥἹ]. 
47. οὗ δυνήσῃ τοῦ χατασχεῖ αὐτῶν, ΔΟΤ.᾿ 
ροϊετία ργαυαΐίεγε 11118. 4 Μδος. 1. 
31. σὺ σεριλεπόμενον ὕδωρ ἐκέλευσε λί- 
ϑους μείζονας κατασχεῖν. ϑεα τηδίϊοτη 
ἰδὲ Ἰερεσθ χαταχεῦ. Νβηι αυοά 
Βιευθ κατασχεῖῦ ῬΕΥ παὶ τεά- 
ἀἰάϊξ, πϑὰ Ἰοαυδη αι τοϊπῖταθ ὑτορδτὶ 
Ροίΐοεί. Ηοβγοδίυθ : κατέχειν, χρατεῖ, 
κωλύειν, συνέχειν. 

ες ΚΑΤΗΓΟΡΕΏ, ἀοομδο. ΤΠ ΤῚ), 

οὐπδοῖον. ϑψτητη. 700. Υ]]. 18. χατ- 
ηγορήσμ. 86. ἀπόπὶ ρορηϊξεϊ, 8 86 
ἐροῦπι δοουδατα (ἀἰερεῖ. οσίδβϑα 
διιΐοτῃ Θγιαραδου δ βοῦῖρϑιῖ : σαρη- 
γορήϑει. --- Ὑχγ ῬΙΆ. οδέγεοίοτ. ἴᾺο. 

4, ϑατὰ. ΧΙΧ, 97. κατηγόρηκε τοῦ δούλου 
ἐπ δοοιφαυΐέ βεσνύτα ταυτι. 1 Νίδςς. 
1. 6. κατηγόρησαν τοῦ λαοῦ «ρὸς τὸν 

βασιλέα, αοσμδαδαπί ρορυΐυτα Ἂρ νν 
ὦ τρροῖα, ΟΥ, 908. Ν. 45. 1 Μδος. 1. 
85. κατηγόρησεν αὐτῶν «πονηρὰ, ΒΗ. πράγοε 
ματα, δοουξεδαῖ 1105 (6 Οὐ ΓΔ 1η1:- 
δυ5. Οοηξ. Μαχο. ΧΥ. 8. 

ΦΚΑΤΕΓΟῬΗΜΑ, αοουδαϊίο, εἴϊδῃι 
ἰώ, ἄδ μὸ μὲς ἀοομδαίμγ, ΟΥ̓ΠΙΘΉς 
ῷ Μαοο. ἸΝ. 47. Μιέλαον ἀπέλυσε 
χατηγορημάτων, Μοποΐδιπι ογηιδη 
δῶ δοοοῖνῖι, Ῥοιμοβι. Ρ. 860. 9. 

 αἂ, οἷο. , 
ε ϑΚΑΤΗΓΟΡΓᾺΑ, δοριδαίίο. ὕΠ68. 
ΧΙ1Π,. 17. ὈὈ1 ῥτὸ ΡΊνο. Σὰ» ΤῸ, 

πῆ σοἰυεπάεϑε 6 ΦΏΡΕΤΥ ἡτῇ ̓ὸ μχρεῆ 
ι8 Ροσυϊξ: χα αν «ψευδῇ συστή- 

σᾳαϑα, χαϑ᾿ ἡμῶν οὕτοιΐα Ἡδῦτ. 
αυοαθδ ποῦιϊνξ ρὲγ οαἰωηπίαπι ἀοῦιι» 
2αΥῈ αἰσεεια, ἀὯ0 δ8εῆδι ἴῃ Ἰΐησιια 
γι εἶα φύοᾳιο εἴας δαΐξ εἰπε 

Ὡκίλει, ἰο ἑάτοιν ἐδε δέαηεε 9 δοπεξ- 
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ἐλίπρ ὠρσα α ρέγϑον, δ ὶθαγο 8010. 
ΤΠ 8. " : 

ἙΚΑΤΗΊΟΡΟΣ, αοοιδαίον. 2 Μδοο. 
ΙΝ. 5. 
ΚΑΤΗΤΟΡΟΣ ἜΝ ΠΡΩΤΟΛΟ- 

ΤΙ (, ἀοοιραΐον ἐπ ρΓἕπιο ΦΕΓπΊΟηΕ 560 
ἴπ ργῆθα ἀοξοπε. λὰ ΡῚ ἡσνν 

ἀρᾷ ἐπ ἐδέε, Ἀ. 6. ρῥγέπειιδ ἀσοιιϑαίογ. 
τον. ΧΥΙΠΙ. 17. δίκαιος ἑαυτοῦ κατο 

ἤγορος ἐν αρωτολογίφ, }υδῖι8 8υὶ ᾿ροῖτι8 
Δοσυβδίοῦ δβὲ ἴῃ ῥσῖπια δοῖίοης, ναὶ: 
ἦπδῖυϑ Ῥτίπιυβ οἵ Ῥγεεορυυβ δβυὶ δο- 
οὔδαῖοσ οί. ϑϑιιδβ ν. φ«ρωτολογία 
ΟΧ δυσίοζε ἱποοῦῖο: «ἄσης κατηγοῤίας 

4 

αὑτοῦ ἀσοφαίνει «ρωτολογίαν, αυεὲ νοῖ-. 
Βα ἰπ Εὰ. Κιοίοσι [1 ἰγαηϑβ᾽δίδ 16- 
υπίυγ : ἐπ ἑοία ἐϊέμα ἀσομδαίίοπα 
»γέμιαϑ αἰοεπάϊ ραγίεδ ἑεπεί. 

ΚΑΤΗΦΗΣῚΣ, φμὲ υμἶξμ εεἰ ἀεπιΐδεο, 
δῖυε εἰ μμῶοτε, εἴσυε εα πιατοτε, ρμάο 
διπάως, τυδιγι δία, οἴὔδτη: ἐείγεοιδ. 
ϑὰρ. ΧΥΤ1. 4. φάσματα ἀμειδῆττις 
κατηφῆ (ἴΐὰ τεσ Ἰυχία οἄ. Βοπι. 
ΤΟ ὑφ ἐν τοῖ; κατηφίσι, υἱἱ ἰερί τον 'π 
ΓΔΏΘΟΣ) αροσώεοις, πρεςίτα ἐείτ οἷ 

δδενύρθι τορος Ἡδεγοῖ. κατη- 
φία, κατηφῆ, στυγνά. ϑυϊάδ8: χατηφὴς, 
σκυδρωπός. 

ΚΑΤΙΟΌΜΑΙ, "πασεῖον, οοπέαηε 
ποῦ. Ῥτορτῖθ ποίεῖ σγερίπε, τ δὲ- 
εἰπε οδάκοον, εἰ εἰερδηῖευ δα δυ}λ 
ἘΥΔΏΒίδεΓΣ, φιὲ δἰηεμίαί, οἱ οαἰϊάε 
απίπιμης διτπι ἱερὶ(. ϑῖγαο. ΧἼ]. 11. 
(18.) 866. ΑἸεχ. γνώσῃ, ὅτι οὖκ εἰς τί- 
λος χκατίωται, σοσηοῦοοβ, αὐοὰ ποῦ 
οὐσηθτη ἀεροσμίέ ατιρίπεης, 80. ξρ6- 
οὐἴστ. ϑρόουϊά οἱἵπι δέραμπι ἐχ δα, 
εἴ ῥγοίπδ οτυβίηοπι ΘΟ ἈΠοΡδηί. 
Οὐδ Εχοὰ. ΧΆΧΥΠΠΙ. 8. ϑόγηιο 
101 εϑδὲ ἀ6 σδ οηῖθυδ 1 οοῃδιιοῖι- 
ἀλμο ἔδυ] ]]ατὶ οὐπὶ ἰπϊτοῖοῖθ 8}}- 
Ῥεηάδ, υἱ δήθο Βοζύσῃ σϑσθοσυι 
86,808 δῖ: ἰλῃάδιη ὙΈΣῸ ΘΟΒΉΟΒΟΕΒ, 
δυχα ΠΟῚ οἸπηθιι ἀδροβυΐδββε ἱπίταὶ- 
οἰδιι, πος ϑοῦρδσ διγίουτα εἴ Βε- 
πονοϊυτα οσβα (6 δηϊπγυτη δἰτηυἶαῖα- 
τῦμι 6586. ἴῃ δηιθοθοπριυ οηΐτα 
Ἰορίταν: ὡς γὰρ ὁ χαλκὸς ἰοῦται, οὕτως 
ἡ αονηρία αὐτοῦ. ἸῺ ταϊίχυ!β ΠΡ σία 
Ἰερίξζαν κατίωσε, ἢ. 6. ἀεροεμὲ! στερὶ- 

ἀ 



Κατισχέω. 

α πεέπε 8. τναϊευοίεπέδανε. Ἡεογο. 
ῥωται, ἐῤῥύπωται. 

ΚΑΤΙΣΧΕΊΏ 1. 4. κατέχω, αεἰΐηοο. 
πΠ Π Ηρ. ἑπομγυο.. Ὑβθοάοι. 

Ρτονυ. ΧΙΙ. 96. χατισχεῖ αὑτόν: υδὶ 
(ΔΠΊΘῺ ἰορΈσα ΤΔ]1οτὴ χατισχύει αὐτὸν, 
ἅυεε Ἰεοῖίο γοοὶ Ηθργαῖςαβο τὴ δρΊβ 
ον θη υἱάδίυν. Κατισχύειν αυδη- 
ἄοαυο ἀερτίπιετε ἀθηοίδί. 

ΚΑΤΙΣΧΥΡΕΥΌΜΑΙ, ργαυαῖοο. 
ὃ ΟΝ Ρἷυν. ργαυαϊαϊ!. Ααυ, 5. 

ΕΧΧΧΕΥ. 14. κατιοχυρευομένων. [.6- 
εἴας αυοαθα ῥσὸ γ}}». ̓ογημάαης 

ἄμα, ἀρυὰ Α4ὰα. Ῥε. ΟΧΧΧΥ͵Ι]. 
. 8. 

ΧΟ. 

᾿ 

ΚΑΤΙΣΧΥΏ, ,ογίξοο, ἥγπιο, το-- 
ὄογο, γπιδεν ἑεπεο, σγαυϊίεῦ' Ῥγόηιο, 
ορργίπιο, πιμπῖο, ἱπυαίξεοο, σοπέεπαο, 
Ῥγαυαΐεο. "γγκὶ ῬΙΒ. ἀοοίπρο πιε. [65. 

1,.11. χκατισχύιτε φλόγα, ἐπυαίδδοεγε 
ς 7οἱὲὲς Βατοταδτι. Ἐς Οδρρο6}}1 ββηΐθι- 
[ϊ, σαὶ δοσβάεσα ποῦ ροβϑυτα, ἰερο- 
ταηΐ κ» ἰοοῦ Δα, γἼγ»Ὸ» Β. 6. φνὲ 

οογγοδογαΐί. ΝΆΣΩ ἫΝ αυοαιι6 70- 

δογὶς εἴ βγημέαξξ ποϊϊ ποιὰ Παροί, 
αἴ ἀοσυϊς ϑοδυζαπαῖυβ 'ἰπ Ορρ. 

ΝΊΩ. ρα. 106. ΑΥΔΡ. "» εβῖ: 7Ὸ- 

δωδίμδ, ἥγπιμς ζμῖ. ΤΌΝ: γον 

Καὶ οἱ ΡΙἢ. θ θυξ, [1]. 80. κατίσχυσε 
φὴν καρδίαν αὑτοῦ, τοδογαδαΐ ΟΟΥ̓ ἑρδιωδ, 

4 ἢ. 6. οὐ ρτηιαυὶϊξΨ τηδηΐδτα δῃϊπλυτ- 
486 ϑυυτα. 16 οἱ 2 Ρασ. ΧΧΧΤΊ. 
18. Ῥα. ΟΕΧΧΧΥ ΤΙ. 41, ὁ βρωχίων 
μου κατισχύσει αὑτὸν, ὈΣΔΟ υττι τηδιτα 
τοδογαδῖὲἐ []υτὰ. ---- γγλς ΡΥ. οοοα- 

20 ἀαίπν, οδυεπῖο, ὁοσστο. ϑγτήτα. 
Ῥε. ΧΟ. 10. οὐ χατισχύσιν σε κακὸν, 
πο ργισυαϊεδίέ ἘΌῚ τηδ]υτη. ὅθη- 
δύτη βϑοιιῖιι8 εδί. --- "Ὁ » ,ηπάο. 168. 

ἢ ΧΙΠ. 19. κατίσχυσεν ὕδωρ. Νοϑ 
6 81.λ}}} ταϊίομθ ἀϊοηυβ τεῷ δῖ εὐδεζα 
θεῖν Ὡεγθεη, δυῖ: φεῦ δεπιδεῖν» 
(ἰχέτι, ἰο πιαδίεγ ΟΥ̓ ΟὐεΓΟΟπῖ 6 τυαίο, 
ῬΤῸΟ παέωτγαΐεπι ε7μ6 ἤεσωηι ἐπιροάέγε. 
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πο}: Ἴ2» Καὶ εἰ ΡΠι. Ἐχοά,. 

ΧΥΠ1.11. κατήδχυεν Ἰσραὴλ, ργαυαΐε- 
δαὲ [βγαξ]. Ζιεῖς Χ. δ, κατισχύσω τὸν 
οἶκον ᾿Ιούδα, γηιαδο ἀοταυτα 7068. 
ΨΊα6 εὲ ν. 13. Ζδοῖι. 111. 14. κατ- 
«σχύσω αὐτοὺς, Ὦ. 6. ποιήσω κατισχύειν. 
Ιρῖταν φυοαυθ ᾿γὸ ἼΔΔΠΙ δρυὰ 

Τμοοδοξίόοποια. 00. ΧΥ͂. 95. υθ 
κατιόχύεσδαι εδῖ 1. 4. κατιόχύειν ἑαυ- 
σὸν, οογτοδογαγε δε, Ὦ. 6. οὐπέὲ αἰλοιὶ, 
ΠΧΧ νοῦς τραχηλιάδειν υεὶ δυπῖ. 
Οομξεν φυοαθα Ράδτγαὶ]ο] ἐϑπγυχη 86 Ώ- 
ἰδης γιτ ἴῃ ταχία Ηερε.--- Ὁ ΝΠ 

ΗΙΡΒ. ρεγάο. 4 Ἄερ. ΧΧΙΥ͂. 9. τοῦ 
κατισχῦσαι κατὰ τὸν λόγον κυρίου: υἱοὶ 
ἴοοο [λα] θῖ Ἰερῖββο νἹἀεπίον Β 680Β. 
γΙάς ἱπῆτα 5. νυ. 12 συν τ - ὌΝ 

Ηἰρῆ. ἃὉ ΥἹΝ πῆροο. ἴε8. ΧΧΊΙ. 

4. μὴ κατισχύσητε «αρακαλεῖν με, "πὸ 
τοπέενἰαζΣ οοηερίατε πε, Ἡ. ὁ. εἰπὶίε 
μι ἀοϊοτὲ πιοο ἱπάμίρετε. ---: ῬῬΥΦΩ 

ΗΙρΒ. ἃ ΡῚν» 7μειξβοο. Ἰγαὰ. ΧΙ]. 

8. Βες. οοά. ΟΠ ΐ8. οἱ χατισχύοντες τοὺς 
λόγους μου. Ὑ ἀεῖυΣ θοῦ θοαὶ 6βθ6 
χατισχοῦντες, ααϊ χατισχύειν οϑὲ ἢ. 1. 
υδέτνεμεν ἑεβεγε, αὐσοπέεγ οὐδεγυαγε. 
- ρῦνν υαἰάμε. Ἐξοοὴ. 11. 8. τὸ κ 

νκός σου κατισχύσω κατέναντι τοῦ νίκους 
αὑτῶν, νἹοϊοτίατα (ιδτὴ ρῥγισυαίεγε 7α- 
οἷαπι νἱοϊογίβ Π]οσυτη. ---- ΡΠ ἰπ 

“τ 

Καὶ, ΡΙμ. ΗΙρΆ. εἰ Ηρ. Ἐχ. ΥἹΙ]. 
18. κατίσχυσεν (80. ἑαυτὴν) ἡ καρδία 
Φαραὼ, οὐ βνηιαδαὲξ δὲ οοτ ῬΗΔυδοηϊβ. 
ευΐ, ΠΠ|. 98. υδ]᾽ χατίσχυσιν δἄνετ- 
ὈΙΔΙΙΟΣ δοοϊ ρίομάπγα εδξ ὑσὸ ἑπείαη- 
ἐδν᾽, ἐπῖχζε. ὅοβ. ΧῚ. 90. διὰ κυρίου 
ἐγένετο χατισχύσαι αὐτῶν τὴν καρδίαν, 
Ρεσ Ἰδοταίπυτα βεραῖ, υἱ οὐ γηπατοέ 
46 (ΟΣ ΠἸογυπι. 206. ΧΥΤΠΙ. 18. ἐσεὶ 
κατίσχυσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ, ουγτα ἐπυσ- 
ἰεεοοτοπὲ Β}11 Ἰδταδὶ. Υἱάα εἰ 5 ἤδρ. 
ΧΙΝ. δ. Ψυά. ΝἼΙ. 8. υνὶ ργὸ καν- 
ἤσχυσε Ἰεσεάυπι ἔοτῖα κατεῖχε, αυοὰ 
γογθυϊα ἰΐδ Ἰεσία Τὰς. ΓΝ. 49. 
1 Ῥανρ. ΧΙ. 10. οἱ κατισχύοντες μετ᾽ ἐμοῦ 
ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, ἥεηρίεν αὐλα- 
γεμέος 111} ἸῺ τόσο ἐρβῖιθ. 43: Ῥατσαὶ. 

ὔο 
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α ΨΙΠ. 38. γοπὶξ ᾿βαίσυιο Βορβοίνωι, 
χαὶ κατίσχυσεν ἐπ᾿ αὐτὴν, εἴ ρυγα- 
υαἰφδαέ ὯΪ, νοὶ ἐσρωρπαδαέ ἰἰϊατα. 
2 Ῥαγα]. ΧΥ͂ΠΙ]. ]. χατίσχυσεν ᾿Ιωσα- 
φὰς ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ., αἰεδαί .0- 
βαρεῖς ϑγδῆϊ, Ὑάθ εὲ 24 Ῥαγαὶ. 
ΧΧΨΙΠΙ. 56. 4 Ῥαγαὶ]. ΧΙ]. 16. κατίσ- 
χυσαν τὴν βασιλείαν ᾿Ιούδα, Μγπιαδαπέ 
Ρερηυστα 685. ἃ ῬαγΆὶ. ΧΙΠ. 41]. 
κατῇ ᾿Αβιὰ, ἐπυαίεφοεδαὲ ΑΒϊΑ. 

ὃ Ψ'αε εἴ 38 Ῥαγαὶ. ΧΥ͂. 8. ΧΧΥ. ὕ11. 
ΧΧΥῚ. 8. 2 Ραν. ΧΧΨΟΊῚ. 9. χανίσ- 
χυσὲν αὐτὰς, πιιιπέεδαέ 111Δ6,ϑ6 Μ᾽ ΔΘ 
εἴ 25 Ρατ. ΧΧΧΙΙ. δ. γε. ΥΠ11. 
421. κατίσχυσάν με ὠδῖνας, ΜΉΤ ἑεΥ πε 
ἐδπμεγεπὲ ἀοΐοσοβ, αυλ8] ραγίυτ Ἔπί8. 
Πδη, ΧΙ. 21. χατισχύσει βασιλείας ἐν 
ἐλισϑήμασι, οδέλπεδιέ τορτυσα ἴῃ συϊ- 
τἶ8. Ηαρ. 2. δ. κατίσχυε (8ς. ἑαυτὸν) 
Ζοροβάβελ, τοδογα ἐξ, ΘΟΥΟΌΔΒΘΙ, Ἡ. 

ς 6. δοπο δὶς ἀπέπιο : Οἱ κατισχύειν ΠΘ- 
ΕΒΒΔΤΟ 86 Π8 ΤΟΟΡΓΟΟΟ δοοίρ᾽θἢ- 
ἄυπι εβῖ. γι46 εοἕ Ζδοῖ. ΥΠ|. 18. 
Αἀὰς 200. ΧΥΤ1Π. 9. βοο. Ηοσχ. 
4 Ῥατ. ΧΧΧΤΙ. δ. πὶ κατισχύει δαὶ 
1κἴ. πικπίτε. Ψαρ. ἱπείαμγαυΐ. --- 
ΡΤ γοῦν. 9 Ῥαρ. ΧΧΥῚ. 16. -.-. 

δέν ετοο. 1 βασι. ΧΙΧ. 8. ἐὸν» 

Ἀ, 1, ποῖδέ ἑοπεπι ἔασετε, οἱ 
κατισχύει, 5011. ἑαυτὸν, αἱ νοζηδοι- 

ὦ ἴα: φεῦ Ὀεγαίκτκει, ἐὸ οοἰϊξοί τε- 
ἱπογοδιοηίς, Θϑῖ οοἰδρεγε πεϊδέδε. .--- 
2)» 4᾽αυὶς συπι. 1ε5. ΧΧΙΨΝ, 20. 

κατίσχυσε γὰρ ἐπ᾿ αὑτῆς (ϑς. γῆς) ἡ 

ἀνμώα, ἱποαϊκεξ οτῖτα ἴῃ 1116 (8ς. ἴδ στα) 
ἱπιχυ δ. --- τὰ» αἰεγπέξας, ρέγρε- 

ἰμμα. ες. ΧΥ͂. 18. διατί οἱ (Ἰὰ Ἰαχία 
ἔπι. δ.: ἴῃ ΕὙδηςοῖ, νἱἹοϑα οὐ) λυ- 
σοῦντίς με χατισχύσουσί μου; αυδτε 11], 
ηπὶ οοπετ δίδηϊ τηα, τΪΠ]1 ργσυαίεηξ 

εἴ ϑαρ. 1]. 80. σοφίας δὲ οὗ κατισ- 
χύει κακία, ΒΑρίθητίθ δυΐετῃ ΠΟΠ᾿Ἤ 
»γαναΐεῖ ταλ]ιτῖα. Μδῖῖι. ΧΥΪ. 18. 
τύλαι ἄδου οὗ κατισχύσουσιν αὐτῆς, ροτ- 
ε ἱπέδγηξ ποῦ υγαυαίεδωηΐ 11, ΟΝ 
εἴ ααδὸ ΒΌΡΤΘ πὶ ἢ. ν. ρμοαὶ Ηρ. 
ΣΝ Ὀοϊδία κιιπὶ εχ Ρβ. ΧΟ, 10.--- 

Υ.)» αδοπεξπαδίϊἑε σμηι. 1 Ῥατ. 
ΧΧΙ. 6. υἱὶ καεισχύεα τινὰ (δες. οὐ. 
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Βου".) ῃοεαὲ υἱκε ἑαόστε αἰξοιιὶ, δαΐϊ:.. 
τεοίξεξεις ἐεος. Ὡς. Βαραὶ σροσυχϑά. .7 
ζων. Νἰάθ δυρτὰ 8. ν. ᾿σχύω. ἔοε- 
ἴκδδε διίειη Ῥζὸ καγίσχυσε ὁχ οἷ, 
Οὐρὶ. κατήσχυνν ἰερεπάστη εεῖ, 
δυῖ χατίόχυσε οτἴαπι 6βὲ 6 ν. 4. -- 
17.» τοῦπγ. 168. ΧΤ.11. 25. κατίσχνυ- 

δι αὑτοὺς αύλεμος, ὈΔ] τ σγαυΐξεν 608 

Ῥγεδειί. ΤΑθοσα νεγίθσυηΐ. --- ".» 

γοδογοτ. Ζυὰ. Ν]. 3. χατίσχυσε χεὶρ 
Μαδιὰμ ἐπὶ ᾿Ισραὴλ, τηληι8 Μιάϊαε 
»γισυαίεδαί Ἰεταξ)ϊ. Ὧδη. ΧῚ. 19. 
καταβαλεῖ μυριάδας, καὶ οὗ κατισχύσει, 
Ῥτοδίδσηῃοίϊ τ γυῖδθα, δὰ ΠΟῚ Ὁ Σ8» 
νδιθῦις, νοὶ σερετγὶοῦ ευααεί. ---- "ἢ ̓ ν 

ὅμυο. 1 Ῥαν. Ὗ. 10. χατίσχυσαν ἐπ᾽ 
αὐτῶν, ργαυαϊεδαπὲ 11}}8: 01 ποπ- 
Ἐ8}}1} νοϊαπε 6ο8 ἰαβῖδθ6 Ἀ}}}»}» 8 τδᾶ. 

Ἡ1}»» 564 οοπίτασίππι ἀοοοπὶ Ἰοςδ 96- 

αυθσηῖα: 1 Ῥασ. ΧΥ. 96. ἐν τῷ χαν- 
ισχῦσα, τὸν “εὸν τοὺς Δευΐτας, οὐχὰ ΄ 
Ποὺ γοδογαγεί ἵονϊαθ. Ὑιάθ οἱ 
2 Ῥασ. ΧΙ. 11. ΧΧΥ ΤΙ. 93. 2 Ῥαν. 
ΧΧΥῚ. 7. κατίσχυσεν αὑτὸν ο κύριος, 
δὰ ἕδείεραῖ, αἱ μγαυαίεγεί. ---- 
ὭΟΥν» Ροίεπε ,ο. Ἐχοά. 1. 7.--χν, 

ἀείϊποο, οοἕτοεο. 4 Ῥαν. ΧΙ͂Υ. 11. μὴ 
χατισχυσάτω αρός σὲ ἄνδρωπος, ὩΣ ργα- 
υαἰεαίέ δάνοτδιβ ἴῈὲ ἢοιαο. Ώδη. Χ. 
8. 860. οοἷ, ΟὨίκ. --- ΙΝ ΡΙΒ. 7ωδεο. 

Εχοά. ΧΥΠΠ. 28. 1 Ρασ. ΧΧΙ]. 
15. --͵λν Γῆν Ῥαείοτ, ἰαρί5. ὅκα. 

ΧΙ ΙΧ. 95. ὁ κατισχύσας Ἰσραὴλ «αρὰ 
ϑιοῦ. Κατιφχύσας Ὦϊς ἰοῖο οοὐἶο ἀϊπς- 
ἔετὶ αἱ Ηεῦσ. ἀπὰς ἤβοϊϊθ οοῃ οὶ 
Ροϊεβί, 608 ἰοοὸ 3 Ν Ἰερίδδθθ Ἵν)» 

νόοεῖα δἰΐΐθτα 9)  δΌ δογυγα οοάΐοα 

ρἕαϊεθ6. δ6α ἢ ἣν αἱ σουμὴν δρυὰ 

Ἡοτηθγυση, δἰΐδιη γέβεηι, δάδοαπθ 

Ῥοίεπέεπι πιοῖδι. ---- "“}, οοπίενερίοτ, 
Ηοε. ΧΙΝ. 9. Βεάυχογυεξ 8 ΓΦ. 

ϑδρ. Χ. 11. ἐν αλεονεξίῳ κατι Ων 
αὐτὸν «αρίστη, ἴῃ ἔταυάθ Ἦρργῶπεν» 
ἐπε ᾿Ἰυτὰ δὔιϊς 11}. ὅ:ς εὔδιι 
Πιοάογυβ ὅ5:.. Ὁ. 1. Ρ. 8]. τοῦ 

ἂν. 

φλεῖντον δυναμόνου τὸν ἀσ᾿γενέστερον κατισ- 
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α χύσπο, οὲ 1». . Ρ. 337. δονοῖα 
ἴατπο ἰὼ ᾿γόρτιο βυσδέββίβββ 126- 

ἑπογαῖ οὐ βίᾳ χατισχύσάντα, τὸν πατέρα. 
ϑαρ. ΧΥ ΠΤ]. δ. κατισχύειν εδῖ υαΐεγε 
δἰνρ]ἰοἰξου, ἱ. ᾳ. ἰσχύειν. ϑθβρ6 δηπι 

ἸΏο κατὰ ἴῃ ΘΟΠΙΡΟΒΙΕ8 ΔρΌΠ- 
ἄαἱ. νίάο χατάξιος, εἴ χαταχράομαι. 
ΦΚΑΤΙΣΧΩ, οοξγοοο, σοηξίπεο, 518. 

ίο. Τοῦ. Χ. 2. κατίσχονται, ἀοἰἐπεπέων, 
ὁχ οιηδηάἀαδιίους Ὀσιϑι!. 

ὃ ΦΚΑΤΟΔΥΝΑΏ, ἀροίογε οοηβοῖο. 
δὲδν» προ ἐς αηχιδία. Ααυ. 

Τμοοά. Εςφ. ΙΧ. 4. τῶν χατοδυνωριέ- 
ψων, οουπηι Οτίρεηοτα Τ᾿ {Π1..Ὁ. 
424. οἀ. Ῥαγίδ. 

ΚΑΤΟΔΥΝΟΣ, ἐγ σέ, πιωδέμε. 
Δ, απιαγμ. ἸΤμοοά. 7Ζυἀ. ΧΙ]. 25, 

κατύδυνο. ἴτι ΒΙ 1.8. Θοα ΡΟΙῸ8 Β011- 
Ρεμάυχα ἔϊοθεῖ 1.» ἽὩ» σαῦ μα 

απέπιο, Ὦ. 6. ἐγὶσίϊς. ΤΉΘοαοι. Ψυά. 
ς ΧΥΠΠῚ. 46. κατόδυνοι, αὶ 4111 χατώδυ- 

γι. Βαρεπῖ. ---- ΓΝ Γν »ἰαποίι. 

βγιισα. ἴε9. ΧΧΙΧ, 4. ϑδευίτας 
ἀἰλ5 κατώδυνος, ᾳυοὰ νἱάδ Ἰηξνα. 

ΚΑΤΟΙΚΈΣΙΑ, λαῤίῥαίϊο. “γυὐδ Ὁ), 

ἴοοιις φεδφιοπὶς υεἱ λαδιίἑαϊίοπὶς. ῬΒ. 
ΟΥΙ. 856. -- ΛΖ. φαδδαίλμηι. 

ΤΉγοη. 1. 7. δες. αὶ. χατοικεσία αὖ- 

τῆς. Τοροτυπὶ ΟΣ ΨῸ 8 Ἄγ"» 56- 

δο, λαῤὲέίο, «αυἱ ΣἽ Γ,Ψ: ΝΟΣ 

ἃ Ἠΐς εχ δἱϊ 110 τὶ8 ϑυρβυζαογ τδ- 
Ἰυδχαης μεφοιχεσία. Οοπξ, Ῥατεδὰ δὰ 

Ἀ.]. 

ἙΚΑΤΟΙΚΕΏ, ἢδλαδιίο, ΘΟΝΙΙΟΓΟΥ͂, 

Φοδο. ἊΜ, Ῥαΐεῦ; ὅοι. ΧΧΊΙΥ. 88. 

Ν. 1. -- ΣΝ ΡῬίυτ. λοπέηεε. 

2ο.. ἼΙ. 90. Χ. 6. 7εε. ΧΙ. 43. --- 
υὐνανν, ϑιπακηιεπέίαι. 168. ΧΥ͂Ὶ. 7... 

υἱὲ Ῥτὸ ἀν 2, ΠΟΒΏΠ]]15 16ρ1556 

νἱἀοηίυν ΤΣ δοα φυΐα Βε5 γόσεϑ 

4 εἴ βδοποὸ εἱ ἄμυγα ηἰμπιῖα αἰδεταπέ, 

βἰδίπορθ συόδ στη, 608 ἀν Ὁ δυὶ 

ΝΟ εχ 6... ΧΙΥΤΙΠ]. 31. οὐχ 

Αὐδρε 1εβῖβθα. --- δ.» ἀονεέμοτ, 

240 Κανοικέω, 

1 Ῥα:. ΤΥ͂. 99. 166. 1.Χ1]. δ..-- Ὁψ, 
ἀοπιῖπιδ. 708. ΧΧΙΝ. 11. --ο “γ)λ: 
ὙΠ, Καὶ εἰ Ηρ. ρεγερτίποτ. 

1 ες. ΧΥΠΙ. 90. 76... ΧΙ]. 15. 
ΧΙΙΧ. 17. ΑἹ]. σε... ΧΙΙΧ. 82. 
Ιῃ οσπῖθυϑ ἰβ ]οοῖ8 κατοιχεῖν Ἰάθσω 
6686 νἱἀεῖαν, ᾳυοὰ «αροχεῦ. (οπέεγ ἡ 
θη. ΧΙ. 9. -- 9Ἵ ΟΠδ)ά, 
βεχίοης Ὠδῃ. Ι΄. 9. 18. 833. 11. 88. 
ΠΙ. 82. --α ΚΙ ν φεάοτε [οίο. 

1 ὅδγα. ΧἼ]. 8. βες. ΑἸεχ. χατῴχησεν. 
γιά6 8. ν. Δ ΨΙ͂Τ -- ΘΙ. 

ϑγχστα. Ηοβ. 1. 90. ὉὈ1 ἴάταθιν Ῥτὸ 
κατοικήσω Ἰεροεηάππι νἱάδίιν κατοι- 
χίσω, Ὠϊδὶ νος! κατοικεῖν ἢ. 1. ΠΟΟΏΘΙΗ 
ἩΙΡΗΣ σάτα ΕἸ γα τπαϊτηυβ. ὅδ’. 
χυοχυα (]ο88. 1. 19. βυβρίοοῦ χασ- ὅ 
ὡκῆσαι λεῖα 6886 Εχ χατωκώσα; (πέ 
ΒΟΧΟΘΠΪ6Β δοοξ ἴῃ 8}118 ρτὶβ Οὐὕβ- 
18), υοΐὰ εὐδόκησε, ἱηιο]δοῖο ϑεὸς, 

ἀοοιάοταὶ ἰμδηϊύνωυμι δοϊίνυτο, α18- 
118 τῶοχ εβὶ χαὶ ἀκοκαταλλάξαι. --- 
Β΄» Ῥογίωε. Ἐπ. ΧΧΥ͂. 16. ΥἹάεῃ- 

ἐν ΓΧΧ Ηἰο τοὺς κατοικοῦντας 861- 
8.5 οδιόκ ἀὰ διὸ δἀαϊαἴδθο, οἱ τὴν 
«αραλίαν δὰ ἘΠ ἘΠῚ Ῥεσγίποβξ. “-- 

Ὁ» αὐεοοπάμμηι. Ώεαι. ΧΧΧΠΙ]. ἃ 

19. Νυτμι ὩΣ ἰεχεσυπι δὺξ τῷ 

ἸῸὉ ποθϊίοποια λαδέἑαπαϊ, νεγεαπαϊ 

ἐὐϊδαθγαπί ἢ --- "1.1. λατεάϊίο. [Ὲ8. 

ΧΧΧΙΝ. 11]. .-..- δ:» δεεο, πιά 0. 

6εη. ΧΙ. 9. 31. ΧΠῚ. 6. 7. εἰ αἰτοὶ 
Βεορ᾿βϑίτηθ. Αἀάς Τποοάοί. ῬβδΪσλ. 
ΟΧΧΧΙΧ. 14. οἱ ποεῖ. 6γθιι. 
ΧΧΧΨΤΤΙΙ, 2. --- ΚΙ Ὁ, οεδίομέα. 

Ε:. ΧΙΩΥ͂. δ. υδἱ σαρρεῖ]ο ἴῃ Οτΐς, 
5. Ρ. 644. Σγ}} ἰοβῖ8ββε νυἱάεμίυσ. 

- ΚΜ, ίενμάο. Αχωοβ 1]. 8. 

τοῖς κατοιχοῦσιν. Ῥϊεπἑμᾶο πτδὲδ εχ 
αϑὰ Ἰοαυσπᾶϊ Ηοῦτ. βυπὶ ἑποοία;, οἷ- 
ὑυέδ. -- ὅτ.»» οαάο. ει. ΧΧΥ͂. 18. 

Νοχ Ἡεουγαῖοα ἢ. 1. ἀθ δοὸ αἱοιϊζυγ, 
υοᾶ δἸϊοιιϊ Ῥὲῦ βοζίετα οδρεϊηῃσι, 
Νοῦ Ῥγοοῦὶ ἃ ἔγαίσιρυιθ βι18 ϑοσίετα 
οδείπυϊς, ἢ. 6. Ββαεδλίανὶξ, Ιβυη8δ] 86ε]- 
1ιοδῖ, 6011, Ρε. ΧΧΥΠ]. 61. -- 



Κατοίκησις. 

αν Ῥαξκδ, ραβαπι. ἴῃς. εἴ ΤΧΧ 

πα. Ψ. 7. οἱ κατοικοῦντες. ϑυθρεοία 
6ϑὲ ἤερο ]οοῦο οραουϊοίηϊο, αυΐ 
(Κερεσίοσ. 1. 924.) στϑρόῆθγα τω8- 
γα τ ἀτεῤχιστοι, (0]}1. ν. 12. Ιάθπὶ ἴ8- 
ΤΩ 8.10 ἴειηρονγα 1 ΒΡ]. ΤΏΘΟΙ. 
Ρ. ΠῚ. ν. 832. τιοειῖξ, οτίδεα ἔογίδβϑα 
6886 δης ἰθοϊομεῖα ἐχ χρωγοῦνγες, 
ποῦ ἀρυὰ Τμροάυτοί. Θαοραί. 12. 
Ἰεκίτζων. Ια αυοαιι δὰ ἢ. }. δοδατ- 

δ᾽ ξρῃροσγσίυτω. --- γῃῷ ἰπῆη. ῥαδέῥαγε. 

πιο. Ο6ι. ΧΗ͂Ι. 6.---Ὁ “312. γευεγίογν. 

4. Ῥᾳι. ΧΙΧ, 8. Εοβ. ΙΧ. 8. ΧΙ. 6. 
ἴπι σταπῖραδ Ἀΐβ Ἰοαῖβ 20" Ἰερῖδ86 

ψιἀδηξιτ. --- Ἰ3Φ» λαδίο. ὅειι. ΙΧ. 

47. 290. 1Υ΄. 19. 1.6. ΧΧΧΊΠΙΙ δ. εἱ 
Αἰἰρί. --- 5) νόῦρα]ο, λαδίἑα. ΗοΒ. 

Χ, δ. παροιχήσουσιν οἱ πατοικοῦντες Σα- 
μάρειαν, δοοοϊεπῖ, 48ὶ ϑαπηδγίδτη ἴῃ- 
χὐῤοχι ϑῖς χατοκεῖν Ῥγὸ ἐπλαδίξαγε 

ᾳυοαια 1 ὅδ. ΧΧΥΤΙ. 8. 
Π|Ι. 86. χκαγωχκεν Βγεοὶ- 

ἀξ ηκπουρες Ἡερχαίξεσο ΒὲΡἢ1]Π166 ἀἸαοὶ 
νἱ δίων Ῥχὸ ἐκαῤέξαγε άσεγε, δεάει 

γέ, οὐἰοοαγε, ἀπ8 Ἔχρ τοβεν» 
ἄσπ ρμυΐδί ἰοῦσι ΕΡὮ65. [1]. 16. 

: ΚΑΆΤΟΓΚΗΣΙΣ, λαῤἕαξιο. ΕΊΤΕ» 

Ιης, θεω, ΧΧΧΥ͂Ι. 48. 
κατοικήσεως. Ἑδάστη ἰθοῖίο σϑρουῖυῦ 
χυοαα ἱπ οοά. Οχοη. υὐὶ γεϊαυΐ 

ἃ ἸΒΣῚ πτήσεως ὨΔΌΘιί. ---- ἸκρῚν λαδὶ- 

ἰαοκἔμπ. Ρε. ΧΙΙΧΙ 15. --- 
ἡνὮ» λαδιαξο. 7ετ:. 1,1. 837. ϑγτοτα. 

1 ϑάτα. 11. 32. 1ως, Ζαςκ. 11. 13. --- 
2,2}Ὁ» ᾿αδὲϊαέο. Οθηθβ. Χ. 80. 

ΧΧΨΊΙ. 39. Ναπι. ΧΥ͂. 9. -λϑῳ» 
“ερεο. 1 ορ. ἾἼΠ. 50. [ης. 9 ῥαν. 
ΥΙ. 14. ϑγτατα. Ρε. ΧΧΙΙ͂. 6. 

ΚΑΤΟΙΚΗΤΉΙΟΝ, λαδίδασιι!- 
ἤει. ΤΤΥΤΙ ἀέροτ. 1 Ῥασ. ΧΥῚ. 29. 

“ 8ες. ὕπαρ 5]. Βοοία αιυσαᾶ βαπϑαπι, 
τα πεή πος ἸΣοσὶς ἸεριίυΣ αὐλαῖς. ---- 

3, λαδιέφονέωῃι. Αηὰ. ΡΒ. ΧΏΥΠΙ. 

ἤτ - "τὸ Ομιαϊά. ἀαδέμαοιοωπι. 

θαυ, 11. 11. 6εος. (ἴδ. -ὖν»» 

ὕος. 11]. 

6 

24] 

ποῖο, 

9 

Κατοικίζω. 

ῥαδιασμίμηι. 4 Ῥαν. ΧΧΧ. .97. 76:. 
ΙΧ. 11. Νδι, 11. 1]. Ααα. 1 ὅδ. 
11. 852. -- ΡΆΣΟΣ λαδιξἑαξο. Ῥπδῖτα. 

ΠΧΧΥ. 4. ζδτεια. ΧΧῚ. 13. Ααυ. 
ὕδως. ΕΥ̓͂. 8. --- Ὑ Ὁ δαδιέἑαοαξιηι, 

Εχοὰ. ΧΙΠ, 90. Ῥβαΐπι. ΟΥ̓͂Ι. 4. --- " 
Τῷ. δε5:ῖο. Εχοα. ΧΥ͂. 17. ῬεδΙτα. 

ΧΧΧΙΙ. 14. 
ΚΑΤΟΙΚΙΆ, λαῤ[αΐίξο, λαδέάέασιι- 

μην, ἀοπιμδ. γγὴ» ἀοπεμς. Ῥε. (Ἰ1]. 

19. --- γ9}» νασί, λοδέέαπε. βορρᾶ. 

Π. δ.- 715 λαῤῥιαίνίΣ. Βγαντα. 
ΜΊοΝ, 1. 12. εἰ 1. -- ὙἹΟ Οβδῖα. 

λαδιαίϊο. Ὅκι. 11. 1]. --- ὙΠ 

Ομαδϊά. :άδμι. θη. 1. 99. 89. Υ. 
28. --- ΝΟΣ » ζόης. Ῥε. ΧΧΧΥῚ. ἐ 

8. Ηἰς Ἰεζεγυης ἡνρ -- "ἕν 

λαδέῥασμέκνε. Ἐχοὰ, ΧΧΧΥ͂. 3. ων. 
ΠΙ.17. ΥἿΙ. 16. εἴ 4110]. --- - σι ϑρ: 

ἀρ χλ)5 νοῦ α]6 ἴσοι. ἃ 70), ἀϑέγϑα, 

ανεγδίο. ἘΠο6.Χ1.7. ΤερεγὰπεῚ ΓΑΨΌ 

8 δῦ». Ἐσοάετα στωοάο βϊδσα οι. 

ΧΙΝ. δ. (υδὲ πο μ...10 Ἰοχεσιπ), 

οἱ {1ὲἐγ. 1]. 6. 8. ἿΩ. ἀεάδυχογυπὶ ἃ 
0.) -- [ΩΣ Αφυ. ὅγιημτ. Ηοβ. [Χ, 

18. -- ζῶν: Νυω. ΧΧΙ, 15. Ανράὰ, ἃ 

ν. 8. 8 Ἐϑάγν. ΙΧ. 192. 37. Ηρῦτ. 
ΟΡ Ἐράν, Χ. 14. Νεῖ. 11. 78. 

ΚΑΤΟΙΚΕΙ͂ ΖΩ, 1' ΖΟΜΑΙ, λαδέίατε 
αϑεῖρηο (ϑορβδοοὶ. 

Απίίρου. ν. 1033.), 1, ῥαδίδο. ἌΓ 

Οαϊὰ. ΡΒ. ὁ ἅν. Ἐπφάγ, ΤΥ. 10. 

-- Δ. ΗΙΡΒ. ἃ 58), τευοτίὶ [ἃ- 

οἷο. εγ. ΧΙ. 16. ΕΣ. ΧΧΙΧ. 14. 
ἴῃ αἴτοαια ἰοοο ἰοβεσαπὶ ὙΦ Τ' 
-- τ Βῖρμ. σιδαγε ὑμοῖο. ἡ 
ΤΠεοά. ΤΧΧ Ηοε. 11. 18. δὶ ποπ 
ὮΘΟΘ386 6ϑζ δ. ΡΙΟΑΥΙ σΌΣΩ Ὠγιιδῖο 608 
ΓΟ Δ ΞΥΣΤ Ι6β1886 ΓΛ) ΠΤ. 
- 281 2Ψ12 : φῦ, Καὶ, 
ΝΙΡΕ. εἴ ΗΙΡΆ. σεη. ΧΙΊΙΙ. 6. 



Κἀτοικοδομέο. 

« Ὅευϊ. 11. 12, 1008. ΥἹ, 25. "εἴ Αἴδι. 

“--- ἵν, ΝΠ αοφμέοδθοο ἀαδὲ- 

ἰαγε. Ἐχοάᾶ. 1. 21. υὖῖ Ῥτὸ εὐ, 

χυοὰ ἀϊοεπάμπι ἐγαξ, οοπσέπσ ἠα- 
ἀδιαγε, ἀϊχοταμς λαδέέαυ. Οφαἴεξυτα 
Ῥζο χατῴχισϑη Ν υἱραῖμδ Ἰεσὶξ χατωρ- 

χίσϑη, νετϊ εμΐτα 7μγαυΐ. Δ Ίὧδ ἴῃ- 

δξα 8. ὁρκίζω. --ο "ΓΛ. Νιυ. ΧΧΙ. 

1ὅ. υδὶ Ἰοστῖο χατοικίσαι ἐδθ8ὲ ἔογίδβθθ 

νἱ οεα, εἰ τερομπόμαυδλθ κατοιχῆσαι, 

ὃ αυοὰ Β.]. ὑγ6 δυο ΑΒ ΕΥ͂Ο κατακχία 

Ῥόδέξιιτι 6δῦ, -- ἸΣ Ὁ 2 9 Γ» ΡἈ. 

ΚΑΤΟΙΚΟΔΟΜΕΙΏ, Φάϊῆοο. οἷ .λ1». 

λαδαίο. Οοῃ. ΧΧΧΥΙ. 43. ἐν ταῦ 

κατῳκοδομημέναις. 

ΚΑΎΡΟΙΚΟΣ, λαδῥαίον, ποοῖα. 
ὦ}. Ῥατί. ὅθ. 1. 11. ΜΨίάς εἴ 

1 Νίαδος. 1. 20. 

ἙΚΑΤΟΙΚΤΕΙΡΕῺ, η δ ΓΟ. ἦι 
Μαςς. ΝΠ. 19. χατοικτειρήσωμεν τὸ 

ς τῆς μητρὸς γῆρας, ἊΣ τοδΌ 8 
βοπεοοϊυίΐοια. Ὁ. ΧΠἼΠ. 2. 
ΚΑΤΟΙΌΜΑΙ, ἀγγοόραης διιηὶ, Το 

νοραπέεν ἀξ "πὸ ϑενέϊο, εἰ οἴομαι, 5» 

ἐφέδηκο, αρίποῦ, μμέο, απὰθ κατοιόμενος 
λοπιο αγτοραπδ (ἰξὰ ΗΪΕΥΤΟΏγται8), 
γιὰ ἀε εε πιαρηϊ γος φεπέϊ(. γ5» υἱπίωπ. 

ἘΔΡ. 11. δ. ὁ δὲ κατωόμενος καὶ κατα- 
 φρονητὴς ἀνὴρ ἀλαζὼν, ττορβδῃ8 Δαΐδτα 

εἰ οοπίεταρίον, Υἱρ ϑῃρεσθυϑ. ἔπᾶθ 
 ΟΙοκβ. Μϑι. ἴῃ Ῥχορῇ. καχγοιόβεενος 

(Μ5. νἱθοδθα χατοιώμενοξ), ὑπερορῶν, 
ἀπατῶν, ὕπερηφανευόμενο. ἘΘΒΥΟΝ. 
χατοιόμενος, ὁ μετὰ αληροφορίας «Ἰστεύων, 
ἢ ὁ ἐν ὑπολήψει φερόμενος, καὶ ὁ ὑπερηφα- 
νμνύμινος. Αμαὰ ουπάει νῸΧ Ἔχ μοσῖ- 

ταῦ ὑπερορῶν. 1,.οχ. νυ}; ΜΆ. Βγθηι. 
εἱ ϑυϊάαβ: κατωόμενος, ὃ νομίφων 
(δυίΐάαε ὀνομάϑων παρεῖ, δεὰ Ῥτεῖδ- 
τοπᾶάσπι νἱάδῖΣ ὁ νομέζων) ἑαυτὸν 

ε μέγαν καὶ φυσῶν ὑπερηφάνως. ὙΠεοάον. 
δα ἢ. 1. ὁ οἰήσει χρώμενος. (είογυῃ 
Τυουαμοίαβ ἰὰ Οοηοοχά. δα Ὦδης νσ- 
σοτῃ ποίεε, αυοὰ ἐπ εἂ. Β841]. (αιι88 
κἰυδϊο ΝΊοοΪαὶ εν) ηροῦ, 1550. 

τοί τ, νἱμοαίβαίγαδ ἴῃ τϑ]α18) Ῥσὸ 
χατοόμενος (Ἰοοτίοπα 88[18 δηϊαυδ, 
αυδῦ Αταρθ οἱ Ηἱετοηγιῦβ οχ- 

2 

212 Κατόστης. 

ῬΥΕβαγμη Ὁ) ἰοραίιν χασοινόμονος εἶ 
χατοινούμενος, υἱ!όὸ οὐγμίμα, εὔτγμα5 οἰ 

Βος οὐὰ Ηθῦν. τοαρὶβ οὐπνεηϊγεῖ, , 
οἱ πεῖρα βἰδίυδιυθ, ΟΧΧ δά νο- 
οοπὶ 1ν. βαρΡ᾽θν 886 ἐν νὰ, Υ6] εχ 

ϑφαιοητθυΒ “2. υἱποίομέις. [πᾶῶρ 

ατρὸ βενοδίυν οοδἠθαίατα Ὦ,.. Βὺθ, ααὶ 
ἴω Ῥγοϊερ. ἰὰ ΤυΧΧ [πξὶ ο. 8. Ρπ- 
τοῖ, φαοά Ονεροὶ Ῥείπαο νευίοττηιὶ 
κατοινούμενος, φιὰ υἱπὸ οὐγαλίν, σεν 

υἱπεε ἐγτάγε ἔοϊξ, σαὶ ἐξ υἱπὸ Ῥγὸ- 
ἐσγοῶρ οί. ἴασαι εἴ πῃ δηΐα ἐϊϊατι 
ϑιθρίοπία8 εοὲ Ηοἰπείυς ἴῃ Ενχεξς, 
ϑδον. ἴῃ Ν. Τί γα. 554. εἰ Ὠτυβῖυϑ 
Ουαει. ΕΡν». 118. 11. φὰ. 19. Ψϊρ. 

γὶ46 ᾳαοᾳς 1.. Ομρρδῖλ Νοῖϊ, 
Οὐες. ἴὰ Υ, Τ΄ βαρ. 108. εἰ Εἰ 
Οὐις. 580 .. Ῥ56. 750. εα. Ηδ]. πες 
ποὴ [πτ|. δα Εϊεδγοῖ. 5. ν, χατωόμε- 
γοξ. 
ΚαΤΟΠΙΝ, γεγο. τσὶ Ὑχν' 

ϑ ερυθαέῃ. ὕο8. Χ. 19. 3. ὅδ. Υ. 

28. 

ΚΑΤΌΤΕΣΘΕ, ὅϑεν, Ῥόῆξ, Ῥοσὲ, « 
ἱσῆρο. ὙΦ. Θεδ. ΧΧΧΝΉ. 16. 

Βυΐι. 11. 9. Ῥγον. ΧΧΙΨ. 27. -- 

ὙΠ 70, ΧΥΗ͂Ι, 12. ΧΙΧ. 3. 

Καί. Π. 3.9. σὲ 110 ]..--ΑἼἼΝ δ 2- 

Ζαςι. νΊ. 6. ---- ΠΝ; “κ᾽ βαγη. 

Η. 27. Ναᾶ. ΙΥ̓. 18. --- ΠΝ ὃν: 

ΕΣ. ΧΙ,1. 15. --- ΠΏ: θδυ. ΥΣΗ. 

8. δ6δ. ΟΒ 18. 

ΦΚΑΤΟΠΙΖΩ, ἰάεα. ἵπο. δια. 
ΧΙ]. 95. νέο εδη. ἸρῚ2Ὺν ἐπι 

«εοιὲ φκηὲ. ΟΝ} ας. οσποΐανιαπίες δε- 
φεκέλ σιεπὶ. 

ΦΕΑΤΟΙΥΕΥΏ, σροονίον, ἱπῳμέσο, 

ἐπυεείξᾳο. 1,ορίδον ἐπ ὥραν. Ἐπθνετ. 
Ν111. 18. τὰ πάντα καεραντύων ἀεὶ 

ϑιός. ΑἸϊδὶ (ν. ς. 9 δες. ΧΥ͂. 41.) 
ἀϊοίξυν κατόαφης, ἐπόπτης. Ἑατοξτευτή- 

εἰος τόπος ταρετίτα αρυὰ 8εδαὶ. δὰ 
Ἐπυρ. Ῥπαῆ. ν. 340. 

ΚΑΤΟΊΤΙΤΗΣ, 4ρεομίαϊον, 5Ρέο- 

ἑαίον. ἃ Μαοοδ. ΧΥ͂. 21. πύριω 
τὸν χατύχτη. ϑυ 85: κατύζτη, 



Κάτοτερον. 

« ἰπσηρμής. Ἡραγεῖν. χανόστην, πῶ 
τύσχασω. 
ΚΑ ΤΟΠΥΡΟΝ, δρεοσπίμι. ΠΝ Ὁ. 

υἱαο. Εχ. ΧΧΧΥ ΤΙ. ἃ. 

ΚΑΤΟΡΘΟΊΏ, εγίρο, ἀϊγιρο, Ῥδο- 
πρὸ ἀρῖμε ψεῦί πε, ἐπδίαιτνο, δέ. 

εἰ κατορδόεριαι, οὕμα;, γεοίδ ἨῈΘ 
ἔσνο, γεεϊβέωο. Ἴὔδ. ἐποεο. ῬΥΟΥ. 

ΙΧ, 6. χατοργώσατε ᾿δύνιοιν ἐν γνώσεις 
ως μα Ῥγυϊεμπεῖδιι ἴῃ βοϊθπδ. --- 
ἡ 5) ΡΙΆ. ρατίοο. Ῥε. ΟΧΥ ΤΠ]. 9. 

ν ξέν κατοῤδιώσαι νεώτερος τὴν ἀδὲν αὖ- 
τοῦ, αυὰ ὕεπα ἀἶγίραί Ἰανεοιία νἱδιι 
ϑδη, Βεῦο ϑεῃδιι ἐχμγεθδοσυμ, 
πϑῖὰ ΓΞ] ". 1, τορφερβοεῖορ ποῖδὲ 

δυετίψετέ, εππεπάατε. Αμρεῖϊξα5 δὰ Ἀ. 
Ϊ, καϑρίοκίυν, ΕΙΧΧ ρυΐπευνα γε 1856 
χαϑαρικόσι, ΕΣ 4πο μοδέεϑ ἔδοϊυτα 
λωτοῤώσ. δες Ἰεςείοποτα δι8- 
Ἰκαΐδοε αὐθαπο υἱάεϊαν ιάγτυοιβ, ἃ 

ς ηῦῸ κ58ὰ κυτηεῖς ἘΠαΒΟΌΠι5.---" ΔΌΣ, 

δίαξκο. 1 ϑαια. Χ]ΙΠ]. 41. βες. Οοιρὶ., 
τεοίττα 5. ρίαπμπι [ποετε. ---- Ἴων» 

κοοίμβι ἔχον. ΧΙΝ. 11], ἐκφαὶ δὲ 

, οι} 
«- 

εἰ Ῥεον. 11. 1. ΜρδΒ. Υ11. 2. -- 
ὙΡ ΡΙΆ. γϑοίέβοο. Ῥεοπα. ΟΧΥΨΤΙΙ. 

127. «ροὃς «άσας τὰς ἐντολάς σου χατ- 

υϑούμην, δὰ οτηπΐα τηδιάδξα ἴθ Ῥεῦρετα 
ὦ γερίς πιὲ ρενεδαπι. ---- Ἰ)Ὰ Ἷ32: 

ἸΡΙΆΣ Κεῖ, ΝΙΡΒ. οὐ Ηἴρῆ. 1 Ρὰγ. 

ΧΕ, 80. κατοϑωϑήνσω ἡ γῆ χαὶ μὴ 
δελουδήεω, Ὄνετα, εἰ ποἢ 
τηονδῖν. ΨῬιδ εἰ Βρείη. ΧΟΥ͂, 
10. ὃ Ῥυνσ. ΧΧΝΠΙ. 7. κατορϑώσω 
τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, αϑωδέβαηι τευ αι 
εἶδε. Ψν δος εἰ ει. ΙΧ. 1. 3 Ῥαν. 
ΧΧΙΧ, 85. κατωρϑώνη τὸ ἔργον ἐν 
οἴκῳ χυρίου, ὑπείαχγαίηε ἐταξ ορυδ ἴῃ 

“ἄομιο οεμῖη. Ὑιάθ οὲ 9 Ῥαγ. 
ΧΧΧΨ. 10. 5 Ραυ. ΧΧΧΤΙΙ. 16. 
χαεώρϑωσε τὸ ϑυυσιαστήριον Κυρίου, ἐμ- 
“ἰαηγχαδαέ αἰῖατο Ἰδοταΐη!. ΟὐΟπΗ͂ΣΣ 
8 Ἐδάν. Ψ. 74. Ῥγον. ΡΨ, 18. ἕως ἂν 
χατορδώσῃ ἡ ἡμέρα, ἀϑα08 ἀπτῃ ἀΐε5 

448 Κωκγόρ)γωσι. 

προὶεὶ τῦ σειεαι βρᾶὶ ϑοιτόο ἐδ διὲ δ 
π Ἰ. ποδ 60. 

πο τ- γον δεῖ, 
“" δἰαδέξονε δεῖξε, αἱ ο. ΧΧΥ. 
δ. -ο 5, τεονδιμάο. ὅαεν, ΤΥ]. 

7. τοῦ κατορδῶσαι, “γὴν. ἵν Ρία- 
πεπὶ 5. ρίαπέμεν, φυδεὶ εερεῖ ἱπιδηΐ- ᾿ 
ἄνυϑ ϑγτίδοα ἔογταδῖιβ ἃ ὧν δγεὶ 

δοΐπι ᾿ἰξεγαχα Ὁ εἰ ἢ ϑοϊφυι ἱπάπιίενα ᾿ 
Ρτεεῆβεσε, νυ. ὃ. Ἵν.» ὀὔσεγε, δὰ 

ἼΩΝ: το ὈΦΥὉ Ρέατ. ἰώειι. 
Ργαν. 1. 9. -- Νίρδ. γεοΐν 

“κι. ἶπο. εἰ 1 ΧΧ Ἐχεοὴ. ΧΥΤΙ͂Ϊ. 
45. μὴ ἡ ὁδός μου οὗ κατορϑοῖ, Ἠσδπα 
Υγἱα τηϑᾶ γεοία εεἰ. Υμδρ εἰ τ. 48. Ἔ 
--Υῦ ἐχεμίίο. Ῥτον. ΧΙ, 10. Ὑ 

ἀγαλος ὡκποίων κασώρλωει (πυληριξε 
ἀιοάυπι νἱάοίος ἑαυεὴϊ) αόλις, ἴῃ 
Ῥτοθρεγιίδιε ἡισζοσγατι ἐγ ρὲ δε το. 
3 Μδοο. ἾΤΠΙ. 836. ῥόρον χατορϑώσασ- 
ὦ, ἰδαΐητι τεςίϊμεγο. 

ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ, νυΐζο: γε; {ε- 
ἥοίίεν οἵ οἷαγο τοι βαγηυτι δείίο 
σεεία. Νὶὰς εχ. Ν. Τὶ 8. ἢ, νυ. δοά 
Ῥτγορσίβ Ὠοϊδὲ ἑὰ γιοῦ ἐγεοίενε εἰ ξἴα- ἃ 
δὲέέιίμπε ἐεὶ, ἥγηκιαπ, οἵ ἀοῖπδ χυσαυδ 
“ἐαἰκέμπε 5. ργϑεορένην, ογάϊπετι. 8 
Μβεοω, 111. 248. χαταρερξναι τὰ καερρι 
ϑώματα, ἱτασ ΑΓ, φυί ἀαοίεηι 60Ή.- 
εἰμμέα 5. πιαπιαία ἐγαπί, Οοά. ΑἸοχ. 

τῇ δαρεῖ σράγματα. (ὐοπέ; 
Οἱς. ἀε ΟΕς. 1. 8. εἰ ἀε Εἴη. ΤΠ 
Ἴ. 

ΚΑΤΟΘΩΣΙΣ, δίαδέϊέπεεπόωρι, 
οορεεοδα, κερί πέδῳ. Ὧ,30., δανέν, εα- 

δεξικεπίωπι. Ῥεκὶπι. ΧΟΥ͂]. 9. δικα:ο- 
σίνη χα πρέμα κατύργωαις τοῦ ϑρύνου, 
πῃ - ἡπαϊοίτπι εἰαδὲϊἐπιειένι, 
(Ὠτοηὶ. 1.6 {τ Ῥῥτγεῖδθσγεα δρυὰ ἴπο. 
Ῥεαῖμι, ΟΧΥΤΙΙ. 196. υδὶ μγὸ ἣν 

ΓῺ)» ἐεπερις ἐεΐ, μνέ ͵εϊαι, 86.» 

διιπὶ ἰδηΐζμτα ϑθουμι8 ΒρΡαῖ : καιρὸς 
κατορϑώσετως, ἐφηερεσ οοτγϑοεφηπῖδ. ΝἢχτΩ, 

ρου ΠΉμ παρρίαπάυτα Θεὲ 
ὉΘΦΘ: ψυάπμ, ΧΙ. 1. {|| ταῖϑῖς 

[6 εἰς κανύρξωσιν «σης «γυχῆς; δαὦ 
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Κακερρχίῴω. 

α οοττϑαϊ οθθεΣ οἵηὶδ ’ δηϊθθ. Αὐ 
ᾳύετα ἰοσιπὶ Βδάπεϊιιε: κατόρϑωαις 
ἰάοπι χυοᾶ καγάσντασις, οοηθθζαεϊο 
ΘΆΓΙΏΣ ΣΟΙ, 4υε δυης (580 068 

᾿ δὲ σοπἔμδα, δίασα ἴπ ταοϑϊίογοει δΐδ- 
ἕυυι ταϑετυῖο, ααδ νυϊρὸ γεγηια- 
ἔϊο Δρρεϊϊδξαν. 

᾿κ ΑΤΟΡΕΥ͂ ΖΏ, αἄγμγο, δαοτγα- 

πκσπίο᾽ σὐΐβο. ΓΥΛΩ 9. ΜΓ, ἀο- 
φμίεδοο λαδίέαγε. ἙἘχοὰ. 11. 91. 

ὃ χατωρχίσϑδη δὲ Μωυσῆς «αρὼ τῷ ἀν- 
ξώκῳ. .ὄ [Ὁ αύσαυε Ἰερὶς γυϊμαξυα,. 
γεσύβῃ8 λμγαυϊέ, δγ» 7 οτΐαμι ρμυ- 

ἰατυπί οὔτ ϑγτηῃι., αἱ ὀρχίζειν Βα- 
Ῥεῖ, ἃ νεσῦῦρο “4. Βαϊαυὶ Πρ τὶ 

ττ 

᾿ ἈΒΡοΩς κατγῳχίσθη. 

"᾿ΚΑΤΟΡΥΣΣΩ, ΤΤΩ, ἀρίοαϊο, 
οὖγμιο, δερεῖῖο. “ἘΠ 7οάϊο, εοάϊο. 

ἴῃς. βες. Ἰμοοἀοτοίυα οἱ Οοά. 
Νοσίζωρ. “}6τοσα. ἵ.. 13. κατωρύγη. --- 

Ε ἽΣΓΙ ὐθαϊο, »Ῥεγξοάϊο. Ατλοθ ΙΧ. 4. 

κατορυγῶσιν εἰς ἄδου, ἐαηίμγ ἴῃ 
Ἰηΐθγπυτι. Ηδογοῖ. δ γι ΟγτῖΣ 
Μϑ, Βγεϑῃ. χασωρυγῶσιν (1ζα νἹοβα 

, ΒΌΓΙΘΙ ΩΣ ῥΓο χατορυγῶσιν), ταφῶσιν. 
- Ἰ8Ὁ» αδεοοπάο. Ψετοα. ΧΙἼ1Π]. 7. 

-- 5», αδογέέσωνι. Ῥϑγταυλδοθιυβ 

ὅο0. {Π]1. 16. κατορυγίν. --- Ἵ2)» 

δερεῖϊο. Οει. ΧΙΧΨΠΠ. 7. κατώρυξα 
αὐτὴν, δερεϊμυὲ ᾿ἰ]ατη. «“ετε. ΧΧΥ. 

« 38. οὗ μὴ κατορυγῶφιν, ποι ᾳυδηι δε- 
»εϊβαπέμν. 

, ΒΚΑΤΟΡΧΈΟΜΑΙ, ἐπδεΐίο, ἐϊμάο. 
: ἼΡῬ οοηΐδαϊο. Ζαοῖ. ΧΙ. 10. ἀνθ᾽ 

ὧν χατωγχήσαντο, δὶ ΠΟΙ ἴδτη Πἰτοτ 8 
ἘΓΑΠΘΡΟΒΙ 8 Ἔα Ὰ (σιιδειϊοεγαπέ γα] 

ἐπσιίατιπί) Ἰαροταπε οὔτ οὐοά. 
Καμηίοουξ. 3656. φυδηὶ δοηδυῦι οχ- 
Ῥτδββεταῃῖ: ὨδΥῺ 2 βὶ δ. 1. ογο- 

ὄγὶε ἰαοεεθεγε, αἴ 5)» αυοὰ Ὀτορτῖα 

εδὶ ρεγίόγατε, ΕΠ Ὑπὸ βλασφημεῖν 
εν. ΧΧΙΨΥ. 11. Ι46 αυξ οο]]. 
Ζοἢ. ΧΙΧ. 37. ἔιιδῖυ8 ἀς Ἦ. 1. ἀϊ8.. 
υἱανῖς ὧ(6 οδοὶ 'π αν. 1, βοίί. 
. Τὶ οὶ. 1. ». 417. δβεᾳ. Ῥῆανο- 

᾿ » 

ΤΏ. : χατορχούμενος, κχαταφαΐζων, εἴ : 

214 Κάτοχος. 
-“ 

χατωρχήσαντο, ἐνέκξαν, ᾿κατεχάρησαν. 
Οσηέον ᾳφυοαὰς Οδρρεὶὶ! Οτῖ, 8. Ρ. 
Π|Ι. ν. 87. 664. δά. τεο. Ορυβο]α 
Οὐοα Ρ. 447. δίδσοκ. ἴῃ ὕδστη. 
αν. Ρ. 1. Ρ. 184. Ββεδοίδσπυσι 6 7 
ΤΧΧ Ἰπ΄. μὰν. 163. δς (Οοἰοπιεβὶι 
ΟΡ εβ. 55. Ρ. 18. β6εη. Ηδδὔγεῖ. χαξ- 
ὠρχήσαντο, κατεχάρησαν. ϑαϊάδε: 
κατωρχήσαντο, κατεχάρησαν, ἔσαιξαν. 
γιάε αυσχὰς ΕἸδοδογυτα ἀ6 18 
1κχ. Ν. Τ᾿ ρΡ. 540. 866. 

ΚΑΤΟΧΕΥ͂ΣΣ, τεραρείκπι. Γ  ἼΣ 

Ρίυν. ϑὅγηνα. Εχ. ΧΧΥῚ. 17. χατο- 
χιῖ. Ὗοχ Ηδθρν. ποῖαι ἢ. ]. πιαπες 
αγίε ὕαοίας, νοὶ: οὰ ψιξ πιααπμίεπ 
ῶννιας γείεγμπὶ, ν. ς. 
σλρΐποθ, αχϑϑ, εἰς. Ὁ]. Ἡγτπ. 
ΪῺ ΑΡοΪ]. ν. 6. αὐτοὶ νῦν κατοχῆες 
ἀνακλίνεσϑε αυλάων, υνὶ νά. ὅρα- 
Ποῖα. ῥ. δ]. 

ΚΑΤΟΧΕΥΏ, ρμεέοογαὰ αὐπιίο, 
αοὐπιδεαγσα αὐπιέέο, οοἷτε δἷπο. 
Δ ΗΙΡΆ. οοἶγε [αοῖο. [κεν. ΧΙΧ. 

19. τὰ χεήνη σου οὗ κατοχεύσως (ἴῃ 
Οὐμρ]. δσταῖο ἐγρορταρῆι, πὶ νιἀ6- 
ἴατ, Ἰερίταν οὐκ ἀτοχεύσεις) ἑτέρῳ ζυ- 
γῷ, )υτηθηΐδ ἔα πο σώπδέες αἰϊοτιο 
ἡπρο. Ο]οκ8. ἰπ Οείδί. οὐ κατοχεύσεις, 
τὸ μὴ μιγῆναι ἴσπον ϑηλυκόν. ῬΊ]ΘὨι8 
1,μεχ. Ογυῖ! ΜΗ. Βγεῖι. οὐ κατοχεύ- 
σεις (ΜΚ. νδῖοϑε χατωχεύσει) «ἃ κτήνη 
ἑσεροζυγῷ, τοῦτ᾽ ἔσειν οὗ δώσως ἵπαὸν 
ϑήλειαν ὄνῳ τοῦ μιγῆναι αὐτὴν καὶ ἀνά-- 
«αλιν. ἘΪΘΕΥΟΝ. χατοχεύει, πηδᾷ, ἐσ:»- 
χάϑηται. 

,. ΚΑΤΟΧΗ;, ἀσέεμέϊο. 9) ὅγτασω. 

Οδηῖ, ΙἯΙΠΙ. 11. υδῖ ποβάσι ῃζο- 
Ῥτίυπι ἀρρο]]δεϊνα δοοθρ. Ἐοάεει 
ᾳυσαῦο τηοᾶο ἴθὲ ἴπο. ᾿πίετρξθα. 
ΚΑΤΟΧΙΜΟΣ, πιηιὲπε αῇέαίμς 5. 

,)απαίοια. Ἡϊης 
ΚΑΤΟΧΙΜΟΣ ΕΓΜΙΣ, ροεεοσωΣ 

5. οὐξεεδηδ δεηι. δὶς ὈΧῸ Ἂν, ἘΡν 

ΠΝ» δεγοῖο αα οδέϊπεπάαηι διξτεαὶ- 

ἰαγίαηι ροδεεεδίοπξη,, Ἰερὶτας μον ὶ, 
ΧΧΝ., 46. 6]οβ8. 'ἰπ Οείδί. κατόχι- 
μοι, κατεχόμενοι ὑπὸ πνευμάτων. Ρ]ε- 
πῖὺ8 ἀρυά Ηδεγοδίυπι, ηὐἱ μοδβί 
φνευμάτων Δἀα!ϊς ἀχαϑάρτων. 

ΚΑΎΟΧΟΣ, φαὶ ἐεπεὶ αἰϊφεϊά, ἐε- 
7 



Κάτω... 

“4 μαορίεγ οαὐδανενε, ἱξ, ἰαρὶς τερωΐ.- 
ολγαξ:. Ἵν.» οἷγοα. ὅσῃ. 1]. ἢ. ἧς οἱ 

λοὶ αὑτῆς κάτοχοι αἰώνιοι, σα͵αδ 
τον νὰ ἰδπασδπὶ ἰαρι θα βερὺ]- 
ἤν ἶθβ εἴεσζηὶ. Η68. χάτοχοι, λῖϑοι 
οἱ ἐπὶ μνήμααι τἰδέμενοι. ΟἸοδα. ΜΝ. 
ἀπ (δεῖ. ϑοσιρί. χάγοχοι, κατέχοντες. 
-- τὸῦνλ, ἀρπιπί. ΑἹ. Οεῃεβ. 

ΧΙ ΙΧ. 28. κάτοχοι μερίδων, φιὶ ἑεπεπί 
Ῥασίεδ. ᾿ 

δ ΚΑΎΤΩ, ἐπα. "Ὁ “ηδίέμ. 

ΟΟΒεϊ. ΠΙ. 421. ἴεε. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 31. 
εἰ δἰἶθὶ. --- ὙΠῸ, ἐπ εγίογ. 908. 

ΧΡ. 19. Ἐπεοῦ. ΧΧΧΙ. 16. -- 
᾿ἾΠΠΙΣν Ἰάετη. 0086. ΧΥ͂Ι. 8. -- 

ΓΠΙΠ “πὸ. Αᾳυ. ΤΒεοά, Του, ΙΥ. 

10. [Ιπίοτάππι εἰἶδιι 6 ἐέμεροτε 
ὨΒΌΥΡΘΙΩΣ, ν. ς(. ἴῃ Ῥχοϊορ. ὅϑίζγαδς. 
ὉΠ οὐ χρόνοι χάτω Βυπί ἐφιροτα τέ- 
ΜΡ οἰδος λαρδ ετὴν σοὶ ἄνωϑεν ἀαη- 

ε΄ μείις, οἰξπε τιοϊδῖ, ν. ς. δρυὰ .18- 
ἔπι. Μ. Ὁ 14]. ς. Τυγρῇ. Ζυά, ᾧ. 24. 
Ρ. 138. εἰ 1. ». 160. εἰ 210. 
ΚΑΎΩ ΚΑΊΤΩ, ἐπα ἐπα, ἢ. 6. 

Ῥεγηκαηε ἑη μια. ΓΙ ΓΙ Ὁ» ϑεΐεγνε 
ἐπγένγπε. Ὅεαι. ΧΧΥΠΙ. 48. 

ΚΑΎΨΎΩΘΕΝ, ἐνήέγπε, αὖ ἑριο. 
ΣΠΌΡΌ: Εχ. ΧΧΥ͂Ι. 44. ΧΧΥΠ. 

δ. εἴ αἸἰΡὶ. --- ᾿ ΠΏ. ἔσθοι, ΧΙ]. 

ῆ, “-- Ὑιᾶο αυοαῦς 8. Κ. ἄβυσσυς. 
ΚΑΤΩ ΤΈΡΟΣ οοπιραγ. ἐπ εσγίον. 

ἌΓΠΙ 1 Βερ. ΙΧ. 17.- ὈΠΏΓΙΣΡ 

ϑγιωι. 3 ὅδ. ΧΧΙΨ. 6. γΙᾶε 
Βοηῖγεγ. δὰ Εἰιϑθῦ: Οποιῃ. 8. ν. 
ἁμειοδϑά. ᾿ 

ΚΑΤΩΤΑΤῸΣ δυρετῖῖ. ἐπήμειω. 
ΘΥΡΙΤΟ Ρίυν. τογμέαίίονεε. ϑγτητα. 

Ῥε, ΧΟΙ͂Ν. 4. κατώτατα. --- "ΓΝ 

θουι. ΧΧΧΙΙ. 22. Ρε. ΧΧΧΥ͂. 
12. ἸΧΧΧΥΡΊῚΙ. 6. εἰ δὶ. -- 

᾿ ὝΠΠΠ πο. ἘΖεςῦ, ΧΧΧΙ, 16. 

ῬΚΑΥΤΩΤΑΊΎΤΩ, ἐπα, ἐπ ἐπ πὶ. 
1,5 πτν ἢ» οοπδεδα 6712, ἐπ ρι- 

δοεγμαίζξέοπε ε)5. 590». ΧΧΧΥΊΤΙ. 12. 
81] βδεοσυππάυχῃ Ηδχ. ἕτερα ἀντίγραφα 

μλΡρεπῖ ἐν τῶς κατωτάτω, ἃς τὰ κατω-» 

2945 Καύμια. 

τάτω ἑέγταν ποῖαι. Νυτι Ἰορουτα᾿ 

ΩΣ 
ΚΑΤΩΤΑΙΟΣ οἱ ΚΑΤΩΤΙΟΣ, 

ἐπ ίεγίογ, φμὲ υεγδῶδ ἐεγγαε. ὙΊαΘ 
διιρεα χατάγαμιος. 7 
ΚΑΤΩΔΥΝΑΊΏ, ἀοῖογε αβιοῖο, 7. 

»βίρο. ὝΩ ΡΙΒ. απάτει τεδάρ. Ἐν. 
1.. 14. ὑλὶ νοχ Ηοῦτ. υἱέαπι σοενδαπι 
γεαάεγε ποίας. --- Ὀ)Ν) ΝΙΡΒ. ἐὦ- 
οἷανιο, σεορίγο. Ἐποοῖ. ΓΧ. 4. ᾿ 

ΚΑΤΩ ΔΥΝΟΣ, ἀοίογε αἠέοίως, 
ἐγδῆς. γὼ, απιατις, ταϑίρ. ἐγέμ(ά. 
ΤΒδοοάοί. οἱ ΤΧΧ 866. οοὐ. Βαϊ! 
“ἡ. ΧΥΊΠ. 25. κατώδυνον ψιρχὴν, 
ἐγ σέε δηΐτηο. 1 ϑδσζω. 1. 10. αὐτὴ 
κατώδυνος τῇ ψυχῇ, 1116 ἐγιείἐς ΒΏΪΤΩΦ. 
Ηδογοῆ. χατώδυνος, λυπηρά. ΨΙὰΘ οἱ 
1 ὅάπι. ΧΧΧ. 6. 4 ες. ΙΝ. 47. 
ϑοσιδέξιν δείαση χανύδυνος. Ὑ]Δ6 κυ. 
ἐν εἴ 1,. Βοβ. δὸ Μοηξξ δὰ ὕυάϊα. 

6. 
᾿ "ΚΑΥΈΩΣΙΣ τχὸ χαλύχωσις. Οοά, 
βδηρέττη. [ε8. ΧΧΧΥ͂. 1. Ββαθοξ ὑτο 
ΓΟ ΓΙ τόξα, Ὁὶ νἸἀοηάιις Μοιϊ- 
ἔδιοοηῖὰϑ δα δυρζα 68. καλύχρισ;ς. 

ΚΑΥΛΔΟῚΣ, οαμἰΐα, φοαρια ρίαπέα, βατίϊϊε, οἰήρεν. Ἢ, ἰαίνε. Ἐχοὰ. 
ΧΧΝ. 81. ΧΧΧΨΥΊΙ. 18. ΟἹοε5. ἴῃ 
Οσίαδς. καυλὸς, ἐν ᾧ ὁ λύχνος ἐμβάλλε.- 
τῶι. --α 7γηο οασοεθδη, Ἰποοῖ, 
Εξοοῖ. ΧΧΧΙ. 1Φ. βοστωο οὶ δέ 
ἄς σαοωπεένέδις ἀγδογεπι. ἩδονοΝ. 
καυλὸς, τὸ τοῦ φὸ (1 
μένον, εἰς ὃ ἰμβιβάζεται τὸ κοῦλω τοῦ 
δόρατος, τὸ σύνηϑες ἐπὶ τῶν φυτῶν. 

ΚΑΥ͂ΜΑ, ἀϑίμα, Γ2 7, αείας. σοι. : 
ΨΙ1Π. 44. Ἴεβ. ΧΥΙΠΙ. 4. 726γέσω, 
ΧΥΊΙ. 8. --α ὙΠ, εἰοοίίαα. Ιης. εἰ 
ΤΧΧ 70». ΧΧΧ. 80., υδὶ καῦμα εδὲ 
αγάοτ' ἐπέεγπηδ ε πιοσδο. Ψυὶσ. ργα 
οασμπαίε. Οουΐες Ἐσραὶΐ ἋΣ σοπου. 
Ηἴρροος. μῃ. 8396. [ε8. 1Υ΄. 6. 76γαια. 
ΧΧΧΥῚ. 80. --- "ὯΔΆ.», ἐδ... Ῥγον. 

ΧΧΥ. 18. Ἰαροτυαπὶ (9, ποῃ 

ΤαἾο. δοα οἱ ἔοσιιυϊα ΗΘ ῦν. σε 
γη68δ1: δίς ποϊοποηχ ᾿ηνοϊγίς. ΟΣ 
ἸΠΙΤᾺ 5. ν. 2. -α δ, σμίαίι. 
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Κιμύφῳ. 

α Ὦους. ΧΧΧΕΙ. 190. ἀν ἀξψω «αὐμοραίορ. 

1 Όογα νεσίοσυμί. --- » Ὁ. ἐοοας 

ἀενεϊοέμΣ, ϑορὲν. 11. 0. ΙζὉ Βἰοϊϊυθ 
Ττσοπιπῃ δοοιίιδ, απὶ υπᾶδ δι 
᾿ιδυθοῦ, Ἰρποῖοὄ. Νωα 18 ἐεκία 
Ὁ τ. Ἰορῆίζυν ῥὰ βασχὸς, φυρά ὃχ υδαὶα 
ἰεσίίομθ νοεῖ το πδύτηιν τοὶ, 

αἰδὶ λορετασι ον ““ Ὧ» ἀϑίαε. 
Ῥιον. Χ. 6. ἀπὸ καύματος. καῦμα 
δεί ἢ. αϑνάς, γναῖδε αοὶαὐὲα ἐενορονε 

ὃ 6:86 ϑοίεί. δξάρεσε νὴ Ἑαηιάέτι ὨῸ0- 

Αἰόπόσα, ἀσοαὶΐς Φγποηΐδ Τ,οχ. Ἡεῦν. Ὁ 
Ῥ' 1421. Μιᾶς αύσημε πὲ Ἀ. ἃ. 
ἐδορόσασω. ----ἜΓ7ᾳᾺ» φάναϊας, νοὶ ρμό- 

ἴσαν σγάπαο. ᾿Θγιησά. Ῥ8. ΟΧΈΥΙΙ. 
τῇ. εγίνανίν δἷπα ἀυθῖο 6 “)}» 

ογεῖέ, ἀτατεῖί, δαὶ Ἰοσὶς γῬὲν αλθι ἢ 
8 ΤῸ» πορεναδί. Εἰετὶ τατηθὰ Ρὸ» 

φοΐο, αὐ γγ ἀβοψαὸ Βὰπὸ οἰβηΐδε 

ςαἴίρηομι ΒΑΡυ δε, αυϊα ἔέροτῖα οἱ 
« ἀἀξτιθ βυπὶ οἱοιλεο εἤξβοίυβ. ὅῖ-. 
ΧΈΎΝ. 97. σκεσασλήσεται ὑπ᾽ αὐτὴς ἀσὸ 
καύματος, Ἐδρ᾽Θμςϊ86 ὀαΐίοσ δ ἱρβὰ 
ἀεξοιδίζων ὀὀπθεὰ ονοσέμι ἡμαίποδὴ- 
φωδ δαδοδάει. ἘἙδθἄθιη ποῖίο- 
ὥισολ τησνϑαρδουίοκίη ἐδυίς αὐυοὰυὲ 
Βτγοιβοκπείάοτιιβ Εερυ. γὯὉ ῬΧΟΥ͂. 

Χ. δ. εἰ νοὐξ καῦμα αρυά ΤΧΧ 
ὦλναι. ΧΧΧΙΙ. 10, Ὀ5᾽΄ εν. υἱν 

δπερολάνο. 

 ἈΛΥ ΣΙΣ, ωὠεέϊδ, οοιεδιξίϊο. ὝΔ 

ἔμδη. ῬΙΉ. ἀγάδγο. ἴε5. ΧῚ, Ἰδ. 
ΧΙ Ι͂Ψ. 18. εἷς λαῦδν, δὰ δοηιδιιείϊο- 
ἡδης. Ὀσοξ, ἩορΥ. ΥἹ. 18. --- ΓΤ 
μα]. ὀὐπιδεναξίο. Τγαπ, ΨΊΙ. 11. --- 
ΤΥ ἃ» μιϑέῖο, 1ωὸν. Ὶ. 9. ---- ̓ ν 
ἴδει. Ἄᾳα. Ῥὰ. ΟἹ. ἃ. .-- πριν 

ογαϊπαίο. Ἐχοά. ΧΧΧΊΧ. 37. ἴά, 
Ὅεχο γοπούυηι. Υὴάε ΒΊΑ 8. καΐω, 
406 νοῦς ες 7» ἈΡ 1ῥὈδὶ8 ϑχρϑηΐ- 

ε ΌΙΣ, --- ΒΕ} Ὁ) Ἰπῆσι. 2 ὅδ. ΧΧΥ 1. 

ἦ. “ ΠΟ Ὁ, κοῆὰ, ππονιδαδίλο. ΑἹ, 

ὦ Ῥαν, ΧΥ͂Ϊ. 15. ΧΧΙ. 10. καῦαιν, 
᾿ δἔ Ατοῦϑ [. 11. ἀπὸ καύσεως. ϑίχας. 
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. πανστὴ, 

Καύσων. 

ΧΥΙΣ. 106 καῦσις 6556 ὑδδείπε ἧμσα 
ἕεγεα ατίΐοτε εοἰ!δ ἐκωεία. 

ἘΚΛΥΙΓΣΟΣ, αεἰμδ, αγάοτ΄ ΔΤ 

πε. εἰὐοϊξαίεε. ϑγτατα, 6. ΧΧΧΙ. 
4, ὡς καῦσος. 

ΒΚΑΥΣΤΉΡΟΣ, δγάεμβ, ζεγυεης. 
ἜΠ)δν΄ Ἑκοσένσαϑ. ἘοΒ. 1]. 4. βεὰ. , 

Ὀοτωρὶ. ἥπεε Ἰδοῖίο νασδίοωδια Αἱ ἴι8 : ἐς ἐχμὴ 

ΒΕΚΑΥΣΤΙΚΟῚΣ, ὑγεπαϊὶ υἱπι ἄαδευνξ. 
4 Μαεςς. Υἱ. 97. βωόόνοις ἀδυσετοιαῖς, 
ἰοττηεηξθ Πασταηίδιια. 

ΦΚΑΥΣΤΙΚΩ ΤΕΡΟΣ, "παρὶε τ- 
γεμαϊ υἱπι ἀπδεῆα. 4. Μδος. Χ. 14. 

ΚΑΥΣΊΟΣ, τοηιδωνῖως. Ῥῶτολ, 

αλεπυπι, σασαδμς. Τὰς. Τν. 1. 9. 
ὀδηιδιία ἠονίία. 

ΚΑΊΣΩΝ, υης σεπίμε, ΕυγὰΣ, 
σεπέπε αὖ οἵνονέε δρίγανδι ἤ ΜΗ, 

ἀείμε. Τποοά. Ἰεᾶ. ΧΧΥ, 5. ὅεη. 
ΧΧΧΙ. 20. βες. ΑἸόχ. εὲ Ὀχοη. υδὲ 
καύσων ,ϑέεπε δοϊὲς Ὠοϊάῖ. - Ὁ ἢν 

ἘΟΙΏΘΗ Ῥσορσ. (λεάμνεππ. Αια. 
δυὰ. Κι, 91. Ὀοάυχις 8 ΟΟΥΡ- 

Ἐ ΧΟΥ͂Σ (δτώθῃ ΒΌΒΡ ΟΪΌ, ἈΠ Ή 
καυσώνωχ, ἴῃ χαύδσον ταιδῖοιθ, Ὁὸ- 
ωὲ δὰ βοεχμϑὴδ ἡ τείεγενάυσι 

αἰ, οἱ "Ὁ ἱρβα νὸοχ Ηθγαῖοα 
ρόροὶς ρόξίθ ἜΧΌΓΒββα. --- ὈνῊ» 

τ ογομδ, Ἐπγησ, αυἱ νϑηῖυβ δἴίδια ἃ 
Οδαϊάεεῖθ [2 γἽ τοτδέυσ. ὅδεέδεσα. 

ΧΥΤΙΙ. 17. ὡς ἄνιμον καύσωνα διασεῖε. 
ὦ αὑτοὺς, ἰλναυᾶσηα νοπζυτι τχοπίθξα 
Θἰδρεῦζδια 1106. Ὑ᾽άδ εἰ Ἐκεςΐ. 
ΧΥΙΙ. 10. ΧΙΧ. 12. Ηοε. ΧΙ, 1. 
ον. ΙΝ. 9. Αὐάε ἴπο. Οεησα. 
ΧΙ. 6. εἰ Ῥρναΐπι, ΧΧΥΠΙ. 96. 
Τηοοά. 900. ΧΧΥ͂ΙΠ. 91. Αγὰ 
Ῥβαη. ΧΙ ΙΙ. 8. --- χω), ἐΣ- ς 

εἰοοαίδο, ἀεὶ, εἰδῖς. 1.6. ΧΙΙΣ. 10. 
Ὀουξ ὅσ. ΧΥΤΠ. 16. ΧΙ.1Π. 47. 
Μϑηΐυμι ὑγοηϊοίῃ δδθ6 οχοἠϊδίθεω, 
εχ ἑὨπογοσίογυτα ΟΣ δ Αγ ]18 ἀϊε- 
οἴαυβ. ΑρροὶδίυςΣ δρυὰ Οτεπιαὶες 
ϑανεὶ εχ ϑαηι, γόοσάθυἷο ΑΥάΡῖοο, 
αυοὰ εἰσηϊβόες υέἐπελε, εἰ 7εῖ, 
αϑοὰ ἴῃ ρου Τυγοϊόα υεηνέμηε πο- 
ῖλ:. Β-ε ἰδ ΗΪετγοηγνλυὰ δὰ Ἐν. 



Ἰδύδωνος ξηρότης. 

«ἈΧΥΠ.: ἡκενὸ βαλίο, ψεὶ εἰρη. 
σαν Ἐν, Ονάοθ χαύσων τπίετ- 
Ῥτείαξμν, φμόπι "θὲ ἐπ υεπίιιπε ἀτακ- 
ἔξηε ἐταμείεγτε ροεεπς. ας 
Ἐστρῆγ. ἔϊοάϊυμη ἀς Β15]. Ἐεχί. 
εὶς. . 415. εἰ Ζοταίυτ Ηϊδῖ. 
Επλπο. πα. γάρ. 14. δοᾳ. ΕἸΒοθγιβ 
ἀη ΟἾανὶ γδᾳ. 61]. χαύσων τράάετα 
τηᾶνυ Εμγμ αὐδπὶ οὔτ Μορίίαυ- 
ἑοπίο σοι, τϊ51 διἰάδλβ ἀσίμδ, φεὶ 

ὁ “Ν' ἔμπι, σπιπη Ἐμγμδ, σεηδαβ ἴῃ 
ΑἸ Υρῖυο εεἰάυ5, 43αἱ. 

᾿ς ΚΑΥΧΩΝΟΣ ΞΗΡΟΊΎΤΗΣ, σείει, 
δἰοοέαξ, ΠΓΡΤτν» «ἴσσεηι. ϑγτατω. δ. 

ΕΧΥΠΙ. 7. ὁ 

ΚΑΥΧΑΌΜΑΙ, σίογίον, αοίο. 
ὮΝ, ἄἴοο. Ῥτον. ΧΧ. 9. εἰς καυχή- 

σεται ἀγνὴν ἔχειν τὴν καρδίαν. Βεμς 
αποδα δϑιϑισι. “-- ΡῈ ΑΙ Ἦ!ΡΆ. 

ποιλρδοο. 1 βδιη. 11. 3. δ] Ἰορο- 
ς τινὶ γ,ΊΥΣν ἩδΙῸ ῬΡᾳ. ΙΧΧΧΙΧ. 

1. ΤΊ γεν ἰἀσειης ὑσερήφοινον. --- 

ΣῈ Ηρ Ἀ. σέ οαπίο. ῬΕ. ΧΧΧΊ. 

4. οὔνὶ χανχᾶδϑαι ἀριδιι ῬΟΠΟ δά ἢϊ- 
Ῥεΐαγ. --- ΠΤ ΠΡ. ἃ γι) 

ἐσωάαδοπε οὐπηπεπο πιε. 1 Ῥασ, 
ἈΨΙ. 85. --. δχῚ ΠΠ ἩΜΡ. 1 ερ. 

ΧΧ, 11. Ρᾳ. ΧΙΝ ΠΤ]. 6. ἐσὶ τῷ αλήν 
ὦ φιῦ αλούτου αὑτῶν μὴ καυχώμενοι, 
ἐπ χηυϊδεπαϊηρ ἀἰγιεἴδτυτα δυδγμῦι 

δ πρπ σίογίαπέεε. Τ 146 ἐς Ῥγον. ΧΧΥ͂, 
14. ΧΧΥΊΙΪ. 1. ετ.ὄ ΙΧ. 95. Αἀάᾶθ 
Αχψυ. Ρρ. ΧΧΧ. 3. εδοὸ. Οδίδῃδυ 
ΡΡ. Οσ. Τ. 1. μος. 603. Ἀᾳυ. Ρ5. 
Σ.ΧΕ].. -- ἩΜΡ. συά. 

ΥἹΙ, 5. ..-- χουν, ἐσμΐο. Ῥ6. ΧΟΙΠ]. 
3. ΟΧΙΙΧ. δ. .---- νῦγν, Ἰάοση. 9 

Ψ. 1Φ. Ῥχαίετεα Ἰορίτυν 1 ὅδσα. 1]. 
10. ὩὉ] νασῦα μὴ χαυχάσϑω φρόνιμος 
πδῇῦδ δα ἐν μέσῳ τῆς .γῆς, 488 ἸΏ 

« Ὀσαρῖ. ποι ἰοσυπαισ, πος δὴ ἱπίεγ- 
Ῥσοίε ξ:δἴζπο νεΐετε τοῖα δυηΐ, ἴῃ 
τεπαυοι Πἴρτοθ ἐδαημοτϊἐδίβ 11 Όγασὶο. 
Τα νϑηθγυηΐϊ 6χ Φοόζο. ΙΧ. 992. 
8ΕῸ ἃ Οτδγαπιδες δαἀβοσρίδ βιιηῖ. 

ΚΑΥΧΗΜΑ, κίοτίαξο, 7αοίαίθα. 
ΕΘ 4 

841 Κανὼν, 

ΡΠ ΝΝ» σέο, σῦς. ΧΧΧΈΠ, 99. 
--ἰὐν} Θυίπε. Εᾶ. Ρε. ΧΙΨΤῚ. δ. 
--- τυ Τν οἰαίίο. τ Ῥαν. ΧΥ͂Ι. 97. --- 
ἽΝΘ. ϑγιηω. 168. ΕΥ̓. ὅ. --- τῦ 

ποθεν. σθαι. ΧΧΥΙ. 19. υδὶ καύ- , 
χημὰ ξύτα ὀνομαστὸς ΟΟΠ) τ, 
δδοηῃα ἐμῖν σιρίδί, ἀἐε φμο αἰϊὶ ρέίο- 
γἱαπέμτ. -- ἼΓ, ἰαμα. θαι. Χ. 
21. υδὶ οὐγεοίιια ἰαμάϊε ποίας. Οοηΐ, 
,76:. ΧΙ. 11. ΧΥΤ]. 14. Βορῆ. 11]. 
30. 21. -α ΓΟ Δ, 4265. Ῥτον. ΧΙ, 

γ. υδὶ καύχημα ποίας ἑά, ἀξ φωο ρίο- 
γίανιην. Βοηθ. Νδθη βρε8 δεγίδ δὲ 
ΟΠ δίΔ18 6όδ6 ἴῃ σδιιδδα, υἰ 
Αἰἐχιι9 56 δοῖοϊ δὲ ρ᾽οτγίεαιτ. ΑἸδβ 
ἀϊοεηάυχη ἐπεὶ, ΓΧΧ Ἰορίαδο ἌΡΆΆ 

ὅιοΠ! Πεοτασυτα ρετιβείκδσηο. -- 
ΝΘ ογμπαίμα, εσον. ἵ Ῥαν. 

ΧΧΙΧ. 11. σοὶ, κύριν, ἡ μεγαλωσύνη.--- 
καὶ τὸ οἱ αι. Ῥτον. ΧΥ͂Ι]. 
6. χωύχημα τέχνων «ατέρες αὐτῶν, αὶ 

ἱξοχυπι ποίαϊ κὶρ ἀξ συο αἰξ- 
φυὶς ἰαέωγ, δυὶ ρίογίατὶ ροίεεξ. 
ϑγτωνα. δύξᾳ, γιὰ εἰ ΖεεΒ. ΧΙ]. 7. 
Αυΐα ὑμά. ΙΝ. 9. ἴῃς. ε, ΧΧ 
Ῥτον. ΧΊΧ, 11. Βίγαο. Χ. 35. σδ)εο- 
ἐμπι ρίογῥαἰϊομὲδ 8. ρέοτία. 
᾿ΦΚΛΥΧΗΜΑ ΠΟΙΞΕΏ. “ΣῈ, δ» 

φρο. ϑόγίημι. 165. ΕὟ. 8. : 
ΚΑΥΧΉΣΙΣ, ἀάεεα. ΓΝ} ὩΓν »ἈνγὉ- 

υϑπία. Ζ6Σ. ΧΙ]. 18. υδ] χαύχησις 
οὐγεσίωηε πίονίαοιδ πιοῖδλῖ, ᾿--- 
ΝΒ. 1 Βανι. ΧΧΙΧΣ. 18. Ῥγον. 

ΧΥΪ. 81. Αψι. Ῥζον. ΧΙΧ, 11. Οἱ 
λομποὶ Ἐξοοῦ. ΧΡ]. 12. Ιηἰετάυϊῃ 
καύχησις εδῖ ταιεα Ἰαί ας, κακάεπαϊ 
"παίογία, ὑεο" ῬΤΌΣΡΕΥ͂ ΤΈγαπι δι - 
οεσδια. δῖν. 1. 48. «λατύνι δὲ καύχκχ- 
σις τοῖς ὠγαπῶσιν αὐτὸν, Βυγατηδ δι ΐεομι 
εϑῖ εἰ ἰδεἰεαίτηα ῥδίθηβ νετοσῦτα [εἰ 
“ὈΝογίνα γεἰλοίέας. Οὐμεν ἃ Οὐοσ. 1, 
19. 

ΚΑΥΩΝΝ, δι Βίυγ. καυῶνες. Εδξ ἴ0- 
ΒΆ γοχ ἘΣΒΌΓΕΒΙΟΣ ὈΣ9 »ίυν. ἢδα, 

ἰασοπέε εϊκίαία. δεν. ΨΙ]1. 17. εες. ᾿ 
δῖ. υδ1] Ὁ γυιρίοὐ. τηλ]ὲ ἰορῖς χα- 

μῶνας. ὙιάΘ Ἰηΐγα χαμᾶνες. 



Καφῷω. - 

« Καφφωι. Ηονσ. Γὴ85» “ραίλα. 
ἷπο. 1δν. ΧΧΙΠΪ. 40. 

ΚΑΤΑΙΚΗΣ. δ βιρτβ χαρμψά- 
χης. “- 
ΚΕΎΧΡΟΣ, Φέηον Ῥαμέοο δίπιλίε, 

ταλέγδηι. γι »Ῥαμέοισι, θϑου χὰ 

Α]1ο8: πέβδεπι. Ἐδοοῆ. [ΚΝ 0. ---.ὄ: 
ΧΝῸ, υἱδοεγα. Α4ὰ. ϑγτητη. Τηδοὰ. 

168. ΧΙ ΤΠ. 19. αἱ κέγχροι, ἱαριὶὶὶ 
τὲ σἰηε ἐμαῖπε, τοὶ ἰοροπάνση 

ὃ κάχλοι, 1. 6. κάχλακες, ἰαρεϊξ 5. οαἷ- 
ΜΗῊ φιὲ ἐπ ἀημᾶ πιαγίδυε ἰΐζογε τὸ- 
»εγὶμπέωνγ. ΝΟΟΙΑΌΙΒ δυΐδῃι, ἰπ Ῥγοοο- 
Ρἷο ἰοχὶ αἱ. Νίδϊα ροίΐϊιι8 ἰσεπάϊττω 
οἱ χί συπὶ ΔΓΓΟΙ]Ο τηδβοι]ηο. 
Ηἰἴετοη. αὐ παν ὕω [ὰὰ Ὀυιῖυ 
πὰ Εταστα. Ρ. 468. --- ἸΘΌΣ Ρβσί. 

ΝΙρΡὮ, σὴ γπαίωπι. ἴεα. ΧΧΥΪ1Π. 48. 
Ια αυοᾳιο Ααᾳυ. οἱ ΤὨεοοά. Ἐοσίδ 
ἰεβεγυπί “ἽΦΌ)» ασυοά δρυὰ Αγτηο- 

ς ὯοΘ ϑιαίπαῦ πιίδεηι Θδῖ, ἰαδέα (ἰδϑίθὶ]ο. 

ἀ Ἰοπάξ βυηΐ. 

ἃ 

ἜΞΞΕΣ ΠΡ» ρμμποίμηι. ΑἹ. Οδηῖ. 1. 10. 

ἐν χέγχροις. ἨδΕγΟὮ. χέγχρος, εἶδος βο- 
τάνης, χαὶ σασερμάτιον μηλένῃ ἐμφιρίς. 

ΚἘΈ ΔΡΙΝΟΣ, οεαάγίπεωξ. τΝδ» ὁἐ- 

ἄγ. Ἰν. ΧΙΥ͂, 4. 6. 4 ὅδω. Υ,. 
11. οἱ 8115], --- γὴῦ ῦ͵ἱ“, αδίεε. ἃ Ῥαν. 

ἃ 

{Π|. δ. --ο ἼΞ.)» ομργέεξως. Ἰποοτέ. 
σε. ΝἼ. 14. δεὰ νεῦθδ ἢ χεδρίνων 
'βἰοβρβοτβ ἰδὲ βαρίαπί, δάδοαια ἀδ- 

ΚΕΔΡΟΣ, οεάγιμ. ἡ» Ἰάδαι. 

Νυ. ΧΧΙ͂Ρ. 6. Χυά. ΙΧ. 16. οἱ 
ΑἰἴΌ]. --- Ὁ. συργέδειδ. Ἐσοςἢ. 

ΧΧΥῚΙ. δ. 5 Ῥαγ. 111. δ. Τὰ ἰγδῃδ- 
(υἱεσυπῖ, αυοᾶ ϑ'γγτῖ, δριθῖθ οδγθη.- 
ἴε8, πᾶν 8 ̓ΟΠρᾺΒ οχ οβασὶ ᾿ΐρηο {8- 
Ὀυοαγθηῖ. Οομέεσ ὙΠθορῆν. Ηϊβι. 
Ῥ]δηί. Υ. 8. --- ἜΝ}: υαἴϊες, 7086- 

Ρδο 120. 11. ἂς Β611ο Ζυά. ς. 12. οἱ 
16. εἰ Εὐβερῖο Ομοσῃ. χεδρὼν, εἴ 4υ}- 
ἄδιι ἃ οοαγίβ ἀϊοία. ΟἿ ΒΙ611 Εχοσ- 
οἰϊαῖ. ἀ6 1ἰρσηΐβ 1ἰθδηὶ Ὁ. δ]. 5δ6ᾳ. 
4, ϑδιω. ΧΥ͂. 48.. δίβη τὸν χείμαῤῥον 
κόδρων, ἰταγμιεὶθας ἰοτγγεηΐθση οδάσο- 
τυνγη. Ίἀε εἰ 1 ερ. 11. 38. 9 ες. 
ΧΧΙΙ, 6. 12. 2 Ῥασ. ΧΥ͂. 16. 

248 Κείμοις. 

ΧΧΙΧ. 16. 1 Βερ. ΧΥ͂, 13. ἐν τῷ 
ἐῤῥῳ τῶν κέδρων, ἴῃ ἰογεειῖδ σο- 

ἀτγογα. Οοπέον 729. ΧΥ͂ΤΠ. 1. εἰ 
εα ἢ. ]. δυοίοτεβ ἸΝοϊῆο 
Ἰαυδαίοκ. 114 ΒΙ6]118. ϑ6εα ἰπ ομμχι- 
θυ δὶ5 ἸοςῖΒ Ιοοο κέδρων ΤΟρΡοΟΠΟΠ τ 
ἐδῖ χκεδρὼν, τυἱξ δἰἷξ ἴρβαπι ἩοῦΣ. }) ὙΤΏ» 

8 ὙἹ» πἰρτέβοονε. ΝΝοσάθῃ θπίτα ἢὶς 

ἰοσγθιβ ὑσοὸρε Ηϊογοβοίγτηδμι 6 
τηοηίο ἀοῆμποηβ, οἵ ἱπίϑ ἄϊι08 σι }- 
(65 ἀφο ἰῃ τδγα τοχίπισι, μα- 
μεδαῖ 6 οοΐοσα ηἰρτο. 166 [,εχ. Ν. 
Τ. 5. ἢ. ν. -- ὭΣ ΝΙν ὄμισως, Ἶε8.Ψ 

ΓΧ. 18. Ἡξδεγοβ. κέδρος, ξέρε, ἘΠ 
βωτὸὺς, λάρναξ, ἢ δένδρον ἄκαρπον. 81- 
(128: κέδροι, δένδρα ὑψίκομα καὶ ἄκαρκα, 

. αἷς ἀπιικάζει Λαβὶδ τὴν εἰδωλολατρείαν. 
Ιηπυϊςυγ Ῥβ. ΧΧΥΤ]ΙΙΠ]). δ. υδὶ νἱά. 
ΤὨροάοσ. 
ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΥ͂ ΛΙΒΑ'ΝΟΥ, οε- 

ἄγες 1, δαπί. ὩΣ ΤΥ ἐν ἐπσεπα 

υὐγίαΐο, Β6. αγόογ. Ῥε. ΧΧΧΥ͂Ι. 37. 
Ὀυβλίυχη εϑί, δὴ σνεγθ ἰεβεγῖπε 
ΠΡΊΝ. δ τ» σεάγμς, δὰϊ Ροξι5 

ἰξα νετιοσίπξ, φαοὰ γοοοτι Ἡῦσ. ποῖ 
ΠΕ] ροτεῦς. ᾿γογβίτηοάς ἴδια 
ἜΧρ]οδῖυν Ηδρτ. ΓΤ} φυοᾶ 41} 

ἔσεισε, ΑἸϊὶ οεάγιρη Ἰπίογρσθιπέας, 
εἴ ἱπ υπίνογϑυμι ες φμαυΐδ ατδοτ' 
ἐπαΐίσεπα, εἰ εο ἐπ ἴοοο ογέα, μδὲ ογεῖ- 

ΚΈΔΡΩΝ, ΠΥΝΟΣ. ρβὲ84 νὸχ 
Ηδφρσ. ᾿) 7» 46 βιργα δὰ κέδρος 

5. ἢ. ν. Ηοῦτ. 

ΚΕΙ͂ΜΑΙ, 7.6οδο0, μοείίιιδ ἔισε, 
οοηδίίμδ δια, ἀαέμδ δι, ἽΜΆΓῚ 

ἮοΡΒ. 8.» οοπείδμοτ. ὅετ. ΧΧΤῪ, 

Ρ. 960. 

1. --ἰ ὙΠ ΟΒαά. Αρῆ. ἃ 77» 

γέροπο. Ἐβᾶτ. ΥἹ. 1. --- -α Σ 

ΗΒ. ἃ . ἷπο. 4 Εερ. ὙΠ]. 
11. ὉΌ] τοδὶ ΠΟ. 8] '8πὶ δος ἰοπθ 
ΒΘ ἶιι8 6386, 536 Β6ηβυτη Γαοῖδ 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙ886 νἱἀδέυγ. ϑυτητηδοῖ. «οὉ. 
ΧΧΧΕΙΡ. 28. οὐ γὰρ ἐπ᾿ ἀνϑρώσῳ κεῖ 
ται ἔτι. Ψυ]σαῖι8 Θγτητηδοίυτα βεο- 
ἴι8: πέηι6 ἐπῖηι εἰίγὰ ἐπ ἀοπιὲπὶς μοί- 
ἐείαίε εεἰ. --- "2" δεάεο. ϑγτυβ 



Κειράδες. 

; Ζετειυ. ΧΧΙ. 18. --- 50, ονις. [66. 

ΙΧ. 4. ὁ ζυγὸς ὁ ἐκ' αὐτὸν κείμενος, υ- 
συ, αὐυοὰ 1118 ἐποιμπδιί. -- ὩΛῺ, 
Ῥοπο. 39 ϑατη. ΧΙ]. 82., 1Ὁ1 ὕτῸ κεί- 
μενος βουῖθο χείμενον, σαί ροξιέμηι, Ἦ. 
6. Ῥγοροείδμα. ΑἹ, 208. Γ΄. 6. οὗτοι 
εἰς σημεὴν κείμενον (Ἰ66 χεήμενο), Ὦϊ 
Ἰαρίἀεβ 95. δαπίὸ ἴῃ βἰρηυχη ροδέΐὶ, 
ναὶ ρμοῖίαθ ἐγεοίξ 8. ςἰαπίες (Υν͵ἱὰθ 
ΕἘΛΡΡ. Ηεςοδ. ν. 16. εἰ Μαγκ]δπα. 

" 8 ϑυργὶ. ν. 665. ». 163.) : υδ] ηἱ- 
ἮΠ εβὲ 'ἰπ ἰοεχία Ηθῦσ. Ῥσο δος 
νψεῦῦο. Οουξ Γὰς, 11. 84. 9 Μδοο. 
ΠΙ.11. ἀνδρὸς ἐν ὑπεροχῇ κειμένου, υἱτὶ 
ἴῃ οἰαηρητα 8. αἰ χυίὯἴ6 οοπδίεμεξ. 
ΨΙΐο εἰ 4 Μδςο. ΙΝ. 31. 34. 4 Μεςος. 
1.11. τὰ χείμεανα τοῖς "Ιουδαίοις φιλάν- 
ρωσα βασιλιλὰ, 5.11. διατάγματα, 
οὐϊοῖα, χυα Βυχηδηῖονς 7 δεῖ ἃ τὸ- 
εἰθυδ ἀαία εταηῖ. 8 Μίδος. Ὗ. 96. 

ς χεῖσγαι ἐν ἑτοίμῳ, ραταΐιηη ῥγαδίο 6826, 
ΟΟἿ . 1 208. ΚΝ. 19. χεῖσϑα; ἐν ἐσχάτῃ 
«νοῇ, ἱπ εχίγεπιο οἷα αἐξογίηϊηα ὑεγ- 
4αΤί. ὶ Νῖλος. 171. 391. Οοηίοσ [.5χ. 

. Ν. Τὸ, θ.ν. Ψιάθ ἱπέγα 8. γ. ξύ- 
λοι. ᾿ 

ΚΕΙΡΑΓΔΕΣ, ἐοηδὲ, φιῖ ἰοπδὸς λα- 
δεπέ σαρεϊίοε, 4.881 χουρίας. 2 Π Ὕ» 

ῬΤΌΡΤ. πεμγε ἱεσία, Ἦ.. 6. πιΝΤΟς ἔ62- 
ἕαοεος ἠαδεπε: βοὰ τονότα δε ἢ. ]. 

ἀ Βοπγθη 070 1]9 ΝΜ οαδτίασυσα Κίγ-λέγος, 
δἰϊαο Κἰγολαγορεέλ. ϑετετα. ΧΙ ΨΥ Π,. 
51. βοήσατε ἐπ᾿ ἄνδρας χειράδας αὐχ- 
μοῦ, οἰαπγεῖθ ΞιΡΟΡ ΥἱῦΟΒ ἰΟΏ 808 
βηπδίοτβ. ἘΠῚ ὙἩἐεοδοτοίμα: ἐσειδὴ 
ἃ τὰ ἀντίγραφα χωράδας ᾿αὐχμοῦ ἔχει, 
ὁ Σύρος οὕτως ἡρμήνευσε κεφαλαὶ αὐτῶν 
Χιχαρμένοι χαὶ οἱ πώγωνες αὐτῶν ἐξυρη- 
μένα. αἱ των δὲ τοῦτο δχῆμα. 

χελεύε! τούνυν ὁλολύξειν ἐπ’ ἄνδρας τοὺς 
τάλα; μὲν τιΐχισ; κεχρημένους, νῦν δὲ 

Ἢ ἀτιχωραμάνους τὴν «προτέραν εὐημερίαν, 
χαὶ αὐχμὸν «εριπκειμάνους. Αἀ δυπάδιι 
ἰοσυτα Ιπιοοτῖ8: ἀντὶ δὲ ἐκ᾽ ἄνδρας 

πωιράδας αὐχμοῦ ᾿Ακύλας καὶ Σύμμα- 
χορ ἐπ᾽ ἄνδρας τοΐχου ὀστρακίνου. ΟἹ 
ἃ ὁ χεράδα (Αρυά ΟΒιίεἰετίαχη (κε. 
Ἰὰ Ζεγέτη. Ρ. 846. νἱἕίοβε Ἰορίτυγ 
σχράδα) σὸν τοῖχον ἴσως ἔφασαν, ἀπὸ 

᾿ς γύψου «“σλασμένου. ΤΥΟΙΗΠιῖι5. ἴῃ 
(οῃροσ, ποῖδὲ, οβῃδοσὶ χειράδες αρυὰ 

249 Κειρία, 

ἜἜΧΧ ΤΑΟΙΚΪΟ056 βεσίρίατα ὑγῸ χιερά- 
ες. Οαξετυπι Ὁ ἼΤ Ὁ δάϊδωα χω- 

ράδας ἱπίετρεείδηΐυ ..ἐΣ. ΧΙΨΠΠ]. 
86. υδὶ αυοατα σσηξετοηάυθ οοάθχ 
ϑγυ. Ηεσχ. Μεαϊΐϊοὶ. ϑοιηϊθσυβ ἰῃ 
Ερ. Οὐ. δὰ ἢ. }. Ρ. 88. τηοποῖ βοτὶ- 
Ρβεπάμπμῃ, χειράδας, αἱ Ἰεροτὶπὶ [- 
Ἰειἢ ῥγο Βββοῦ. ὕδρροϊΐο ἴῃ Νοίὶ. 
Οὐ. δα Ὦ. 1. Ρ. ὅ84. τθροποῃάυτω 
νἹ θῖν χειράρας, οἱ δῖ ἴρβα νὸχ 
Ἡερν. Οτεοῖβ ᾿τετῖβ Οχρσγθββα, ὅθ αὶ 
ΤΑΪῊΣ ποι ῥτορσίυμη ἰπ Δρρε]]αῖ!- 
ΨΏΌΣΩ ΡῥΓῸ ΤΟΣ 800 χημΐα886 ν] 6 - 

τυ ΤΧΧ. (οί Ασδρ. Ἂ" ὯΟ- 

Ὀσοποτῃ δεοανᾷ Πδροί. 

ΚΕΙΡΊΑ, 7 δοῖα, ἰογαπι, ζμπὲσωϊες, 
αιιμ81 κηρεία. ἘΣ 2 ΡΙαΓ, ἐαρείεε 

ἰεοίξ, ἰφοίιδίεγπῖα. Ῥτον. Ψ]1. 16. 
κειρίοως τέταχα τὴν χλίνην μου, 7 δεῖς 
ἐχέεπαι ἰδοΐιε Ἠιειη ; δὰ ἀύθταὰ 10- 
οὐ «δεροῦ8: Νοὴ ἰσίτασς ἂς νοϑίδ 
βίτδρι! δ ἐχρίϊουϊέ [ηξ., αὰδ ἰποῖοε- 
ΠΩΣ, 866] ἀἋ6 ΖΠΙθυ8 οἱ ἔδβοϊ 8, 
αυϊθυβ βυδιοπαϊτυν Ἰθοῖαθ, αυοὰ 
ΔΡΡσοραν Θίγηοηῖθ ἰῃ [6χ. δὰ νυ. 
ἘδΔ8 ἐπδίαε ἰδοίογμηι Δρρε]]ατὶ ἀο- 
οοωξ ᾿Ἰηίογργεῖοβ ῬϑΤΟΩΪ οαρ. 97. 
Σεχίς. Ογγ Μ5. Βγεση. κειρίωες, 

(αι'ις. ἴάδτα: κειρία, τῆς κλίνης ὁ 
τόνος. ὅοβοὶ. Αὐἱοίορἢ. ἴῃ Αν. νὲσ. 
817. Ἰηος 4114 14: ἡ δὲ χειρία, εἶδος 
ζώνης ἐχ σχοινίων σαρεοικὸς ἱμάντι, ἧ 
δεσμοῦσι τὰς χλήνας, πᾶ 504 Ὠδιιϑιξ 
δυϊάδβ 8. ἢ. ν. βΚ''ς οἵ Ηοιηοσυβ 
Οάγεε. Ὑ', ν. 190. βδεᾳ. {ΠΠ᾿γϑϑεὰ 

ὃν" 

᾿Ἰοσΐζυτα ΟΧχ ο0]68 ἃ 86 ἐδ γϊοδίυσω, οἱ 
[γοῦστο ἰεοσοργδαΐπτω, ἰἴοσο Ὀαθυ]ο 
βῖνε ἔπη 118. 6 ἰοσο Ῥυρυΐο ἐμβοςϊβ 
εχήοπαθηζΐοῃ οὗ οσιΐοθ ρΡοηϊξ. Εἰ 
δυμάρφηι ροδίδια λέχια τρητὰ, ἰεοίος 
»εγζοταίος, δυσϊηάε (ν. ο. Οἀ. Α΄, 
440.) δρρϑῖϊασεα οὐ ἔοσγασωῖμα ἰῃ 
ϑροπάϊθ βοῖα, ΡῈ Γ απὸ τύνο; {ΓΔ] οἴ 
δι, αἱ βυβίποσθηϊς Ἰρβυσα Ἰθοῖ- 
βίοσηΐιχη, οὔϑοσναῖὶ ἘΦ 8 Απίϊα. 
Ηομ. 1.10. 11. ο. 8. Ρ. 9246. [πᾶά6 
εἰ δρυὰ Ηδρδγολίυμ : τρητοῖς ἐν λε- 
χῆεσσι, τοῖς χατὰ τὰς ἁρμογὼὰς τετρημέῖ- 
νοῖς ἢ ἱμάντα. τοῖς ἱμᾶσι γὰρ ἐνετείνοντο 
αἱ κλήναι, ὡς χαὶ τὰ βάϑρα. (οηξ. οἴ 

. ἂν 



Κείρο. 

α 1κιᾶ. πετῖο Ἐτασβά. 1.5. ἢ]. οδρ. 
18. Ὁ. 16ὅ. 

ΚΕΓΡΩ, ἑοπίάρο, νὲδίο. 1}, ἰάοπι. 
Όεη. ΧΧΧΙ. 19. 1 δι. ΧΧΥ͂. 7. 
ὦ ὅδ. Χ]ΠῚ. 28. 24. 100. 1]. 90. 
ἐχείρατο τὴν κόμην τῆς χεφαλῆς αὐτοῦ, 
ἑοπάεπάκηι συταδαΐ 510] σογαδτι σαρὶ- 
κἰ8 5υϊ. 76γ. ΥΙ]]. 28. Οουμδπι Γαοβο- 
ΟΑΥΘ βίρῃηιππι ΥΙΒΕ τ οσγαῖ. Ὑ|ὰ6 
Ουγέυμι Χ. 14. Ιποίδη. ἂς ϑδοῦις, 

ὃ ΤΟΊ. Ρ. 588. Ἡετζοθοί. 1. 82. Αὐάε 
αυοαυθ Ηδροτγα] αὶ Αἄνεγ. 1.10. 1. ὑ. 
ὅδ, 864. -α ΓΔ ΡΙΉ. αδγαῶο. 4 

ϑδτη. ΧΙΝ. 96. ἐν τῷ κείρεσγα; αὐτὸν 
τὴν χιφαλὴν αὐτοῦ, οὐ ἑοκαονάμηι 
1116 5101 σωγατεί σαραΐ δυυστὰ. [Γ014. 
χειρώμενος αὐτὴν, ἔστησε τὴν τρίχα, συτα. 
ἐοπάεπάσηι δἰδὶ οεγαςϑεῖ 1]ὰα, Ῥοη- 
ἀεγαθαΐ οβρί!υ. (ον Αεῖ. 
ΧΥΠΙ. 18. οἵ δὰ ἢ. ]. ϑϑοϊῆυτα Ῥ. 

« 1578. εἴ ἘΔΙΓΒΙ Απεχιϊε. Ηοτηον. 
ΤΣ θ. 1. οαρ. 18. Ρ. 81. -- τον, 

αεῖο. ϑγτανα. 2 ὅδια. ΧΙΧ. 24. οὐχ 
ἐκείρατο. Ψαὶσ. ἐμίοηδα ῥατδα. 8.ς]]. 
ΓΙ 68 φείδια οὐποίππαγο, αὐογπαγε 

Ἰογαηάο, ρεοἀοηάο, εἴα. δὲς 158. 
,ῶσενε δαγδασι ει ταάεγε δαγδανῃ 
ροαὰ δτορταῖυτα ἴῃ ΗΟ δῦ. ο. 
81. τὲ νι. Καϊτηδδῖυα. Οομέ, Ο6- 
ὐχοῦὶ οἰππς ΓΔ. 1Π. σλρ. 13. --- 

᾽ ΣΡ; Ῥυαοίο. δεῖ. ΤΡ. 3. --- γι» 

ἀηερεέο. Φετετα. ΧΙΙΧ. 81. Αἀάς 
Αᾳυ. Ψεγε. ΧΧΥ. 23. .-- πεῖν 

οἷεο. Ῥτον. ἈΧΥΤΊ. 95. χερεῖς αόαν, 
πιείες στάτηετι. ἩΈβυοῆ. χερεῖ;, ϑερ,- 
ὅως. ἴΐα αἀποχὰδ ἐοπάεγε Ῥγὸ ηιε- 
ἐεγε. Μιὰς Ὀτδκουθοιοῆ. δα 81]. 
1]. Χ. 147. εἰ Βυττπδηη. δᾶ Ὑ δον. 
ΕἸδτο. ΠΠ1. 670. Οιεγυτα νεγατα 
γίάϊο ϑδορόγιβ δα Ῥγον. ]. Ἰ., τοδαϊ- 

'4 ἄϊεεε ἘΧΧ, ταηχυδτη Ἰερογαπε νοῦς 
δα ὕσδηβροβιία, δάθοατσα χερεὴς ποῖ 
(ληΣ ΣΙΝ Ἢ τεϑροηᾶεσε, δοὶ .)γὸ » 

Ρῖο α0ο ἔοσίαββε ἰερεσίης γγ0. -- 

σὴν οὶ. Οπσηῖ, Ί. δ. κικαρμέναι, 

ἰομδας 85. οὐββ. 1, ῥτγεΐθγαα 
6:. 1.11. 31. υδὲ ΠΧΧ ἀκ 8ὺὸ δᾶ- 
ἀυηί χαὶ ἔχωρεν αὐτόν. ὅς. σἀρανὶ 

50 Κίλευσμαι, 

ἐἢ σαγοθοθ Ὀσπίδη δἰερδηΐ, σὲ σὰν 
ἴθ εχίρδηΐ, τομαὶ βΞοϊεσαπίΐ, οἱ 
γεβίεβ τω δυδηΐ, πα ᾿Ιαεῖ οχ ἢϊ15- ἡ 
ἰοσίδ «οθοΡὮι. 
ΚΕΚΡΑΎΤΩ, οἴαπιο. υΥ 1: ΡΝ ΓΙ 

ΗἸΡΒ. εἰ ΗΠ ΠΡ. ἃ γυνὴ, οἰασΉρο. Ιοϑ. 

ΥἹΙ. 16. Ῥεαῖτι. {υχ]ν. 14. --α Ῥν}. 

εἶαιπεο. “οῦ. ΧΧΧΝΥ. 9. κεχράξονται, 
οἷανιαδεπί. Μὶάδ οἱ 76Σ. ΧΙ. 1]. 
12. ΧΙΝΙΙ. 4. ἔζεοςοι. ΧΧΥΙΙ. 80. 
οὲ οοὐξ [Ιυο. ΧΙΧ. 40. -- ῦν» 

ἰάεση. Ψυά. ΙΝ. 8. ἐχέχραξαν οἱ νυἱὸὰ 
Ἰσραὴλ «πρὸς χύριον, εἰδιιασαπε ΔἸ ς 
εγαδὶ δὰ Ποιιϊπυύα. για οὲ Ῥε. 
ΧΧΧΠΙ. 17. ΟΥἹ. 6. 98. .- ΣΑΣ 

Ρᾳ. ΧΧΥΙ]. 1. εἰ ΧΧΙΧ. 10. πρός 
σε, κύριε, κεχράξομαι, δὰ ἴα, Ἰδοταΐπα, 
οἰδίῦαρο. Αὰ χυε νεῦρα οσι]ν 
ἱπτοηάθηβ ϑυϊάδε: κεχράξομαι, οὐχ 
ἐπὶ φωνῆς, ἀλλ᾽ ἐπὶ σρϑυμίας, καὶ συν- 
τόνου χαὶ σεουδαίας εὐχῆς. --- νὴ) 

ΡΙΒ. α νη. 700. ΧΙΧ, 7. Ῥεδίιι. 

ΧΥῚΣ. 7. 45. Ηδν. 1. 4., ῬΒανον. 
κεχράγω, ἀπὸ τοῦ μέσον «αραχειμένου 
χέχραγα γίνεται, οὗ ὁ «ρῶτος ὠῤριστος 
ἐχίχραξα. 
ΔΙΑΚΕΝΗ͂Σ ΚΕΚΡΑΊΤΩ, ἐπαπ- 

ἐξ οἷαιπο. ΡΠ) γμάο. 200. ΥἹ. δ. 

ΜΕΤΑ ΚἘΚΡΑΊΩ, παν υδσε 
οἴαπιο. Ν ᾿ εἰαπιο, πρίεο, Ἡ. 

6. ρίεπα υοσε οἷἴαπιο. Ζετθαι. Τ᾿. δ. 
κεχράξατε μέγα, τοᾶστια νοῦα οἰδταδίο. 
δὶς δριὰ Ἐεβυοδηυτ: μέγα ἔαχον, 
μεγάλῃ φωνῇ ἀνέχραγον. 
ΚΕΛΔΛΔΕΏ, πιοαμίοτ, δοῆεηι οᾶο, 

οἷανιο. ΤΊΝΒ.. ),γαπρο, τώπιρο, ἴδω 

δομη δάο, ρεγροπο.Ό Δηλσῆδ 166. 
ΧΙ ΙΧ. 18. εε 7|1Ν. 1. χελαδήκαιεε, 
Ἡεσγοῖι χελαῤεῖ, βοᾷ. Ιάδῶι: κόλα- 
δος, ἦχος μουσριὰς, κραυγὴ, βοὴ, ϑῷῳυ- 
βος. ἰάσεται: χελαδῶν, ἠχῶν, μέλαν, 
Βύυγους ἰάἄεοι : κελάδησαν, ϑ'γησαν 
Οοπΐδε Ἰοοῦτε ποοῦίὶ ποίαν τῖσαι 
ἴῃ Ψ. λαός. 

ΚΕ ΛΕΥΣΜΑ, 2 ϑειπη, οιαίαζωσι, 
εὐϊοίεμν, οἷαξεῖσιης δίρππα ἀκξεγοξέως 
ἀαίωπι. ΥῈΓΠῚ Ῥασί. ἐκοίάομε. ἔτον. 

ΧΧΧ, 27. ἄς Ἰσοοσυδὶα: ἐκχυνρατεύτι 

»ν. 



Ὡγβ8. Ἦϊα]. 17ὲ1}0. 11. »». 88. ἀφ᾽ ἑνὸς ὦ 
χελεύσματος. Ὠ)]ϊοά. δῖς. 12}. 11]. Ρ. 
158. καϑάσερ ἀφ᾽ ἱνὸς χελεύσματος. 
Υἱάες οἵ αυὲὸ οχ ϑορβσγομπα δρυὰ 
Αἰδεπεοῦσα Ὁ. 87. εἰ ΤΒυογαϊάε 
1Δ0. ΠῚ. οὔϑετνδὶ Βευρίεσυβ δα Αἷ- 
εἰρἢν. ΒΡ. Ρ. 80. εἴ οοηέεν 1,6χ. Ν. 

"Ἴ. 8. ἢ, γν. Οαίογυμι τον. ]. ]. 
ΤΧΧ Ἰερίδοε νἱάδηϊοῦ ἽΣΠ, υπᾶς 

ἑατα ἰπ ΡῈ. εἰ ΕΗ Ρἢ. αἰϊδ 
Ὧε ἐπί, φιὶ ἱμδα οἰαπρυηὶ, οσευχτῖ. 
γιάε ὁ Ρεταὶ. Υ. 18. ΧΧΙΧ, 28. 
981 ΧΧ γος σαωλαίξων 1) ὰ 1ηΐε:» 

ΚΗΛΕΥΏ, 2κπδεο, πεο, δἴδσα 
«ἰσκεπια οαπο. “ΤΥ . ὅγ- 

Το ὅσ. ΧΙ ΨΙ11. 38. χελεύουσι, 06- 
τ᾿ ἐδσπια οὐυξ. Οσηΐοε πιο δ 
ἴχ, Ἠοῦν. 5. ἢ. ν. Τοῦ. ΝΙἼ11. 14. 
3 Ἐὰν. ΙΧ. 54. 4 Μδος. 11. 4. 

ΚΈΝΕΩΝ, ἔσει οἰχοα ἐἶδα, υαὐδμα 
ράτε οεφέμπι, ὁεπίεγ, ἵς. ἀγεὰ σασμα. 
2 Μδος. ΧΙΝ. 44. τῶν δὲ ταχέως ἀνα- 
φυδισάντων, γιομόνου διαστήμοιτος, ἦλ)ε 
χατὰ μέσαων χεεῶνα, οσὐτὴ δυΐοτα 1}}} 
οεϊεσῖτεσ σεισοορδγοηΐ, ἔδοῖο βραῖϊο, 
γος ἰὴ νὰ ΓΔ) ἰΟΥῦεε ΔΥΘΔΗΙ. 

ἐ Ἐσάίδυι τορο ἐξ ρυὰ Νοππιση νὸ- 
ὥδη νυὐλὲ, Ὁγοῦνε δὰ ἢ. ]. ποῖδί. 
4 Μροο. ΥἹ]. 8.1. Ηδγον. τφεὼν, ὑ 
“οὶ τὰς λαγόνως τόπος, τὸ διάκενον μέ- 
δὲ ἴδεῆς ἐξα ϑαϊπβδοίωσ ρζὸ νίρος 16- 
1.) τῶν ὀστῶν, ἀρσενικῶς. 
ΦΚΕΝΟΔΟΞΕΏ, υαπῶ ρίογὶα δι- 

Ῥίὼα δαρε. 4 Μαΐς. Υ'. 0. κενοδοξῶν 
«ῳὶ τὴν ἀλήδνων, ἱπάπεις ἀδ γεῦϊαῦδ 

᾿ αἶτηΣ. Οαγοης ᾿δο γοοῦ 
νυ ϊσασία. 

ΚΕΝΘΔΟΞΙ͂Α, σπυὐη ρίογίΣ οὑ- 
»άνας. ϑαρ. ΧΙΝ. 14. ϑυϊάδδ: 
χροδοξία, ματαία τις περὶ ἑαυτοῦ οἴησις. 
ὰ Βιο τα. 6 ἴῃ]. ]., δὲ βοέτηο 
Ἐπὶ ἄδ ἡδοϊογανι οἴου, αὖὐἱ οτἰρίθουι 
ϑυδηι ἀερεῖ ὑγόνα ἂὸ Ῥεΐνοεβεε Βο- 
τποίππτα ἄς Ὦδο ᾿ἰδηαϊ ὃς ϑεπιὶ- 
Ὁαὶ ταῦσηι, ἅς ἴω υπϊνουθῦση 
ὁτόγειε, ὑπμαῖνΝ ΟρίΝίοΝ ης τπιοῦαϊ, οἱ 
εὐ 1. ᾳ. ΧΕΙ. 1. ἀγνωσίαν ϑιοῦ ἃ}- 

925] Κινος. 

Ῥεῖας. ϑές ἀίξα ἐπέ ορέπίο, ὑνώσγψες, 
ἴ ΘΧΌΪ; ΤΣ οὖ Ευκίδιὶο δὲ ἢ. 
κ΄, 895. Αὐάᾶδ Φ Μεες. [Π. 15. 

ΚΕΝΟΔΟΓΕΏ, ἐπαηΐεῦ ϑεὰ παπᾶ 
ἴογμοῦ, ραγτίο. ἩνδΝ ΡΙΩ. ρἱρῖο. 

Ιε8. Υ111. 19. ᾿ 

ΚΕΝΟΣ, ἑἐπάνέδ, ὈὉασμ8, υὐλω, 
ει, πιεπάκα. ἣν υαπίίαε. ὕοῦ. 

ΧΥ. 385. ἀποβήσιται δὲ αὐτῷ κενὰ, 
ΒῚ χενὸν ξϑξ 1. 4. Ἄρῳ Ῥδ. ἿἼΙ. 15. 

Οομἕοσ δυρτα 8. Υ. ἀνωφελές. --- αὶ 

Δ15}» "πεπάαοίαπι. ΜΊΟΒ. 1. 14. --- 

δ» πἰλδὲϊ, πιαϊμε. 78. Υ11. 6. ---- 
527, υαπίίαι, 00. ΧΧΧΙ. 84. 
«αραχωλετέ με κενὰ, ΠΟΠΒΟΪΔΙΩΪΗΪ Π6 
»ιείνα. --- ΣΤ.» που. Ζυά. Υ. 8. 

ϑεοὺς χοοὺς δες. ΑἸά. εἰ Οὐτρ). δὶ 
ἰδίωδε 811} τϑοϊδυβ λανοὺς Βαρεηί. 
Φον. ΧΧΙΧ. 20. υδὶ Ἀχο κενὴ εχ 
Θοωρίας. τεροποῦάιτη εαδὶ χαρή. 
Ιάθτι ναϊθοὶ αυοαὰθ ἀβδ νεγβίοῃθ 
ὙὝΠΒεοάος. θὰ. ΟἹ δοῃηὶ βἰτω ίϊα- 
ἀἰποη βαρ  ββίγηθ Ῥδστηϊβοθπίι ΑἹ 
εἰ Ἑ-. Ηΐἴης δρυὰ ϑοβερβυπι ς. 

. ΑΡίοῃ. Τ᾿}. 1. ς. 24. ῥγὸ χενολογεῖ 
]εχα καινολογεῖν. --- Γγ) ὩΔΊ, υἱοὶ. 

ὅον». Ί. 6. Ἰαδρογιηξς εἶπα ἀνδίο 
ΓΔ» ἐονιπξα, Ὠδεη υϊὰ γδηΐν εἱ 

ἐαυέυα ἱπβοιηηῖοῦ Εοϊκεττηδη. ρὺ- 
δῖ, 05 ΓΝ [» υαοιϊαπίξε, Ἰεμβὶδβδθα. 

-- ΧΡ» εοἰδκάο, υαείδίαε. ΑἸῖϊυε Ἐπ. 

ΧΧΙ͂Χ. 19. Κυνὸς ἐπὶ ποῖδὲ ἀδρογένφ, 
πον Λωδίίαίειια αὖ λονοπέδω. ΨιὰΘ 
«ααἀ ἢ. ]. Μοκιῆ. -. 513, “ιοηδαομεν. 

οβ. ΧΙ]. 1. -- "213, πιεη ον. 

ΗΔδ».1]]. 8. -πλΊἜν, Ραίυϊδ. ὅγτατα. 

ον. ΧΙ, 8. εἰς χορόν. Ἑιρουάυτα 
εἰς πένιν. ---- Ἢ)» ογδως, σέεν δ. 

ϑγεαπι. ὕεσεω. ΧΧΙΙ. 830. Ἐχρὸ 
πονὸς ἧι... 1. 6βὲ ἐφ, φωὲδ ργχγοΐε οαγεί. 
Ἑνὸς ἀ6 ογο ἰοραίτας ἀρυὰ Βίοι. 
14γ}}. 1. 59. --- ΓΝ Ἢ ἐφ ΡγῊ. πον 

οἰάδοτ. 700. ΧΧΧΙῚΙ. 21. --- μν 
ναοῖς, υαπις. Ὅεαι. ΧΧΧΙ. 49. 
οὐχὶ λόγος κενὸς οὗτος ὑμῖν, τιοῖὶ ν6Ὲ- 

ἃ» 



Ἱζ εγὸς Ὃ 

Ῥιπὰ ἑπάηε γοϊέφ ἰος. Ο ΓΗ 
Ἐρδεβ. Υ. 6. κενοὶ εἰσὶν οὗτω λόγοι, οἱ 
«ρὸς καιρὸν χάριν ἔχοντες, καὶ οὐδαμῶς 
Η τῶν ΑΔ ὑγυθία Οομέ, ὙΥο]- 
ἄυτα δὰ ἴν. ]. ῥ. 194. εἴ αὐ τηοχ 
ποίαϊα βυηὶ οχ Εχοά. Υ'΄. 0. Ζυά. 
ΙΧ. 4. ἐμισθώσατο ἑαυτῷ ᾿Αβιμέλεχ ἂν- 
δρας κενοὺς, ΘΟΠΔΌΧΙς 6101 Αγ οἰ ες ἢ 
Ὠοϊΐηθα αυοδάδπι ἔευεε : υδὶ δἱἱὶ 
Βαρθηξ λαιμοὺς, 7,απιείἑσοδ, δαΐ Ρο- 

ὃ ἰἰχ85 λοιμούς. ΑἹ. Ψυά. ΧΙ. 8. Αᾳυ. 
4 ϑδτη. Υ]. 90. δὲ χενὸς ὨδΡοῖ πο- 
Ὀσποῖν αἰπρυϊαγο 8. ΤΌΣ ΟΓΟΙΩ, 
αυδπὶ υϊραῖαβ ἰὨζοΓρσο ΘΒ νόοοθθυ]ο 
ΔΟΉΓΤΙΣ ΘΧρεΐγηεσα νο]υϊί. ---- ἢν, 

υαπώρι. 700. ΧΧΧΙΧ. 106. εἰς χενὸν 
ἐχοπίασιν, ἱποαδοιρπ νεὶ Ξ'μδίγα ἸΔ00- 
ταν. ΨΊάα οὐ 168. ΟΧΥΝ. 28. 76.. 
1,1. 58. εἰ σομε 1 ΤΒ6β. 11]. δ. οἵ 
«ἃ ἢ. 1. 1,.. Βοβ. Ρ. 3913. Ῥβ. 1]. 1. 

[᾿ς λαοὶ ἐμελέτησαν χερὰ, Ῥορυϊ! τηοεϊιδεὶ 
δυιηΐ ἐπαμία. --α ΠΡ.» ὕάαπέ. Ὅδη. 

ΧΧΧΙ. 42. νῦν ἂν χενόν με ἰξασέστει- 
λας, ἴὰ αυϊάοτῃ τα υσομεηι αἸτη 8ἰ8- 
8686. Εχοά. ΧΧΙΠ]). 15. χενὸς ἰ8 αϊοὶ- 
ἕαγ, φμὲ δὶπε τιιπεγιδμα οἱ οδἑαϊοηΐ- 
ὄπδ οογαπι 1) 60 ἀρραγεί. Ῥδυϊ. ΧΥ͂. 
13. οὖχκ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν κενὸν, ΠΟῺ 
ἡπαπεης 86ῖ υσομμης 1] τὴ αἰ {63. 
Ψψιὰς εἰ 1 ὅδιη. ΥἹ. 8. ϑοῦ. ΧΧΙ]. 

ἁ 9. εἰ οοπῖ, Ματο. ΧΙ]. 8. εὐ ἴμυς. 1. 

ΔΏΪΤδτη υασμαης 8. 

δὅ8. ΤΒοοά. εἰ ΧΧ Ῥβδη. Υ1]. 4. 
ἀποπέσωομι ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχϑϑρῶν μου 
χενός. ΜΔ)]οῖὰ Ἰεβεῦα χενῶς. ᾿Ασο- 
σίστειν νου τεβροπάσσο 1β(ηο δὲ 
δμδάμοεγε αἰδοιιὶ, οἵ ἐχ δα)υποῖο λοε- 
ἐέίεν αἴφμεηι ἐγαοίαγε. Ὑαυὶσ. ἀεοῖ- 
ἄαηι πιερο αὖ ἐπὲπιϊοὶς τπεὶδ ἵἱπαηΐ8. 
Θ᾿ δ)» υαπῖαϑ. 168. ΕΙΧ. 4. σι- 

«οἴδασιν ἐεὶ ματαίοις, καὶ λαλοῦσι κενὰ, 
οοηδάυης ἑάοϊδ5, εἰ ἸΙοαυσυπίο ἴπὰ- 
Ῥἷε. 700. 11. 8. ΧΥ͂. 851. 165.1.1Χ. 
4. εἴ ΑἸ" ὶ. --- ΠΡΟ νεγραὶο ἔστι. 

αρρείεμα. Ῥ8. ΟΥ̓. 9. ἐχόρτασε ψυχὴν 
χενὴν χαὶ ψυχὴν πεινῶσαν, Βαϊυγανὶς 

͵)ωνεείοανι. ---- 
“Ρρῶῳ» )αϊκίαε. Ἐχ. Ν. 9. μὴ μεριμνά- 

τωσαν ἐν λόγοις κενοῖ;» ὯΘ τοθαϊξοπῖιτςὉὦ 
γοῦρα ἱπδηΐα 8. ζαΐδα. --- ἡΠΙν 

ἐπαπε. 68. ΧΙΥ. 18. Αχι. 1 ϑ΄διη. 
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ΧΙ]. 41. Τβοοὰ. 166. ΧΙ,1, 99. -- 7 

᾿Ῥήματα κειὰ. 

ἢ ΤΑῚ Ὁ, ἑπαπὸ οἵ υαουωι. Ααα. 

εγοια. Γ΄. 28. χενή. ὅαρ. ἴ. 11. χενὼν 
οὗ πορεύσεται, που τοαϊδις υασιες, βορὰ 
ΡΙεπυβ εἴ οπιβῖιβ ραπα. Αγδαβα: 
ποη 7μδιΠοαδίιτ, ΨΦυαάπι. 1. 11. 
κενοὺς, Τὰ ρίαε ἑηξξοία. 81-. ΧΧΧΥ. 
4. μὴ ὀφλῇς ἐν προσώπῳ κυρίου κενὸς, τι 
ΟΟΙΏΡΆσοδδ ΠΟΤ τ Ὧδ6ο υασομὲς τπαηΐ- 
διι5, Ὦ. 6. δίπε ηιερπογίδμς οἱ οδίαξτοπ,- 
διι5. ΟΟὨΣ, οἰΐδυι Βιίοηγβ. Ηλι. Ψ 1]. ἐ 
ο. 6. Τ΄ 1Π|. Ρ. 1395. οἡ. Βοῖβκ.. καὶ 
ἐπὶ τὰ οἰκεῖα, οὗ σὺν κεναῖς χερσὶν ἄφιξις. 
ὅδρ. 1.1]. φϑύγμα λαϑραῖν κενὸν οὗ 
«ορούσιται, ῬΥο αυΐδυθ Ῥοεῖδα αϊοῖξ 
“ἀναιρεῖ τὴν ψυχὴν, υἱοὶ χενὸς δδξ ὕσΟΝΝΕὦ 
ἃ μώπα, ἐπιπιμη. ϑιν. ΧΧΊ!. 14. 
διὰ κενῆς, ἐδπεγε, ἱπαμίΐον, ἰοοΐίογ, αΌὶ 
ὨᾺ] νοὶ εδί πϑοδβδβίζδβ, γδὶ ἠυδβία 
Ὁ{11|49. ἱ 

ΚΕΝΟΣ ἈΠΟΣΤΡΕΦΩ, σνυασιεΣ 

γευεγίογ. ἡγης 212» (Ὁ Ῥτὸ Ὁ) 
ΝΙΡΒ. ἀνετίον τείγογσιπ. 8 ϑδσυα. ἵ. 
22. τόξον οὖκ ἀπεσφεράφη κενὸν, ὩΡΪ πενὸν 
ἀε βιιο βϑῆβιιβ οδυβα δα ἀϊἀΐδθθ νἱά6- 
ΌΣ, οἱ εἰς 7), ισέτα δεὺ δἷπε ἐἰεοίν. 

ΕἸΣ ΚΕΝΟΝ ᾿ΕΔΠΙΖΏΩ, ἐπ να- 
παπι δΡΕΤῸ. --- ΠΡ γοεθα]6 ἔθη. 

ἀρρείεηδ. 1.5. ΧΧΙΧ. 8. Ψοχ Ἡεθσ. 
Βαρεῖ Β. 1. δῆς δα)υποίδπι ποξίο- 
Ὧδτη, αἱ δἰ : “ϑ΄πίγα ἀρρείεγα, ἢοει 
οοπβεημὲ ορίαία. 

ΚΈΝΑ᾽ ᾿ἘΠΙΒΑ' ΛΛΩ, σνάπὸ ἵη.-- 
7ἰοἷο. Ὀὰγ» ναπις, ,ο. 5090. ΧΧΥΤΙ. 

12, 

ΕΥΣ ΚΕΝΑ᾿ ΚΑΙ ΜΑΊΤΑΙΑ, ἔπ 
ὕαηα εἰ ἑπαπῖα. ἍΝ ΗΙΡΙ.. ἃ "γηρ, 

γεαΐγε ζαοὶο. 7200. ΧΧ. 18. Θεὶ 
ΤΕΒΕΓΆΟΣΘ ΟΡ αἰνῖταβ εἰ ορο5, 
ἦβ εἰς χενὰ χαὶ μάταια ἐχοκίασε «λοῦ- 
ΦῸν. 

ΚΕΝΟΙΝ ΠΟΙΕΊΏ, ὑασομμης γαοῖο. 
ὙΌΠΩ ΕΙἰρΒ. ἀξῤίοενε γαοῖο, ἀεειὲ- 

ἐπο. ἶε5. ΧΧΧΊΙ!. 6. 
ῬΗ ΜΑΤΑ ΚΕΝΑ,, υεγδα πάπα. 
ΤΉ Ὅν αἰδωπιεπ υἱεἰϊι, 10Ὁ. 

ΥΙ. Θ.  άδ δυργὰ 8. χενός.. 

ἀ 



Κινὸν ἔργον. 

ΦΚΈΉΝΟΝ "ἜΡΓΟΝ, ορνς θαπδπι. 

᾿ς Μαῖα πο [πὸ. [π|. 76τοπι. ᾿Χ. 8. 

ἴῃ Ἠεχαρὶῖβ Μομίξ ααϊάεταὶ τεΐθ- 

τυπίον δ "1. ΓΤ Ὁ» οΡμ5 πιαπεπε, 

φδᾶ σαϊηὶ τοίδσομα ροϊΐυβ νἱἀεπίας 
αἃ δηϊεοεάθηβ 5» π|5] βίδίετο 

τοδὶ τηῦβ, ουχὰ χενὸν ΒΕΏδιι85 οδ:188 ὧδ 

βιιο δἀάϊαϊδθθ 16 δΌΡΓΑ 8. χωὺς 
ἀσοστρίφω. 

ΚΕΝΟΤΑΦΙΟΝ, ϑδερμίολγωπι ὑα- 

δ σπεπε, ἐρημίας ἱπαηΐδ βοὺ δοπογαγίιδ, 

Ἰύοτα σὐεμίαοτιηπ ὑάπεπι. ΤΕ ΤῚ 

Ρἷυτ. ἑάοία. 1 ϑατα. ΧΙΧ, 18. 16. 

ἔλαβε τὰ κενοτάφια, υδὶ (Ἰετίουϑ ογ6- 

ἅϊπ, Φυᾶξεοα Οτεος ἰοαυεπίοβ γο- 

οΆ856 βίδῖυδϑ Ὠδοσζυσα εἴπ οοσυ 
πενοτάφια, 6Ε0 αυοὰ ὀτεάετεπῖ, 605 
Ποοβ Βοτηΐποθ ἔϊιϊ586, δοδαυα ἔδίο 

διηςσῖοθ, φυδιπόργοίη βίδἭι8 ΘΟΓΤΑ 
4ιδϑῖ ἐπαυια δογιτι βαρυϊοτα μαρυθ- 
σιηῖ, φαΐα αἰίαται ΟἝΠΟΪΆΡΣ18 βίδυδε 

5 Ἰτυροῦϊ βοϊεθδηβξ ΕΟΣΊΓΩ, φυρυϑ 
εγδηξ οομβεοσαίδ. Οεσῖε ἔδιοζυγ, 86 
ΠΌΠΑτὰ αἰΐαι ἴθ ταΐγο [78 8]4- 
οηϊβ σαξίομποτω οογλυ 801 ΡΟ886. 
ὅδ δηΐδ δατὶ Βοοβαγίυβ Η!εγοΣ. 
ῬΟ1. 110. 11. ς. δ1. Ρ». 628. ἀοουϊξ, 

ἱτηαρσίηοβ πὶς ἱπίοϊ σι, απιδ168 οθῃο- 
ἀρ 118 οἰ ἐπι πηροῦὶ βοϊθσεηΐ, αυε- 
πε δρϑεπίθι δἰΐᾳυο πιορᾶο σεέδγ- 
τεπῖ. [ἢ 1,.εχ. Ογε}}} ΜΆ. Βγαπι. 

ἀ χινοτάφια ἐχροπυπέυτ : τὰ ἐνδύματα 

8 

τοῦ νεχροῦ. Αγρυὰ ϑυϊάδτωῃ ροκῖ καρὸς 
γεγο ἰΐα: χενοήάφια τινὰ ἦσαν ἑλισσό- 
μενα ὡς τύπος νεχροῦ. ἤτοι τὰ μὴ ἔχοντα 
ἐνδόϑ, νεχρόν. Βοοβιαγίαβ ]. 6. οἵ ουτα 
Ὧϊο Κυρίοσυβ δα ϑυϊάδτωη Ῥγο δλισ- 
σόμενα τεροποηάνπι οοηθοΐ πλασσύμε- 
να, οἱ αἴϊυβ αυϊάδτη νἱγ ἀοσΐιβ ᾿σοὸ 
φσύχος τρλυυΐὶ τόπος Δυῖ τάφος. 8ϑ'εᾶ 
ἐλισσόμενα εἰ τύκσος τ οὔδῃι 
Ογεῖ!, ῬΒοΙῦΐ δἰοσυτααὰς 1μοχῖοβ. 
Ηπις ταοχίϊο πἰ 81} τηυϊαπάυνα ρυΐϊαῖ 
ΑἸρετεῖ ποῖ. δὰ ΟἹοββ. ὅσες. ἴῃ 
Ν. Τ. ν. 161. 

ΚΕΝΟΊΏ, ευαοσιο, ἐπσίπαπῖο. Κ))λς 

ΡΙΗ. ἴαηρμοο. Φετοτα. ΧΙΝ. 2. αἱ αὐ- 
λα αὑτοῦ ἐχενώϑησαν, ροτίδε 6}0.8 υα- 
οἰ 7 είς τμπί. Τοϊά. ΧΥ͂. 9. ἐχενώϑη 
ἡ τίκτουσα ἑπτὰ, υαονα ὕποία ἐεί, ανλεε 

259 Κένερον. 

Ῥορετὶξ οορύειαι, Ἀ. 6. ογδαία ἐἐδετί!. 
-Ξ- 553.) ΣΧ ἼΌ» ἱερεγε ρεΐάσε. " 

Αι. δες. Ῥχοοορίυτα εἰ (οἀ, Εερ. 
1 ὅϑαώω. ΧΧΙΝ. 4. χενῶσω. ΜίαΘ 
ΒΌΡΓΑ 8. ἀποχενόω. ---- ὃν)» ϑροϊ!ο. 

ϑγτῃβ Εχοὰ. 111. 32. κινώσατε 
866. Ρχοοορίαμι ἱπ (δ. Νίοερῆἢ. 
Ρ. ὅθ0. 

ΚΕΝΤΕΏ, τἰὑπεῖΐο, 4» ὑεπίον 

Ααυ. ὅγιωμι. ΕΖθοι. Χ ΧΙ. 19. κεν 
τοῦσα. [τὰ ΒΙεἰυ8. ϑοἃ ἴῃ Ηαχ. 
Μοπιῇ. τεξεσίας δα 86ᾳ. Ὁ "» ἐῆῥε. 

Ὑἱἀοίαν δ 47. οἰϊτι δῆ δἰ σι ῆοβίῖο- 

ποῖα ἤδθυΐδβθθ, οατία ἰῃ Υ. Τ. νυ. ας. 

Ζ7οθ. ΧΥ͂ΙΙ. 15. 18. οἱ ΕΖοοῖ. ΧΧΤΙῚΠ], 

47. υἱ ΑΥΆΡ. “2. δέσαγε, οσασάετε 

ποίδι. ϑειαΐοτο πῃ Ερ. Οὐ. δὰ ἢ. 1, 
Ρ. 40. νἱἀοίυν κείζουσα δι: ε͵0.5 ρ0- 
ὨΟΥ9 Δαυὰ δά ΐαϊεθα. Οοπέεον αυο- 
46 ποία8 Ϊ,. Βοβ. δὰ Β. ]. - ἘΜ 

ογάϊπο. Φοὺ. ΝἹ. 4. χεντοῦσί με. Νοῖκ 
γη4]6 συοβα βεπϑιῖα. Ναση ἴῃ ἰοχία 
Ηδερσ. Ἰερσίτυν ἐπείγωμηε, 96. ἀοίδηι. 
ψυ κα. τη απέ σοπέγα πιε. 

ΚΕΝΤΗΜΑ, δἰϊηιιΐιδ. ΓΤ» 

ἐγαηίοδεῖο, οομ δδῖο. ϑγτατα. Ῥῖον. 
ΧΙ]. 19. ΤΠοοά. μαροῖ χέντημα μα- 

χαίρας. υϊρ. «ταῖγε ἀ6 σίαάίο ὁ0η- 
δοἰεπίδα ᾿Ἰπτογρτοίδίιβ δβῖ- 

ΚΈΝΤΡΟΝ, δἰϊπιμμα, Ἢ μρ  ρηαι 
χυδυυγαπαπι. Ῥτον. ΧΧΥῚ. 8. Κίν- 

φρὸν 10 ἥπο γοθυίεθαε νἱάθηζασ 
ΓΧΧ, αυοά ἠυτοπίο ἰαγάϊαδαιο 
τηρχίτηα σοημνοηϊδί, αμην 8 ΠΟᾺ 
δὐάϊοεηΐο νόοοθρυΐο Ηεῦτ. ψοσρα 
Οταοῖ βαηῖ: ὥσπερ μάστιξ ίπτῳ καὶ κέν- 
τρὸν ὄνῳ, αποτηδάτηοσυμι βοιϊοδ εαῦ0 
εἱ βασθι]υτα 8. ϑχαι]υβ 881Π0. --- 
Δ» εαἰέέμηι. Ἐ]οβ. ΧΤΠ]. 14. Ἐδ6- 

βροχεσιιηΐ ργοργίδπι ποθοῃοεα Βυ- 
ἦπιδ ποπιίηϊδ ἀπο ἃ γεσρο Ὁδαὶά. 
ἽΦΡῸ. οαάεγε, εἰ οτϊρίμθτα νοῦδ- 

δυὶ κίντρον, 8 χεντεῦ, οξύξγε, ΡὨΜμ5- 

ἄστεα: δὶ ἔοι δεουδ δυπί α]]- 
81 ἰοοϊοξιδιο, Υ. (. ἩρΡν: ὭΔΙ, 

ἂν» 



Κώωμα. 

3 ἴροας αϑὲ εἰἐπιμίς. ΑἸΣΟΥ Κοια 
Ἔχρϑαϊ Βοΐβ. Ρ. 445. Τὶ 1. --- ΣΡ 

ἐγεάο, βει, υἱἴ αἰ 119 νἱάδξωσ, ἐσγδαΐα. 
Ἦος Υ. 12. ὡς κέντρον τῷ οἴκῳ ᾿Ιούδα, 
ἰδηαύδιῃ ϑἐἐηεμίμς ἀοτουΐ 706. Ηΐς 
ΠΟΠΏΗΝΙΒ ΙΔ Ἰερίαδα νἱάφδηξων, 

δῖν. ΧΧΧΥΠΙ. 27. καυχώμενος ἐν 
δόρατι κέντρου. Ἠδβγοῖλ, χέντρον, δόρυ, 
μάσειξ, καὶ τὸ ἐν σιδήρῳ ἀδαρμάρντινον. 
Οοηΐξ ἀὰ ἢ, ν. ϑοβοβδιυμν ἀθ ἣδθ 

ὁ Μεδίς. Π10,.1. ς. 14. Ρ. 187. Βομοοῖῖ- 
6.1 Βομαάϊαθτηα ἀ6 Θείγαι]ο Βοιιτῃ, 
Εταποοῖ. δὰ νιον. 1717. δὲ 1,6χ. 
Ν. Τ' ς. ἢ. ν. 

ΚΕΝΩΜΑ, ἐμαηίίασ, συαομαξίο,, 
ὁαἰδακηϊο. ὙΠ͵ΠῚν ἰπαηε. Αημ. ἄρῃ, 
Ϊ, 4. εἱ 1ον. ΧΧΥ͂Ι. 7, 3) ἈΓΠΡν 

ἑπαπδ εἰ υαομη. Ααι. 7ετ. ΡΥ, 
3.3. 

᾿ ΚΕΝΩ͂Σ, ἐπαπίξεν, ἐποαδϑοηι, ἔρια 

ς ἐγα. ΠΥ», ἐπ σαπιρη, 168. ΧΙ ΙΧ. 4. 

χεγῶς ἱκυχίᾳσα, ιωίῖτα ἸΔΌοτανὶ. (ρη- 

ἔδσ 0.640, ΓΝ. δ. ς-«ἨὈ. ΟΥῪ Ααυ. ΡΒ. 

11. 1. τ ἌΠΠ.. Ἄλλφι [ε6. ΧΙΥ, 
19. Αἀνετθίμτα μοα βερίθοξιτα δὲ 
ἴῃ Η., διορπδηὶ δἰ ΐϑαμς [6χ, ὕὲὶ- 
ἴὰν Δ... ΙΨ. δ. οὐ Ατγίδη. ἴῃ 
Ἐρίοείες, Π]. 17. ». 904. “ 

ΚΕΠΦΟΌΜΑΙ, ἰουϊίογ υοἶϊο ἐπ 
ππούμηι σερρἠϊ, αὐἱδ τιατγίπρ ἰρυϊδεῖπιε 

ἃ υοἰαπέϊε, οἰ ες. ῬοΪγοβτοπίυτη ἰπ 
Οαΐρηβ τες. ἐρεπια υἱοϊαπίὶς, εἰ 
αὐ ἐἰδεαΐπεηι αὐπιοάμηι Ῥγορεπεα, εἰ 
γκῶ 69, εὐαπσάτητος, αὐ αοἷΐς οσαρέϊεγ: 
ησίου. νεὐοοίίδογ οο, ΕΠ ἴδγον, ἰσυδίον 
σἰγδεηιαβον. ΓΝ ΓΕ, 4μδὲέίο. Ῥτον. 
ΨΙΙ, 42. ὃ δὲ ἐξηχολούϑησεν αὐτῇ χε. 
φοδεὶς, 1116 δυΐοπι φοχυϊζυσ [1]Δγη 
ΘΕΡΡΆΙ δα ἰμϑίαγ ἰθν ββιπιθ γο] ἔβη, 
Ἦ. .. γϊοοϊίοσ. [ἃ Βίο]υ8. διὰ 
ἰδεσετυβ δὰ Ὦ. ]. χβοίίιυβ βέαζυϊε, 
ἘΧΧ μούνας ροϊϊοροά! ἀεφοὶρὲ 

᾿, ἀἶφαα ποιοιδτη γασὲν ΠΡ». ἀπε. 
1Πυ ᾿ἀοντίναξαν. Κέσφος δηΐπι, ἔασι 

᾿ς 8... Ἐιμίσαν ἱππαρίαιονα ᾿οχοῖοϊο κβιυϊῶ: 
γ. ἀμρατῖ αορ ἱκηρτοϊοίθεῖ8 διοσίοδξὶ 
᾿μωρϑί. Οοαβεν ϑομοὶ. δὰ Αεϊσίορῆ. 

854 Κεραίρῳῳ. 

Βίας. ν. 918. νϑοὶ τι: Ἡσυσίοενο.. 
δια, Ῥκονρυθίμπι δ χέξφῳ ἐμ Βοτηὶ, 
ποτὰ τατράξοῦ ἀοορμξτα, ἠηοϊατὲ εο]ὶ. 
ἴαπι αἰειρὶς οἰἴαει Ἐταδηθυα ΟἸΠ]. ΕΠ ἡ 
2. 88. ϑυϊάδθ: κεσφωδεὶς, ἐσαρϑεὶς, 
ὁξίως ἐλαυνόμενος. ἩφβγοἰῖαΒ: χεαφωο 
εὶς, ἐπαρϑεὶς, ἀπατηϑείς. Βορδιατξιε,. 
Ἡϊίδσος. Ρ. 11. 1,10. 11. α. 28. Ρααβ. 
86 δ. (ΔΩ δρυ( ϑυίάαιο, αμδιὼ ἀριιά ᾿ 
Ἡεεγοβίυμηῃ Ἰερεηάυτη οδηϑϑὲ ἐσαχ- 
“Μὶρν Ῥτορίργοα φυοᾷ δριᾷ Ηε- 
Βγοβιίιψμπι ρορέ ν. χεφάλαμον γα πεα- 
φωδεὶς (υε5 ᾿θὶ χαταγελασϑεὶς ἐχρο.- 
ὨϊδαΓ) (Ἰοἱ Δβϑευτον ἐπὶ τῶν ἀλόγω 
δίχην ἀνοήτως συνεστα γομένων. ϑο( οἴχτη 
ἴῃ [6χ. Ογυ Μ8. Βτγοῖᾳ. δἴατα 
κεσρωδεὶς ΘΧροπδῖιν ἐπσαρϑεὶς χέπφου 
δίχην, ἐκ τῆς κουφότητος τοῦ νοῦ, ΒΙεἰ χα 
οοΥτίρογε ΠἸυἀ ποη δυάεί, ΒΡΈΘβθοΣ - 
εἶπι συγ ἐσαρϑεὶς στη χκεσφαϑεὶς Βε 6 
888 σοπο]ΠἸατὶ ῃρβδίς. Γ)6 ἀγα διυ.- 
ἴεπι, υπάς νεγϑαπι ποιμθὰ Βαδδξ, 
ἰὰ Ἡδεδγοαβ: Κύσφας, εἶδος ὀρνέου 
κουφοτάτου πτρὶ τὴν ϑάλασσαν διατρῖβον- 
τος, ὃ εὐχερῶς ὑπὸ ἀνέμου μετάγετα:. 
ἔνϑεν λέγεται ὀξὸς χαὶ κοῦρος ἄν 
κέπφορ; υδὶ νἹάρη Δ] ϑαπὶ [πτὶ. ὅση. 
ἀυοαιθ Μέαρπίυτῃ ἴθ Τ,ρχ. ῬΗῇοΙ]. 
ἴῃ Οορρῆυβ. 
ΚΕΡΛΜΕΓῸΌΝ, Μσιΐδιαᾳ οὔεῦκα, 

γε] τα Μσιβίπωπι, ὕγὰνδ, γάπεες. 
Αᾳυ. 166. Χ. 38. δίῃρ ἀυώΐο Ἰοχὶς 
ἬἼ) οἷα, α ἪΒ νεῖ ὙἼῈ» γυλᾳ, 
ἐαρωπομίπηι. 

ΚΕΡΑΜΕΥ͂Σ, βσκίωε, γρὴν, χΧύγ 
πιαίογ, 1 Ῥαν. ΤᾺ. 45, 5. Π, φῳ. 
ΤΏγχοη. Γ΄. 9. οἱ 4110]. Τρρά. Ιρε. 
ΓΝ. 17. β 

“ΚΕΡΑΜΙΚΟΣΣ, Μοιδὲς, ἤριζεις. 
ὝΨ υἱξυίω, ΑἸοχ. Ῥθωπ, {Π.- 41. 
ὀργράχος κιραμεκοῦ. ΟΥ. Ζοπαται 1,6κ. 
οοἱ, 1185, αἱ οἱ κεραμειχὲς δοτεθοὶ 
οδορσυ δ. , 

ΚΕΡΑ'ΜΙΟΝ, νας Μβοιεϊε. γγχ, δα- 
ἐδμδ. ἴες, Ὕ. 10. ν:) δογρλια. 

εγεα. ΧΧΧΥ, δ. χοράμιον οἴνου, τας 
υἱπῖ. ΙῈᾳ Μάγος. ΧΙΝ. 18. χεράμειον 
ὕδατος, υας αφια. Ὑιάρ Τιεχ. Ν. Ὑ. 
8. ἢ. ν. -- 3» ἰασεηα, δετετα. 



Κίραμας. 55 ᾿ Κέρας. 

ΧΙΩΝΙΗ. 19. πο. 2 ϑοω. ΧΥ͂Ι. 1. 
Ἡργο. περάμιον, τὸ τοῦ ὥνου ἣ ὕδατος 
στα ον. 

ΚΕΡΑΜΟΣ, Μερυίατγὶς ἰεγγα, ἐξ 
γμα οιϊία βιων. ἦν πρωίας 

3 ὅδ. ΧΥ]]. 28. σκχεύη κεράμου, 
θαϑα ἐεφίᾳοεα, ϑθηδι. οοΐδεῃ. Ἠϊ- 
βγεϊδδῃις: χίραμος, εἴϑος, καὶ πᾶν ὅσ- 
τρᾶχον. 

ΚΕΡΑΝΝΥΏ, ΥΜΙ, νεΐβοοο. ἼΡΏ» 

ὃ ἰάθη, γον. ΙΧ. 42. ὅ. ἴεα, . 94. 
ΧΙΣ, 14. Ἠδογοβι, χεραννύντος, χιρκῶν- 
τὸς. ϑηξ ᾳυὶ γνεσθυτα ἢος ἃ χέρας, 
ἕὐγπᾶι, ἀετιναπί. ϑοὰ σηδΐθ. Ὑ͵1ὰ6 
ΔῸΣ ποίδία ἴῃ Υ. πέρας. 

ΚΕΙ͂ΡΑΣ, οὐγππ, αἀπρεῖα ργοπε- 
34Ν 2, ΟΥ̓ υϑόννιαπι λαδεκπε, μαγε 
είγεσια ρλαίαπρᾷα, ἴξ. τοσῖδρ!ι. τὸ- 
ὄρ, ροίέπδδα. νῈΡΟ. ηρείμε. Ἐ2. 

ΧΙ. 90. .-- Ν μἶόν, οἰΐδιη {|7- 

ὮΣΑΙ μοκι8 χίρως ᾿. 1. εἰσηίβολις 
νἱάείαν ἱαζεμαῖν. 8. μορμΐωηι, αυῖς 
ἰαφθιεε οἷϊπι οἴλδτι οΘοσηυνπα ἔογυλασα 
ΒΆΡθεβαπε, ᾽ κἱ6 δὰ ἢ. 1. Μοπδιυς. 

ὁ Οτίρθηεϑ δα Ἀ. ]. δρυὰ Ομ ίβἰοσίατι 
ἱπ ὕδέθῦδ Ρ-. 888. τὰ χεράσματα, ὡς 
ἐπ᾽ οἵνον ῥηθένται ᾿Ακύλας ἐξέδωκε κἐ- 
ματα, ὅπερ ἀρχαῖον φοτηρίου ἐτύχχανεν 
εἶδος, χέρασι γὰρ ἔπινον, ὅϑεν καὶ τὸ χε- 
(άσα! παρίμεινε. 5ῖς οἱ Εϊγτηοϊορίευν 
Μ. κφάσαι δέ ἐατι; τὸ ἐπεχεν οἶνω, ἀπὺ 
Ξελαμῦ ἴδον," σάλα γὰρ ἐχρῶντο κί- 
βατι ἀντὶ φρωχόου. εὕτω Ἰλείφανδρος καὶ 
Ὅμηρος Ἰλιάδος Θ΄ (ν.- 189.) οἶνόν τ᾽ 

᾿ ἐγκεράφασα ΦΉΣ --Ὁ ἀντὶ τοῦ ἐγχίασα 
εἰς χέρας. πρὸ γὰρ τοῦ εὑρεῆναι τὴν τῶν 
ΦΌΤΉρΡΙΩΝν χρῆσιν, ἐν φοῖς κέρασιν ἔχινον. 

ΕΚ βδπὸ σσγῆῦδ Οἷἶτη ῬοΟσΠΪΌΓΩ 
ἴσου διιῖθθα τυ 9 βαης ρῥτοδαίυπι 
εαι. σιάς Βιιοκίαα Απᾶσα. ου- 
γῖν. 10. 111. ». 849. (οεϊ. ΒΉοάϊξ- 
ὅπ Απεαι. Ιδοῖ. ΧΧΧ. 1. 
ειηρείοτιαι δ Βοκὶπὶ Απὶ. Βοιως. 
Ῥαζ. 840. δεθᾳ. οἱ ϑιρδηβοωιίεμ ὧδ 

Ὅευ οἱ Ῥυραφῖ, Νυχαΐδοι, [᾿β4, ν.; 
Ῥαρ. 83ὅ8. ϑοὰ δὴ κχεράσμι, νείϑοεγε, 
Ῥεορίδγθα ᾿Ἰπὰθ ποιηθῇ δοοεροσίί, τς 
Ῥεβεῖεν Ε-ψιοὶ. Μ. οεἐ 
δῖος Αἰμβδδρευ5 οἰίδιωι 1,1}. 11, ς. 7. 
ἀοουΐ, ποῦ ἱπηπιοσῖῖο αἰ ρλίεξ, 
ΔὨοΏγταῦϑ ἐπ Ηϊεῖ. Οὐ. Ἐεὶρ. ἴ,1- 
ἰαταξ. Τ. 11. ρ. 276. εἰ οεἰεηάϊε, 
φιοαῦ ναῦδαπι περάω ροϊίιιϑ οἷξ ἂΌ 
Ηφερσ. ΠᾺΡ» πῶξοεο, Ὡπμιβοεο, οἷ 

κῆρας ἃ ἹΡ; οογδ. (εῖεξυτη (δ καὶ 

515 γἱ ΠΑ 118 γόσοτι χίρατα εἰίδτη Ὦ. 
]. δοοορίξ ΤὨεοδογεῖα, εἴ Αὐςῖον 
ψεῖβ. ϑγυ. Ηδχαδρὶ. --- ὝΡ» ΠΟΤΌΜΩ, 

ἀἰαάδνια. ἴτις, Ῥοαϊπι, ΟΧΧΧΙ. 18. 
ἴεδῖθ δῃοῦγτηο 1η (δίθῃδ ΡΡ. Οὐ, 
ἴῃ Ῥβδίια. Τ. {14 ρ. 616. ὕδῃρα 
δυο γεγβιουίᾳ νἱἀθξαν ἴῃ, Θ0 ε886, 
φια τὰ χέρατα φβεουμάμτᾳ ΟἾοδδ, 
Μϑ5. ἰὰ Ρτορδ. τὰ ἄκρα, τὰς τμζ, τὺ 

εθος ΟΟΥ̓Σς 1 ὅδχη, [1.Ἀ 

1. ὑψώϑη χέρας ἐν ϑεῷ μου, ἐχαϊίαζαγα 
οδὶ ΟΟΥΙΩΔ 1πΠ Ὦδο τηθο, ἢ. 6. υἱγεῖ 
ἴΏρ8 ἃ 60 δυςίεε βυμῖ. 1 ϑδτα, 1, 
12. ὑψώσει κέρας τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ, 

Βεὰ εχαϊβῖς οοστιω, Ὦ. 6. διρεῦϊξ. γαδων 
δῦσμαθ ροίεδἶανε ἀης δυϊ. ϑβυδρ 
δὰ ἢ". 1. χέρας σημαώνω καὶ τὴν δόξω. 
1 ὅδαι. ΧΥΙ. 1. «λῇσον τὸ πάρας Φου 
ἐλαίου, Ἰτα}6 ἐσγυ ἴαυκα οἶδο. Υἱ μία 
δῖ ν. εἶ γε τὸ χρεία αἱ αἱ αι μππῖς 
ΧΧΙΙ. 3. κέρας σωτηρίας ζον. δι 
86 ἢ 18}8 τδο. Ὁ κίε εἰ ρω ΧΥΊ,, 
3. εἴ οομξ, [,πς. 1. 69. οἱ δα ἢ. Ἷ, 
Ὑγοϊβιτα ᾿. 569. βε4ᾳ. 1 Βερ. 1. δ0. 
ἐπελάβετο τῶν χεράτων ἡρίοραίο ας ἃΡ- 
Ῥγεβεπάεμαξ οοΥπδ, ἢ. 6. σηπίας 
γοηιϊποπέσε, αἰἸϊατὶβ. 146 οἱ 1 Εορω, 
1. 28. Ῥᾳ. ΟΧΥΤ]. 26. Αἴωμοβ 11]. 

14. Ε ῬΟΒΕΓΕΙΩΟ Ἰοοο Ο]οβϑ8. δοῦν 
ἴγ Ῥγοφῆ, τὰ χέρατα, τὰ ἄκ 
ἰξοχαι. “οβορῆυβ ἀς Βε]]. 70 “ἼΡ. 

Ϊ, ς. 5. ἀδ δζὰ κέρατα εὐαθπιοαι 
ΠαΡοηΐα: ὁ βωμὸς τιγράγωνος ἰδρυτο, 
κερατοειδεῖ; προανέχων γωνίας. ΟΟΠΕ, 
ϑρεποθγυτα ἀἐ 1,ες. ΗΠ ργ. Ηπ| 11. 
ΠΠ| ς. 4. βεςῖ. 1. Ρ». 676. Ῥβδ]π). 
ΤΧΧΧΥΠΙ. 17. νι ϑήστω τὸ χέρας ᾿ 
ὑμῶν, ΘΧΔΙΙΔΌΪΓΟΣ οοτη νοϑίτι. 
Ουμς νον σευριοίθῃβ ει δ: Κι- 

ἂ»» 



᾿ Κίρατα ἐχφέρω. 

« ρας, ἡ ἰσχὺς «ἀρὰ τῇ “λείᾳ γραφῇ, ἐκ 
μεταφορᾶς τῶν ζώων τῶν καϑωπλισμένων 
σοῖς κίρασι, χωὶ τούτοις ἀῤυυνομάνων. 
ϑαϊάδια ἢϊς ΤὨοοάογϑε ἱπίεγργεῖα- 
ἀἰοποῖα δα ᾿ξ. }. Ἂς. δϑοιιζυτλ 6886 
ορϑογναὶ Κὐδίοσιιβ. Μιάθ οἱ Ῥαΐχη. 
ΤΧΧΙΝ. 4. 5. 10. ΧΟΙ. 10. ΟΧΙ. 
9. ΟΧΙ,ΨΙΙΠΙ. 18. εὐ οοπᾶ, {“οῦ. 
ΧΥῚ. 1δ. υνὶ ὙΦ τοαάϊάογιπι σϑέ- 

νος. Ρ5. ΟΧΧΧΙ. 18. ἐχεῖ ἐξανατελῶ 
ὃ χίρας τῷ Δαβὶδ, ἴθὲ Ἔχουίτι δοίαση 
οοτι Πάν! Τοοάογεξιιβ δὰ ἢ. }, 
οἱ οχ 111ο, ποίϊδηϊε Κὶ ἀϑίοσο, ϑυϊάδϑ 
χέρας Ἰῃςεγρτείδίυ ᾿σχυρόν τι καὶ μόμ- 
μὸν. Ῥοίεδί οἰίδιαι ἰδὲ βρθοὶδὶἰ8 6χ- 
Ῥοπὶ Ὧ(α ρίογία οἱ ροῤοπίϊα τερία. 
1,οχ. Ογε ΜΚ. Βγϑηι. κέρας ἡ δόξα 
στὴν καὶ ἡ δύναμως φολλάχις. ἰάθη: 
χίρας πκαναχῆ τὰ βασιλίων λέγετω. 
Οουῖ, ϑυϊοοτί Τῆε8. Τ. 11. ῥ. 90. 

ε ἴε8. Υ. 1. ἀμπελὼν ἐγένετο ἐν κέρατι, ἐν 
φύπῳ «πίονι, νἱθδτα Ὦδθοραξ ἴῃ ἰσοο 
διδίξηιΣ εἴ ρίησυϊ!. Φογεα. ΧΙΨΡΊῚΠ. 
28. χατεάχϑη χέρας Μωὰβ, ἔταςῖϊα ο8ῖ 

ἐεπίϊα Μοδοὶ. τας εἰ ΤΆγεη. 1]. 
. δι. ΥἹ!. 8. --- ΩΣ, ἀδέεν, ἐα- 

ὄμνϊα. Οἱ λοιποὶ Ἐς. ΧΧΥ]Ι. 6. ΑΙ!- 
φυδηο ρμῥυίαν!, ἐογίδθθο ἰοροπάυη, 
6686 χεραία σου, ἀπέενπα μα. ϑεὰ 
ὩΠΠΟ ΣΩΪΗΪ ΣΟ Δ Π108 εϑί, δὸ8 ἴῃ 

ἁ ταδηΐα Ποθυκδο θα, αθο ν. 15. [6- 
᾿ ΒΌΠΕΙΥ, υδὶ νάς γασ. [οςῖ. οα. Βοα. 
Ηουο βαϊζετῃ οδγίυτῃ οϑί, 608 16} 1896 
ἸῊΡ' 1 Μδος. 11. 48. οὐχ ἔδωκαν χέ- 

βὰς τῷ ἁμαρτωλῷ, Ἐ. 6. Ῥδοσβίογοση 
αονιὶπαγὶ ναὶ ροίοηέεηι εδδ6 ΠΟΉ βἷπο- 
Ῥαηῖ, 4 Μδοο. ΧΥ͂. 40. εῆς ἴσαου 
κατὰ Χίρας τιταγμένης, οαυϊξαῖι δὰ 
ἐχέγεηεμπι ῬὨΔΙ ΔΙ 15 ογαϊπαῖο. [ΐὰ 
ῬηΠοβίταῖαβ ἀθ Ὑ1:. ΑΡο]}]. Τγαη. 

ε ΓΔὍ. 1]. ς. 18. Ρ. 69. χέρατα τῆς γῆς 
᾿ΔΡΡα αὶ εσίγοηια ἔεστσα. Ἐδεγοῖ. 
χέρατα, τῆς φάλαγγος τὰ ἄκρα, καὶ 
μετώπου μέρος. ϑυδ8: χέρας, τὸ μέρος 
τῆς φάλαγγος ἐν τῷ πολίμῳ, χαὶ τοῦ 
φόξου. 

ΚΕΡΑΤΑ ᾿ΕΚΦΕῬΡΩ, οογημα 
Ῥτοάμοο. ἸνΣῪ ΗΙρΗ. Ἰάθια. 58. 

ΠΧΝΊῚΠ]. 86. 

ΚΕΡΑΣΜΑ, πίχῆο, πιῤκίηγα, νιὲξ- 

ὅδ Κερατίνη. 

ἰα Ῥοῆο. ἼΡΩ» Ῥοέδι νεϊκίως φαΐ Γ΄ 

ατοπιαίϊςια. Αγ. 8 . ΤΗροά. 
ΤΧΧ [68.ὄ ΧΥῪ. 10. ΤὨοοᾶ. γον. 
ΧΧΙΠ. 50. χκεράσματα. ---- ἸΡῸ» 

ἰάδτη. Ῥβ. ΧΧΙΥ. 7. δοὰ Ἰερεη- 
ἄυχα ΤῸ νἱ είν : ονου ἀκράτου «λῆρες 
χεχερασμένου, “011. ΧΙΨ. 10. 
--- δ)» ἰαρεπα. ΑἹ. 76:. ΧΙΜΊΙΣ. 
12. υδὶ νά. Μομᾷϊ ας ποίαία βιιρτα 
8. Υ΄. χέρας. Οοηΐες αύοαυς Οοά. 
ϑγτ. ες. Μοαϊοὶ. ἔ 
ΚΕΡΑΣΤΗΣ, οεγαείεβ, δεγρεμέΐς 

φρεοίες οογημέ. ἸῺ Ῥατί. ΗΙρΡΆ. 

οΟΥ̓Ια μοῦη2. ὥὄγτατα. Ῥβδΐτω. 
ΠΧΥΠ Γι: -- Ἐν» δαεϊϊδομε. 

Ῥτον. ΧΧΙΠΙ. 82. γι Βοοβασίυσι 
Ῥ. 11. 115. 11]. ς, 12. 
ΚΕΡΑΤΙ ΖΩ, οογπῶ ρείο νεὶ ὕεγύο, 

αγίείο, οοπἤέρο, ἀεδεῖίο, υἱποο. ΓᾺ» 

»χγοάεο. Ἐς. ΧΧΧΗ͂. 2. ἐχεράτιζες ἐν 
τοῖς συταμοῖς σου, σΟΥπα ορείεδας ἴῃ 
βυπιίηΐθυβ [α8. εσυαϊαβ οδὶ δὸβ 
Ἡ]ΘγοΏγτηιβ : υεπέδίαδας οονπι. Ῥεῖ- 
ὨχαΐΆ5886 ὙἹἀΘΉΓΙΣ Γὴ) οὔτ ΠῚ -- 

ΤΩ φογπε σίο. Ἐχ, ΧΧΙῖ. 28. 

θευϊ. ΧΧΧΊΙΙ. 17. ἴπο. εἰ ΤΧΧ 
1 Περ. ΧΧΙΠ. 11. Ῥε. ΧΙ Π. 7. 
ἐχϑροὺς ἡμῶν περατιοῦμεν, ἰηϊπιίδοα 
ποϑέσοβ εεδεϊαδίηιια. ῬΠΑγοτίη. χε- 
ρβατιοῦμεν, χαταγωνισόμεϑα, ἀπὸ μετα- 
φορᾶς ζώων, ἃ τοῖς χέρασι κατασαλαίουσ, ἃ 
τὸν ἀντίπαλον. Αἀἀ6 Ὠδη. ΝΙΙ. 4. 
866. ΟΠ Ϊ8. -τ ἢ)» βεγομέο. Ἐχοά, 

ΧΧΙ. 35. --᾿τἰαυπῷ λιμπηὶο. 72όσοτη. Ἰ,. 

11. Μεζρδοχα ἢ. 1]. ἀδβδυτία οδὶ ἃ 
δυσί ἰαβοϊνιοπᾶθυθ, αυΐ πὰς εἰ 
]ὰς ἀἰδουγεθηῦδα σογηῦδ δοίδηξ, 

ΚΕΡΑΤΙ ΝΗ, βς. σάλαιγξ, διοοὶνα» 
ἃ χεράτινος, ΠΟΥ Ομ, ἐς οογπα [ποίει ς. 
ἦν ατίοε, εἴ ἢ. 1. αγεἰέπειδ. ϑγτητε. 

«08. ΝἼ. 4. σάλα;γγας κερατίας. Ἠξεο- 
τοῦ αυϊάδει ἴῃ δ ψϑγβίοῃα ϑοδαῦ- 
ἔθη εγρσίαβ δὰ ἢ. ]., 8ϑεα βἷηπθ ἰἄοῃθα 
οδιδα, εἴ νἱάοίαν. ΟἿ 86α. --- θὶτ: 

διοοίπα οογηῶ σετυο, ἐοχεο ἤενε αγέεξς- 
νο. ὅο8. Υ]. 4. 2 ϑδπι. ΧΥ͂. 10. 2 Ρασ. 
ΧΥ. 14. οἱ αἰϊϑὶ. ϑγτωτη. "5. ΟἿ. 8. 



Κιρφειστῆς. 

᾿ς ἃ Αψμ. δγακὰ. Ηο.. 3. “πο ΠΡ ἢ, 
. [ρ. [γ΄ ΧΧΡ. 9. Ουορά 

δυΐρηι ἴῃ 19 αἰ ἴϑ686 Ἰοοὶβ νοχ σάλ- 
α'γξ ἰδ χερατένη δυδεουάτοτκὰα οἱτ, μὼ- 
εξ εχ .108. ΥἹ. 18. οἱ ἱερεῖς ἐσάλαισαν 
ταῖς κερατίναις σάλανγξι, βαοοταοὔεβ 
ΟΔΠΘρδπς ]8 8. δι ίην διὶοῖ- 
τιΐο. 

ΚΈΉΡΑΈΤΙΣΤΗ 5, οσγπμρεία, ψαὶ 
ρον, ἔεγὶ!. γὴ » οογαιρεία. Πα, 

δ. ΧΧΙ. 429. 96. 
 ΚΕΡΑΥΝΙΟΣ, 50. λίθος, οσεξαω» 

πέλ ἐαρί:. Ῥ» ιατγασάμε. Βγιίῶτα. 

Ἐχοά. ΣΧΥΠΠ. 17. [,.Ἐ. σεναιπία 
θα, ἀβ δα γίϑομῖ ΡΊΜΙ5 
ΧΧΚΥΤΠΙ. ς. 9. Ὀχυριοδ ἴῃ Εγαρτα. 
Ῥ. 1083. ἂἃο αὶ Βοιπεαχᾷ, 44] Ζᾳορμῇ. 
Α. ἃ ὑ. 181. 
ΚΕΡΑΥΝΟ, Αήρη. 3» ἸΕχ. 

ὅον. ΧΧΧΥΤΙΈ. 835. βερ. ΧΙΧ. 18. 
ς 1 δος. Χ. 30. 

ΚΕΡΑΥΝΟΏ ΒΙΑΙΏΣ, βιλνείπο να νε- 
Ἀσηεπέετ. 75, εἰἑεραεῖο. ει. ΧΧΧ, 

80. τι βρστθο εοΐ ἅς αἰ δϑίρϑῃομρ, 
8εὲᾺ ἠδβεϊα Σιϊχοζηιται. 
ΚΕΡΔΑΙΝΩ, ἱμογογ, ἌΣ» ἐμογήιτῃ. 

βγτατα. 1οὉ. ΚΧΊΤΙ. 8. κιρδανεῖ, 
ΚΕΙ͂ΡΔΟΣ, διογτην. νΥ2. δεπι. 

ϑγτημι, ΜΊοΝ, ΓΥ͂, 13. Αχια. Ὅεηεβ. 
ἀ ΧΧΧΥῚΙ, ΤΣ Τῃ Ἰαρο Μίοδβ χέρ- 
δος αἰστιβραι ΤΡΕ οὑπὶ ἴπ- 
7μγὶα τρλμόλει πε ἀρ ἰαῤὲ Κ με -.- 
Ἵϑ» τιετρε:. ΒΎΤΆΙΩ. ἐμὲ ΤΡ. 9. 

ΜΙεΝ, ΕΨ. 18 

ΦΕΙΜΥ͂ ἘΥΣ ΚΉΡΡΔΟΞ. 12» ὧ- 

τὐμίο. ἴῃρ, Ιε5. Ἀ, 3. Ἰάρογο γοΣ- 

“- ΝΟΣ, ρογηφια, ἀίτοιᾷ. 
Ἤν» ψἴγομα. Αψῃ. ϑγτάξρ. νῴτ. 

« Ἐᾶ. Ῥεαῖΐτα. ΧΥΙ͂Χ, 9. ψα. ἔδενι. 
ΧΧΧΙ͂Ι. 14. Τρσαι Ῥιαῖκα. 1.ΧΚ. 
1δ. υἱδὶ κε ,. αυσα οἱ Λοροὶ δνδ- 
δεηῖ, ἃ γρθρτ ϑυκφα απϊἄοτα δα 
ὩΝ τεξεσίυς, δεὰ νέσξε μρυβμρί 

ὦ ΣΝ ἴῃ [πὸ οοτηπιλῦδ. ΨὲἄΘ 

βῦργα ποίκ( δὰ χαΐδος.᾽ 
ον. 1. ἥδ 
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ΚΕΕΙΟΝ, ρωμάᾳ. [ηνγκ4» ἰδεθα. 
Ὕ: Τμεοὰ. [ον. ΥἹΕ 8. ΤΠ. 

πε ΕξοΣ ραμᾶα απὲπιαϊε. Ὁ ὰ ͵ 

ἄμε! ἀπγρι. Ῥτονυ. ΧΧΥΙ. 17. στρ 
᾿ὶ χρατῶν χέρκχρυ κυνγὺς» πὈὶ ΜΡ ζῶ ΙΌσο 

ὅπ. ἐχκίεϑε νέἀοδαίυς Μοποδβαοο- 
Ἂϊο Ῥχρεῖίτο. δὰ Ἐοχαρὶα. δοα ρο- 
5, ᾿νετίπι8 588 τισί, ἐδιιάδιι ῬΓῸ 
δυγίδυθ ροβισοτυση, δοῆδι ὈγΟν ΤΌΣ 
ΠΟῚ τηϊαῖο. Νδιὴ αυἱ ΟΑΉΘΙΣ ὈΥ85- 
ἰοτευπίοα Ῥταδοπαϊε δυτῖθαβ δας 
ἐδυᾶδα, ἔρϑα 5: 0ἱ ἀοσ ππθηζανη Ἰηξοτί. 
Οσπέεν ἀποαια Βοοδανε οτος. Ἐ. “ 
ἴ. ρας. 793. οὐ. Ἀρδθεῶτα, ---ὐ Γγῦλλ}, 
οαμάα. Ἐχοὰ. ἈΧΤΧ. 92. --- 2» 

Ἰάφχι. Εχοά, ΓΥ̓, 4. ψυὰ. χν. ἢ. 
Ι,οχ. συγ] ΜΚ. Βτϑπι. χέρκορ, οὗρὰ, 
τἔλος. ἄδονα ἢ ἴῃ Οοἰκῖ, χέρχος, οὐρά. 

ΚΕΡΚΩΥ, ρῬσ. ραμάαίμε, πιαρπαιε 
οαμᾷαηι δαδεηδ, τρδῖα Ὦ, ασίιμις, υεῖ- 
φμίιδ,υείεγ αἰΟΥ, Βιδγρν δι αὐμίαίον,Α 
χέρχος εἰ ὕψ, αΠδαὶ σμὶ οφκμάσπι μαδεὶ ὧν 
χοὶρ, δαὶ οαυάαίμ. ἡ) Βατί. Νίρβ. ἃ 
μιμυπηκαηδ. Ῥτου. ΚΑΙ. 94. λέοιοι 
κερκόπων (16 Ἰυχία οὐ. Εζαποοῦ. ἷἴμ 
Ἄοια. χερί Ἰεσία» χερκώεων.) μα- 
λακοὶ, γα ὑεγδμέρτιε Ὀϊᾳάᾳ. Ηορ. 
Ἔ δολήων, πονηρῶν, κατρσκώτριν 
ΐ κατασχόπρν), κακούργων, τεττίγων. ἡ 
ἄσπι: χέρχωπες, ποικῖλοι, «ονηροὶ, παν- 

οὔργοι, ὉὉΙ υἱᾶε [π||. ϑαϊάαε: κέρ- 
κωσες, πὰ μὰ δόλιοι, ἀπατεῶνες, χ΄- 
λακες, αἴ, άπερ ἡ ἀλστῆς τοὺς 8η- 
ψατιιοὺς χύνας ἀπατῇ, σοὺς ἁπλουστίρους ς 

ἃ. 9 ""ακίζωσι τῷ δϑν τῶν λόγω. 1, οχὶρ. 
ὥγκτῖλ ΜΒ. Βν βρη πε μανθς πανρῦ δολίων, 
ἀσεταεώιον, κολάκων. ]Ϊ 
“παογνώδης. (σεουροκ εἷσολ ἔν 
δὐχοοάται ἀϊτακσ(υϊεαὰὶ ἤσασιπς. Οἷ. 
Μεγύηϊ: Σιοσὶς, Ῥέν)οϊ. 6. ἢ. νυ. 

ΜΕΣΦΑΖ. 1, φυα ορίένεμηι. 

Ομρης, Ψ. 16. χρυσίον χεοφάῦ. ἘΒσε- 
Βμεαδὶ δου Πεῖπ., κοα οοττωρ- 
Ὥχκα. Ἐρεὰῤ ἰορετυυέ ἴ3» ρὲ τρὰ.- 

ἀίἀεκαμπι καὶ φὰξ, χυοὰ Ῥοδέδα Ἰηϊ:- 
υπι δεῖς ἴῃ κιφάξ. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ, οαρκέ, μγέποἐρόνπε, 

Β 



Κιφαλαιόω. 

« σιεηϊα. τ, οαρεί. Ἰονῖς. ΥἹ. 4. 
ἀκοτίσει αὐτὸ τὸ κιφάλομον, τοβιϊτιοῖ 
ρβϑδᾶτῃ διππιαπι. Νιάρ εἰ Νυμπ. Ὗ. 

. ἢ. ὃο ςοπῇ, ἡ)οϊδυμα δα Αεἰ. ΧΧΙ]. 
38. ν. 1829. Νυπι. ΓΝ. 2. λάβε τὸ 
κεφάλαιον τῶν υἱῶν Καὰϑ,, Δοςῖρβ ϑεη!- 
γπαηὶι δ᾽ Ἰοσυπτὶ Κα δίῃ. ν᾽. εἰ Νύχη. 
ΧΧΧΙ. 42. Νυ. ΧΧΧΙ. 26. λάβε 
«φὸ κεφάλαιον τῶν σχύλων τῆς αἰχμαλω- 
σίας, ἀεὸ ἀνδρώπου ἕως χτήνους, δοοὶρ6 

ὃ ξιμππεαηι μϑϑρώριο ολριϊν (15, Ὁ 
“οχηῖπα ὑδαὰο δὰ ρϑοῦυβ. (οηΐ. Εχ. 
ΧΧΧ, 12. υνὲὴ τὴν), φιιοὰ 10ὲὶ χεφά- 
λαιὸν τα υῃίΐ, συλλογισμὸν ἱπίοσργε- 
(πίυς. --- ΠΝ, ἐπήμρη. Ααὰ. 

σεπ. ἴ. 1. ΧΙΙ͂Χ. 8.1 δα. ΧΥ. 
91. Ααυ. ὅγιηγ). ΤὨοοα. 20}. ΧΙ, 
14. (οπέ Ετδης. υσαυτα δὰ δ. 
Ἰ. ς. «1 Ὠχαδβίιται ἴῃ Εχαρτα. ρῥ. 60. 

᾿ΚΕΦΑΛΔΙΟΏ, δεπιπιαξίηι οοἰϊέρο, 
ς δωπιπιαίμη τεέετο, ἔπ δυπιπιαηι τεάϊσο. 

δίνας. ΧΧΧΙΙ. 9. χεφαλαίΐωσον λόγον, 
δεηυπαίίηι ΤΟΥ βοττηοπεη. Αἀάιι 
ἦν ὀλίγοις σολλά. Ἡδεγοἢ. χεφαλαΐω- 
σὸν, συντόμως συνάγαγε. ϑυϊάαθ: χεῷα- 
λαίωσον, συντόμησον, συνάγαγε. ἴα οἱ 
1,Ἔχῖο. Οὐχ]! ΜΆ. Βγοσα. πἰδὶ φυοὰ 
ῬΙΓῸ συντόμησον ὨΔΌΘαϊς συντόμισον. 

ΚΕΦΑΛῊΝ, οαρμί, ζαείἐσίαπε, ρτὲπ- 
'οερε, οοἦοτε. να." .» ΦαγΌ. Ἠδερταουβ 

ὦ )οῦ. ΓΝ. 15. ἔφριξαν αἱ τρίχες τῆς κε- 
φαλῆς μου. ἴϑυβ εδὲ ἔοστηι]δ τηδρὶ 
Τϑοορίδ 68, α126 ἴῃ ἰοχία ΗρΡΥ. Ϊ6- 
αἴτον: ἑπλογτιεγιπὲ ρὲ οαγηὶδ πιεα. 
Νδῖὴ σατΤῸ 8. οΟΥ̓Ρμδ ᾿. 1. ῬΟΠΙΤΟΣ ῥσῸ 
οαρίίε, τοζαχα Ῥτο ραϑσίβ. ---- "ΓΔ)}» 

ογδες. ἃ Ῥατ. ΤΡ. 12. θδο. οοἂ. Υαξ. 
[πιοϊ]ερσιπίυν Ἀ., 1. οαν δἴοθ τοίπη- 
ἀφ οοτοπδιηοπίοσιιι. οοἰυτηπασυση 
ΒΕΒΘΑΣΏΤΩ, 4.165, 48 Θομρἰοοίθθδι.- 

4 [Ὁ δεπιρεαΐεης ΠΟ] ΤΩ ΠΑΤΊ τ, Τοοίθ 
κεφαλαὶ αἱοὶ γμοίεσδηί. --- ΤΣ »» 

οαἰναγία. Ἐχ. ΧΥΙ. 16. ΧΧΧΘΊΙΙ. 
45. Νυῃ. Ϊ. 8. οἱ 410]. .--- Ἣ:» 

οοἷα. 7Ζυἃ. 111. 15. δες. Οχοι. υἱδὶ 
κεφαλὴ ἀγοεηϊΒ. ἰοοιι αὐηιο πηι πιμηὲ- 
ἐμπι ϑιρτβολγα νἹάδέιγ.--- ΤΣ Ὁ 

Ρὶυν. ργἱποίραίμα. ζοτετα. ΧΙΠ. 18. 
ἐδξοσυνὶ ΡΠ . Ηΐγοιι, 
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α οαρίδε υεείγο. --- ΛΩΝ ἼΩ Ρἱυν. 

οεγυϊραῖδα. θεὰ. ΧΧΥ ΤΠ]. 1. 18... 
1 ϑαω. ΧΙΧ. 18. 1 Βορς. ΧΙΧ. 6. 
- "ΔΊ ΨΌ. ομείοάϊα, ἃ Ἄδερ. ΧΙ. 

6. βες. Οοΐηρὶ. υδὶ χεφαλὴν νἱξίοϑε 
Ῥῖο φυλακὴν Ἰἰο,Ἱ νἱάσίυν. --- Ἵ» 

οὐπια. Νυμ. ὟΙ. 10. 26γ. ΨΙΗ. 28. 
ἴπς. Νυω, Ἱ. 19. --- νὴ)», ἀπέπια. 

68. ΧΙ. Π]. 4. Αρυάὰ 1,Δποβ ηυο- 
406 οαρμὲ ὕτο υἷα Ἀδυὰ ΤΑΡῸ ῬΡοπὶ- 
[, οὖ ἴθι ἢ. 1. χεφαλὴ δπυτηεπάυτη 
οεῖ. --- 18, σωγεπε δοϊωπι. Οπηι. Υ΄. 

12. ὅς. χεφαλὴ οπιπέ Ὠοῖαϊ, γμοα εεξ 
ἐπ δὸ ρένετε ργαείαπς εἰ ετὶριξετη. 
-- "ΔῚνΡ» εἰδίοπεε. συ, Ν΄. 2. 

δρυὰ ϑγιωσωδοῆυτο. όσοι ἩδΡγ. 
ΠΟΠΠ.}] ἮὮ. 1. 1ηἰογρτοίδηζιῦ ΡῈΣ 
»νἱϑποῖρες, ἀἄποες. ΝΊάδ ϑιἰτηοηῖ ἴοσ. 
8. ἢ, ν. -οἼΡΊ; υογίεΣ. 920}. 1]. 7. 

-- υἱβ. σε. ΝΠ]. δ. ὥρϑησαν αἱ 
κιφαλαὴ τῶν ὁρέων, ΟΟὨΒΡΙΟΙΘΌΒΠΓΟΣ 
αεἰρία ταουτη. ΜΊ46 εὐ Χ0ἀ. 1Χ. 
98. ὕες ΟἸ]οεβ. ἰῃ Οεοἰἴδῖ. χεφαλὰς 
δρίων, τὰς κορυφάς. ὕει. ΧΙ. 4. τύρ- 
γον, οὗ κιφαλὴ ἔσται; ἕως τοῦ οὐρανοῦ, 
[υγτῖτα, ου͵π8 γασίϊσειπι ῬΟΓΆησαῖ 
ὑδαια δὰ κα ας 146 Ἕ σεῦ. 
ΧΧΥΠΙΙ. 12. ΨΖυά. Υ. 80. εἰς κιφαλὴν 
ἔάχο μηϊομέσμο υἷγο. Φυὰ, ΙΧ. 95. 
7υα. ΧΙ]. 11. χατέστησεν αὐτὸν ὃ λαὸς 
εἷς κεφαλὴν, Ἦ. 6. εἷς ἀρχηγὸν, αἴ ἴῃ 
864. ΕΧρ]Ἰοδίιν. ΤΉσεη. 1. 6. ἐγίνοντο 
εἷς χιφαλὴν, ἢ. 6.. ὃζ γτηγα. Ιηἴθν- 
᾿Ῥτεϊδίισ, ἄρχοντας, ργίποῖρεδ. ας 
εἰ 7υἀ. Χ. 18. ΧΙ. 8. εἴ οοπξ, ΕΡΆ. 
Ϊ. 22. (οἱ. 11. 10. 3 ϑαγα, 1. 16. τὸ 
αἷμα σου ἰπὶ τὴν κεφαλήν σου, {ἰδὲ ἔμδε 
πιογίεηι ατοεϑειυϊεί!. 6 εἰ 1 ἤδς. 
ΗΠ. 38. 84. 388. Ἐσεοῆ. ΧΧΧΙΠ. 4. 
εἴ σοῃέδσ ποίδία ἴῃ αἷμα εἰ ἔνοχος. 
1 Εερ. 11. 456. ἀντααίδωχε Κύριος τὴν 
καχίαν σου ἐπὶ τὴν χεφαλήν σου, ΤΟΙΤΊ- 
θυ ᾿ϑομιίηυβ ταδὶ ξατλ ἔυδτα ἐπ οα- 
»μέ ἐμβηι, Ὦ. 6. ἐπ ἰδ ἔρεωπι. ΟΟΏ ΟΣ 
Εδῖι. ΙΧ. 25. δὲ ἸώΝ Ἢ ὃν ΟΧΧ 

Τοαάυπίὶ ἐα᾿ αὐτόν. 9 Ῥαταὶ. ΨΙ. 98. 
Νεξδ. Ν᾿. 4. Ρ8. Υ11..17. Ευχν. 10. 
Ῥγον. Χ. 7. Ηδρ. [11]. 19. Ῥβϑβαϊτι. 
ΟΧΥΤΙ. 21. οὗτος ἐγενήϑη εἰς χεφαλὴν 

ἃ» 

ὲ 



Κιφαλῆ. 

« γανίας, Ὠϊο ἔλοίλιΒ εεἴ τι σαρκί απρώ- 
ἔδ, 8. ἰαρὼς απρυίατί:.. ἶρ8. ΙΧ. 14. 14. 
ἀφεῖλε Κύριος ἀσὸ ᾿Ισραὴλ κεφαλὴν καὶ 

οὐρὰν, δυΐετες ᾿οταίηιι5 δὺ [8Γ88]6 
οαρεξ εἰ οσαμάσηε, ἢ. 6. Ῥεπὶμδ᾽ ὀχείεγ. 
»αδεί. ΑἹ. 20}. 1. 17. οἱ ἱπσεῖ; ἑποίη- 
σαν ἥμνν χλεφαλὰς τρεῖς, Θαυϊίεδ ἔδοο- 
τυπῖὶ ΘΟΠΊΓΑ Π08 ἴτο8 οολοχέες. ΟἸγτω- 
Ρἱοάοσιιο: τὸ δὲ κεφαλὰς τρεῖς ἀντὶ τοῦ 
δέταξαν ἑαυτοὺς οἱ πολέμιοι εἰς ἀρχὰς 

ὃ καὶ τώγματα τρία. οὕτω γὰρ ᾿Ακύλας 
ἐχδίέδωχεν οἱ Χαλδαδδι ἔϑηχαν χαϑ᾽ ἡμῶν 

ς ἀρχάς. Οὐομἕον ποίδίδ βυργὰ ἴῃ 
ἐν τε Ροοὶ Πεῦγ. υἦδς ἡ μα ει 
ΨΙΙ, .. 18. 1χῖς. Ογε Μ8. Βγθηι. 
χεφαλὰς τρεῖς, τριχῇ τῳ ἀν ἐμ - 

ὉΜ“ Ομδιά. ἤδη. 1. 28. 82. 11]. 

28. οἱ 4115]. 1 ριον ρτείογοδ σον. 
Χ. 32. υδὶ νεσρᾶ ἐπὶ χεφαλῆς δικαίου, 
αυἱθυθ ὩΪΒΠ τεϑρομάεε ἴπ ἰεχία 

ς εβε., ε ν. 6. τορεῦία ρυίαϊ .186 
τὰ δὰ Ἡ. ]., 4} ογβῃϊηο εἰ Ἴβα δ 
δὶ. Νυτα. ἱ. 44. εθο. οοὰ, Οχοη. 
Ὡ9ὉῚ κεφαλὴ οϑὶ αμοίοτ, ραΐεγ' ἰγίδιϑ, 
8. Ῥοηίϊυς ὑτοὸ φυλὴ, αυοά τε] αυὶ 
1 τὶ μενος πο. Ατοοβ Υ. 11. υδὶ 
πιφαλὰς ἀε δὺο Δα αϊ τ. δύ. ν. 54. 
ἐψεύσω εἰς τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν, τΑΘ ΠΕ Ό18 
68 ἰῃ Ὀγοργίαπι [αυτὴ οδρυΐ, ἢ... 6. 
Δάνογϑβιιβ ἐσπιεΐ ἐρδιῶπ. ὅϑι:. ΧΙ. 1. 

ἁ κιφαλὴν ἀνυψοῦν, αα δοπογέπι εἰ αἰσπὶ- 
ἑαίεπι ουεΐεγε. (οπῖ. ὕεῃ, ΧΙ. 18. 
δι. ΧΧ. 11]. χεφαλὴν αἦρειν, ἰευατε 
οαρμέ, Ῥτὸ εχαϊίατί, αὐ ἀϊυϊίίας εἰ 
λοπονες ρετυεπῖγε. συ ἢ. 11]. 18. 
ὉΌΣ κεφαλὴ εἴδατα ἀ6᾽ πιογίμὲς τ180- 
Ῥαῖΐυγ, (011. 1 Βεορ. ΧΥ ΤΙ]. δ4. εἰ 
2 Βερ. Ι. 18. ψι46 ΤΥΠ]εσὶ ποίϊ. 
δὰ Τότ. Μαρ. Ρ. 597. δεᾳ. ΞΚῖγδο. 
ΧΙ]. 17. κινεῖν τὴν χεφαλὴν, ΓΤίΔΕΤΕ 

ε αἴἰφμεπι, (011. ΧΠ]. 9. εἰ Ῥβδΐμι. 
᾿ ΧΧΙ͂Ϊ]. 8. 9200. ΧΥΙ. 4. δν. ΧΧΥ. 

15. οὖκ ἔστι κεφαλὴ ὑκὶρ κεφαλὴν ὄφεως, 

Ὁ [εἰ Ηερσ. υ͵ν.» χυοὰ ἢ. }. 
ϑεπεηδηι ποίδῖ, Τηλ]6 ῬῈΡ χιφαλὴν 
τοα!ἀϊδθ6 νἱἀείυγ. οΐεβξ ἰδσαθῃ 
απο τοὶ : πεδέμπι εεί σαρμέ οα- 
»ε “εγρεπίὶς ποοεηέις. δ ΕγΟΝ. 
χιφαλὴ, τὸ σύνηϑες, χαὶ ὄνομα, σώμα, 

ψυχὴ, ὕψος. 

2859 Κιφαλὶς. 

“ ΚΕΦΑΛΗ͂Σ ΔΕΈΜΑ, οὐρά »εἰ- ἢ 
ἔφ. Α1.4 Μδος. ΥἼ1. " 

. ΚΟΜΗ ΤῊΣ ἀπο χῃ ΥΣ, οομῶ 
σαρεέϊδ. ὗν . σαρμΐ. 0Ὁ. 1. 90. --- 

ὉΝῚἪ ΓΝ» απρεΐμς οαριδ. 1ιεν. 

ΧΙΧ, 927. 16 εἰ τας. ν, 43. 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ͂Σ, ες. ἔχων χά- 
λυμμα, ἕπ σαρίίε ορεγὶπιοπίμηπι ἢα- 
δέπδ. ")Ὲ}Γ, ορετέμα. Ἐδιμ. ]. 12. 

λυαούμενος κατὰ κιφαλῆς, Ἰυρθη8 ἐπ 
οαρίΐ6 ορετιπιεπέμηι 8. υοδείποπέμηι ἃ 
λαδεπε. Οοπῆ, απ ας βυπῖ 8. τ. 
ἐπικαλύπτω. 

ΚΟΣΜΟΣ ΤΗ͂Σ ΚΕΦΑΛΗΓΣ, ογ-. 
παίμδ οαριε. ΠΩ πῦρ» οριξ 

ρεέσωπι. 168. 111. 28. 

, ΚΕΦΑΛΙ͂Σ, οαρεϊμίμρι, οαρδἐεϊζωνι, 
ἱξ, ΒΥ πο αἀοοθῖοα : υοἰωηιδΉ. γπν δα- 

σὶς. Ἐχοά, ΧΧΧΥΙΙ. 97. 98. --- 
λὰν; » οΐμπιδη, πιαρπμπι. Α4α. [65.᾽ὄ 

ΝΠ. 1. -τ 1}, φψποὶπιῷΖ. Ἐσχοά, ἃ 

ΧΧΥ͂Ι. 89, 87. ΧΧΥΙΙ. 11. --- 
Γ5. οογοπαπιεηέμηι. 1 Βοα.Υ 1. 

19. 30. ϑγτώχα. {6σ. {.11. 92. Αχα. 
1 Κορ. ΝἼ]. 16. 4 ες. ΧΧΙΠΠ]. 17. 
ψυϊρ. οαριείϊμηι. ---- ἜΡΙΟΝ υοἴμηιξη. 

Ἐπάν, Χ]. 12. χεφαλὶ)ς μία, υοἱωπιον 
πρριεαῳ Ῥραω. ΧΧΧΙ͂Χ. 1]. ἐν 

βιβλίου, ἱμ υοἰμπιὲπε ἸΙΌτὶ. 
[πᾶς δρυά. ϑυϊάδηι : χεφαλὴ)ς βιβλύου, 
ὅπερ τοὺς ελημά φασιν. ΑἹ, Ῥᾳ. 1. ς. 
Βαρθηΐ ἐν εἰλητῷ, 4]. ἐν τόμῳ. Ἐυΐδγ- 
τηΐυβ δα δυπάδι ἰοσιτα χεφαλίδα 1Π» 
τοργοίδ[ Υ εἰλητάριον, 8 αὕοὸ Ὠοη 
ΔΌΘυΠἑ οβοῖοσὶ δηῦαυὶ! Ῥαΐγεβ, αυἱ 
ὍΠῸ ΠΟΠΒΘΏδιι ὑΧῸ υοἰμηιέπε νοσδρα- 
Ιψτὰ Βος δοζερεσιηῖ. γΊ46 Ὑοβδίυχη 
ἃ. 1ΧΧ [π|ϊ Ρ. 67. Ἐσοοβ. 11]. 1. 
κατάφαγε τὴν κεφαλίδα ταύτην, 60- 
τηρς πος υοἰμπιεη. ὙΊαΘ εἴ ν. 3. 
ΤΧΧ δυΐοαι υοἰμπιεπ γος α εἰ ῤθοοι 
τε 41125 1ρε15 σαρίξμΐωεπι νὰ] σαρὶ- 

ἐδίϊμα οϑῖ, μακτ μκῃ 8. ΠᾺΡ 161118, 
ἄπο Οοἰυχημδ 8. ΟΥἹπαγὶ, αὐἴυϑ 
ΤΑΘΙ ὈΣΔΠ86 ΠἰὈσοσυμι οἰσουσηνο ἴδ 
σε, ἱπ αυπιπιὶζαίθ δυ8 Παρθραηΐ, 
δὰ τηοάυχῃ νεσασυῖ ΘΟἰυτηπασιιση, 

ὃ" 

ΒΞ 



Κεφουρί. 
«“ 4.6 συ βετεμαμί ᾿γογν κερηλί- 

δας, Ἐχοα. ΧΧΧΨΙΊ. 56. ντΐδ αυθ- 
686 ϑεδιοὶ. οὐ. ση)., δ ἙἘμροῖ. 11. 
9. Αι. .)ε:. ΧΧΧΥΙ. 4. εἐ ϑγιισα. 
Ζεοῖ. Υ. 1. (οηΐες Εὐ]]οτὶ Μ|δβο. 
βίδοῦ. [ζ". 1]. ς. 10. Ρ. 38. εἰ 1,εχ. 
Ν. Τ΄ εκ. Β. ν᾿ - ἤξην ογπαπενέιε, 

οογοπαπιεπέμηε, οαρι εἰμι. 42. Ῥατ. 
11. 14. -- δ» σέθεν. Εχοὰ. ΧΙ, 

16. Νυχ, Π]. 86. ---- γὐῦ γ. Ἐχοά. 
ὁ ΧΧΥ͂ῚΙ. 24. (εες. (κι. ΝΊςο. εἰ ΤὨεοὰ, 
ὉΡ1 κεφαλίδες δυπί οαρέξωζα, αἱ Αγ» 
οἰμίεςε ἸΙοχυαυπέυγ, οοἰμηππαγιη.) 
4 Ῥαγν, {Π. 1δ. 1. 12. 

ΚΗΦΟΥΡΈ.. Ιρεβ νοχ Εἴεῦτ. 
52 ἴῃ βίβαι οομδίῦ. γμίυτ. ογα- 

ἐετε. 1 Ῥαταῖ. ΧΧΥΊΙΙ. 17. υδί 
ψις β'.δοὶ. οὐ. Βοτω. "“Οσπέξεες ν. 

φρουροί. 
ΚΉΔΒΕΓΑ, ψυταῖο, τορυξίωγα. 

4 ἃ Νίορο. ΙΝ. 40, τὰ σρὰς τὴν χηδείαν 
αὑτῶν μεγαλοαρεαῶς ἐχορήγησαν, 86 
δ ξορεϊμγαηι ἵΠονατ ρεττπϑθδηΐ, 
ξηθρτοο δυρφοσ! βηῖ. Ηρεγςοξ. 
κηδώαι, παφήν.. 1,εκ. Ογε}}} ΜΗ, 
Βγοχα. κηδείαν, ταφὴν, ἐχφοράν. Ὗιάο 
οὲ 4 Μαοοδῦ. Ῥ. 10, οἕ Αροϊϊοπ. 
Ασροη. 1,10. ἢΪ. ν. 838. 

ΦΕΗΔΕΜΟΝΙΑ, ομγαίο, σεγα 
αἰὐδοι με τεὶ, 4 Μαος. ΤΥ. 4. εἰ 30. 

ὦ Ῥηοιῖίηο [,6χ. ας. 119. κηδεμονία, ατό- 

γωα, καὶ κηδεμὼν, Φρονειστὴς, αρονοητής. 
Ζοῦαταβ [6 ΣΧ. οοἱ. 1294. κηδοβιονΐα ---- 
Φροντίς. 

ΚΗΔΕΜΩΝ, ομγαίον, γαίογ, 
δεπείαοίογ. 4 Μεοοδῦ. Ι΄. 3. Ἷιεχ. 
Ογεῖῖ ΜΆ, Βγει. κηδεμὼν, εὐεργέτης, 
Φροντιστής. ἩΕσΥ ΟΝ. κηδεμόνες, φροντισ- 
σαὶ, εὐεργίτω, χαὶ οἱ κατ ἱαιγαμέαν 
οἰκεῖδι. 

« δΕΗΔΙΑΏ, ΤΩ, ομγσηι σέο. ὅὶ:. 
ΧΧΙΠ. 18. αρρ. ΑἸ]α, χα) μὴ κηδκίσῃς 
ἐν τῇ ἀπονοίᾳ αὐτοῦ, υὶ τεϊίαᾳαϊ ΠΡτὶ 
ἀκηδιάσῃς Βαρεμ. 
ΚΗΔΙ ΑΣΙΣ, ρράϊαβι2. ΓΙΌΣ Ὁ» ἐε- 

ξιιηεηΐιπι. ὙΤὈεοά. ἔοε. ΧΧΥΠΙ], 
4Φ0.Ν. 1, 
ΦΗΛΙΔΟΌΜΑΙ, φιροιίοῦ. ΓὩ [75 

ΝΊΡΒ. ἐπεῖρηἑ ἀμγο΄ οδάμοον, ἷξ. πιῶ- 
δ 

660 Κηρὺς. 

οδμίορμο εἰμα, πιρ Σ57}0 Ομαϊά. εἰ 

ἃ Ἠαδοίποα ν"ασσωΐανε αἱφυίβοιε, 7 δρυ 
Α]. ετεσω. 11. 42, χεκηλόδῳσαι ἐν ττῶς 
ἀδικίοως σου, νιαοιΐαία εε ἴπι Ἰἰηϊατιῖ» 
ἰδδυδ τυΐδ.Ί Ἠδεγοδ. κεχηλίδωσαι, 
μαμασω. ἴπι Ἐτναβοοῖ δὰ. .6γ. ]. α. 
ΤΆ}]6 ἸορίευΣ χεχυλίδωσω. Ῥτεδίετοα 
αυοηυδ στορευτον ἢ δ. ΧΙ. 38. 566. 
ΟἸΐβ. χαὶ ἐν ἢ ἡ κηλιδιδλή. 
ΦΟΡΡ; ἐπὶ ᾿ἀνύγεαι ἐωμιγα τοῦρϑει- 
ὧδε ἰῃ ἐοχία Ἡδορταῖοο. Ψψεσῦσετη 
Βοο σαυΐτϑ, εἴ π0}}6 ἃ βύερἠδηο δΒο- 
τογίδία τοστένεμι, τορεσγίίον απο 
αρυὰ Ῥ]σποιλ ὧς ᾽ὲΔ Νίοεὶβ ραν. 
θθ04, Β. μάσματος, ὃ «ἄσαν τὴν σγρω- 
τιὰν ἐχηλίδου, εἴ δρυμὰ ϑωθδεθεα Ρ. 
388. 26. τοὺς ἀγιωτώεους τύσους ἐχῳ» 
δωσαν. 

ΚΗΛΥ͂Σ, πιαοιΐΐα. δαρ. ΧΙΠ. 14. 
χᾶσαν κηλίδα τὴν ἦν αὐτῷ κασαχρίσας, 
οΟἸΠθ ἴῃ 111ὁῸ "μασιίαπι ΟὈΪ 6 Ώ8. 
ῳ Ἅαοο. ΥΊ. 45. μῦσος καὶ κηλίδα τοῦ 
γήρως καταστήἥσομαι, Δοοιιϊηδῦο εἴ 
σρμγοδτίμηι δϑιδοίι8 ἤδη. ἈὨς 7- 
Οἴπογε Ἦδες ΥῸΧ ἸορΊ ΟΣ δρυὰ Οπο- 
βαπαν. δας. 6. 4. Ἡδεγυςοῖ. κηλὶς, 
ἕλκος, οὐλοὶ, ὄνειδος, ῥύπος, καὶ εἶδος 
αἰσχρὸν ἐν ἱματίῳ. 

ΚΗΜΟΣΣ, οαημώ, ἢ) πὶ υεἰ οἱπομξ 
ὅεμια, οαρἐδίγισπ. Ἐπὶ αν Αταθῖοο 

᾽ ραρείγαγδ. ΤῊ, λάνμι, ππα 

οι. ἘΣ. ΧΙΧ, 4. ἤγαγον αὑτὸν ἦν κηριῷ 
εἷς γῆν Αἴγυπτον, ἀυοεραηι ἤἰαπι ἴῃ 
ομσμα ἴῃ ἰοῖτδα ΠΕ αγρύδηι. Εε- 
βγεῖ. ἐν κημῷ, ἐν χουρχούμῳ, υδί 8ὅο- 
Ρίμσίιο: ογέε ἰεροπάμπι ἐν κουχκούμῳ, 
ἐπέεἰϊεσὶξ σμοιηιαηι, σμανι ῬῬείγοπδεις 
Αγδείεν (ραρ. 832. οἂ. Βυχτη.) υροαξ, 
ἱπαολίβης, υαε οδίοιψωπι εἰ απριδίδενα 
αὦ ἤογπιαθιν ομομιμετίς. Αὐτίδυντιβ 
Ταῦ. ΠΙ. ν». 311. διῦ αὐτὸν κουχκρύμμεον 
ἔχεν, ὅπου τὸ ϑερμὸν «οἰἦσει τῷ σιὠδίῳ, 
ἸΓ αὑτὸ λούσῃ εἰς σκάφην. (οπίες εἰ 
Μδασα. Ὅλοεβ. ραρ. 279. εἰ Νέασεσι. 
ἔκεκ. Ῥ. δ4Η. -- ούδανωαι. θα. 

ΧΧΧΙ. 19. ἐν κημῷ καὶ χα τὰς 
σιωυγόνας αὐτῶν ἄγξαις, οαπιο οἔ 
τηλχὶ θοσγ οὐπείσίηρα. ἴπ 
ΠΟΏΠΟἮ 5 Ἔχοπιρ δυῖρυς χημῷ Ἰορί-- 
(ὩΣ ἰοοο μοεΐεγίοσζε, ἴδδαυδπι το 

φ. 

ἀ 



Κ πος. 

« Ηεδε, 5. Ααι. ὙἘποσα, Ῥτον, 

ΧΧΡΕ 3. Αρυᾶ ΕΪοσγο στη χημὸς 
ἴπ1Ὸ δ]1α Ἔχ ροηϊΐζιιν εἶδὸς χαλινοῦ, εἴ 
αρυὰ ϑυϊάπηλ, δὲ ἰῃ [ὃχ. ΟΥΠῈ 
Μ8. Βγετα. εἶδος χαλινοῦ ἢ φιμός. ΟΥ̓, 
ϑοδεοδοτυτα ἄς ἢ εἶς. 14. 1. ς. 
13. ῃ. 165. 166. εἰ 181. - γ0. 

οἰαυσίτωμε. Ἐπκοεῖ, ΧΙΣ, 90. ὥννο 
αὐτὸν ἐν κηρῷ, ἐν γαλεώγῃῳ, Ἰοοδθαηϊ 
Ἡ]υπὶ ἐπ ἐποισαῖδ, ἰδ σΑνΘΆ ἔθεσθε. 

ὃ Αἰὰρ Ῥοϊϊας. 1. 148, 
ΚΗΤΊΊΙΟΣ, λογία. "Ὁ)» “μοί, 

δοαίεῦγα, ἐς ἄφμ μοίμδ ΕἸ Ὲ7- 
ἔπι. ὄκμε ὟΡ. 12. Ἰωερεγαπῖ 1}. 

ϑίε ἀποφαρ Υὶ παὐραίτο. “-α 1)» δαγέωϑ. 

Ῥευΐοζοι. ΧΙ. 10. 1 ἤερ. ΧΧΙ. 23. 
ὕσπι. ΤΥ. 12. οἵ ΔΗΒὶ εερίυδ. --- 
7 εἴ 7}: ἙἘσθι. ΨῈ]. 7. 8. ΟὐΣ9 ἢ 

ΤΙ. 5. ὥδπε. ΝἼ. 10. 6ξ αἰδὲ, ---- Ἴ))» 
ε γεφίοπε. Μεῖι. 1Π1. 16. 426. Ἐοτίδ 

ς ὁ μμκίοτὴ 15 τ6ὶ πὸ) ν Ῥγαίεσεδ 

λορίξεε ἀρα ἴπο, 4 ερ. Υ.. 17. αυἱ 
κήδους ᾿πδότοῖκ 46 χαὰὶ ἐλαιῶν, δ'χῈ 
ἀινό ἀκ δἰδο Ἰοσδο ϑἰχῃ ἴεν. Ὑἱρ, 
ἐδ ἐπῶν οἰδϑαείαι. 
ΚΗΡΙΟΝ, ζαυμα. ΚΧ.),}, “δἴοα, εἰ 

τοὶ «γίυσείγε. 1 ϑδτα. ΧΙ͂Ν. 27. εἷς 
σὺ κηρίον τοῦ μέλωτος, τπ ἕναν τὴ 6115. 
ΤΒοοσσῆο (1αγ]1. ΧΧ, 47.) υπὸ νὸν- 
Βο ἀϊοΐξιιΣ μελωκήρω. --- ΠΒ}}» ἀεείν» 

ὁ ἰείώα. Ῥτον. ΧΧΙΨΥ͂. 18. ΧΧΥΊΤΙ. 7. 
καὶ, 1Υ̓. 11. -ῇ Ὑγ, ογπαηπέηένν. 

Εχεοῦ. ΧΧ. ὃ. «. 156. Ταρετυπὲ 
ΝΣ ἘΣ αὐυϊϊαια βαΐπὶ ἸΣΓΕΓΑΓΌΤΩ 

εἴ ἢ, 46 δυπὶ εὐιϑάόη ογρδηὶ. 
ἴάα δα Ἀ. 1. Μομίξ. ---- ην» 796υι: 

πιεϊϊς βμεης, νοὶ: ἐρεισι πιεῖ. Ῥτον. 
ΧΥῚ. 94. κηρία μέλητος λόγω χαλοὶ, 
ἰδῃαύδτη ἔἈνῚ πρα}]}16 σορῖοα θοδ.- --- 
ΘΟ» ΠΣ» ἐεεί σέο 7αυογπι. 

ε Ῥεαῖι, ΧΥ͂ΠΙ. 11. γλυκυρύρο ὑπὶὴῤ 
μάλ; καὶ κηρίον, ἀπ!εῖον τοῖα εἰ ἴα- 
γο. ϑεΐίον δε. ΧΧΈΕΡ. 22. Ἰαχῶν 
εὐ. ΑἸεκ. πληρονομίω μοῦ (86. γλυκέα) 

ἘΣΤΙ 

 ΚΕΗΡΟΓΟΝ, Αν ΟΕ 
8. οοηγεοῖο. 4 Μδος. ΧΙΨ. 19. 

ΚΉΡΟΣΣ, οενγα. 2)» Ἰάσπ. Ῥεδῖχω, 

ΧΧῚ. 15. ἐχενήδη ἡ καρδία μοὺγ ὡσεὶ 
κηρὸς τηκόμενος, ἔλοΐυτα, Θϑζ ΟΟΥ τρίτα, 
ταπαιατη οετα ααοίμείβ. 5: ΠΝ ΠΙΌΘΥ 
Ῥίπάσγια. ορυὰ Αὐδεπαουμο “8. 
ΧΙ]. Ρ. 60]. ὡς κηρὸς ὁδαχϑϑεὶς (αἷο 
δῆτ ἰορὶς δορίηρίυβ ποῖ. δὰ Ηρβ. 
ν. ὁδάξε!) μεμωκηρῶν μελισσᾶν τήχομα:, 
βίουϊ σογα δρῦυγὰ τ6 11 οαγῦπι οοτι- 
βυποίυΒ Ἰἰαυεδοσ. “- ΓΔ» οοῆν 

αρνο. 1685.ὙΧ 1.1. Μοσετὰ Η θα. 
το ϑυρεαπίῖνο Ππαδυιόσυπί, αἰαυδ 
τοί υεγαπε ποὔδοπόια πΟΡὶϑ ᾿σΠΟΒΜΙΣ. 
Βοοϊπαγαιθ (ευΐ αϑοοπετυ ὙΝΤΙΩ κ5 
6. ἴῃ Γε6.1. ἃ) Ἠΐστοκ. Ῥ. 11. 1}. 
ΒΕΥ͂, ε. 18, γῈρ. δ81. δα Πρ᾿ ΟΔΒΕΓ, ΘΌΒ 

ῬΡῸ ΔΤ Ἰερῖθθα [25}, 40 ποίοπε 
Ῥέετβε οεγας οεὲ Αταῦδθε ργοροῖϊ, 
ΠΟΤΘ ΒΙΔΟΙΠΠτηοπίαπι, ἀρρε]ἶοηξ: μ6- 
τἶϊοξ ὕτὸ ὩἼ2 608 ἰεβῖθθε ἼΡ. Ὁ 

μὲ οογῶηε. --- Ἢ) Ὁ» ἔνιαι, οετα, ἃ 
γ᾽ ͵3υο. ΤΒοοά. εἰ ΧΧ Ῥβαΐως, 

ΚΎΠ. 8. Βοτῦχοδα ἢ. 1. μοκυεπιης 
14, ᾳαρὰ ποξῖυα, ξυϊαγατα εσδέ, εἰ 
δδηάοί σὶμι παρερδί : ἰαρεβοὶξ θηΐτα 
ἃ ΟΑΪΟΧῈ οὔτα οἵ σο;συχαι αν. συ 10]. 
ΧΥ͂Ι. 19. δε. ΧΧΤΥ͂, 422. ὑπὲρ μάλ.- 
σοὺς πηροῦ. Ἐογίκεοθ Ἰεροηυνη δεῖ 
κηρίου, αυαοά 41} πρὶ παρεηΐ. 

ΚΗΡΥΥΓΜΑ, ργααϊοαξο, ργάαοο- 
πέρι. πα α 16} ἐποείσεπι. Ῥτον. ΙΧ. 

8. μοτὰ ὑψηλοῦ κηρύγμοσος, οἵρῃε οἷα» 
ποῦ ἴπ ἴοοῦ αἴόο. Μ΄ αϊάδ. ἴαπασι ἀπ» 
δῖτο, «ει κήρυγμα Ἰν. 1. δὰ Σ3}}Ἴ Το 
βατοπάυπι αἷζ, ποὺ ροϊυθ δὰ ΠῚ» 

αυοά 8 ΝΠ ἀεί νδνατίηί. --- δὴ, 

υόΣ. 2 Ῥαταὶ. ΧΧΧ. ὅ. -ὐ ΠΝ. 

φναϊοαίίο. “0. 111. 2. 

ΚΗ͂ΡΥΞ, ργᾶοο. ὭᾺΝ ἰηδη. 

Ηἰρῖν. ρεπμα βεοίονα ἐβεε. ϑηεε. 

Ἀ δ 



Κηρύσσω. 

α ΧΙ]. 48. Ἐοτίδβδο. Ἰθεῦα οοῃἦθο- 
ὈπγΑ ἀυσ ἱκα! 1 Βυῃῖ. .-- 
1}. Ομ. ργαοο. Ὦδαι. 11]. 4. 

Ψίιάδ οἱ δ:ν. ΧΧ. 14. 
ΚΗΡΥΣΣΩ, ΥὙΤΩ, ρτγαοοπίμηι 

ἐχεέτγοεο, Ῥγοομῖδ ἱησίαγ οἰαηιο, υαἷάε 
ἐτοΐαπιο. Ὑλ}ΤῚ ΗΙΡΆ. οοπυοοο. «20. 

ΠΙ.7. -- ΡΣ ΟΒαδ]ά. Αρῆ. θδῃη. 

Ὗ. 81. -- ΠΝ, ΗΒ. ἃ υγνη, οἷαπ- 

45. Ηοβ. Ὗ΄. 8. 70]. 11. 1. βορᾷ. 
ὃ ΠΙ. 15. -- δΡ ὝΔΥΠ, ἐγαπεῖγε 7α- 

οἷο υοροηι. Ἐχοᾶ. ΧΧΧΥῚ. 56. ---- 
δὴ 112» 40 ὑορεηι. ἃ Ῥαταὶ. ΧΧΊΨ. 
9.-- νῷ οἷαπιο. Εχοά. ΧΧΧΙΙ. 

ὅ. 24 Ἀερ. Χ. 20. ΜΙοδ. 111. ὅ. 
τόνον. 111. 1. ὍὉΪ κηρύσσειν ποῖδξ 
ναρηο οἰαηιοῦα υὑοοαγε. ἸΚηρύσσομοω 
ῬΓῸ κχηρύσσω ἰορσίταΓ ἀρὰ Ααυ. 
γι. Τβοοά. Ρχον. 1. 91. ---- ὕοὁη. 
11. ὅδ. ἐκήρυξαν νηστείαν, ργοοίαπια» 

ς γμπέ 8. ῬΕῚ ρεδίδομηι πιαπδαίμπι 788. 
δεγεπὲ Ἰο]υπίατη. [,6χ. ΟΥὙτ1}}} ΜΆ. 
Βγϑυη. χηρύσσειν, βοζν, συγκαλεῖ. 
ΠΑΡΑΓΓΕ ΛΛΩ ΚΗΡΥΆΑΙ, ργα- 

οἱρίο ργαάίσαγε. ὃ) ΑΝ, ἰγαπ- 

εἶχε ζαοῖο υοσεπι. 2. Ῥαταὶ. ΧΧΧΥῚΊ. 
92. 

ΚΗΓΤΟΣ, οείπῳ, δαΐσπα. γγ, Ρε- 
εἷἶφ. ὅοῃ. 11. 1. 3.11. --α 7» δι- 

δὲἑα. ὅονὉ. ΧΧΥῚ. 12. ἐκιστήμῃ δὲ 
ἀ ἔστρωσε τὸ κῆτος. ΨΙαΘΏΓΩΣ χηΐπιὶ 
ΙΧΧ, ᾳυΐα ἢ. 1. 46 τροδυϊ ΒΕΣΊΠΟ δῖ, 
ἴῃ ορ᾿ πίοπθ (οοπῆστηδίδ 118 ν. 18.) 

,, ἔπαθα, ῬΘΥ ἌΓΤῚ ἱπίθ!] ρθη δὴ) 6886 

οὐ δορίδαπι πιατίπαπι, δαηημε ἐπεὶ σπὶς 
"πιαρπιιαϊπὲδ, ΟὉ ἀύδτα 111} τλεῖδρἢ. 
φηρεγδίια τῦῖρυ!ϊ ροβϑὶί. οΐδϑὶ ἴβ- 
τοθὴ αἀυοηὰθ ἢθς νϑυβίο ἱ]]υ δἰ Τασὶ 
ἐχ 00». ΙΧ. 18. 6 αὔο δρρατεῖ, 
ΠᾺΧΧ κήτη ταθίδρβοσῖοθ ἀρρ6]]αβ86 

« οπιπεδ, ημὶ ρμοίεπέα δια ὧὸ γόδογε 
)ειὶ γχεγοοϊιηί, αο ἱπδοίεηίδν δὲ ρεγιη. 
-- ν᾿ δίγεριίυα. Ῥε. ΤΧΙ͂Ν. η. 

ὉΌΪ ἰδτάθη Ῥσὸ τὸ κῆτος ἴῃ 41115 ἸΣοσίς 
τροῖΒβ Ἰεσίτιν χῦτος, ἀ6 αυδτύχη γο- 
οὐτὰ Ρουτηυδίίοπα Ῥθπα ορὶς ΤῊ]- 
Ἰοσι9 ΟΠ 88. Οὐ. Ρ. 215. --- 1. 
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ἄναοο, ἐόνΡΕΝΣ τιαβηκε, ογοοοάμίας, ἂς 
οὐβηϊηο οπέ πιονδίτωε Ἰπατί πίων. 
Οδηθβ. 1. 91. ὅ'γιωμι. Ῥβ. ΧΧΤΙΪ. 
14. Ααυ. [6.5.ὄ ΧΧΥῚΙ. 1. ἔχ. ὙΠ. 
9. Ηερταυ 9ςες. ὅςομοὶ. ΕΖ. ΧΧΙΧ. 
8. ϑιν. ΧΙ.Π11. 80. Ηδβγοῆ. χῆτος, 
ϑαλάσσιος ἰχθὺς παμμεγίθης" δηλοῖ δὲ 
χαὶ ἀσορίαν. (οηξ, ΑἸ] δὰ Επ:5- 
τί]! Ηόχεοαι. Ρ. 98. 
ΜΕΤΑ ΚΗΓΤΟΣ, πιαρπα δαΐκπα. 

Ἰγνῦ, Ἱευἱαίλαη. οὈ. 11]. 8. 

ΚΗΎΨΎΗ ΤΑΙ ὙΠ᾿ ΟΥ̓ΡΑΝΟΙ͂Ν, 
δαίαπα, φια εμδ οαἶο. ἋΣΥ ὙΔ7})» 

αἀ)ωίοτες δμρεγδὶα;, 8. Κζγεἰ ειρετδία. 
Ψ0Ὁ. ΙΧ. 18. ΨΙΔΟ βΌΡΓΕ 8. νυ. χῇ- 
τος Ῥοβῖ 7: Υυρ. φιῖ ρογίαπέ 

ογδεηι, βοῃβιι δοάβι. 
ΚΙΒΔΗΛΟΣ, ομὲ δοογὶς αὐηρχία 

ἐσέ, τι. βιοαίμε, αὐμἰεγίπμδ, πον εἰη- 
σε. νῦν υεείϊπιεπέμνι υατῖξ 

οοηεε πίει. Ὠσδαΐϊ. ΧΧΊΓ. 11]. οὗχ 
ἐνδύσῃ κίβδηλα (ΟἸετοηδ ΑἸοχ. μὰν. 
8305. Βαροῖ ἀμυαεχόνην), ἔρια καὶ λινοῦν, 
ΠΟ ἱπᾶμο5 νοβυσωηθηϊα Οχ ἰδ εἴ αὶ 
᾿πο οομεπιΣία. Μ᾽ ὶαο εἰ 1,ὁν. ΧΙΧ. 
19. ϑδρ. 11. 16. εἰς χἤβδηλον ἐλογίσ- 
ϑήμεν αὐτῷ, ὕτο αὐἀιζίογέπο τοραϊαεὶ 
δυταιβ 1}}}. ϑδδαρ. ΧΥ͂. 9. χίβδηλα 
«λάσσει, αὐὐιμίεγπα ἴοττηδῖ, ἢ. ὁ. 
14οἶα, αυα ῥγαορίοσαα ἰΐα ἀἱσυπέιγ, 
χυοᾶ νἱμι αἀἰν!ηδη ταθηθδηῖιγ. Ναὶ 
ΟΡΡοηΐζωυσ 11118 ὁ ἀληϑινὸς ϑεός. ἴ,εχ. 

γε] Μ8. Βτοτω. χίβδηλον, ἀδόχιμον, 
γεν, ἀκάδαρτον. Ἡεδγοϊι. χιβδηλιῶν- 
ψαρ, ὠχροὺς, ὑπὸ τῆς κιβδήλεως ἐνοχλου- 
μάγους. ἔστι δὲ κίβδηλις ἐν τοῖς μετάλ-- 
λῳς σχωρία, ἀφ᾽ ἧς Ἰπαμφύλιον κίβδη.- 
λον, μοχϑηρὸν, φαῦλον, ψεῦσμα, νᾶϑον, 
ἀδόχιμον. Ατεςῖθ οἴίαλ χεκβδηλευ- 
μένοι οἱ κίβδηλοι ἀἰςιϊ πωπιριὶ αὐἀπμέε- 
γὲπὶ, αὐἱρυ8 ν]1ὰ5 τηοία τι ογδξ 
δατηϊχίυτη. Ὑ᾽ὰ6 Βραηδεοιίυνη δὰ 
Ασιδίορῃ. ἤδη. ρ. 8308. 

ΚΙΒΩΤΟΣ, αγοαᾶ, οἱξία, ἰΐοτη πᾶ- 
υἱδ, παυὶϊρίιπι. ϑυχιίίζυς (6 ἀγοα 
Νοξ, εἰ ἂς ἀαγοα Κεάετὶς, ἰζοτγαηυα 46 
οἰδία ἵπ ἐεηιρίο ἰοτῆροσε τορὶβ «]οϑοὲ 
οἴ βιυπηπιὶ Ῥομ  ῆς!8 (]}οἰδέε. ἀπ 

ἸΙάθσηὺ. Βχοά. ΧΧΥ͂. 10. 4 Βεοσς. 
ΧΙ]. 9. 10. εἴ ΑἰΠθὲ δερῖμ8.--- 75 Γ, 

χ 



Ι 

Κιγωλιδωτὸς. 

« παυ;. ὅτι. ΥἹΙ. 14. 15. Υ1]. 1. εἰ 

ἰδὲ δ 'αυοῖε8. Δάαθ κυ. ϑγιππι. 
Εσχοα. 1]. 8. 9 Μϑδοο. 1]. 4. ὅ. 

ΚΙΓΚΛΙΔΩΤΟΙΣ, οαποοϊαίμ. 
ΓἼ32}» χεϊομίμηε, οαποῦῖδ, ορῶξ 

Ῥίοχιμε. Αααϊα 9 Βερ. 1. 9. υδὶ 
ϑοβοίϊϊοη πὰ (οά. Βερ. ἐστι δὲ οἶκος 
ὥρῳ ϑέρους ἐσντήδεος, ααοα τα! ρο- 
[105 δα ὑσερῶον ροΤΌ ΕΓ ν᾽ ἀδέίαγ. 

ΚΙΓΚΛΙΣ, οαποεῖϊ,. δὰ» ὑέ8- 

ὃ ἐδιΐωμ. ϑγτυβ Ἐσοοῦ. ΨῚΠ. 16.Ψ 
Ντα θ6Π6 101 ῥτὸ κυχλύήδα ἰοροπάττι 
ϑυρίοδίυν χιγχλίδα [,. ΒοΒ Ῥχτοΐερ. 
ἰπ ΧΧ [Ιηΐξ, οᾶρ. 8. δὲ Μοηῖξ. 
ϑγγυ ἱΡ. ΧΙ, 7. 
ΚΙΔΑΡΙΣ, οἱάδαγίΣ, ἐαγα, ρἱϊδια 

γερίμ. ΓΥΜ3)Ὁ» Ῥίυγα 5, ἐέαγα, 

γν οαρεία ορεγὶεπίωγ. Ἐχοα. 
ΥΠ1|. 86. ΧΧΙΧΣ. 9. εν. ἯΗΙ. 

18. -α ΠΒΟΤῺ, ἑαγα, οἱάδαγὶα, 7 4- 

ὁ οἷα, φια οαρεΐξ οδυοϊοεδαξι» εἰ οἱγ- 
ομβραδαίεγ. Ἐχοὰ. ΧΧΥΤΙΙ. 4. 
8ὅ. ἴεν. ΧΥ͂Ι. 4. υὸἹ᾽ ϑςοδο], ἐν δὲ τῷ 

. λέ ἀρδμῷ λᾶς λέγει τὰς κιδάρεις, δὰ 
αποά νἱάεπάυδ εϑὲ ϑομασδηρογρίυβ. 
σε. ΧΧΙ. 25. Αἀαε ϑδζωδλσ. 
Ιβνῖ Υἱ11. 9. ὯΌΣ ἰδηθη νοῦθα ἐπὶ 
τῆς χιδάρεως (χυοτατα Ἰοοο ἰοσοηυτη 
εδἴ ἀντ) τ. χ.) Ῥσοῖβιιβ ασρυηροηάα 
βυηῖ, ἐτδπ8]5ῖ8 Ὠσῶρα υς 6 Ὠοΐδ 

ἀ ἀποττιηι οοἀα, Εδρ΄. τι8]6 ᾿πιο ] θεῖα. 
γιά δὰ "ἡ, 1. Μοπίεὶ. --- ἼΝΕν ογ7- 

παίμς. ἘΖοςος. ΧΙ. 18. -- ᾽ν 

ἔαγα, οἰἀαγάε. Ζαεαςοϊι. 1Π|. ὅδ. ---- 
ἸΤΎΣν» οογόπα, ἀϊαάεηια, οἱάατιδ. 

ϑγιηπι, 166. ΧΧΥΤΙ]. 56. Ψίάα εἰ 
ψυάία. ΙΝ. 19. ϑιγαο. ΧΙ. 14. 
Ἠρφεγοῖ. χύδαρις, αἴλος βασιλικὸς, ὃν 
καὶ τιάραν, ὅφιοι δὲ χήταριν διὰ τοῦ τ. ἢ 

, ὃ οἱ Ἱερεῖ; φοροῦσιν. ἴ6χ. (γ- 
ε ΠῖΠ Μ8. Βαγος. οἱ Ῥβανοσ. χίδαρις, 
σοίδεμα χεφαλῆς εὔχοσμον, δὲ οὗ οἱ ᾿ε- 
ρἧς τὸ παλομὸν ἑἐκοσμοῦντο. ΟἿοΒ3. ἴῃ 
Θεία. 
νοὶ. Χ. Ρ. 64. χίδαρις, εἶδος καμελαυ- 
χίου (ες. χαμελαυκίου αχ, ἘγτΩΟΪ. 
ἱποάῖο Β10], ὉΠετα)θοῖ.}, τιάρας. 
γεῦρα, αὰαδε Ῥγοθάιῃί: χορυβάντιον, 
περίγεμα, χεραλῆς, ρατίίες δα νοσθιλ 
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δρυὰ Ἑαδρσίουχα ΒΙΌ]. Οτ.- 

Κρωδυνεύα. 

πόδαρις Ῥετίζηοτα, ΘαΣβα 6 ΘΧΡΟΠΕΙΟ ᾿ 
νάθησισ. Νδσα ἑντιον ὨΘΌ ΕΠ 
δρυὰ ΧΧ οσουττῖῖ. Εἰ ἴῃ Εἰγ- 
ταοΐϊορσιοο Ουαϊδηο κίδαρις αἰτα τον 
ΘΧΡΟΏΪΡ σερίδεμα (ἴῃ Εἴγτα, ΒΙ}]. 
1118). πλδ]θ βου ρέτυν σεφρϑεμα) χε- 
φαλῆς εὔχοσμον, καλὸν, καλαμαύχιον (]. 
καμελαύχιον). ἘΠ᾿ αυδηνὶβ 'ἴπ 1,6Χ. 
γε ΜΒ. Βγϑ. χορυβάντιον οἴίατα 
Βοοῦβέτα Ἂχροπδίαν σιρίνρα χεφαλῆς 
εὔχοσμον (Μ8. νΙϊοδα : εὐχόσμου), (Δ- 
ἸΏΘΏ ἢ ἔοτί εχ εὐιβιιοαϊ ρ]οββ8- ς 
ΕΟ ᾿Ἰπβοσία δβηΐ, 'ἱπ 410 ρμοβίθυϊοσοϑ 
γοςῖβ χίδαρις ΕΧρ]Ἰοδίίοπαβ, υὐ ἴῃ 
Ἑοοα, ΕΔ οἴδπο, ΒΌΡΓΆ ὈΥΊΟΓΟΒ ἔπ6- 
ταηΐ βου ρίβθ. Ρίυσγα ἀ6 ἢδὸ νοὺβ 
υἱάς αρυὰ Οτοὔμυται δὰ ,} 0611}. 1]. ς. 
εἰ Ἐεϊαπάσμα Ὠ1868. Μ|806]}, Ρ. ἢ]. 
Ῥ- 160. 864. 

ΚΙΘΑΡΑ, οἴλαγα, ἐπείγιηιοηέμηςι 
γρεδίομηι, 1)» οέλατα. αεη. ΧΧΧΊ, 

27. 4 Ῥαγ. [Χ. 11. .00. ΧΧΙ, 12. κα 
οἵ 8110] βερίυβ. Αὐαδβ ιυταγηδοῆ. 
Τμοοάος. 1 ὅδ. ΧΥῚ. 16. Αᾳυ. 
Ι Ῥασ. ΧΧΥ͂. 8. --- δὴ.» παδίιωη. 

Ρᾳ. ΤΧΧΧ. 2. -- ΠΣ ρεϊεαίίο 
υἱάξωμηι. 5700. ΧΧΧ, 9. -- χ)υν ογ- 

ζαπεπι, Οεῃ. ΤΥ. 10. ΑἹ]. Ρ8. ΟΙ, 
4. Βγτωϊωδοῖ. 900. ΧΧΙ. 12. --- 
ΟἿ Ἵν» (Βαϊ, γδῃ. 111. ὅ. 7. 10. 

16. 1 Μδος. ΙΝ. ὅ4. δὰ αυθηι 1ο- 
συμ νἱὰ. Μιομδδ8. γ᾽ αυοαυς, 
πῆγα 8. ν. κονύρα. 

ΚΙΘΑΡΙΖΩ, εἰλαγα οαπο, οἰδδα- 
γαηι ρεἶδο. Ὡ» ΡῬΙΙ. ρεῖφο. [68. 

ΧΧΙΠ]. 16. 
ΕΙΝΑ'ΜΩΜΟΝ. 6 Κυνάμωμον. 

ΚΙΝΔΥΝΕΥΊΏ, »ρεγιοίξον. ΨΠ, 

οορίίο. 7οτ. 1. 4. τὸ σλοῦὸν ἐκινδύνευσε 
συντριβῆναι, ῬοΓΙσΌΪυγΩ ογαΐ, πα ΠΔν]8 
οομεπρογοῖασ. Βοπθ αυοδά δβεῃ- 
ϑυω. Οοηΐεν Αος. ΧΙΧ. 27. --- 
ὐρ) ΝΙρδ. ὁ ζῇ» ἐγγείδου. 168. ἢ 

ΧΧΨΥΤΙ]. 18. Κεία ἀε ἄδτπμο εἰ 
Ἔχιο ἴῃ 5. 5. δά θεὶ βδιὲϊ8 ποῦ 
εδί. -- 2} Νιρὰ, ρεγιοζέον. ΟΟΒεὶ. 

Χ. 9, -- 120 φτνοβοῖο, με ἑαίεπι 

ἢ 4 



Εὐδυνς; ΓΙ ο κΚηός 

α μεγοὶρίσ. Ἐοοῦ. σὉ. ΧΧΧΈΕΥ. 9. 
πρὶ τϑερὰ : οὔ κρδινούδει ἀνὴρ ἐν τῷ 
εὐδοχιμῆσαι αὐτὸν μετὰ ϑεοῦ, ΟΧΙἴοης 
ΒΟΣΒΌΣΩ ΟΟΣΣΈΣΊΌΤΩΙ εἰ, χιίδτλ ροόξιι- 
δι ἰεχίι5 Ηεῦτ, τνὶ ἸΘαῦν  πωΐ- 
ἕανι εα γεϊρίονε τὰ εγβὰ θεν 
ἄσιο μὐδἐξαίενι ρμεγοὶρίί, Ἐοτῦαπσιο 
ἴσπαδο πΒοεϊθεπάπκη εὐ ; οὐκ ἀκηνδον 
παῦσε! ἀνὴρ, πὸπ αὖ οιαπὶ ρόγιομίο αὉ 
Βιαΐο ἰδδεν ογὶξ ἄόμιο, καὶ ᾿]υὰ οὖ 

ὃ δῃΐε κχηδυνεύσει γεοῦδυδ ἰο]απά στε 
οϑὲ δεηβι εοάεα. Αὐδογυηὶ χείάσοην 
Ομαϊά. ΩΣ Ῥενιοδέαγί, δΘοὰ εἴτα 6χ- 
ὀπιρὶο γίοραπίε. δ.ν. ΧΧΧΊΨ. 19. 
“«λιονάχις ἕως ϑανάτου ἐχινδύρευσα, 8:6- 
Ρἷὶὰβ ὑπαυα δὰ πιοχίδηι ἔπ ρεγίσμίο 

᾿ ΚΙΝΔΥΝΕΥΏ Τῷ" ἸΔΙῺ ΤΡΑ- 
ΧΗ Λῷ, ἢ. 6. ἐπ υἱέα μεγίσμΐμτη υεπῖο. 
ὉΝΊ ΓΝ Δ» οὐμάεπιπαγε οαρυΐ. 

ὁ ὅλῃ. 1. 10. βεο. Οίβ. αἰδίὶ βδῆδ βϑῃ- 
βύτῃ ἘΧργαβθουηῖ. 

ΚΥΝΔΥΝΟΣ, ρεγίξαϊίκηι. ΤῸ Μ» 

»εγίομίωνι. ϑγτωτη. ἤὥσθπ, ΧῚ 11. 4, 
- “ΠΡΥΡ» οἰ αἸΒΟΤ. Τμοοα, «}6Γοτη. 

ΧΙ͂ΠΙ. 3. δεῖ. ροτίοι!! οἰδοῖια 
ἐβέ οἰώποσ. Νοπ μοέξαπι ἐἐβαθ ἢὸ 
ΔδΙ ὨΣΊ, ααἱ τοσοιῃ αρδυνος ἀροὲ 
Ἰμοοῦσιί. ῥοϊίπ5 δῇ γὴν Υ. δ, τοίδ: 

ΤΌΠΟΔΙΣ εϑόδ αχἰβἐΐτπαπί. Μ]ὰ6 δά 
ἐ ἢ. 1, Μοηίξβαουο. -- πὸ ρ, απηριϊδίϊα. 

Ῥε. ΟΧΊΨ. 35. Τοῦ. ΙΝ. 4. ἀοίοτεε, 
μαῖα. 

ΚΙΝΕΏΣ, πισῦδο. ὧν» ΟὈ ΙΠιΟῦΘΟΤ.. 

Αι. Ῥε. ΧΥΤΙ. 8. ἐκινήθη. --- μόνη 
ΗἸΡ". ἃ .}5Π».;εεπο. ΑἸ. Ζυὰ. ΧΧ. 
57. ἐχινήϑη. --- ΟΡ, ΗἰΙρἢ. 8 Ὁ» 

ασίίο. ὃ . Ἐχοὰ. ΧΧ. 25. 68. 
πον 9.,.ὕςς ἸΣΆ ΗΙρῆ. 8 Ἰῦν 

οοημημούεοῦ. Δαι. ἴε8. Κ΄. 25. ἐχινήθη. 
ε-- 5123» λοόποτο. δι. ΧΙ. 38. 560. 

ΟἸ 8. υδὶ ἰαθθη μτῸ χνήσει Ἰερεη- 
ἄμστα τιμήσει. -το [δὴν γιουδο. 168. 
ΧΙ,1. 7. -- υὐὴξν ἴῃ ΗΕ. τευδδγε 
αοῖο, γεπιούεο, ἀπιουεο. Ῥτον. ΧΥ]]. 
18. οὗ κινηϑήσιται χαχὰ ἐκ τοῦ οὗκον 
αὑτοῦ, Ποη πιουεδιιπέμν, νοὶ] γεοεάομέ 

πα ἐχ ἀοιο εἰδέ. Ῥχδο οἱ Νασε: 
ΧΙΨΡ. 44. ἴεβ. ΧΧΙΕΙ. 45. ΣΤΥ. 
7. --τ ἐγγ, ἐπιρεῖϊο. 7190. ΧΠῚ. 45. 
ὡς φύλλον κινούμενον ὑπὸ ἀνέμου. νυ.» 
θεπα : δέοι ζοίδεπι, φμοά υεπίο ταρὶ- 
ἐμ. Ναΐη πνεσϑω,, δδῖ ἢ. 1. ἐδ ἔροω 
ὅν0 πιουστΐ, γα. ---ἰ Ὑ»» ΘΑΡΌΥ, ἜΥΤΟ. 

1 Βερ. ΧΙΨ. 15. 7ετ. ΧΥΤΕΙ. 16. 
ΧΙ. 17. κπνήσατε αὐτῷ το χυή- 
σατε χιφαλὴν ἐα᾿ αὐτῷ, τηονοῖδ ΒΌΡΟΣ 
1Ππηθτα σαρυΐ, Ν. δ. ἐννέείε, ἐδκάεέε. 
“α΄ δὴν ὕμο. σδπὲ, ἢ]. 17. ΤΥ̓΄ 6. 

κρηϑῶσ αἱ σχια, Νίυτῃ ἔδείακορ. 
Ἰεφεπάυπι εδὲ χλϑῶσιν) δαξ νεσίβῃ- καὶ 
ἄμμι: τ τ Ὑκρδμμθιτμαν β, ̓,, 6. 
ἡιρίαπε θ᾽ ϑγταν. Βαρεοῖ κλι δῶσι. --- 
ν55ι ΡῈ)» Καὶ εἰ Ητ!ρῃ. ΧΧ 

δες. ες. ψυά. ΓΧ. 11. 2 ὅδπι ΧΥ͂. 
20. κινήσω σε, ταονερο (6. 3 Βερ- 
ΧΙΧ. 21. ἐπί σοι κεφαλὴν ἐκίνησε ϑυ- 
γάτηρ Ἱερουσαλὴμ, γῬὸϑὲ ἐξ ἐαραυΐ τπο- 
ἐπέαδιὲ ἩΪτσδοῖγτηα. Ψιάᾶδ εἰ ϑγτη- 
ἸΠΔ0ἢ. δὸ ΕΧᾺ δῦ. ΧΥΙ. 4. υδὲ 
ὀπη χατὰ οἵ ἐ4) δοπεϊρυϊζυςν, 6. ἃ 
ΥΧῚ. γ. Ὑεεη. 1]. 156. δὲ οομδν 
Μαεῖθι. ΧΧΥΉ. 906. 7εν. ΧΙΨ. 10. 
ἡγάδησαν κινὶδ πόδας αὐτῶν, ἐμδενπῖετ᾽ 
ἀϊξυασιπίγ. ἈΑἀᾶδ Ὑπεσάσι. [68. 
ΧΧΙΧ. 0. υνὴὶ χροέχϑαι δεῖ εὐτγίογιης 

αεη. ΧΙ. 2. ἐν τῷ κινῆσαι (ος. σύδως.. 
Οοπέεν ποδία ἱπ αἴρω εἰ ἐξαίρω.) 
αὑτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν, οὗὐὔι τπονοστοηξ 
Ῥϑάεβ, ἢ. δ. φγοἠβοϊδοετένίν 80 οσὶ- 
δηΐῖθ. Ὑ]ὰ6 δὲ 1014. ΧΧ, 1. ἴεα, 
ΧΧΧΠΙ. 30. --- ὌΝΘ᾽» ἔέγτογε 

αἰβοίον. ἴδαπ. Ἡ]. 8. 5οο. Ομβ. ἐκινήϑιη 
μου τὸ σνιῦμα, ἐέγγογε αἰεοίμε δωνε. 
ϑυροίδηείνυμι κύημα ἀυοαυς ἂς 
ονεπὶ σγαυΐ απὲπιὶ οοηεσίίοπό ἀϊοῖαν 
(εϑίε Ἡδεγοο : χνημα, πόηδιι, τα" 
ρβαχὴ, ὁρμὴ, χόλος, κότος, ἢ ὀργή. ἰπσσοι 
"ΜΌΝ ϑγηῖτ. Νδθμπι. 1. 56. να χ 

ΗἩεῦτ. Βαρεῖ φυοααο ποείσπεπι αεζδ- 
γεπαξ ἴῃ 1. Ομ. αυδπὶ ϑγτατηοῖ. 
δπ6 ἀυδίο Ἀ. ]. Ἔχρσίπιογο νοϊυϊε. 
-- ηὖν γεσεάο. 4 Ῥαν. ΧΧΧΥ͂. 16. 

οὖκ ἦν αὐτοῖς; κινεῖσθαι ἀκὸ τῆς λετουρ- 
γίας, ἤοῃ Ἰοϊξαμι 1116 οὐδὲ τοόσεγε 

Γ 



Κέημα. 

α δὲ γεὶ γευειδοῦο ἃ παϊιδουδῥϊό. ---« 

οἀὐολῆο. “αν. ΣΧ. 4. --- Ἄ Εῦ, δμίϊιο, 

εὐπλδιο. ϑγτηπε. Ῥά. ΧΙΙ͂. Φ, οΧ 

ἀκα 1. ΑΡΆΡ. δὴν, λαν μμμὴ 

τιουετὶ, αείπατε. ---- Ὁ“, τέρο, πε 

“που. ὕεῃ. ἢ]. 14. ἐρπετγὸν κινούμιο- 
γον ἐπὶ τῆς γῆς, ΥΕΡΌΪΕ, πυρά 86 τηῦ- 
γεΐ ἴῃ ἰεστα. Ὑι Δα εξ ν. 21. ὅδη. 
ΥΠΠ. 17.19. ΙΧ. 2. Αἀάε ἅψαι. 
ὕεῃ. 1. 238. εἰ ὅγταμι. ᾿διὰ. ν. 80. 

-- Ὁ. ἰάετη. Οδῆες. ΥἹ]. 21. 

Βατγυςΐῖ. 11. Φ6. Ὁ] κινεῖν ἀπὺ τῆς γῆς 
θεῖ ε ἰεγγα ο)έσεγε, ἐπ ἐαεῥετα πειίετε, 
ἐσρεΐϊεγο. 1 δος. Χ. 74. ἱκινήϑη τῇ 
δκωοῖρ, Ἀ. 6. ἱπϊσέρτεί ὅ'γτο: ἐγαίωδ 
εἰ οὐπεπιοίμε εεἰ απέπιο. ἴδε. απλνοὶ 
οὐὐιποίοπε Ἰεσίτυς αυοαυο Ἐδίδοχ, 
ΠῚ. 7. 4 Μδοολρ. 1. 958. χρνούμονοι, 
οσαοῖξ, μηερεῖει. 
ΚΥΆΗΜΑ, φιοίμΣ, ἐμηείπι. ΠῚ 

ε ἑομυποῖο. Τοοά. ἴο85. ΧΧΥ ΤΠ]. 10. 
1 Μαες. ΧΙΠΠ. 44. ἐγόνειτο ἡδημα μυέν 
γω ἐν τῇ αἴλει 4 Μδος. ἱ. 35. Ηξέ. 
χημα, χίνησις, ταραχὴ, ὁρμή. 

ΕΥΤΝΗΣΙΣ, πποίξο, οοηκηιοίδο. ΣἽ Ἵν» 

εὐφενιοῖο. εν. ΧΧΊΧ, 18. --- 1"), 
ἀφίαῆο. ϑγτοτα. οἱ 1,ΧᾺΧ Ῥραΐπῃι. 
ΧΙ. 16. -- Ἴ.}» πιοίτεδ, σσπιπιοίίο. 

2οῦ. ΧΥΙ. δ. -- Τα Ὁ» ἐτοεϊϊεκέϊα, 

οὐἶομάο, πεα)εείας. Βγιητιδοῖ. 20}. 
ἐ ΧΠῚ.11. ϑαρρὶε μοεῖ ὩΝ Ὁ το- 

ὅδῆὶ Γ2)ἢ.- (Θαΐ εἰεναί σαραΐ σι" 

στ, ἱΒ οὐέαϊηονές 66. ἴ,ϑί αυο- 
{6 Ῥοθδεξ. δίνηας. (ετίθ δρυὰ 
ΙΧΧ τερεσίξυν ἡ ὅδω. ϑεά ορείδξ 
δυὶς οοπ)οοίαγεο διοίουαβ γα] ρ δῖ, 
αυὶ αθδῖ: δ σέξπε, μὲ :ε οοτππιουεγέ, 
ἐιγδαδιέ υὐε. ἜΝ δρσα δ. κρδϑ 
Ροες γα Ὁ}: -- [χῳ» ἰάετη. ὅϑγυσμι. 

205. ΧΙ. 16. ὑχὸ τῆς κιήσιως αὑτοῦ, 
εὖ εέ εἴεγεπίε αμὲ πιουεκίε. ϑαῃ- 
ΒΌΧΩ ΟΧΡΥΟΞΕΙΙ. --- πον ἈΟΥΤΟΥ. 

Ὑμοοά. 168. 1.1. 22. ὙΙάο εἰ βδρ. 
γι. 94. 2 Μαος. Υ. 3. 

ΚΙΝΗΈΤΙΚΟΣῚΣ, σμὲ νιουεπαξ :ε {6- 
εμἶίας ἱπεεί, πιοδίϊι, οεἶεγ. ΘαρΟΝΙ. 

Κυνύραι. 

Φᾷ, γπαυε παρα δύο τασι α χήν 
οτηχε ταῦτ τ ΒΊ ΠΟΥ δαρί θεῖα, 

ΚΥΝΝΑΜΟΝ, οἵππανεοηδηι. ΔΡ 

ἉἾΏ. οαίαηιια οὐογαΐνμ δοπει5, Ὦ. 6. 

᾿ρδμμξ ΑἹ. 3εγοι. ΥἹ. 90. οπῇ 7 
ΟΟμΑσ Ομδηδδῃ {,Ὁ. 1]. ς. 8. Ῥ. 

193. 
ΚΙΝΝΑ' ΜΩΜΟΝ εἰ ΚΙΝΑ' ΜΩ- 

ΟΝ, οἰππαπιοσσπ. Νοη εἰ 1116, 
αἴ νυϊφὰκ ρυϊεῖ, αὐ Ῥαβδβῖτη οαποῖϊα 
ἀιοϊξατ, φκα ἔοπρε ῥτγείδοδῖεις εεί εἰ 
γαγα, οἱ οἶἶτη, αἱ Οδϊεηυβ Γ[{Ὁ. ἵ. 
Απδάοίοτατι ῥσορανῖέ, πὶ ἵταρετα- 
ἰογάτα ἀππίαχαϊ βάγιϊβ τβρετῖσι ρο- 
[αἱῖ, δε οεἰ ἔτι οἶδ οογίεχ, αυἱ ΠῚ κ 
Ῥδζνϑίη δδηιϊ δίοση δαρδοῖ οὔπὶ ς8- 
Π611Δ. Ψιὰς Ὠίοβοοσ. [1Ρ. 1. ς. 15. 
ΤΒοορῆν. [,Ὁ.ὄ ΓΧ. Ηἰδι. ΡΊαπι. ἣ 
ὅ. ἱπιὰοτ. 10. ΧΥ͂ΤΙ. Οείχαᾳ. ς. 
εἴ Ρ) πίσσα Η. Ν. ΧΙ]. 10. ΤῊΣ 

"2, οαἴαπιις οὐογαίμε ὄοπες, Ὦ. 6. 

ορίμημα. Δετετη. ΥἹ. 90. --- ἼΡΡΣ 

Ἐχοά. ΧΧΧ. 48. Ῥχου. ΥΙ]. 17. 
Οδὰί. ΕΥ̓. 14. Ψιὰο οἱ ϑιν. ΧΧΊΥ͂. 
17.  Ἡειγεὶ. κιννάμοιμεον, ἦν τῶν βα- 
Τῶν ἣ τῶν ἀφρωμανιιδν, λβάπον, καὶ 
ὄρνις, καὶ «(ὰ εὐωδιντάτη. ΡΊυτα ὧδ 
Οἰππδιηοῖηο νκίο ἀρυὰ Ηπ]ονατα 
ἜΝΕΣ ἘΠΕ Ρ. 440. δοθῆ. 

τδτα. Νοῖ. δὰ Ψοβερὶ.- 
ΤΑ. 1]. ο. 8. Ρ. 160. 

ΚΙΝΥ͂ΡΑ νοὶ ΚΙΝΝΥ͂ῬΑ, ἱπείσιι- 
Σποτιζοτη τους. Ἐπὶ ἰρθα, υἱ 
νἱἀοίυΣ, νοχ Ποῦσ. 5} ν οἴλατα, 

σαὶ τεθροπᾶάσθε 1 ὅδ. Χ. ὅ. ΧΥῚ. 
16. 428. 4 θαι. Ί. 56. Ὑίας εἰ 
1 Μδες. 11]. 46. ΙΡ΄. δ4. (χϑϑάραις, 
κύραις, ἈΝεθεῖο ἴατηρη, δὴ ὨΟῺ 
κϑάραις ρἰοβθεταδ εἷϊ δᾶ ἐχρ] Ἰοδη- 
δια νοσεῖ πηι ποίδτω χινύραις, 
δῖ αἰδίυδη Ἴγτη 510, δ᾽ ἴογαμι ΔΙ ΠΘΣΙ8 

161 6886. Υ'΄. Βοϊδηα, Τὶ θβοσί. 
Υ. ἀε Νυχω. ϑδιωδυῦ. Ῥαᾶβ. 211. 
1 Μαος, ΧΙΠ]. 561. “οθερὰ. Α. 
Π. 19. 13. Ηδεγοῖ. κούρα, ὅ ὄργανον 
μουσικὸν, κάρα οἶἰκερά. (ΟἿ. Βοοδατνε 
Ομαηδη ΠΡ ΠῚ ας. 7. γ. 808. 
ρδδοιῃ. ἴῃ (ΟΔ]] τη. . 60. ὃς 
Ησερομεὶ. εἰ ὕτωο. δὰ ὅϊ:. ΧΧΧΙΧ. 

δι" 



Κιρνάω. 266 Κλάδος. 

α 397. υδὸὶ εἰ ἀξ ν φἰτορ] οἱ δὴ ραπιπο δαποία. 1 ες. ΧΥ. 15. Ἐοχέββεθ ἢ 
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αἴτυτα 8 ΣΙ απ άυμι 51, αἰσρυϊαί. 
ΚΙΡΝΑΏ, τπίδοθο, ἱ, ᾳ. χρράω οἷ 

κεράγγυμι. ἸΟΌ: ἰάεα. 8. ὉΪ. 10. 

αύμα μου μτὰ κχλαυϑμοῦ ἐχίρνων, ἨὈο- 
ζαχῃ τηθυτα οἴ ἸΔοΥ τη δ τι δοεδαπηι. 
ἩφογοΒ. χιρνῷ, οἰνοχοεῖ. 

ΚΙΡ ΡΟΣ, Μιίυμδ, βαυμε. ἸΞ 

Ααυ. Ρχον. ΥἼΠ]. 19. εἴ 1ε8. ΧΠ], 
19. 8βες. ΗἸγοηγτηυσα. Ααυ ΐα β᾽ πη 
ἀυρῖο ἐγδηβευιις συῤῥόν. Ψιάα δά ἢ. 
1, Μοπίδυς. Ηεβγοῖ. χιῤῥὸν, αὺρ ἐρυ- 
ρὸν (οτίαβϑϑε ἰορεπάυτη συῤῥὸν, ἐ 
ΠΝ ξανδόν. 1,Ἔχίο. Μὰ ἢ Μ9. 
Βγϑιι. κιῤῥὸν, πυῤῥόν. 

ΚΙΣΣΑΏ, Ῥτορτίθ: ἑαδοτὸ ἑαϊὲ 
οἱδογμηι ζασί άϊο, φαΐ; ὑγαρπαπίοϑ 
αδογατγε δοίεπέ, αυοα νοσδῦῃγ χίσσα, 
δυῖϊ χίστα ((οπέον Ἐσοεϑὶ (οοη. 
Ἡ;Ρροος. ρῥ. 339.), νεὶ ρίοα, ἀοϊπάθ 
σοποιῖρῖο. 390» ἐποαίεδοο, οοἔο. Ἐδ. 

Ι,. 6. ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ 
μον, 1 ῬΘΟΟΔΙΙΒ οομοσρὶξ τὴ8 τηδῖαῦ 
Ιηθα. δυάδα: χισσῶ, τὸ μεϑ᾽. ἡδονῆς 
συλλαμβάν. Αρυὰ εδγοδίυμι 
ἐχίσσησιν ΘΧΡΟΠΙ ΓᾺΡ ἐγέννησιν, εἰ ἰπ 
εχ. Ογυ} Μ8. Βγειω. συνέλαβεν. 
Ἐπί ἃ χίσσα, αυοὰ ἀρυὰα Ηδοογοβίυτα 
ἰπίον 4114 δδὶ ἐσιϑυμία. 

ΚΙΣΣΟΥΣ, λεάετγα. ἡ» γιοϊπμ. 

Ααυῖ]α δὲ οἱ λοντοὶ, ϑρθοϊδάτα ὅγτα- 
σαδοῖῆβ. 920η. ΙΓ΄. 7. 4 Μδςος. ΥἹ. 
ἡ. κισσοὺς ἔχοντες, ἀεάεγα σογοπαίϊ. 
Ψιάς δὰ ἢ. 1]. ὈΠΙδοσσιτα Ὠἰθρεῖ. 
᾿Αοδα. μας. 177. δεᾳ. εὐ ἩΣ]δγυτα 
Ἡ!οσοραγα. 1,0. 1. σαρ. 57. Ρ. 460. 
Ἡδδγοδῖυδ: λισσὸς, εἶδος φυτοῦ, ἣ 
βλάστημα ἱλισσύμενον. 
ΚΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ, “οἴμοι λεάεγα. 

3 Μδος. 11. 90. 
ΚΙΧΡΑΏ, οοπιπιοίο, πιμέμο 0, 1. α-. 

χράω. ΠῚ ΗΕ. Ρβ. ΟΧΙ, 8. -- 

Ὁ  ΕΗΙΡΉ. 1 ὅδτη. 1. 38, Ῥγθ- 

(εγεα ἸορίίαΣ Ῥχον. ΧΙἼΠ. 11. Ὁ} 
γεῦρα οἰκτείρει καὶ χιχρᾷ, ΔὉ Ἀ. ]. 
ῬΓΤΟΥΒῈΒ 8116η8, ρου πϑηΐ 86 βεηΐθῃ- 
[ἰ8πΔ Ροϑβί ν. 9. ᾿ΙῃηβϑοσίδιΩ. ὙιᾺ6 δᾶ 
ἢ, 1. Φλερογυτα. 

ΚΙΏΝ, οοἶωηιπα,. δ» Ἰάδηι. 

ψυα. ΧΥῚΙ. 45. εἱ 27. --- Ψ» γα 
μων 

“ Ἰερϑγυδς. 

ΚΛΑΤΙΤῊΗΝ, οἱαπρογ, δόπῶς διοοῖ- 
πα. ΠΌΝ ἑοπεέσι. ὅϑγτωτα. «]0Ὁ. 

ΧΧΧΙ͂Χ. 19. υδὶ Ὀχυβίυβ χραυγὴν 
βιι δια, 56α τηΐηιι8 τοῖο. Ἡθβυο. 
κλαγγὴ, φωνὴ, ἠχὴ, βοή. (οπέ. Ηοιι. 
Ι. τ’, ν. 9. 

ΚΛΑ'ΔΕΎΣΙΣ, ρμέαϊίο ταριογιπι- 
ΘΙ» οαπέμ αυΐϊμηι υαγίε ἐποίεις. 

Αᾳυ. οἵ ὅϑὅγτωϊη. (δηΐ. 11. 19. σῆς 
χλαδεύσιως. Ἑδνεῖ τς νεγαῖο 1ῃ.-- 
[εΥργο δ οὶ ΠΠ]οσγαμα [πιϊ., αὶ Ὦ. Ἰ. 
ὝΟ» ἀε ἐεπεροτε απιριξαπάατειηι υἱ- 

ἐπε Ἱπίο ]Πορυμξ, 8 ἼὮ.» Ριέαυΐ, 

ανηρμίαυὶϊ, ργιαοϊαδ. 1,ΧΧ χαοαὰςα 
ἢ. 1. τομὴν Βεθοηΐ. 

ΚΛΑ'ΔΟΣ, γαημιδ. Γ )Ἵ ῥἷαγ. 

»αϊνιξεε. ΔΦεοτοτα. ΧΙ. 16. Εσοςῃ. 
ΧΧΧΙ. 7. 9. 12. ---- Ὠρὴν γαηιις 

ίεπεν. Ἡοα: ΧΙΨΡ. 7. ὅγτωσα. 0}. 
ΨΠΠ. 16. -- ὮΣ» υοἷα πιαπμς. 68. 

ΠΥ. 13. «ἄντα ξύλα τοῦ ἀγροῦ ἐπιπρο-- 
φήσει τοῖς κλάδοι. Ψοοσο Ηθῦγ. 
ἐαρρ ον ἄδ γαπιὲδ ἱπουγυΣ δα έροτε 
οσυῦ δίχηοιβ [,6χ. Ηθῦγ. Ρ. 831. 

-- ν»Ὸ, γαπιμς. 68. ΧΥΙ]. 6. --.-ὄ 

ΠΈΣ. Ἰάδα. Ἑζοοῦ. ΧΧΧΙ. δ, 

-- Ἐ)}}» γαημδ. Τονὶς. ΧΧΙΠ]. 40. 

-- "Ἣω"» ἰάεται. δη. 1. 9. 11. 

1 8. --- 5. ταπδ. Ἐς. ΧΧΧΙ. 

6. 8. -- ὩΣ.) Ρίυν. Ὀδοοῦ, δαΐ 

Ρουθ γαπ. ὥδοβαν. ἵν. 12. ---- 
“ΓΟ ταν. Δυὰ. ΙΧ. 48. ---- 

τ. ταάϊα, ϑγνωτα. 168.ὄ 111. . 

νοχ Ηδθῦγ. φυδηάοχυο οἰΐαπι ἰὰ πο- 
(δῖ, σμοά ἐς ταάϊος ργουθπῖτε ϑοῖεέ. 
δὲν. 1. 17. οἱ χλάδοι σοφίας μακροηρεῖ- 
βευσις, ῬοΟΓροίμδτ εἴ Ῥεσεηηθτι 1δχ- 
σιν νοσὰ βαρι θη Πογαϊηΐρυβ ἔξ- 
ἸΙοϊϊαΐβηι, ο0]]. ν. 19. δώσει μωκχροημεῖ- 
ρέυσν. Ἀλάδοι, αἱ καρποὶ, Ὦ. ἱ. τηοῖε- 
Ῥἤογίος ἐἤεσίμις αἰλοι)μς τεὶ ἄϊσατι.- 
ἴυγ. δάρ. ΙΝ. 4. δὲν. ΧΙ. 26. δὲ 
κλάδοι 65 1, 4. σχέση, οἴ Ἀγοϊεοίσπεπε 
80 ἐκέείαπι Ὠοῖδι. ὅν. ΧΙ. 45. 



Κλαίν. ᾿ 267 Κλαίω. 

« κλάδοι δαπιὶ 1. 4. τέχα. 6 αυο- 

406 φαρτα ε. ἄγνος. 
ΚΛΑΤΏ, εο, ρίοτο, ἘΞΒΕΕ ἌΡΡῚ 

Ἰάετα. ὅδ, ΧΧΙ. 16. ΧΙ. 14. 1δ. 
7υά. ΧΙ. 37. εἰ 4110] βεερἴι 8. Ῥραίση. 
ΤΠΧΧΥΙῚΙ. 10. αἱ χῆραι αὐτῶν οὗ κλαυ- 
ϑήσονται.  ]΄. ρίογαδαπέιγ. ἩϊοτοΙ. 
"είς εὐπί. ἴῃ ἰοχῖα Ηθργ. Ἰερίίυν 
υὑβευεγιι. Νοῖ αἰϊλοσ Ἰεροτυπί, βορὰ 
ἴτὰ ἱπίογρσεῖδα βαπὶ. (οπῇ, ν. 68. 

ὃ Αγοὶ] 8 δοῦνα β χη βοδίοπα δοοὶ- 
Βἰεπάσμ ρυϊαῖ, Ρτεουπία ΑΡρΟ] 1 η4- 
Το Ῥβαϊΐεσ. βοτὰ. ρίογαδωπί. Αςἴνα 
υοχας διυαίτυν Εσοον. ΧΧΙ͂Ψ, 16. 
- τον ͵"είια. Ἐδατ. Χ. 1. ὕψωσε 

χλαίων. ἘοτίαΒ8ε χλαυϑμόν. (γα 61] 
μαρεηΐ χλαυϑμῷ μεγάλῳ. ---ο »5 » 

ἰάετα. 1ε8. ΧΥ͂. 2. 56. ΧΧΙ]. 4. 7ετ. 
ΧΙΜΝΊΠΠΙ,. δ. --- ΤΊ ξέπμα “εοίο. 

Ῥεαὶμι. ΧΟΙ͂Υ. 6. χλαύσωμων. Ιρετ- 
, Ὁ ἄσχι ἐχλάσωριεν, ἢ. 6. ρέπια ομγύε- 

πιὰ, τιδῖ ἀοτηία Ἰἰΐογα Ἰοροσγυπίὶ 
ΠΘῚΣ γιάς αυοααδ ἱπέγα ροβϑῖ ὩΡ 

Αυΐ ξοτίαββε ἴῃ 1 αἰίπυτα οοἄ. ἴηά6.- 
416 ἐπ ατεοῦπι ἱγσγορϑὶς Ῥίοτνεπεμ 
ῬΤῸ ογέπτμσ, χυοὰ ΠΟῚ ΟΥΩΏΙΏΟ 6βϑ6ῖ 
Αἰ Ἰεπστη 8 β' στ βοδεομα νετθὶ Ηθῦτ. 
ν. 1. Βοβ. Ῥτοίεσα. ἴὰ ΕΧΧ πε. 
Ο 8. -α ΠΟΙ Ηρ. ἃ δὴ.» σεδίο. 

ΜΙοδ. 11. 6. μὴ κχλαΐετε δάκρυσι. ΤᾺ 
4 ρυοταπὶ χεδάδηάδηι 6886 ψόοθῖα 
Ἠεῦτ., δ Ῥγσ. σέϊίατε τπιοῖδῖ, δὲ 

. οοσηοάδ αυοαθα ἀδ ἐπογψηιῖδ θαι 
οἰ ολά!ο οομΐοτωηι ἀἰοὶ ροϊεδί, αυδπι- 
θυδη) ἤδηο ποοποιι 80 ἢ. ]Ϊ. 4116- 
ΠᾶΤῚ 6586 Ἰἀοαγαηῖ μ]οτίαυα [πίϊ. 
γιάθ βϑᾶρσα 8. ν. δαχρύω. --- ὈΝΟΥ 

Ἦν. α δὴν, φυἷο. ΑἹ, 168. 11]. ὅ. 

-Ὴ» ἑπάϊσπαδωπάκε. ΑἹ]. 1 Βερ. 

ΧΧ, 438. κλαίων. ---- Ὧν» ἐο. Της. 

43 ϑαη, ΧΥΠ11). 858. ἐν τῷ χλαλειν αὖ- 
τόν. ΑὐἙτ Πδετίαβ νϑτεϊ, δυΐ Ἰοοο 
ἸΓΌΣ3 Ἰερὶξ 1335, ἃ ΓΞ» μῆετε. 
-ν» ἑποιιγυο πισὶ 1 ϑ6χα. ΤΥ. 90. 

καὶ ἴχλαυσε καὶ ἔτεκεν. ὥδρρεϊϊυ 10] 
Ῥτὸ ἔχλαυσε Ἰερεπάιυτηι μυϊαὶ ἔκυψε, 
δὶ ,. Βοβ. Ρχγοϊος α. τοὺς ὁ 

9οΥ ρεῖπθ6  εχίοεξπιδῖ ὥχλασι, αυοὰ 
οἴίδια Οταῦὶμϑ ἱπ ὁοπίοχθιπι Τοοδ- 
Ρί:. διάθ ϑυρτδ 5. ἢ γ Θυϊὰ εἰ 

οἰδίπογοιηῦδ, χλοώων ἢ. 1. ἴῃ υηϊνογ.- ἢ 
βυτα ποίδε ἀοίογες ρατίμα βεμένγε 
Τυῆς ποῖ πιᾶ]ῖ6 σΟΠΥΘΏΤος νοοὶ 
Ηοῦτ. εοάστα τηοᾶο Ἵχρ οαπθ, υἱ 
ΠΘΙΏΡΘ 8ἰ{ 46 ἐπομγύωγε ὕγΣ ἀοίογε. 
γιά ᾿ηπέτα 8. ν. στενόω. ϑΘϑεταϊοσιϑ ἴῃ 
Αρραγδϑίαὰ δὰ Υ. Τ. ρ. 298. Ἰεζεη- 
άἄυχτα Δαϊοαὶ ἔχαμψε, αυοὰ τερεγιῖαν 
δρυὰ Ααυ]ατ. Θεσυπάυτα ΤΟΝ δε- 
πίασα Ἰερεγυηϊ ἐφ ἼΌΓῚ: --- ΠΡΌ: 

οοπιδιιαίϊο. “6τετὰ. ΧΧΧΙΝ., δ. ὅοτ- ὁ 
1020 10] 68 6, ΘΟΠΟΓΕΤΩΔΌΟΏΘ ΔΡΌΣΩΔ- 
ἴα, αὐ ϑοϊοσαηὶ τα φρο θδης 
Οὐ δηΐα]θ8 τορεβ βιοβ. Εα, Οοχηρὶ. 
Βαρεῖ ἔχαυσαν εἰ καύσονται, ααΒ Ϊ66- 
[ο εβῖ βῖπ6 ἀυδῖο διβθπάδεο δι ἰοχ- 
ἴωυτι ἩΘΡταίσιπι. ---- Δ) ΝΙΡ. 8 

13 ρεγρίεχσχια δηι. 708]. 1. 18. 
ονυπηΐ 222 8 93: - ἼΞΒΌ. 

»ίαηρο. Ψετοτα. ΧΥῚ. 6. εες. Ηοχα- 
ΡΪα, εἰ ΧΧΙ], 18. οὐδὲ μὴ κλαύσονται ἃ 
αὐτὸν, Ὠδαὰ6 »ίαπρεμέ δυτη. Οοηΐδσ 
Αγρος. ΧΥΠ]1. 1. -- "Νὴ οἷαπιο, 

υοοο. “πάϊς. ΧΥ͂. 18. υΡὶ, ΟὈβοσυδηῖα 
ϑ ματα ΡΕσρΊο, Ἰοοο ἔκλαυσε τερο- 
ΘΠ π τη οβί ἐκάλεσε, πῷὸὁὔ [ης. Βεαροῖ, 
4: οὐβεσναῖίο οἱ αυοαυθ νδίθσθ 
νἱάοίαν ἀδ Ἰοοο 704. ΧΥΪ. 98. ΕἘο- 
δῖα αυοαὰδ τηοᾶο «πὰ. ΙΧ. 7. ρῥτο 
ἔχλαυσε βες. γαῖ. εἰ Α]ά. Ἰερεμάμυτα 
εης 6 Οομμρ]υί. ἐχάλεσε, πᾶ μ0}16 ὦ 
ἤρτυβ οοςαϑῖο ογαδῖ. --- ἤν, ἐφιίο. 

1 Βερ. ΧΥΝΙΠ]. 45. θεὲς. ςοὔ. γαῖ, 
ἔχλαιε: αυοᾶ αυϊὰ 0 νεῖ, ΠΟΩ νγἱ"- 
ἄθο. [[ρεοπάιϊτη ἔογίαββο ἔχλωνε, 86. 
ῥαυτὸν, οείεγεν ἤισα δὲ Ῥγογέρι. ---- 
πὰ» οοπιδεγο. Φοτοα. ΧΧ ΧΙΨΥ, δ. 

γΙάδ ϑυρσα 8. Πθ 9}: Αἀάδς πο. 

68. 1.11. 5. συ ἀπ. ΧΝῚ. 17. χλαύ- 
δοντω.  υὴρ. μὲ ὠγαπέιτ. Τιερὶϊ καύ- 
φοντα!, ΠΟΙ ΤΩΔ]6 ῬῪΕΥ͂ ΒΕΙΪΘ πὶ ΟΓδίΪο- 
ἷ5. ϑίγας. Χ ΧΙ. 9. 10. χλαίειν ἐπὶ 
᾿χξῷ. 1 Μδοο. ΙΧ. 20. ἔχλαυσαν αὐτὸν, 
καὶ ἰχόψαντο αὐτόν. --- τὰς ἀποαιιθ 
ΒΌΡΓΒ 5. δάχρυον. 



Κλάνιόὀν. 

«α« ΚΛΑ’ΝΙΟΝ, αγπολν βονμϑ. ΤΥ εν 

ἀγηΐ ]α. Α΄α. 5εὲ. Οοἰεῆη. 4 ὅπ. ἷ. 
ΤΟ. Ηδογοῖι. χλάνιὰ, ψέλλια βραχιό- 
"»». δυϊάλε: Κλάρια ([ορε χλόνκι), 

ἐλλιοω Θ 

. ἙΔΛΑΎΜΑ, "'αρηιονέμν, δεβηιεη- 
ἐνηι, 7γεσέν. ΓἹ) ἢ» ἰάεσα, ὕυα, ΙΧ, 

ὅϑ. ἃ. ϑατα. ΧἸ. 41. χλάσμα μύλου, 
αμπιεπ πιοΐζ. 1 δδῖα. ΧΧΧ, 19. 
χλάσμα παλάδϑης, φερπιόπίωπι ἤσαβ. 

δ- ᾿ξ ϑιδρη. [κεν. Ἡ]. 6. διαϑρύ- 
Ψες αὑτὰ χλάσματα (Ῥγτο. εἰς χλάσμα- 
μὴ σομΐοτεβ 1116 ἰπ “γισία. Ψυά. 
ΧΊΧ. ὅ. στήρισον τὴν παρδίαν σου κλχάσο 
ματι ἄρτου, Βα οἱ δεοταδεδτα ἔα ππ| 

δ εἷο Ῥαπῖε, --- ΣΤ ΓΙ Ρίατ., 
βιωία. ἙΖοοι. ΧΙΠΙ. 10. ἕνεκεν κλασ- 
μάτων ἄρτου, Ῥτορίεν "γμδία Ῥδηΐϑ. 
Οοπίος Μαίῖ. ΧΙΝ. 10. 2οἢ. ΥἹ. 
12. Ηεογοδίυδ: χλάσματα, συντρίμα» 

φὰς (Βοξσονο τι ἰορὶς: συνϑρύμματα, 
χυϊάπὶ συντρίαματα ὃ), ϑρόμματα (Ἰοχὲ 
ϑρύμματα). Θυοα δυΐετα ῥγὸ ϑρέμμα- 
τὰ ἴδ᾽] ϑρύμματα Ἰερεπάτχα εἱϊ, ραϊεῖ 
ΕΣ «ἷϊα Οτσδμηπιδίοὶ α]οβϑᾶ : ϑρύμμα- 
σα, κλάσματα ἄρτου. 

ΒΚΛΑΣΜΟῚΣ, ἰάεπι. ΠΡ» 4: 

οογέϊοαξίο. )οξῖ. 1. 7. δεα. Οοταρὶ. εχ 
Ατσδθίξοιο, ἰὼ ααο κι, Ἔκ), άπβενα, 

ὧὁμ ραγίδε οορεπέημεγε τισίδὲ. ΑἸ ΠΔ- 
ἀ Ῥεπὶ ἱθὶ συγχλασμόν. Οὐσπῆεν ϑεοδαὶ- 

ἐδίοι: Οροτα Μίποσζα Ρ. 382. 

ΚΛΑΥΘΜΟΣΣ, Πείε. "2. ἐμο- 

ἐμ. ευϊ. ΧΧΧΙΝ, 8. αἱ ἡμέραι «ἕν- 
ϑοὺυς κλαυϑιμοῦ, υδ᾽ Ψυ]ς. ἱμρεπέδιρη 
Βαρεῖ, εἴ ὅυσιβ “ιπεγιεη. ---- Ν 3» 

Βαοδα, πιοταθῃ ρῥσοργίυτα Ϊοοὶ. Ααιι. 
Ῥβαΐλ. ΧΧΧΙ]. 7. - “ΠΨ 

Ἄεο. Οἱ λωποὶ Μίοὰ. 1. 10. ὑτὺ 
ἼΣΑΓν “δευεγίξ. Μίάε δὰ Ἀ. 1, 

« Μοπίΐ. --- 122» “Πεπάο, ἰηβη. 168. 

ΧΧΧ. 19. στε. ΧΧΙ], 10. -- 
2: ὅεπ. ΧΙ. 2. θευι. ΧΧΧΊΡ. 

8. ὕυά. ΧΧΙ. 2. εἰ «110 ὶ 86 ὈἾ 8. «67. 
ΧΧΧΙ. 9. υδὶ ἂς Πείμ πῖνε Ἢ 
ἐνάϊοε (χυὶ Οἰαυάϊαπο ἀς Βε}]. Ο6- 
ἴςο 407. ἰαογγοεα σαμάϊα εἰ 

2608 Κλεῖϑ ρον. 

Σ Ηϊοὶ. ον, νῈ. 4, 0. 

Ἡσον. Π]. ΥΙ. 484, λως 
ἀϊοῖταν) θεῖτο δϑί. Αψι. ες. ΧΥ͂. 
9. ὅγταπι. [ε8. ΧΧΧ, 10. --- ὝΠΟ! 

Ἰηδη. πιοίετε. ΤΏσεθη. Υ. 13. ἐχλεκτὼ 
κλαυθμὸν ἀνέλαβον, αθὶ Πδοο δα ϊοἰηϊυς 
οομ͵οῖς Ἰοροπάυχτι χλαύμὸν ἃ. χλάω. 
τες πρὶ» »ενρίεκίίαςε. ΜΟΙ. ΥἹ]. 

4. Ἰρενραλῖ 1555 50. δὅξ οοτε 

ἀεγίναγυπε ὁ τϑά. ΠΟ τ ΠΝ» 
οοἴδμ.. Οον, ΧΩΝΙ. 80. ἔνλαυσε 
πλαυύμῷ πλέον. ὯἮΐδδ ἐχροσοοίαης 
ΟΣ τηδῖο ἔοτγηνίδεη Εἶοδε. βευὶέ ἐπ 
οοἰΐο ει. δαο. ἌΧΧΥΝΠΕ. 18.: 
φίχρανον κλαυθμόν. 

ΚΛΑΥΘΜΩῪ, ἴοοις βεπέδιι, 7ε- 
ἕω, ρίαποίιω. ἮΞΦ πογμς. 9 ὅδτα. 

Ν. 44. 24. Ῥεαΐα. ΓΧΧΧΙΙ͂, δ. Τὼ 
οὐπηΐθυβ δὶ Ἰοοὶβ ἰερῖβϑε υἱάθηξυν 
Ν53. Βυΐάδε δὰ Βα. ]. ". οχ Τποο- 

ἀοτεῖο: κολάδα χλαυδμῶνος τὸν τόσον 
λέγει, ἕν ᾧ φανεὶς ἄγγελος τὴν τοῦ Θεοῦ 
ἤλεγξε «αρανομέαν, καὶ εἰς κλαυθμὸν τὸ 
σλῆθος ἐκίνησε. κυρίως δὶ καὶ ἀληθῶς δ. 
πορὼν βίος: -ϑ ψυὰ. 11. 1. υδὶ 

νἱἀδάυ Βοπέγογιιβ, ὃ". ν. δ. Ψ υἱξ. 
ἰοσια, βεμέεπι 8. ἰσοτψηιάτσιπι.---ϑὴ ἡ, 

βενάο. Αχα. ϑγιαια, Μοὶ 1. 10, ἐν 
κλαυθμῷ δο.. Ἐπδοθ Οποιι. δ. ν. 
Ἔναχεϊμ, υδὶ νιἅ. Βοιΐγεσίυ. 
ΚΛΑΏ, ,ῇαπκρο. "» εχεοϊκάσ. 

Α]. δέτε. ἔ.. 41. ἐκλάσϑη. “22 

αηρο. ϑγναπιβοῦας Ῥδ. ὈΧῚ ΨΥ. 
8. χεκλασμένους. ΑἀΔάθ 1 ἔορ. ΥἼΠ]. 
δ4. 566. γαῖ. --- γ1Ἃ6 ἀαἀποαὰθ βῦρτα 
5. ἄρτος. 

ΚΛΕΥΓΓΘΡΟΝ, εἰσκείγιρη, νεΐπα.- 
ομΐκηι, τορασιΐμπι, δεγα, υεοϊς ἑαπμα:. 
ΠῚ, υδοέϊς, σον. ΧΧΧΥ͂ Π]. 10. 
-- ὈΗγ. Ὁ, Ῥεσεμΐμδ. Νεβοαι. ΠΙ, 8. 

θύρας αὐτῆς καὶ κλῶϑρα αὑτῆς, Ῥοτίλα 
6} εἴ εἾμ5. γάς εἰ Νοῦν. 
ἯΙ. 18. 14. (δηϊ. Υ-. 6. --- } 

“ρἱνίίμα. ΦοὉ. ΧΧΥῚ. 18. χλιῆέρα οὗ- 
μανοῦ, τεραρτία οοαἷἶϊ: υδῖ ὕτὸ ἡ) 

ἰεροταης 515} Ησσγοῖ. χλελίραι, 
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α μευχλοὶ ἀφφαλιίας, εύλωι. Ἐρ. ϑετεῖα. 
ν. 15. χλείθρως χαὶ μοχλοῖς, δεγὶΣ φέ 
γεραρεῖ. δυϊᾶλς: κλείθροις, χλειδώ- 
μασι. 

ΚΛΕΙ͂Σ, εἰσι, ἰζεκα οἷαυῤομία ἱῃ 
οογρογε. ΤΊ 1)» οἷαυία, να σραγίδων. 
Φυά. ΠῚ. 45. 1 Ῥαγ. ΙΧ. 47. 16κ. 
ΧΧΙ͂Ι, 22. δώσω αὐτῷ κλιῖδα οὔκου 
Δαβὶδ, ἀκθο 11}} εἰατοια ἄοσυυ [)6- 
γᾶ 8, ἢ, 6, φὶ σγαπε αἱ αἀηιάνέδέγα- 

δ βίοπειαε τορηὶ αν αϊοὶ ορτηγα δι. 
(οπξ Αρος. Π1Π. 7. εἰ δὰ Ἀ. 1. 7 ο]- 
ΝΠ ποῖ, δὲ Β]δοκ} Οτῖς. 8. Ρ' 
161. --- ΠΟΘ» ἡμσπιόγως. ᾿ 200. 

ΧΧΧΙ, 22. ἀσοσταίῃ ὁ ὠμός μου ἀτὸὺ 
τῆς χλειδὸς, ἨΘΤΛΘΓΙΙ5 τπσυ8 τϑοδάδι 
ἃ εἰαυϊοκία. Ψαἷρσ. α επρίωγα κωσιοτί. 
Οοπέ. Ηΐρροοῖαξ. 46 ΟἍβ. δ δἱ. Τ. 1. 
Ὅρρ. Ῥ. 296. (οα. Ι,..ὄ Β. 1665. 8.) 
εἰ ἀδ ἔκ ἴῃ ομι. ῥ᾿. 868. κλεῦδις 

ε ἄρα ἔχουσ» τὰ μὲν ἐν μέσῳ τοῦ στέρνου 
κατὰ τὸν βρόγχον χατὰ ταῦτα ἤρθρωντο" 

σὰ ἃ πρὸς τοὺς ὥμους κεχθαμόνα, αρὸς 
τὰς σλάτας, ἃ ἐαὶ τρῖς ὥμῳς ἀεὶ) αεφύ- 
κασι. (οπἔεν 8. ν. ἀχρώμωον, οἴ ϑρδῃ- 
μασιῖστι Ὅνοα. ἀπ (]]1ἴτὰ. ῥ. 188. 

ΚΑΨΡΙΏ, εἷαιᾶο. ἢ ΗΙΡΆ. ἃ 

ΡΒ» οἷσιᾶο, ςονεϊιιο. Μοῖΐιετη. ΤΙ. 
8. πΡ πιέαέϊρ, ναοέί φέρ. Θγτατα. 
Ῥε, ὯΙ. 48. Νυχγῃ ἰοοο χλοισϑῆναι 

ὁ ἴθ [ογτίδβδβρ Ἰεσζοηᾶυτη ρα χλιθῆνωϑ 
(επί 16 οοη)θοῖϊ ϑθιίοσῃβ, οὐ] ]. 
ΕΧΧ Ῥε. ΧΙ. 7. -τ οὐδετο. 

δυά, 11. 84, ἕἕδηε ἹΨ΄ 11, 12. --- 
Ὃν» οἰακᾶο, οσεϊιιο, ἐ 

ΧΠ, 15. 1:5. ΚΧΤΥ. 10. -- ὝΕΙΙ 

Ἦφδ. ΑἹ. 1 ὅδι. ΧΧΙΠ. 20. κῳ- 
ζλείχαφιν αὑτὸν εἷς τὰς χεῦῆας τῷ βω- 
δλίως, ἰγαφῥάογιρεί Ἰ]Παγὰ ἰὰ χρδτν5 
Χερὶδ. --᾿ ΣΟ ῬΙ. οἱανάο, ϑγχόχῃ. 
εἴα, ΨΙΠΠ. 4. ντὰς οἱ δὲν. ΧΚΧ. 

Ἑχοὰ, ΧΧΊΙ. 8. 4. --- 2.) Ῥαξέ. 
Ῥαδι, ἄσκεν. συσα Ὑ ῬΑΓΑΒῸΡ. 6 73, 

“Σ 

ἁποίκοο. 100. 

Κληδονίζομναι, 

ϑωτίο αδίαίιθα. ει. ΧΧΧΙ͂, 89... 
Οοιῖ. Αρος, ΙΧ. 21. 

ΚΛΕΌΣ, ρίονίᾳ, ἱε. ίαιεα, τωνῶν. 
νΌ)» αὐάμω. Ζῶ. ΧΧΥΠΙ. 28, 
ἀκηκόαμεν δὲ αὐτῆς τὸ κλίος, ἀπά :γί. 

1.- 

α, τι» 
μὴ, φήμη ἀγαϑή. 
ΚΛΕΤΤΗΣ, ἤν. ΡΡΡῚ ζοῦν. ΧΚΤΥ. 

14. 7108]. 11. 9. ΑΡά. ν. ὅ. οἱ αἰδοῖ 
δεερίιι8, --- "2)}) μᾶτέ. Ζδοι. ΥΤ. 3. 

δίνας. Υ. 17. ΧΧ. 28. [ 
ΚΛΕΤΩ, λίγον, Ξεγέθε ζαοῖο, 

Ἰάομα, ὕεη. ΧΧΧ. 38. ΧΧΧΙ. 

19. ΧΙ, 16, οὲ αἰ δαρίυε. - 3» 

ἔειν. Ἐχοᾶ. ΧΧΙΠΙ. γ. 8. Ῥτονυ. ΥἹ. 
80. -- “πιῶ; οαρίο, οὔρια αὐὀτίριο. 

οθ. ΙΙ. 11. 566. Ηδχαρὶᾳ, Ὠδη. 
ΧΙ11. 1. φος. Ομ. ἐρχόμενω κλίαγω- 
σες, οἷαπε νοποσαπῖ. ΤΌΡ, 1. 21. ἔθαψα 
αὐτοὺς κλέπτων, οἰαμομΐἴμηε 56 ρεῖὶθ- 
Όδτη. δὶς φιοαὰδ 55) δάνοσθιδ ἴον ἃ 

υϑυχραΐυς .00}». ΠΝ. 14. οἱ χλίστῳων 
οἷαπε 6. ζωτίἐπι αἰφια ἤποεγε ποῖδὲ 
αρνα ΣΕ λικα. Ν. Η. ΠΙ. 47. ῬΊπάαν. 

Δ. «. 7. οἱ 'Χεμορξ. Απον. ΄ 
ΙΝ. 6. 11. Ηἰἱδι. ϑυα. οοἄ. (δΠἰο. 14. 
ἔκληπτο ἀλλήλους, ζαϊεδαπί δὲ ἰη- 
γΊΌθ τα. 

ΚΛΕΨΙΜΑΙΓΌΣ, ᾿εγνια, Πρ 
αδίαέμε. Τοῦ. Π1. 18. μὴ κλεψιμαῦῶν 
ἐστι. ἑ 

ΚΛΗΔΟΝΙΖΟΜΑΙ, οπιΐθον, οτηῖ- 
πα οαρὶο, πμριγοῦ, αἰοίπογ, υαξοῖ- 
ποῦ. 7.1) Ῥᾶι. ἀπσώτον. Ἰπο. Ἱ,ονῖε. 

ΧΚΙΧ. 46. χληδονισϑήσεσθε. ---- τὴν» 

ῬΙῃ. υγασίσιον. Ὅσας. ΧΥ ΤΙ]. 10. 
εἰ αὶ αν. ΧΧΧΙΠΙΙ. 6. χληδονιζόμενος. 
Ο]οβ86. τι Οκίαϊ. κλυδωνιζώμενος, (5 Ὲ 
κληδονιζόμενος στοχαζόμενος τὸ ἀποβη- 
σύμενον. ἴπ ἰδάεδπι: Κληδονιϑόμενες 
(εἰς δηΐλὰ Ῥδύεν Ἰοροηἀππὶ ῬΓῸ 
χλμδομμζόμεν,ς) ΘΧΡΦΗΪΌΩΙΥ : σημαιοῦχδ-» 
φᾳούμωρς, ἢ ἐπιρωτῶν μάχον. 1.2χ, (γ- 
κ}1 Μ5. Βηξζα. χληδομιξέμρνος, ἐς τῶν 
λοιομψήων στοχαζήμενες. αὶ Ποαᾳ, ΧΧΙ. 



Κι ληδονισμὺὸς. 

α Ό. καὶ ἐκληδονίδετο καὶ οἰωνίδετο, εἴ ἐκ 
αμαλέμ, οἴ ὁΧχ ανϊθυβ υαἱέοῖπία ἀαδαί. 

ς΄ ΒΘΒγΟὮ, ἐχλυδωνίζετο (Ἰαὲ ἐχληδονί- 
ζετο), ἐμαντεύετο, ὁ ἀπὸ ἀχοῆς μαντείας 
δεχόμενος. ϑ1Ὧ88 : ἐκληδονίζοτο, ἐῤναν- 
τεύιτο. Ααιυ. ΜΙςοΝ. Ψ. 19. χληδονιζό- 
μενοι. ἴ,6χ. γι} ΜΆ. Βγϑια. χληδο- 
γίζετα;, ἀπὸ ἀκοῆς τὰς μαντείας δέχεται. 
16χ. συγ ΜΆ. Βασος. κχληδονίζεται, 
τὸ μαντεύεται, ἢ καὶ μικρόν. ἸΚλυδωνίξε- 

ὃ ται δὲ ἀντὶ τοῦ ταραχίζεται, ψιλὸν καὶ 
μέγα. Ἠεβγοΐ. κληδονίσαι, ἀκοῦσοι φή- 
μῆν τινὰ, μαντεύσασγαι. ὅϑὶς Θηΐτα Ϊ6- 
ξευάυτῃ εἰ αἰδιησαεηάυτι νἱάδίιτ 
το χληδωνῆσαι, ἀκονῆσω,, φήμην τινὰ 
μαντεύσασϑαι. : 

ΚΔΗΔΟΝΙΣΜΟΣΣ, οπεπαΐϊο, ἀἰυῖ- 
Ἀαΐο. ἸΝῸ ῬΔΕ. ΡΙΒ. Ῥταεσίαίογ. 

θευ: ΧΥΊΙΠ. 14. - ΘΝ Ρ)υν. 

υγαοϊϊσίαίογες. [68. 11. 6. 

ο. ΚΛΗΔΩΝ, οπιθη, ἰί. ρίογία, ἔαπια. 
ΓΝ ἀγηίδία. 3 ϑδση. 1. 10. υδ] 

ἐλίπθῃ. 411 ἮΤΟ χληδόνα Τασί8 Π6- 
Ῥεηξ χλιδῶνα. ΨΊΔΘ Ἰηῖτα ἴῃ χλιδών. 
-- Τλῦτν Ξοπιπσπ. Ααυ. ΤΒεοά. 

“εγοῷ. ΧΧΥ͂ΤΙΙ. 9. --- ἡ) Ῥατί. 

ΡΙΒ. ργαείρίαίον. Α]. Ὅεαϊ. ΧΥΤΙΙ. 
᾿ 14. κχληδόνων. Υιὰ6 αὐυοαὰς ὅο᾽ο!. 

' δὰ 2 Βερ. ΧΧΙ. 6. --- "ἘΞ."}}»» 

᾿σπσιγες. Ααυ. ΤὨεοά. 76... ΧΧΥΤΙ. 
ἀ 9. διμάκδθ: κχληδὼν, φήμη, μαντεία. 

καὶ κληδονισμοὶ, αἱ διὰ τῶν λόγων «ἀρα- 
, ψηρήσεις. 

ΚΛΗΓΜΑ, ραΐπιεε. Γλ δ. γαηῖ.. 

Εσεοῦ. ΧΥΊΙ. 6.7. 285. ΧΙΧ. 11. .-. 
“Ὧν ταηδ. Νυυ. ΧΙΠΠ]. 94. 

Ἐχεοΐ. ΥἼ11. 17. ΧΥ. 2. Ν δ. 11. 
2.--- "ὌΠ υἱπιέπα, ὕμηεδ, τεδίεδ. 

7υά. ΧΥῚ. 7. ες. Οχοη. οἱ ἴδ. ν. 8. 
Ὁ 411] νευρὰς 8. νευρίας ΒΑΘ ξ. ΜΊγα 

4 Ἠϊς σοηβοηῖε οοἄ. Οχοῃ. οὔ .086- 
ῬΡδο Α. 1. . 8. 11. Ηαυὰ ἀμρὶο 
εγπηξ, φὰΐ υσαμλαπα ζ3»»)}γ), ραΐ- 

πεΐεδ, Ἰερίθβα ἀἰϊοδηΐ, Ὀχεθβογιίχη βὶ 
Ἰρποσοηῖ, δπίίψυοθ νἱρυβ δα νἱη- 
οὐ]α 1808 686, πᾶς ΕἸοσυβ 111. 90. 
4. υἱἰσίπεα υἱπφωΐα Οοοτηχησιιοζαῖ, 

210 Κλημαεὶς. 

τς: Τήν Ὁ) ΡΙαν. ργοραρίπεε. ΑἹ. 
ϑεγοω. ΧΙΝΊΠΙ. 832. χλήματά σοὺ 
διῆλθε ϑάλασσαν, Ῥα]ταϊτ68 ταϊ ἔταπβῖ6- 
τυηΐ τῶδσο. ἴη δ. ΕΥδποοῖ. Ἰερῖ- 
(ὩΣ νἱξίοδε χλίματα. [πᾶς ρίοββα: 
δηαΐα νυἱάδίυς ἀριὰ Ἠξεβγοδίωναι: 
κλίματα, ὑσοδήματα. Αρυὰ δυπᾶσπι 
κλήματα εοάδι τηοῦο σα ἀϊίυν. ---- 
ἼὩῺ2ν» Ττάπειδ, ραΐπιεθ. ΜαΑ]. 1, 1. 

ΤΒοοά, Ῥθ. ΕΧΧΙΧ. 19. -- "πνθ» 

αηρμΐμς. Αηὰ. Ἰνῖε, ΧΙΧ. 27. υδὶ 
ἔογίαβθα Ἰοοο χλῇμα ἱεροπάμσπι δϑέ 
χλίμα. Μιὰς δὰ Β.], Μοπίδαυς. ---- 
ὙΔΞ» ὐἷ κοί. Ἐφεοι. ΧΙΧ. 12. ---, 

ΣΙ» τάπις. ΤΒεοὰ, εἰ ΤΧΧ Ῥε.. 
ἜΧΧΙΧ. 12. -ο- ἊΓΡᾺ1.} αρον.. 

ϑγυαγη. [ε8. ΧΥ͂Ι. 8. χλήματα, αυοάᾶ 
ἴδτηθῃ τρθηάοβυτῃ υἱάδίυν ᾿γὸ χλί- 
ματα. ---- Ὁ) Φ Ῥίυγ. 208]. 1. 

7. 

ΚΛΗΜΑΤΙ͂Σ, ν»ιαϊϊεοίωαδ, δαγηιδη- 

ἐμπι. ὙΠῸ» ῬγΌραρο. ἘΒοοά. ἴε8. 

ΧΧΥ. ὅ. --- Γἠϑνδ Ρἱαγ. ργορα- 

ἔδιες, 168. ΧΙ]. δ. -- ρηῷ» ἡ 
ἄρεγ, ἀγυμπι. Ὥδυαϊ. ΧΧΧΊΙ, 59. 
Ὑιάδ βαρτα 8. χλῆμα. --- ΣΝ», 

ραϊηιϊεδ. Ααα. ϑγτατ. ὅεη. ΧΙ, 10. 
χληματίδες. (Δηϊ. Τ τίη) ῬιΟΓ. ν. 17. 
ΤΑΪ 5071 ΣΡῚ8 ἴγ68 ᾿νΠ68 ἱπ σϑτηὶ- 
ΔῈ 11 ̓ ρῊ 8 1Π}1ο] ΘΠἴ68, ῥσεεῖθυ ΠΔΡἢ- 
ἴα, σου δὲ βδίυρδιπι χληματίδι 
(ὧι Ετσαποοξ. ρά. νἱεοβα Ἰεσίτυν χλι- 
μαφίδι), δαγπιοπίο, 1] τὰ οδ]ἔδοϊβ86 
ΤΟΙ ΟΥβηϊαν. [Ιἄδτη χυοαὰδ ἰερσίταν 
ἤδη. 111. 46. δες. Ομίβ8. διὲς οἱ 
ἌἜπογὰβ δρυὰ Ατ᾽βίορῃ. ἴῃ ΤἬΉΘϑη. 
Μηδδοοδο, αυὶ ἱπέβηξθιι τη] εσί 
ταρασγαῖ, ΠΑΤΠ181} ΤΩΣ 39, 1ΏΓΕΥ 
8116 Μαχίδτα δη οι] τὰ ἴα 6] οαιο- 
Ὀαΐίαν ν. 7835. ἴωμεν ῥαὶ τὰς κληριατί. 
δας, ὦ Μανία : οἴ ῥϑιὶο ροβὲ ν. 746. 
ΣΩΌ ΠΟΥ, ἰπξαπεἶβ τηδῖοσ, δα ἐδβάθηι 
Μαηίδτη : «αράβαλλε σολλὰς χλημα- 
φίδας, ὦ Μανία. ὅ(Ποϊ. δα ν. 788. 
κληματίδας ΘΧΡΟΏΙΪ τοὺς ἐκ τῶν ἀμσί- . 

λων Φαχέλλου. ΕΠ ΗδΒΥΟΝΟ κχλη- 
μαφίδες δυπὶ αἱ ἐκ τῶν χλημάφων δίσ- 

-. 



Κι ληροδοσία. 

ς. ἤ. εἰ 8. 

ἘΛΗΡΟΔΟΣΙΆΑ, αἱείγιδιζέο 
δογέεπι, στεάμαςξ, ροτέϊο. "Τ ».Ρ Πν 

δίαπάμια. Ὥδῃ. ΧΙ. 21. εἰ 84. βος. 
ΟΒ 16. ὅς. ΡΣ βαρεῖ αυοαῖι ποίϊο- 

Ὡοτὰ ἀευϊδοηάς, ἀἰείτιδιεοηαϊ, αἴ τηι]- 
τε ἀοουδς Θιωιοηθ ᾿. 567. -τῦη»» 

λατεάϊαε. Ῥ5, ΧΧΥ ΤΙ. 60. (οΒεὶ. 
ΨΥ]. 12. Αφυ. Ῥπαΐγα. ΕΧΥ͂Ὶ]. 10. 

ὅ ἢθοαξ. ΠὟ. 20. ϑγτωιη. [68. ΧΙ ΙΧ. 8. 
γιάθ εὲ 1 Μάδος. Χ. 89. Ηδβγοὶ. 
κληροδοσία, κλῆρος, μερίς. 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΕΙΩ, φ“ογίε αἀϊίγέδιωο. 
νυ Ἢ" Ηιρἢ. ὁ συν ἰάθτη. Ἐπ. 

ΙΧ. 12. --- δι ΗἸΡΒ. δ δῈ}» οα- 

ἄεγε  αοίο, Ἰδτωρα Ρδὺ φογίεπι. Ῥβ. 
ΤΧΧΥΤ]. 60. ἐχληροδότησιν αὐτοὺς ἐν 
οχωνίῳ κληροδοσίας, λατγεοααίε ἄοηα- 
υἱὲ [108 ἔπηϊσυ]ο ἀ 15 ὙἸ θυ ΟΠ Ϊ8. ---- 

ς 7): ΓῺ» Καὶ εἰ ἩΙΡΗ. ροϑδίάεο, 

ῬοΞεϊάετε [αρῖο. θυΐ. 1. 38. 708. 
ΧΙΣ, 40. δὰ ᾿αυδῶὰ Ἰοουὰ νἱάθ 
ϑοδιαυξεηθετσίαα. Ααυ. ᾿ϑγτηνι. 
ἸἘπεοά, Ῥχον. ΨΙ11. 21. τοῦ χλη 
τῆσαι. ἴπο,. γον. ΧΙ]. 429. δὶ 
χληροδοτεῖν, αἰ νομῶν ἀρυὰ ΧΧ, 
ποία λατεάεε πῦρ ψυΐς. λαγεάες 
τεϊπφωΐ. ἴσας. ΧΥ ΤΙ. 8. νόμον ζωῆς 
ἰχληροδότησεν αὐτοῖς, Ἰερετα νἱΐεε ἐπ 

ἀ λατεοάίἑαέεπε βθιι ρογρεέμιεπι ἰδέηι δὰϊ 
αὐ »γοπιουεπάαπι ἔρδογμπι ζεϊϊοἰία. 
πα ἀοπαυὶϊξ εἶδ. Ἰηᾶὰς 'ἴῃ ΟἸοβ8. 
ΜΗ, ἐχληροδότησε, κληροδοσίαν ἐχαρί- 
δατο. 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΈΩ, φ“ογίε ἐγίδωο, 
λατεάμαΐοηι αὐδο, ἠωγεαϊίαίἐς γεὶ 
αὐο Ἴωγε μοσεμῖδθο, δογίϊονῦ, οὐσμρο, 
ΟΟΆΣΕΩΝΟΥ, οδέϊπεο, ρμαγίίοορε ο, ἵξ. 
ἐπ λατεαεαέεπε ἀρ, ἀδείρπο. ἸΠνν» 

ἐ εαρίο. Οφῃ, ΧΙ]. 27. ἐχληρονομή- 
ϑησαν ἐπ᾿ αὐτῆς, ροδεϊἀφδαπὶ Π]ρτα, ---- 
1» ἀετὶρίο. 1ε8. ΧΥΨΤΙ, 14. υδ]᾽ χλη- 

βϑομεῖν τη ἴατα ἰὴ μαγίοσα δι βοίυσ, 
δίαπε ἰάοτα εδϑὲ ὃς σρονομεύειν, ΟἼΠῚ 
4υο ἢ. ], ροττηυϊαδίων. ---- ΡΠ ΡΙΒ. 

21] 

« μαι. Αἀᾷε Ὠϊοθοοτίάσηρ 140. 1. 

: Κληρονομέω. 

ΟΥ̓» Καὶ εἰ Ηἰρδ. ὅεη. ΧΥ. 3. 
᾿κληρονομήσει᾿ με, ΠάαΥΕΣ ταθὰβ οί. 

ῬΕΙ͂ Ψίὰάδ εἴ ν. 4. ἴεν. ΧΧ. 424. ὑμεῖς 
χληρονομήσετε τὴν γῆν αὐτῶν, νοδ ἴδη- 
Ἵν Ρτορσίδτα εγθαϊαΐριη :οσϑὶ- 
ἐδιέὶς τούτάσα Πόσα, Ὑιὰς εἴ 

Ῥ9. ΧΧΧΥ͂Ι. 9. 11. 38. 831. εἴ οςοηξ 
Μαί. Ν.. δ. εἴ δὰ Β. 1]. Βδρβεὶ 
Απποίδις. εσ Ῥοϊυρῖο Ρ. 838. βεα. 
Ψυάα, 1. 19. ἐκληρονόμησε τὸ ὅρος, ΟὐΟῖι- 
Ῥαδαὲ τλοηῖοα. ΨΊάδ εἕ ν. 90. 97. 
δαῖ. Π΄ 31. ΠΠΠ|. 19. Ζυά. 1{Π1. 13. 
ΧΙ]. 429, ἴα εἰ 1 Μδοο. 1. 10. 
ποϊὸν ἔδνος οὖχ ἐκληρονόμησε βασιλείαν 7 
αὐτῆς, αὐλ}18 ζὲπηβ ποὴ οσομραυϊέ 
τορτιὰμλ 60.852 1 Μδοο. 1Π, 57. ς0]]. 

Μαῖ. ΧΧΝ. 84. .---- ᾿γω τ», λάτε- 

ἀϊιας. Ῥοαξ, Π. 9. ---- ἡ:), οαρίο. 
᾿δυᾷ. 1. 18. ἐχληρονόμησεν ᾿Ιούδας Γάδαν, 
οοσμραδαὲῤ 7.8 ΟΑΖδτη. ---- ΓΛ ΤΩ 

Ῥίυν, πεολῥοίλ, ἐπείτιμηρπία πιμδίοα 
οαυαία, φῶ ἱηβαπέμν, ν. ο. Ὁρίδ. 
Αᾳ4υ. ὅγιω. Τβεοα. 1, ΧΧ Ῥρδίχ. 
ν.1. ὑκὶρ τῆς κληρονομούσης, ὉΤῸ ξα, 
φια λαστεαμαίεηε οοπεεφμέέεν, αἱ Νὰ]- 
ξεῖυιβ, βοὰ β'η6 βϑῆβι,, εχρ]οαὶ. 1,6- 

βετυης ΣΟΥ ὃν εἴ ἀεάιιχοζυπὶ 
8 ΓΙ) ναὶ ΤΌΣ. ψιὰς ΕἸβο μου 

Οἰαν. ρΡ. 61. --- ΠΡ : ΥΩ. Ῥτον. 

11. 35. δόξαν σοφοὶ κληρονομήσουσι, αἷο- 
δι δϑρἰθη88 σομϑεισηξιτ.. Ῥτχον. 
ΧΙΠ). 28. ἀγαϑὸς ἀνὴρ κληρονομήσει 
υἱοὺς υἱῶν, ἀατεάες ἠαδεδὲξ ποροίες, 
ἢ. 6. ζΖϑογίωμπαδ δμαδ ρεγρείμα δμοοσδ- 
δίοπε ἱπ Μίϊος δογμπιμθ ροδίογος 
ἐγαμδηνεί. 6 νγϑυθὶβ πϑαϊτ8 δο- 
ἄνα 5ιρτι βοαπίίθυ8 οσῖς ΑΡΤΘΒΟ ἢ. δ 
ΤΒοσι. Μαρ. Ρ. 3098. Α4ι. ϑγσωση. 
ΤΒεοά. Ῥτον. ΧΙΨΝ. 18. --- ΠΌΤ» 

λανυεάδαα. Νιχα. ΧΧΥῚ. 58. 06, 

ΧΙ͂Ρ. 2. .-- Ἂν,» Ὠ)» ἂο λαγεά)έα.- 

ἐεπι. 709. ΧΨΊΠ]. 14. διότι ἐχληρονόμη- 
σας ἡμᾶς κλῆρον ἕνα ; ΟΟΥ ὑπδῖὰ λώ- 
γε(ιἑαξς δογίεπι ΠΟΪ8 δβδιρτιαϑὶ ὃ 
Οὐπε Ιοχ. Ν, Τὶ 8. Β. νυ. ϑὶν. [Ὶ΄. 
14. χληρονομήσει δόξαν, οοπδεημεία 
κἰοσίδιη. δ::. Ν]. 2. ὄνομα «ονηρὸν χαὶ 

1 



΄ 

Κλᾳρονομίᾳ. 

4 αἰσχύνην καὶ ὄνδος ,μ, Ὦ, ς. 
οοπδεχμείμτ, ὅ8ϑῖι:. ΧΧ, 25, ἀκσώ- 
λακαν κληρονομήσουσι. δν. ΧΙΣ, 3. 
σῆτες καὶ σχώληκες κλῆ δουδι αὖ» 

τὸν, οὐσωραδωπέ εὐτα. Τοῦ. 11]. 25. 
χληρονομεῖ εβῖ 1. 4. ἀγχιστεύειν, υἷν- 
δἴπενι ἰαίχληρον ἀποετε ἄατε ργοσῖ-: 
πεϊαί, αἴ τοσοῦ τσηυς Οτοῦ 
δα Ἐ. 1. Τοῦ. ἘΨΡ. 18. κληρονομήσει 
Ὅτο ἐκληρονόμησε, τὶ Ἶδτα ἘδρΊυ5 νἱ- 

ὁ αἰ. 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙἊᾺΑ, λατγεαϊίαε, Ἀον- 
δο, ροεξεξεῖο. ΓΝ» »ορεοδεῖο. 

4 Ῥαν. ΧΧΧΙ. 1.--τ θη}, ἐεγηπίπε. 

1 Ῥασ. ΧΧΙ. 19. --- Ὁ "γ}» δότε. Ῥε. 
ΧΥ. ὅ. 68. ΧΥΤΙ. 14. --- ρον Ῥον- 

ἕο. Ῥε. ΧΥ. 5. Μὶ κληρονομάα δογέεηι 
8. δογές αἰεί γι διμίοηεηι ποία. ἜΡΟΝ 
ἊΝ Νυπι. ΧΧΙΝ. 18. -- “φῦ ν 

Ὀέαῖ 11. 14. ΠΙ. 40. 705. 1. 15. Ἐὶ 
ὁ εἷῖοι. -- πὴ. θευς. ΧΧΧΈΠ. 

4. Ἔξθοι. ΣΙ. 16. ΧΧΥ, 4. 10.-- 
Ων ποιαεῃ Ἰοοὶ. Μιεῖν 1, 14. κ. 
Ῥγο ποτωΐηβ, ἵει ρεορεῖο υτϑϊβ, ϑοὰ 
Δρρεϊϊδεῖνο δοοερασιπὶ, φυλαὶ εβϑβοί 
Ὁ 5. ὗν --τ ΓΟ; Θεὰ. 
ΧΧΧΙ. 14. Ἐχοὰ. ΧΥ͂. (7. εἴ 10] 

ΒΘΕΡἰὉ8. ---- "ΠΩ (ἢ Ρτοὸ γ). Ρβ. 
ΧΥ͂. 6. -- "πεν οαρυΐ, οαρεαϊι. 

Ζδοξ. 1. 7. Ηὶς ἸἹρφοτυης Σρνν) 

ἀ Ῥγὸ ΓΕ Υ τ ΓΙ ἱμθη. ἃ 79). 
οβ. ΧΙΠ. 1. ΧΧΙΤ. 4. δΙ,. ΙΧ. ὁ. 
κληρονομία ποῖαι ὄοπα, σμῶ αἴδηνὶς 
λαδοί, »οδδεεϑοηθΉι, )αομίέαίεε. δ 
πιῆ ΡΙΌΡΡΕΓΘ αοὁ ζεϊδο! τεέγιηη δίαίμ 
Ἰοσιτων ϑΙΓβΟ, ΧΧΊΤΙ. 20. ἰοτηροῦθ 
ἣν ἀόμῆι διηϊσυη ἀσβογοσρ ποῖ, 
Ἶνα εὐναύον κληρονομίαν αὑτοῦ συγκληρομή- 
δῃς, κί εἴἴαπι αἰφωμανοίο ζοἰξοίονξ φήμδ 
«ἰοίᾳ ϑιὶ ρομεὶξ, οοἰΔ. ν. 91. υὐὶ 16- 

ἐ : Να ἐν τῶς ἀγαδῶς αὐτοῦ εὐφρωω- 
ς- ΠᾺ οπιπὲ ἴοου, εὖὲ αἰἐσψμὶς ἐδὶ εἰ 

λαδέἑαί, ἀδυγρ ἴον διν. ΧΧΙ͂Ρ, 1]. 
ϑμίδαρ: χληρονομῆσαι τὸν οὐρανὸν ἀνεὶ 
τοῦ εὑρεῖν καὶ οἱχῆσαι ---- κλῆρος, τύαος. 
- Νοῖδξ αυοχις ἔερει Ἀοραίοαηι, 
αυδίοημϑ ῥτορτῖα ρεγπερδὶ δὰ ὅτι- 

212 λῆρος. 

ἄφοι, βϊτοο. ΧΧΙ͂Ν, 48, εἰ 85. ΑΡ. 
δίγβοῖο ρμοβίϊο ὕσὸ οοπογεῖο ἐΐδεγος, 

ἀοποίδϊ. δῖίσαες. ΧΧ]ΤΠ. 
84. ὉΝὶ ΣΟΥ «ἀριστῶσα κλὴ αὐΓ 
ἐξ ἄλλου 6ϑε ἱ. ἃ. ν. 88. ἜΥ τα 
ἀνδρὸς τέκνα σαξίστηκεν. υσὰ ᾿δὲ οοἀ. 
ας. Βεαροί κχληρονόμον, 651 τῊΘΣΏΠΙ 
Ἰοβθοχθα. Οσῃξ ϑγσ. δὲ Αχαῦ. δ 

11. 15. υνὶ κλῃρονμέᾳ ᾿Ιαχὼβ 
δβιῺς ἐεγὲ Φδροῦ!. (ομέου Αςί. 
ὟΙ. δ. διν. ΧΧΙΨΝ. 90. υὐτὸὶ ἔογίαβδε 
Ῥομδ, 406 ΟἸΡαΪ βαρίεπίία συ]τοτί- 
08 81:18, χληρονομήα αὐτῆς αἰσυηξωτ, 
τἰδᾶ οὗ ν. 28. (6 ἔσσε, αυδὴ) Μσβεϑβι 
Ψυάεοῖβ τ} ἢωγοαϊασίδιη, ἜΧΌ]- 
Φατὸ τϑδὶϊθ. Ψψυά. ΧΠ],. 5. Ἰοτδδ- 
ἐϊε, Ρορυΐϊῃα Πεῖ χαλβὶ σππεριούδος, 
κληρονομία τοῦ ϑεοῦ ἀλουπίαγ, αὐδπι- 
δαπιοάυτῃη οἰΐαπι ἔεγγα (ἀπαπίσα, 
αῦδαὰ ἢευδ [εγαῦϊ 8 τἸδιιεγαῖ, 
4 Μδοο. ΤΙ|. 4. ο0]]. ν. 17. ἢ τοῦ ϑεοῦ 

κληρονομία ἀἸοϊτυΣ. 

ΚΛΗΡΟΝΟ'ΜΟΣ, λατγες. τὴ" 

αὐ 7υὰ ΧΥΤΙῚ. 7. 4 ϑόζω. ΧΙΝ. 
Ζ7εγ. ὙΠ]. 10. -- 19)» ἧκαγες 

δεν νεὶ 30. Βγταα, δος, ΧΙ ΪΧ, 1. 
Ααὰε ϑίγαο, ΧΙ, 20. 
ΚΛΗΓΟΣ, δογϑ, μϑεξϑεσίο, ἄστε- 

ἀξίας, Ῥογίίο, μῶ φδογέε 
᾿ “ππεν Ῥοεφεϑοίο. τὸ Τνίς. ἈΠΡ. 

84. ᾧ χλήρῳ. δὶς φυοαυε ΧΧ ρες. 
Οοιρὶ. υδὶ τοαιϊ ᾿ἰρτὶ ἐν χεόσει 
Βαρθεοπί, υπᾶὰθ ]Ἰυσιυΐοηῖεσ δρρδτεῖ, 
κλῆρω Ῥοεδεδείοπενε ἀἀδηοῖαγα. ---- 
Ὑ}» ἀοπιιβ. ἴπο Νυπι. ΧΧΧΙΝ. 

14. --- ὃ). [νυ ΧΥῚ. 8. 9. Ρε. 

ΧΙ. 10. ὁκὶ) σὸν ἡματιημόν μιον ἔβαλον 
κλῆρον, δαραῖ νϑϑῦδ τὴθα ἡδθοεσυηί 
νογέεια. λα οἱ Φοδϊ. 181. 8. Αδά, 
ν, 11. Ναὶ. 111. 10. σὲ οοπῖ, 0658. 
ΧΙΧ. 24. Ἐκεοῖ. ΧΧΙΝ. 6. ἵσισν 
ἐπ᾿ αὐτὴν ὁ» οϑοϊαϊε ραρεν ἤ]λαι 
βού. ψὍωιν. 1. 7. ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐσὶ 
᾿Ιωνᾶν, οδοἰἀϊε ΒῦτΒ ΦΌΡΟΙ «Φοηλῃ. 
σοηξ Αοε. 1. 96. το λτρ)ιπιουίω:. 

2.6. ΧΙΧ, 9. ΩΓ Β. Ἰ πορς ἐρσταγι 

Ἀπέεκίο ἀϊσπεηϑαπι. Κλῆρος χαατκῖο- 
4:6 (ΟΝ, αβΤΊΠΙ εἰφπίβοιχε, ἀο- 
οεἰ ὕξενίι δὰ Ηεϑιοά. "Εργ. ν. 841. 



Κλῆρόξ. 

ὁ ϑελο. ΝΙξάπάν. δὰ ΑἸεξῶν. υ. 
282. κλήρους χωρία, χήπους ἐχρουΐ. 
- ΡῸ» Ῥαγς, ρογέϊο. ἘΠο5. Υ. ἢ. --- 

ν ἀκτεάμοα. Ὅεαςξς 11, 18. . 
31. ΧΗ. 1. -- τὸν Βους ἢ. δ. 
9. 19..-- Κρ ὑ ΤΙ» Ῥαρέϊέα, 06. ΧΗ. 
8. --- πρ- Ἐχοά. ὙΊ. 8. --- 

“πρφο "να. ος. ΧΙ͂Χ. 2. 

860. ἐσέ, ΑἸεχ, κλήρόνέ, υἱοὶ ἤογίαϑϑα 
τεροηοπάμει δεῖ δήμους. ΙΔ δὰ Ἀ. 

δὶ. ϑοβαυίδηδατρίπιη, .--- ΩΨ 

ἀυκὶ, ἄμα ἑδατοῖπα. ὅεη. ΧΕΙ͂Χ. 
14. δὶ χλῆροι σαὶ ἀστὶ ἀείεγηιπαί 
γε] ἀπιΐίες Αᾳφυ. “υά. Υ.. 
16. Εχ οοπ͵οοῦιτα Κοβμϊεσῖ οἵ 
Μαῖι, ἩΠΠογὶ δὰ '᾿Ἐσινίχαν Τλεθοσεο 
τεροροῃάιια εϑὺ χλῃδῶν. Κλῆδος 
δερίπεεπέπηε ποῖδλξ, ἃ χλήζω, οοοζκαο. 
Ἦρφεγοι. χλήδοα, φρωγροί. ἴῃ Ἐτγτα. 
Μ. ἐὲ ἰπ Μοικῶ Βὲδὶ. Οοἰεϊίη. Ρ 

ο 488. (υδὲ Ἰορίξων : χλῆδος, ὃ νῶν ἀπο- 
τὸν τλῆῤος, ὁ ἔχων ἰλύν τινα 

καὶ βονάνώδη καὶ φρυγανώδη, ἢ δωρὸς 
λύων) πρὰ οδξ. σαεα ΑἸ γόροη ο Οὔϑε. 

ἀ κῶν, ἃ 

δὶ Αςῖ. ἢ, 55. Ρ. 860. Πευΐ. Χ. 9. 
εχ ὕσεα τῶς ΛΔιυίταμᾳ μερὶς, οὐδὲ ΑΧῆῤῥο 
ὦ τῶς ἀδελφοῦ '᾿αὔγθοι, πϑὴ Ὄτίς 1,ονὶ- 
[δ ρογίίο βϑξὸ ἱμῶον διαῖσδε ἰἰ-. 
ἰσγασα. σας. ΠῚ 14. ἐδς ἐστὶν αὐψῷ 
μερὶς οὐδὲ κλδῆγος μεϑ' ὑμῶν, πΟῊ ὁδὶ 
5 μοτεῖο ὠσαπε φοῦθ ᾿μῖδν νϑὲ. 

ειὴθ δὲ Ὥσαξ, ΧΙΥ, 591. 96. εἰ 
οαπξ, Αςὶ. Ὑ]1ΣΙ. 41. ὕχοαι. ΧΥ, 4. 
ἐν τῇ γῇ, ἥν κύριος ὁ Θεύρ ἀἐν δίδωδῥ ὅοι 
ὦν χλήμῳ, ἴῃ φεῖτα, Ῥσεηα 
Ῥεὺν ἰπν ἩΠΡὶ ἄξε ἐπ 
γιάε οἱ διε. ΧΥ͂Χ. ἰδ, ΧΧΕ 98. 
ΧΧΙΥ͂. ἃ. ΧΧΙΧ, 8. «- ἀμάγας 
ἈΡΕ. ἃ Ἂν» αρήπᾶληδ αἰδοῖον. 

οι. 11. 

478 “4 

Ἐλῆρος. 

7ότοτα, ΧΙἼ. 19. Ἐακογαπς ὍΝ ΩΣ δ 
τύχῃ» εἰ κλῆρω ποῖδι ἀαγεάϊέαίεηε, 

 δοόρίε οὐνενεί. «-.-- ΥΥ, δείμρωε. Υ 

Ῥρδ]ηι. ΧΧΧ. 18. ἐν ταῖς χεῤσί δου οἱ 
κλῆροί μου, ἴῃ τη ΔῊ 0118 [118 5075 Ἰ68. 
Αἀ χαρα Ἰοουται ΤἼἠδοϊοτοίιδ, εἴ οχ 
80 ϑυΐάαβι: Κλήρους δὲ ὁ Δαβὶδ τὰς 
φῶν πραγμάτων μεταβολὰς καλεῖ, αὐοδῦ- 
σον χα πἸναν, δουλείαν καὶ δεσπογείαν, 
εἰρήνην καὶ αύλεμον, Βαοίίυ9 ἰδεηθῃ. 
ῬΩΔ]νΡα. 1]. α. 41] ὑχσὸ οἱ χλῆροί μου ΒΔ- 
Ὀϑηΐ οἱ χαιρώ μου, ΕΣ βϑηξδμῃίδ 86. 
Β εἰ], Βιγα ον Ζυὰ. ΧΧΕ. 42. γήὸ κα 
ὡς χλῆρος Ἰ,. Βοι. ΡΥ 'ἴπ ἼΧΧ 
ἴηῖε. (απδῖλ δβοεπῖιβ ἀπύσθδ εἰὶ 
ϑοχωοϊδέια) Ἰεσεηάιιαι ῥξερὶριε ᾧς 
καιρὸς, Οὔϑεγγδηδ, οι δϑιηλδ οἰκί 
ΚΑΙΡΟΣ εἱ ΚΛΗΡΟΣ. Ὑιάς δὰ ἢ. ]. 

ᾳφοαιο ΘΟ ΒΑ δρογχίυτα εἰ δα 5. 
1.1. Ὀἀρραίμυπι Οτῖς. 5. Τὴ. ΤΥ, ς. 
18. ὃ. Σ. ν. 747. ΜΈΝ γόῦο Ὡσῃ γί- 

“Π ῺὨἴὰ γἱάοϊων νεγεὶο Αἰεχ. ᾳφυορὶ νο- 
Οϑαλ χλῆρον, αυρρο αυδὲ σομβντηδίυν 
δΔιιοίοτίεδῖθ οὔασσαυ (Ωαα. οἱ 84]- 
κεῖ, Αταρ. ΖΕΙίορ. δ Αρο]]ἑπατή, 
86 Ρἰεγοσυαπο ΡΡ. 66. ϑυηὶ σηδη 
πλώροι Ἀ. ἢ} ̓χέχμδα α το εἰὔφωξ υἱ- 
νεπάϊ ἐραίία, δαὶ Ἄοεσυδάυτη ΤΒόὺ- 
ἀονγίζαν υἱοϊδονέμαΐπες εἰ οοηυπμία- 
ἐΐοπεα γεγατε ρὲγ υἷα δραίϊιηι, αἱ 
ϑέῖεθ ἐσ. σσδαθα εχρὶϊόαϊίοπθ ΒΘΏ8 
τῷ Δ τοθροηάεαί. ΝΊἀ6 αυφαμε 

ϑοσασει: 0165. ἀξ Μακε, οἰς. 
54. --- Ὁ} νὸχ Ῥεσβίεβ, δοχα, Ββεῇ. 
ΙΧ. 26. ---: γδὶν, δὲ 5». Ῥνν τὰ 

. ει, ΠῚ. 7. --τ- Ξ ΕΠ ΤΕ βέι. ΠῚ. 7 ἢ 2 οὗ 

ἀκια. οι. Ἃ. 84. -α ΧΩ. ἠπθη" 

υν- Νυα. ΧΧΧΠΣ 5ὅ8.-τἰ χε. 

αοξ, ὀριάος Κϑοανῖ!, δγτάτα. οἱ ΣᾺ Χ 
Ῥράϊκα. ἔχ ΥῈ, 14: ἰὼκ κοιμηθῆτε ἀνὰ 
οὖσιν τῶν πλήρων. Ῥ͵α λήρων ΔἸ φα- 
ἡποαίιως. κλυπῶν, δὰ χειλῶν δἷξ 
κλοιῦρθε δα γοϊας ἰσοῦθ. ΧΕΙΧ. 
14. 

8 Ἐρὰν. ΕΥ̓͂. 56. χχῆρα δῶσε δῖ ο- 
πεοδα, ἃπέ ἀοπογαγεης, δαίαλξωνι. 
διάμ. [1 θι. υἱὲ, Ὅς 1μαἵ. δον, ἰϑδί.Ϊ, 
δ ζένοη, νεἰ. σεσκπανηο πε αὐοεγριας, 

Β 

ἥγος. ἢν} ἐμὲ Δϑ᾽ὲ ροίῥο. “ἢ 



! Ἔκ Ἀλήρῳ νομέω. 9η4 λητος. 

4 ἀπὲ γὲ; ἧρθα, φῶ ζαἰο δὲν. υοο6 κλήτωρ αἰοίέμτ. ὼς δᾷ ἢ. 1. 
ΧΧΥΨ. 41. χλῆρος ἁμαρεωλοῦ ἐμπήσῃ 
αὑτῇ, γαία᾽8. ραπῷ Ῥθθοδίοσίβ διπιὶ 

οὐκ ἑῥοπε οοΣτρίαπι. 1)6 ἰροῦ εἴ 
Ἰερίτιν βαρ. 11]. 14. εἱ Α΄. δ. ϑιὼ- 
ἄΔ5: χλῆρο;, τύπος, χτῆμα. 

᾿ς ἘΝ ΚΛΗΡΩ ΝΟΜΕΏ, ἐμ ο5- 
ϑεσδίονις αἀςοὶρὶο. » Ιάο. Ὠσοαυΐ. 

- ΧῈΚΧ. 14. ᾿ 
᾿ΚΛΗΡΟΥΧΙΆ, ἴ. 4. ΚΛΗΡΟΝΟ- 

ὃ ΜΥΆ, λατεάιαδ, δογίς ἀδεϊσπαία ρ05- 
δοδέίο. Ὡνο γεαονῖο. ὅγτατω. 

860. ΤΩΔΤΩ. τά. 108. Ηοϊπι. πεν. 
ΙΨ. 7. ϑοσίὴο [0] δοοὲ ἀε γεάονϊομε 
ωμάονγιμι 7μγε οορπαίδομῖδ. ---- ΓΙ) 

δγηα. ΡΒ. ΕΧΧΙΠΙ. 9. Ηεεγεν. 
᾿χληρουχία, διθεκοτεία. 

ΦΚΛΗΡΟΊΏ, δονέε ἴθρο, κληρόομαι, 
ΦΟΥ ΠΟΥ, 807 168 αἴοο. Ἵ37) Νιρῖι. ἃ. 

Ἵν ἀερνελομάογ, οαρίογ, Ἐ. ]. δογίο 

ὁ ἀεσῖρνον 8. ἱπάϊοον. 1 ὅδ. ΧΙΝ. 41. 
866. γαῖ. χληροῦται. --α ἌΡΙΆΡ λατε- 

ἀϊιάφ. 166. ΧΥ͂ΤΙ. 11. βθς. αΐ. Ἀ5: 

ἡμέρᾳ κληρώσῃ. 
ΚΛΗΡΩΤΙ εἰ ΚΛΗΡΩΤΕΪ, 207- 

Εἰο, εα δογίε. Ὁ.» ὅτ δοτέε, Ἦ. Ε. 

᾿ῬῈΡ ϑογίεηι. Νιυ. ΧΧΧΠΙ. δ4. υδὶ 
41] ἐν κλήρῳ μαροπί. .908. ΧΧΙ. 4. 6. 
8. Ἐχ βουρῖυτα χληρωτεὶ 208. ΧΧΙῚ. 
5. Ἰεσῖῖο ν]οθα χληρωταὶ, αυδτὰ ἢδ- 

ἀ Ῥεοπέ Οχου. εἰ Α]Ἰά., οὔἱδ γα θαθ6 
νὸῖοηαεοοωτν. 

ΚΛΗ͂ΣΙΣ, υοοαῇο, ἱπυϊξαίδο. ᾿γ),.. 
ττ 

Ἴφοοο. ὅετ. ΧΧΧΙ. 6. ἡμέρα χλήσεως, 
, 4.658 νοσδθοηϊα. πἀ 1}. Χ]]. 9. οὐχ 
ἐχάλεσε εἷς τὴν χλῆσιν οὐδένα χ. «τ. λ., 

᾿ὩΡῚ χλῆσις δα ἱπι δε οΠοτη Αὐδθ, 

ἁίσιλνο ποίαϊ οαμάπι ε. οοπυϊοίπῃ, 

οὐ ἐς ἐνποϊαίενῦ, ᾿ηυεχαρύτηο- 
ΤΡ τ ΧΙ. 40. χλῆσις ϑεοῦ νο- 
« ἐδηΐατ. χαρίσματα, απεὸ Πδῦ8 Βοιιὶ- 
πἶρυβ ΤῈΣ τεϊίρίοσνετα ΟΝ εϊδύβιμασα 
οὔοτι. δ ἑπυϊαίίοηε ααἀ οασπατα δα- 

- δβιρεῖασ 8 Μδος. Ν. 14. ὁ αγρὸς ταῖς 
κλήσ:σι τεταγμένος, ὶ. 8. οι φϑέσεει 
εγαί οοπυῖυαξ ἑπυλίαγε, ἀσεμαδ εοδάξηι, 
«ὐὲ αὐνεπέαεδεηέ, ἐκορεγε, φμὲ μϑὰ 

᾿ δ 

Οτοξίυτη. 
ΚΛΗΤΕΌΣ, υοουπᾶμ. Ἐρ. Ζαζετα. 

ν. 835. εἰ 58. 
᾿ΚΛΗΤΟἾΣ, υοσαίες, ἑἐπυϊέαίπε. 

ΣΡ» οὐπυουαΐίο. Ἐχ. ΧΙ]. 16. ἡ 

ἡμέρα ἡ ἑβδόμη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖ, 
αἴε8 ϑερίπιδ υοοραία Βα;οία ετῖΐ, Ἦ. 6. 
κατ᾽ ἐξοχὴν, ῬΘΓ Θταϊποηξίϑση, βίπρι- 
Ἰασὶ στωοάο οἱ οαδϊεδυίϊδιίς 
δβδῃοίδ ασί' νοῦ. 1.8χ. Ογυ}} ΜΆ. εἰ 
ΡῬΒανοσ. απλητὴ, ἢ καλιστὴ καὶ ἡ ἐξο- 
χωτάτη, ὡς τὸ, αὕτη ἡ χλητὴ καὶ ἁγία 
ἡμέρα. Λιὰ6 εἰ 1,ον. ΧΧΠΙ. 2. 4.4 
91. 94. 27. 87. εἱ Ααι. 168. ἵ. 18. 
εἴ 46 Ὀγυβίυβ δά ἢ. 1. τὰ Ἐτσαρτη. 
Ρ. 378. εχ Ῥτοοορῖο ποίδϊ, δ οοπῇ 
Ψψ. ἐσίχλητος Βιιρτα, οἱ Ἐχοΐ. ΧΙ. 
16. ἃς Βοιο. ]. 7. 1 Ὅονσ. 1. 2. -- 
τῷ Ῥὶαν. δοοῖδ, δοάαῖεα. ΑἸ. Ζυά. 

ΧΙΝ. 1]. ἔλαβον τμιιάχωτα κλητοὺς, 
δυϊιδῦδης ἰτιρίηςα υοοαίοε, ναὶ ἱπυὶ- 
ἑαίοε, 561]. δὰ πιερίδας. ΨΌ]α. «οὐαῖεε. 
δὶς πλητὰς ἀριὰ ΖΕ ϑοδίτοιν, εἰ σαρα- 
κληϑεὶς αρυὰ Αὔοη. [Δ0. Υ. 6οἐ νο- 
ὁαΐμς ἀρυὰ Νίατί δοῦν Ῥχο ἑποίέαίο 
υϑισραίαν. γιὼ6 Εὶ ἐβϑεὶλ Αἀνατβ. 
ὅδοσ. 10. 1Ψ΄. ς. 8. μαρ.. 894. --- 
ΝῊ Ρασὶ. ῬδΒ. 3 ὅδ. ΧΥ͂. 1]. 

1 Βερ. 1. 41. 40. οἱ χλητοὶ σοῦ Ἄδω- 
'γίου, υοοιξ ΔΌὉ Αἀσηΐα, 86. σα οοπηῖ- 
υϑοη. Αχυ. ϑ'γτωη. ΤἬθοά. εβ. 1. 
18. -τ δε» ὕθ0ο. ϑγτασα. Τδμοοά. 

Ῥγον. ΙΧ. 18. 
ΞΕΛΗΕΓΤΟΣ. Ὡν. »ορωΐια. Ααυ. 

1 ὅδ. ΧΙ͂Ν. 88. εἰς τὰς γωνίας τὸ 
κλῆτος, Ὠ. 6. ἱπίογρτγοίε: Μομέδυ- 
οομίο “ἐπ απρμίοε τεμἐἐμάο, χυὶϊ ἰπ 
μοίδ βυδ)δςῖϊδ δα άϊε : χλῆεος πεμδέϊῥε- 
ἀέπέηι (ταῖιιϑ ποταρο, χλῆσος ἃ καλεῖ 

, ἀοἀυοεπάυτι Θ896) ἰηίδγάπαν, ἰΐετη.- 
αὺς φίογίαπε 8. ἀξοιδ ᾿ῆοαι. 
γα, σοὺς μεγάλους, ες. λαοῦ. δεὰ 
νογηῖο Αααυϊε τη δαἀτηοάιτσιη διι8- 
Ρερῖδ εβί, πεο, αῦο ξππακδπιεηῖο 
δῖος ομϑεσνϑδῖῖο Μορμεδβιιοοιιέιε, 
 ραυϊάδηι νἱάδο. 1 δὰ ἢ. ). ϑοδιδγ- 
ἔοιρεγρίαμι εἰ Μορῦῖ ἴδχ. Εζδσχ. 
Β. ν. χλζμα. ϑυδρίοοῦ οαυϊάκει, τὸ 
«λῆϑος τοροποηάυχῃ 6866. 



Κλήβαιος. 

. ΚΛΙΒΑΝΟΣ, οἴδαπες, ἤεγημΣ τπὶ- 
ΠΟΥ͂, ζύγπας, 1. 4. χρίβανος. Ἤν 

ἰάρ. σθπθβ. ΧΥ. 17. [(ονῖς. 1. 4. 
ΧΧΥΊῚ. Φ6. εἰ Αἰθὲ. Ῥοσγιίποὶ ἢυς 
Θὔδτῃ ἰος9 Εχ, ν]ΠΠ1. 5. 001 ΤΧΧ 
ψευθοῦιπα ογάϊπθη ρογνοσίογμηί. 
Αι. ὅγχμμι. ΤΠεοά, 163. ΧΧ ΧΙ. 9. 
δ )δ5: χλίβωνος, ἡ χάρωνος, ἑστία. 
οι ϑίασχ. ἀς ὉΪ4]. Μαςρά, ὑ. 
170. 

δ ΚΑΙΜΑ, γερσίο, ἐγαοέμα, μίαρα, ἴα- 
ἐϊᾳ, ἀπρσμέμϑ. 5Ἐγ}}» ἐπεπεπέδι, σίδδιω. 

Ῥβ. ΧΙΨΠ]. 2. δθὰ ᾳυΐα δ} πυπ- 

αυδὰ ἐς Οεοριβϑρδοσιι οἰμηφέο Ρὸ- 
τἰΐαγ, νἀ δία τοροποηάυχτη 6886 χλῇ- 
μα, βαγπιόπίμπι, ραΐπιες, ταηπμιδ. --- 
ΠῚ Ὁ) μἷαγ. φνοραρίπδε. «76τοτη. 

ΧΙΡΜΊΠΠ. 32. Ηἰς χιοχια τοροπεη- 
ἀμ νἱἀοῦιν χλήματα. --- ἼΜΏ, απ- 

᾿σίμ, ἰαις. Αι. 1εν. ΧΙΧ. 27. 
᾿ πλήμα τῆς πιφαλῆς. Ηἰς ἀυοαῦο ἴῃ 
(οά. Βαβ], χλῆμα Ἰερίζυτ, αυοὰ 
Μοπαῖ. (μοῦ οομδίαγ, πιῖγα θοο οΧχ- 
Ρ οδΠ8 : ποπ οὐγοιμπροπες οαρὲϊὶ ἐπο 
Ῥαδιπἶξεδ 8. οοτοπαι ραϊπιέῤιι. ϑγτατλ. 
Νιιαι. ΧΧΊΨ. 17. --- Σ» απυΐιο. 
ψια. ΧΧ, 2. δυϊάαθ: χλήμα, τύπος. 
γιά φυοῆμε εχ [ε8. ΧΥ͂Ι. 8. ποίαία 
ΒΌΡΓα 8. ν. χλῆμα.- 

ΚΛΙΜΑΚΥΗῚΡ, φγαάμε «οαΐᾳ. 
ΓΝ; ἀεοεησας, ρταάμδ. Ἐπ. ΧῚ, 

28. ΧΙ.1Π.17. Ἡδογοῖ. κλιμακτῆρες, 
οἱ τῆς κλίμακος βαϑ μοί. 
ΚΛΙΜΑ͂, σοαῖα, φγαάμα. ΓΝ» 

{5ι" 

ἀδοεπῖμς, σταῦκδ. Νεβοπι. ΠῚ. 15, 
ΧΗ. 86, --α ὩὩΡῸ, φοαἴα. Οοπεβ. 

ΧΧΥΤΙΙ. 12. -ἶδὸο δοαΐα, φῶ εδὲ 
4... πάαγμηι ἐπφίγιδιη- 
ἔμιπι͵ 8. ῥελροι δείϊοα (ϑίατιι. 
ἰείξετ, α δἰογνεὶπρ ἰαάάδν,) Ἰορχὶταν 
1 Μαος. Υ. 30. αἴροντες κλίμακας καὶ 
μηχανὰς χαξ' σϑω, τὸ ὀχύρωμα, 
1 Μδος, ΧΙΎ ὅδ0. ἀκὸ τῆς κλίμακος 
Τύρου ἕως τῶν ὁρίων Αἰγύπτου. Οοὗσχ 

, Ἀεδοῖ ἘΞ ρημδῦι ῬΑΓΙΓΕΣ ἃς ὅγ- 
ας γουίθηϑ ὁ πέδη ἔσγτα, αὐδὸ 
ἰθοῦο επποαξο.- ἰρτατὶ; οχ ᾿ἰβτιο- 

215 Κλύγα. 

γδυ Δ 6886 νἱἀείαν. Κλήμαξ Τύρου 
ν6}, πΊΓ 4 ϑοκορὶιο (Β. “. ἢ]. 10. ν. 
169. λχν.) νοσεῖν, Τυρίων Θ5[ τη 8 
Ῥζορα ποδσῖὶς Μεαϊξευσαπαοὶ Ἵσδα π26- 
Ἅἴι8. ΠΡ υὐθο8 Ῥιοϊοιιδι ἄθηι οἵ 
Τγτυτ 5ϊξι8, αἰέιι8 οἵ ρὑγαγαρίαϑ. ᾽ 
νὰ. «« ἢ. 1]. ΜΙοΙΔ6118. 

ΚΛΙΝΗ, ἰεοέμα. 1)» ἰάδπι, 

ῷ Βεσ. ΧΙ. 3. ἐν τῷ σαμείμ σὧν κλ»» 
γῶν, ἐᾳ εοποίαυὲ ἰδοίογηι, ἮὮ. 6. ἔπ σι 
διομίο. ιὰς οἱ ῷ Ῥαγ. ΧΧΙ͂Ι. 11. 
΄εη. ΧΙΝΙΠ. 2. ΧΙΙΧ. 8.9. ..-ὄ 
9 » ἰροίμα, ομδὲΐρ. Ἐχ. ΧΧΙ. 18. 

4 βδτα, ΙΡ΄-. 11. 9 Ραζ. ΧΥ͂Ι. 15. .-- 

ζ)»» “Ρονάα, ἰφοέιιδ ἰδοέο ἐπδένμοίεξ. 
λοις, ΠΠ.11. Φον. ΨΊ1. 13. ὕδηῖ, 
Ι, 1δ. ἴὴ ροϑίοεοτό Ἰοοο ἴῃ οοὐ. γαΐ. ἅ 
Ῥούροσδιι ἰορτζυν πρὸς χλήνῃ, ρτοὸ 40 
ΟομρΙ]ιξ. πρὸς χλίνην Βαθ6.. δίηβ ἐ- 
10 βου οι πὶ οδύ προσχλινὴ, αἰ 9] 
ἀϊςαί αοοϊῥηαἰδο πορίγα, αυοτηοᾶο 
το τι Ατηθγοβιιβ. ὅ1:. ΧΧΙΠ]. 98. 
αὶ ἀ6 ἐδοίο σοπ)εραῖὶ ἀϊοῖξιιν, ψυἀ1ἢ,, 
ΝΙ11. 4. ἔπόσεν ἐπὶ τὴν χλίγην, 12 107. 
ὄπηε ἐποῖ. Νιὰς [οχ. Ν. Τ᾿ 8. ν. 
κλίνη. 

ΚΛΙΝΤΗΣΡ, δσεἶϊα αὐ τοοϊεαπάμπι, 
ἰδοίίοα, ἰεοίμδ. ἂν. ϑυνωσι. [68. 

ἼΧΥΙ. 90. χλρτῆραι. Ἀροῖε. Νασηῃ 
93» ϑιυηῖ σωγγα ἐδοῖ, δαΐ δεἶζα ἐδο- 

ἰο οδάμοί, λοπιέμῖδεια ἀερονίαηπα! 

ἀρία, ἃς. Δ Ὁ, οὐιιαΐε, ἐεαϊέ, οἷαι. 
Ηξεεγεῆ. ᾿ κλυτὴρν δίφρος ἀνάκλιτος. 
[άθπι: χλυτῆρες, δίφροι, κλίναι. 

ΚΛΙΝΩ, ἐποίέηο, γεοϊδπο. ἴδ}, 

ἴεπίθ. 1 Ἀρρ. ΧΧΙ. 27. ἱπορείϑη χε- 
κλιμένος. Τὰ ἀποαιια ἴπο. Ψα]Ω. εέ 
ατηδεϊίαυϊέ ἀοηιϊπδο οαριίς. ϑοηϑανα 
δχρτοβεῖβθα νἱἀοπέυν. Οομξ, Θἰπιοηὶϑ 
[χ. Ἡδδε. Ρ. 100. ΕἾοΥΙ ἰδτηθῃ 
φιοσὰθ ροΐυϊτ, υὐ ἴῃ 580 Οοαοα 
Ἰεχοτίηϊ 5512.» (0]}. Κ8. 7 Χ1]. 4. εἰ 

ΟἿ, 19. ΕΑ. στρ]. μαθοῖ χεχυφώς. 
- ἼΠ ΗΙΡΗ. ἃ 22 ἡμηάο. Ῥα. 

ΙΧΧΙΨΝ. 8. ἔχλινεν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο, 
ὉΡῚ ῥγὸ εἰς τοῦτο ἰεροπάυμπι ν᾽ ἀεἴατ 

ἃ» 

φι. 



Κλῴῳ. 

α εἷς τούτους. ΟΑΙΙΧ δὲ ἸποΟΙπαξαν, ἑμῶς 
οἰδυμήϊ τον νἱπῦηι, ἑποίξβαγ μορεΐμμῃ 
δαλίρτη 658 ἢ, 1. ργορίμαζε. ---- ΨΩΦΤΙ 

ΗΙΡΆ. 8 “ϑΨ» ομδαγε ζαοῖο. οὉ. 

ΧΧΧΥΤΙΙ. 97. οὐρανὸν εἰς γῆν ἔχλινε. 
Κλίνεν εἰς γῆν, ὶ ἀ6 πυθ θυ, αἱ ἢ. }. 
ΒΟΙΊΩΟ αδί, ποίαίΐ ἐἤέοσετε, μὲ ρίμυϊαηι 
ἀειπαμι, εἰ ὙΦ ἰὼ 1. Ατὰρ. 

(...“ΞΞ...} Βαροὶ ποξίσποιι τασῖο- 

τοῖα, υἱ εἰ εὔωπάετε. ιὰς Ἑχοᾶ, 
ὃ ΧΥ]. 18. υδῖ δ εὐμξδίοπε γοτὶς ἀὶ- 

οἰξυν. ΑἸ νοτγίοσο τωδὶυης : οαἶμηι 
εἷγοα ἰεγγαπι φμὲδ ἐπ οΥ̓δδηι σιτυασοῖξ, 
τὲ οἱ γιαεὶ ἱποιηιδότε υἱάεαίων Ἐ --α 
ῬΌΠ: Ῥεν εἰγομέποπ οἱ ἀριδίἑμηι 

ἐἰοετίο. Αι. ὅπηι. Ψ. 6. ἔκλινον, 
Φεδιιιοὶὲ δ6. --- Ἣν» ἀδδοοπάο. 78ἅ. 

ΧΙΧ. 11. ἡ ἡμέρα κικχλικυῖ, σφόδρα, 
Βα. εἷς ἐσαέραν, ἀϊ68 υαἶξε ἑποϊξηαία ἐὰ 
νεϑρεσγασα. [8 ἀυοαμε [ης. ---- ἢ, 

ς γχεοίε. ἴεΞκ. ΧΧΧΙΠ]. 28. ἔχληεν. Ἐ.6- 
Βεταμβρ 5 δδ", πον ἥγπιε δίαξ. --- 

Ὁ5, ἐπουτῦο τπιε. Ἐβᾶν. ΙΧ, δ. 

κλίνω (86. ἐμαυτὸν) ἐπὶ τὰ γόνατά μου, 
ἐποίδμο πιε, Ὦ. 6. μιδο ἴῃ Ζοηιιδ 
τθᾶ. ΑἸ]. 1 Εδρ. ΥΠ|. 65. --- Ων 
ηιουεοτ. ῬΕ. ΧῚ Υ. 6. ἔχλναν βασιλεῖαι, 
ἱμοίβῥηατνδέ Κορ, 8... αὐ ἑπίογίξωνι.. 
ΝΟΣ ομρυβ εϑὲ βιξιεσθ, δὺὸ8 ἰθςῸ 

ἼὩ ᾿εμίβθε 95. (σπέεγ. αυοαιρ 
ἀ Ῥ8. ΟΠ. 6. -το υόϑν τεοοάο. ΖροΝ. 

ΧΙΝ. 4.---5 01») ιρἴο. ϑγταγη. σδηξ. 

Π]. 17. κλῶσιν αἱ σκμαΐ. Ααι. ἴὉ. 
ν. 6. Νυυχα ἔογίδβθε Ἧ2) Ἰεβεγυπί δ 

ΓΙῸ ἢ 56 χλήεσϑαν χυοχὰς ἐπ 36- 
πὶ ὑυεγίξ ποίαϊ δὰ ἰγη δι οποτα 
δΌΓ. ΣΟ]. το ΝῊ» ἡπουροτ.. [8. 

ΧΧΙ͂Ν. 20. ἔχλυνεν, 8ο. ἑαυτὸν, ἑποίόρα.. 
δαί δέ, πμίαδα!. ---- ΓῊΣᾺ 1 πΌτ Καὶ 

εἰ Ηΐρὶ". συά. ΕΧ. 8. ἔχλινεν ἡ καρδία 
Φ αὐτῶν ὀπίσω ᾿Αβιμέλεχ, ἱποϊπαδαξ οοΥ 

ἡϊργωνι ροεί Αῤύποίδοπετα, Ἀ. 6. εἈ}- 
οἱςξδαΐ, κί Δὀὲνιείδοδο {ἀὐδτεέ 8. α ραν. 
ἐξδιι ο7μ6 5ίαγεί, γιά. ε: 1 Κερ. 1]. 
38. Φυὰ, ΧΥΊ. 80. δες. Α]εχ. ΑἸά, 
Οὐ]. 3 ερ. ΧΙΧ. 16. χλῆον, κύριε, 

6τὸ Ἵζλινα. 

φὺ οὖς συύ, ἐμοΐκια, ᾿υσολά, αὐυΐοπ 
ὕμοχα. κδ οἱ ῬῸΧΥῚ, 7. ΧΧΧ, 9 
Ῥβ. ΟἹ. 12. αἱ ἡμάραι μου ὡσεὶ σχκι 
ἐχλΐίϑησαν, ἀΐρβ τηοὶ, ἰδαύριι ὑταρει, 
ἐρουδαι, βυῃΐ, δ. 6. ΥΑ ταθα βίμα: 
οβῦ υὐῦτοο ἱπο] ηδέβρ, δεὰ: χηρχί 
ἄχιοτα, ἈΑΡΟΌΕ. Ψό σθαι. ΥἹ. 4. χέχλε 
κεν ἡ ἡμέρα, ὃς. εἰς ἑσπέρανς. Ἦ, 6. τε: 
ρεγαφοῖξ. Ῥ8. ΧΧ, 12. χλίνειν εἰς τινὸ 
κακὰ εεῖ σὐη δῆτα ἐπιρία σαρέγε σοπένι 
αἴέφμεπι. ΜΟΙΆΡΒΟΣΑ ἀεοδυσηΐα ὅβέ : 
γϑΠδροΥ ἥπ.5, 41 οἰαραδ οὐ ἐϑΐδ ἔδι: 
ὅπης ἔδγι8. Νδσω ΓΘ) 850. αυσαυε 

ἐσμῖδγε. --- οὖν), δα ἰεηκίο 6. 1 ὅτ 

ἘΝ, 2. -.-- "“ΠΌΥ. γιάε ᾿Ἰπῆτα 58. νυ, 

ΠΨν τ τον ἰκοίωδ. Αταος {Π|..15.. 

δὶ ὕσπεῖι Ὠχακίυβ Μῆβδε]}, Ὁ επί. 
Ι- ς. 42. ποῦ ἈΣΘΙΘΥ σδδιοσηθεη δι18- 
ῬΙοδέυΓ, ἡθος ὈΓῸ ἐν Δαμάσχῳ κλινεὶ 
ἱερε; ΤΙΧΧ ῥχιγηυτη βου ρβοσὶπε ἐν. 
Δαμάσκου ἄρες γ6} ἔρες, ἴῃ 114 νϑτος 
ἐἀϊθοῃςα Ἀγὸ πος Ἰδοζυξη 85: ἐν Δα- 
μάσκου χλνῃ, Ν. 6. ἐπ θαριαδοῖ σταῦ- 
δαίο Ἰαχῖα ἘΠΕΓΟΥγΥηπη, δἴαιιθ πᾶς. 
πλεῖ ἀ ΟΥ̓ ρ τοῖς Ὃ ἰπϑοσίυ) δἰϊ. 

ΧΙΝ. 89. υδὶ ἐχλίϑη δῇ οὐ ΒΙ 610 

δὰ Ἰάσαοπθι (οχέμδϊθιῃ ων)» δυιῖι 

ουμλ τα]ϊαυΐβ Ιηϊΐ, (4, πιρερπιαίστη 
5) (80 τῶν, υοά ρμγεξίρσ δἰ ἴ 

ποίαί οἱοκ ἐπιβοίμ ἐγ τὰ, ἱπωεὶδ, ἐπσο., 
ἰαγε) τοϊεσθμηυση εἷς, υἱχ, ἀρβηϊτί 
Ῥοΐεσις. Νίδιλη, υὐ ϑομυϊζδηβῖυβ δά 
Ῥχον. ΧΧΧΙ. 80. ἀοουΐϊῖ, ΠΙῺΝ Ῥτο. 

ῬΓΪῈ εβξ. ἱποιρηδεγε, εἰ ἴῃ 1. ΑΥΔΌ. 

[ὥς ἀρβεοίεγε, αἴδτη ἰγσγισες ποῖδες 

ὐαέν δ τ᾽ τον μος ΕἸΒΟΒακῖ, Ῥποὶ: ὧδ. 
γεγα. σα. , Τ᾿ μ.. 160.. τὸ ᾿Ξ: 
ὙΈΣΠ: Τμοοΐ; ἴρᾳ. ΧΧΙΝ. 19. 

κλινομίη χλιϑήδεται. ἢ γῆ, 565: Μοπῦ. 
5 χα αρία Ἡιρέδέ ἑεγτα. διά μοθ 
βύσ ἤθθο γόνυ οοάξαιν ἴαχε ασοιμε, 
διὲὶ ϑεθη θα: ΠΡ ἸΟΣΧῚ Ὁ ἿΌ» κυ 

δὰ ν Ὁ λυ. 340. τοβευσῖα ἴῃ αυὺ 

Ῥοαϊοσίρεὶ, Ἰοοο, ϑέμες ΣΧ νοα 

- β 



Κλικῖα. 

“«ἰ Ἰυᾶ, ΧΈ. 4. ἔηλιοων» δώσων 
Ἰσραὴλ, ἐέερξα ἀρδενενε ἵαραδὶὲ 
Βδοεῖ, δυεισι ον “αειναΐη ᾿κεῖ ἂν. 1. 
ΓΘ. δεῖ. ΨΙ. 4. χόνλλνεν ἡ ἡμέρα. 

τς. Σ ὅσα. Χ. 9. -τ τὶ: λῊΣ 

Φ} 

ἐρεσεμοῖῖϑ. ..-- Τὴν πων, εὔκαι 

ἰαίκις, ἐεγπιῖπες, ἀπρεῖ. Ἐχοὰ. ΧΙ, 
90. 22. ---. ΒΩ : ἘΠ» αίια. Ἐχ. 

ΧΧΥΊΣ. 16. 15. ἔσϑον. ΧΙΨΊΙ]. 1. 
ἃ. “αἰ γνρῸ, σηρεῖμε. Ἐς. ΧΙΥ͂Ι. 

Κλοιὸς. 

ΚΑ] εἰ Ῥῆ, ρέγαρο, Ῥεγερης ὅο:. 
ΧΊΟΉΗΙ. 19.  λλο βρκ ριον θευραὰι 
ἐποΐϊπαπάϊ, χαδαι δεῖ νὸχ ζοῦνε. 
Ψιᾶδ ϑδίσθια ἴμοχ, Ηρῶσ. ῃ. 1378. 
Το οοαοε]εἰηΐυδ ἴῃ ποι δὰ ἐ)δὴ : 

δ᾽ ΣΝΧ ἐπὶ ἑποΐπαγε ὑαι, ἐπ, ἰαέμε ὁεν- 

ἔεγε, οἱδνπόνε. Ηΐοα κπλῤονες συΐπῖ 
δίναίονες (αἰ Ὑ αἱσ. ἸταναΝ), φεὶ 
ϑακα εἰενημηί, μὲ οδωκάσπ!, ΑΥΔῸΒ 
ἰοῦ χλῆονας εἴ χλροῦσι Ἰορὶι χρίνον- 
τας εἴ χρινοῦσι. ---- ΠΡ, ἀξ πλοῖο. ἴπιο. 

εἰ ΤᾺΣ 7υὰ. ΧΙ͂Χ, 9. χκέχλικεν ἡμέρα 
εἰς ἑσεέραν, ἀἴεα ἱποϊ παν! ἸΏ νοβρφζασω. 
Ἐκ μος ἰοοο ραϊεῖ, αυοὰ 1η νου 
Ῥδβδαΐὶο δῃΐζδ ἐχ ζ7υ(. ΧΙΣ, 11. ΙΧ, 8. 

ς ει. Ἱ. 4. δἰἀιοία, αἱ οἱ Τὰς. ΙΣ. 
12. ΧΧΙΝ. 20., εἰς ἑσαῦραν ξυραυάϊεη- 
ὅπ «ἰἰ. Οὐμέεσ οἱ φρο ποῖ. 
ῬοΙΪγΒ. Ἀ. 301, --- ΓΤ.» ἡποιγρο ἐπε. 

89. κατὰ τὰ χλιτὴ τῆς αὐλῆς, κὰ 16- 
ἔστ δἰστὶ!. Οἷοββ. ΜΆ. ἴῃ Εζεοοῖ. τὰ 
κλήτη, τὰ αλευρά. ---- πνξν ἰάεπν. Εχ. 

ΧΧΥῚ. 18. ΧΧΝΊΙ]. 9. 11. εἰ δἰ οὶ 
βεερίιβ. ---- ἡ ΌΝΞ ΡΪυτ. ἀπρω, 

Ἐχ, ΧΧΥ. 19. ἐπὶ τὰ τίσσαρα κλίτη 
αὐνῇς, οὐ ααδίιοῦ διβυϊος εἦπ8. 
1,χ. Οὐν ΜΆ, Βγααι. χλίρη, χλθ καὶ 
ματα, γωνίω. Ἐχοᾶα. ΧΧΧΥΊΙ. 8. -- 
Ἴς: Ρὲ. ΧΟ. 7. σεσεῖσαι ἐκ τοῦ κλίτους 

δὸ χι μὰς, ἐκεῖ ΘΧχ ἀχδδγε ἴωο 
δοΐδϊο. Αγρυὰ ϑυϊίασια οκ Ἀ. Ἰ. κλίνος 
Βκροιάξεῦ μέρος «λάγνο. Ἐχ. ΧΧΨ. 
82. ΧΧΧΥΊΙ. 19. --- νχ, ἰαίνα. 

Ἐχοά. ΧΧΥ. 19. 14. ΧΧΥ͂!. 20. 
27. εἴ δἰ, Αἀάδε ἴῃς, εὐ ΧΧ 
δες. Οορὶ. 4 ϑδιη. ΧΥ͂Ι. 13. υδὶ 
το] αυἱ Βαροῃϊ πλευρά. --- ΓΝ ἴαδβς. ὁ 

Α45. Οοβεὶ. ΠΥ. 14. κλῤοννναι. δὲν. Μηΐ». Ἐχοάᾷ, ΧΧΥ͂Ὶ. 98. οἱ ΧΧΧΥῚ. 
Ν. 8. «ΕὙΙὦΙ͂Ρ 35. κλύων σὺ νὅς, δονα- 
τυοΐαϑ ργαδενε δυγε:. ϑὰν. ΧΡ. 4.1,1. 
ΦΦ, ἘΡΝΡΡὗΡ χλύνην σὺ οὖς οὐἰδηΐης ὁ886 
ὩΟΥΔ, 

ἔΚΛΙΣΙΓΑ, Ὀσοργῖε ἀοοσυδίίμδ, ἀ6- 
ἐ ἰπἀο ἔοονε, εὖὲ ασοευπιδιέμ, δεἴϊα, ἰκει- 

ἐογίμηι. 8 Νίδος. Ψ]. 51. τόσον χλισίας 
κατεμέρισαν, Ἰοσυπι ἈἈΡΟΙΓΏΔΟΌ]ΟΣΙ ΤΩ 
ἀϊνίδογο, Ὦ. 6. ἰδηϊοτία, ᾿θογηδουΐα 
101 βχοχγυπί. Ἠδεεβγοῖΐ,, χλεσία, χλίνη, 
σχιρή, Ῥ]υΐατος. ἀ6 Ὠὶρρτίια. ἄτα. οἱ 
Αἀ ες. 32. 2ο5ερᾷ. Α. . ΧΙ]. 9. 
594. κλνετο. χλισίαν αοἰεῖν ὧς δἴγεοη 
μιδησα, νεῖ Ῥοῦυβ ἀς γαλοϊπατίδιες 
τ 2Σ ἀγρυπενάδε. Οοπῖ. Τα. Ν. 

« Τ. «ς. ἢ. ν. 

ΚΛΥΣΙ͂Σ, ἱποϊπαϊίο. γ)γ ἑαίωδ. 

Ρε. ΟΧΧΥ͂ΊΙ. 8. ἐν ταῖς κλίφιαι τῆς 
οἰχίας, 1ῃ ἰαίεγίδες ἀοχαυβ. 

, ΚΑΙΎΨΟΣ, ἰαίμα, ρίαρα, δα, ἥρηρι 
ἐσίγα. "Ἵν πιώπιξ, οἴίατα ζαίμϑ. 

9 ϑυαα. ΧΙ. 4. φὰς, οὶ. υἱκ 
χλίτος ααξ οδὶ πἰοδθειδ, δυϊ αἰΐης 

80. --- ἊΣ ἔχ. ἰάοτη. Ἐχ, ΧΧΥ. 

18. 19. 30. εἰ Αἰ], --- ἡγ7 »ία- 
ἐεα, ᾿. 1, αγϑι. αὶ Ῥαν. ΧΧΊΧ, ὁ. 

ἌΠΟ ΤΟΥ͂ ΚΛΙΎΟΥΣ, α ἴαίεγε. 
9). « γεχίομε. 1 Βραᾳ. ΝΠ. 88. 

ΚΛΟΙΟΙ͂Σ, υἱπομίμπ, φμοά οοἶΐο 
εἰγοπηκάσέκγ, 7ιρίπη, οοἴατε, ἰογχαοι, 
οαίόπα. ΤΊ) Ὁ» άριηι. Ζεν. ΧΧΥΊΤΙ. 

1. ΧΧΥΤΙΙ. 10. 12. 14. Τποοὰ, 
Ιε5. ΕΥ̓. 16. -- ΤῚ2}» ὕάπει. 

ΤΒοαδ. εὸ  ὰ Εά. Ρε. ΟΧΧΥΙΙ͂Σ. 
4. χλοιοδξ, --- Ὠνῖ) Ἂν» ἄεηρωνε ἰέναι. 

ἨΔ᾽. 11. 6. [(ὰ Βίεἰ 8 ὙΤτοτοσαΐυτα 
βδῦαίι8, βε ἴοσο ρ8ο ῃσῃ ἱπβρθοῖο. 
Νὴ τῷ ΥΩ ν τοϑρσηᾶοὶ ἴσὶ σν»- 

βαρῷωῳ οἱ τὸν κλοιὸν αὐτοῦ μετίπεϊ δὰ 
ἜΣ ᾿Μαὶς ἰίβημθ βοῃμ}}} δἷδ- 

ταῦ, ΤΧΧ ΘΥΘΩΡ ἀδεῦναϑθο Ὁ 

ὍΔ »Ῥίβπιω, δαῖ δῷ Γλν, ὑμιπῖς. 

τ οὖν, ΐκσαπι. σας, ΧΧΥΤΙΙ, 48. 
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Κλοιὸς. 

α ἐεϑήσῃ κλοιὸν σιδηροῦν ἐπὶ τὸν τρώχηλόν 
σου, ἱτηροηδῖ Ϊ ἔδγγευσαι θυ οὶ 
ἴι65. ϑιχ Ποῦ Ρ] υἱαγοῖιιβ ἱπ ἘΔΡο : 
ἐπ ήσει χλοιὸν σιδηροῦν ἐπὶ τράχηλόν σου. 
Οοπέ. 8ϊ᾽:. ΥἹ. 26. βοιιαὶ. (δγάβ ἴῃ 
Ῥρα θυ. ϑαίοηι. ἀρὰ Εαργίοίυτα ἴῃ 
(οά. Ῥποιιήορίρτ. Υ. Τ᾿ μαρ. 980. 
δα]ιηδϑίι ἀ Μοά. ἴύδυχ. ρΡ. 814. 
εἰ ΕἼ] Θταπι ΜΊ5ς0611, ὅσον. 110. Υ", 
α. 3. 1 ἔερ. ΧΙἧ]. 4. 9. 10. 14. --- 

- ὃ "Ὄ» ὅμΡεγ. ἩδΌ. 1. 6. τὸν χλοιὸν 

αὐτοῦ, θὶ γτὸ Ἔν Ἰερογυηὶ ἡ )ὺ, 

ψεὶ ἡ) ν»» δεὰ γον. στ 2 ν» ἰογημεε. 

3υὰ. ΨΙΠ. 46. Ῥτον. 1. 9. [πὶ υἴτο- 
406 ἴοοο χλοιὸς ποῦ οϑὲί, τὶ νυ]Ἱρὸ 
δι τη, οἱπομίμηι, χμοα αὐ σοπδέτεπ- 
κοιάμηε εἰ οοέγοεμάνηα Ἰη οί», βοὰ 
ἔογημοι αὐ ογπαπαϊὶ μεἰολγεέμαδηονι εἰ 
ἀἰρημαίεηι, ἂς ατὰ πἰρεηϊβοδίάοησ 
Ὠ]ἢ1] οοπιτηθιιοσανς Η. δίορμαπιβ 

ὁ οἴ ϑρδηβοηυβ ἴῃ (οπῆσμηι. ΑἸποΐ. 
δὰ ΨΔιυ]1] πὶ (εθ5. Ρ. 88. Ῥζὸ ἔόογφμδ 
[λάθῃ οχίδς σθησβ. ΧΙ͂,Ϊ. 42. υπδ 
εβὲ ἐγχλοιοῦσϑαι, αυοα νἱ 6 ξιρτᾶ. --- 
Ἴ)2-ν ἰάθαι. ὅδ. ΧΙ,1. 42. ατριέϑηκε 

κλοιὸν χρυσοῦν περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, 
αἰγουπιροβιυ! ἐογχέόοι δΌγθαμα οἶγοβ 
οΟἸ τ οἦυ8. Ααιι.. ϑγτασι. Ἐσοςῇ. 
ΧΥΪ. 11. Οοηξον ϑίγδο. Υ]. 31. --- 

9). ἱνῥοϊορενα. και. 111. 25. 

ἀ Μιὰ ἰηΐνα δὰ 8ίγ. ΥἹ. 96. ἃ τι πο- 
(δία. --- πολ γλ Ρίυγ. δομίᾳ. ΑἹ. 

1 Ῥαν. ΧΙ]. 7. εἰ Αᾳυ. 93 ὅδ. 
ΨΙΠΠΙ. 7. κλοιοὺς τοὺς χρυσοῦς, αὐὶ ν 6 
ας. --- δῖν ΥἹ. 25. υνὶ χλωὸς τηοία- 
Ῥδοσίοα ποῖδί ἰεσεὲς οἵ ργαοερέα δα- 
»ιεμπέϊα εἐ τεϊσιοπῖδ. Μετθα βυπί: 
εἰσενύγκω εἷς τὸν χλοιὸν αὑτῆς (ες. σο- 
φίας) τὰν τράχηλόν σου, εἴ ᾿λά, ν. 830. 
οἱ κλοωοὶ αὐτῆς ἔσωνταί σὺ; εἷς στολὴν 

« δόξης. ΝΙΠΗ διιΐοτη υδιἰδῦλυβ εεὲ Οτε- 
οἷβ οἱ οὐ θηϊδὶ θ0.8 ϑοτιρίοσιρυ.5 σοι,- 
αδραπ Ἰοραμι δ Ῥυβοθρίογυσα 

1 νοὶ σύσσὰ νἱ ποῦ ἶβ, νοὶ συμ “πρὸ 
οἴ ὀδΓΘ, υ ΠΟΘΙΡΘ ῬΑΥΓΠῚ ΘΥΌΣΩ Υἱ8 
οὈδισ ρθη ἱμαϊοοθίυγ, Ῥαγζίπι χρο- 
Ἰεβέϊα ᾿ππιιδῖας οοη)υποία 111α συμ 
ῬΥμαβ νϑσρὲ βδριθηϊίεθ δου απο 
οὐὨδίίθυθ. ΟΟὨΪῸΣ 8. ζυγὸς οἱ πέδη. 

δβι- 

) περὶ τὰ τράχη- 
λοι. Οὐομξεν ὅϑ.80]. ΔΛιυιβίορῃ. Ἀ 
Ψεθρ. ν. 900. ΕἸΠ]]οσυ, ΜΊδςΟΙ]. 

δέρον (Ι6ρὲ παριδέραμον 

ϑδοῦ. 110. Ὗ. ο. 8. ἃς Κι όχι 
46 Απείφι. Τογαι. ὃ. 2. γμαρ. 9. 
Τααοίδη. Ἀογινίβϑο. ο. 12. ρας. 5681. 
ἑώρων περιδέρρωα χρυσᾶ, τῶν πλοιῶν “α- 

Χ 
ἘΛΟΝΕΏ, οονεπιοῦεο, ασίίσ, ἑπτὦο, ( 

ρεγέωγδο. ἸΚλονοῦμωι, ἐγαδοον, ἐπεεν.- 
ΝΟΥ͂, μιουξοῦ, Θὥδτ τί ζοῦ, οοὐπίεηο. 
5)» ὅσβαμα. Ζυά. ΓΧ, 18. χλονεδδ αι. 

--ΞΊΣ» οὐποπούεοῦ. Α΄α. (δες. Ῥτο- 

'δορ. (κε. Νίο. Τ. 11. ρ. 146.) Ἐχ. 
χῦ. 14. ἐχλονήϑησαν, υδὶ ϑεἶιο!. ἐτα- 
ράχϑησαν, ηαυξε νοὸχ ἱπ Ηδχ. [ποογίο 
ἀρυϊαν. Ααυ, 1 ὅ4:. ΧΧΥΠΙ. 
156. δ᾽ γυϊραῖ. ἐπσιείατε. Ααι. 
4. ὅδιι. νΊἼ1. 10. υϊσαῖ. ἐεγδαδιξεγ, ἢ 
ἢ, 6. ἀείαγδαδίμεγ ὧδ δοάέδιιδ δμΐξ: 
δὶ να Ηδχαρὶα. αι. 4. ὅϑδπι. 
ΧΥΠΠ. 80. Ιἄδπὶ ἴθ8. ΧΙΠΙ. 13. 
Οδηοβ. ΧΙ. 24. χλομλϑα, τιχαγί. 
Αᾳα. 920". Π]Ι. 96. υνὶ ποίκξ ἐζαρὺ- 
ἔαγο αἶοΘ. ἸΙάοτα Ῥϑαϊα. ΓΝ. ὅ. 
Ἀλονιῖθδε χαὶ μὴ ἁμαρτάσετε, ἈΕῈΓ πε 
᾿ουξαιπὶπὶ, δοα ν]ἀαῖο, πὸ 5ὶς θυ 
ἐπ πδρρύνς Ηδρυοῖ. χλονεῖ ταράσσει, 

εἴρει, εἶ 
ἀθέρα ας, Ιἄδπι κχλονέοντο, ἔϑορυβοῦντο, 
ἑταράσσοντο, καὶ τὰ ὅμοια. ἴά. ἐχλονεῖτο, 
ἐταράσσετο, κλόνος γὰρ ἡ ταραχή. 1,6χ. 
Ογτῖ ΜΒ. Βνοτα, χλοινυμένου, ταρασ- 
σομένου, σαλευομένου. 

ΚΛΟΊΧΗΣΙΣ, οονεπιοίίο, ρεγίετδα- 
ἔϊο. γγχγ, οοποποίξο, ἐγέιιοτ. Α4α. βες. 

Ηαχ. Ψ“οὈ. 1Π1|. 46. κλονήσεως, Ου}118 
Ἰοοο δρυὰ [,. Βοβ. ροβί Ὠγιυδβίυπι χλο- 
γῆσαι Ῥετρετδστα Ἔχῃιροίυσ. [Ιἀὰ. 20}. 

Τάδτα 'χλονέονγαι, τα. αὶ 

ΧΙ. 1. χλονήφεως. Ὑυϊχαῖ. τερίείων ες 
“πη ηιδογ δ. 

ΚΛΟΊΝΟΣ, ηιοέμδ, ἐεγδα, ρενίμδα- 
ἐϊο. 1 δὴν οοπηποῖδο, ἐγεμιογ, ΑἹ. 100. 

1Π|. 26. χλόνο. Ψοοδα δῆς Ὠχά- 
β'1ι5 ἸΑηαυασὰ βοθο θυ δίζυ τ. Υ. 
κλόνηα;ς. διυϊάδλο: κλόνος, ϑόρυβες, τά» 

βᾶχος. 



Κλοκὴ.- 9η9 

ΚΛΟΠΗ͂Σ, ,ενέϊην. Ἂν ων. 1:ι. 

ΧΕΙ. 27. ἐν χλοπαῖς σου. εὑρβλη. 
1εξετυπὶ ὭΔ3223 τ 323) ἰηῆη. 

Ησβ. ΙΝ. 2. --- Ἴ))) μαστί. ῥδῇ. 

Ῥτουδεῦ. ΓΧ. 17. -- ἅ}) ΡΥΒ, 0}. 

Γν. 19. ἐμὲ ἃ ἐλαλήϑη λαϑρὰΐως 
ἐν χλοτῇ. ἴα αυοαυε ὅγιηη. δυε 
Ἦϊς νϑσϑόπθβ οοδί ποτ, συλγιχα 
Θλίοτα ἐοχίδοδε ἀδϑιγηία δὲ οχσ εἷ- 
ἔδσα ὅγταϊα. οὐϊομθ. γὲάε Τοῦ. 
ΙΨΝ. 12. ϑαρ. ΧΙΝ. 45. δι. ΧΙ... 
4233. εἴ οομέοεν Μδἅδ. ΧΥ͂. 10. Ματο. 
ΨΙ1.. 29. 

᾿ ΚΔΟΠΟΦΟΡΕΏ, “ώγέῖπε αμξνο, 
εἴεγερίο. 53» Ἄσσον, εἰ 22 ))» 

μενον σον. (αἴταπιαυο οηΐπι ἢ, 1. ἴῃ 
τεχίῃ Ηδςργ. οἐχίδὶ.) Οεποβ. ΧΧΧΙ, 
46. : 

ΚΛΥΔΩΝ, ,βιοίμα, ργοοεῖδα, ἐδηι- 
Ῥεείας. υς» Ῥγοοεῖία. ὅοῃ. 1..4. 13. 

ς (οπέεν 1κχ. Ν, Τ'΄ 5. ἢ. ν. - ασνὸὐ 

ἀ 

Ῥϑγί. ργοοεῖϊε ἀρτίαίπα. (0κ. 1. 11. 
ϑαρ. ΧΙΝ.ὅ. ΧΙ Τ, 1Μδος. Υ[.11. 
ἘἨΌῚ χλύδων τοείαρἢ. ἀδ6 πιασηα εἰ υέ- 
Κενπενέ οαἰαπεαίε δαὶ θεῖν, εἴ 
συτὰ ϑλάψις γοχταπίδίυγ. Ψορθα 
ΒΙΠΗ͂ : ἕως τίνος δκίμας ἦλϑον καὶ κλύ- 
δωνος μεγάλου. ΤΒΙΡΗΙΘΕ: 3 φναη- 
ἕαπε ἐγεδιϊαξίοπεια ἢ, οἴ ἰὴ χμοδ 

ἐμ ἐγὶεέϊδία, ἐπ χα ἜΜΉΟ ΦΉΣ. κοι 
Οοηῆ. ΟἸΔςβαῖ! ῬΉ]]οΙ. 5. γαρ. 1075. 
Ηδεγοῆ. χλύδων, χώρα, καὶ ἡ τοῦ ὕδα- 
Φὸς φορὰ, ἢ χυμάτων σφοδρότης. 1,ΕΧ. 
ΟγτπΠι Μ5. Βτγομι. χλύδων, λώώλαψ, 
χκατωγὶς, ἐπι φορὰ ἀνέμον σφοδροῦ. 

ΠΟΛΥῚΣ ΚΛΥ'ΔΩΝ, περὶ βωμοί, 
παβρηπα ἐεηερεδέας. ΠῚ ὉΝν» τι. 

"δίας "παῖς παμδοί. Ῥτον. ΧΧΙΊΤΙ. 
84. [εροτῦν 5 ΟΝ νέ] 

Ἔν 3 απ εϑὲ ἴρϑα ᾿Ἰοροπαι Ῥέο- 

ΠΠΠΕΒΠΠΊ απὸ ταῖίο, αἰιαπὶ ΜΙΟἢ.88]18 
νυϊ δῖε ῃγεξοτεπάβτη ᾿πάϊςσαν τ. 

ΚΛΥΔΩΝΙΖΟΜΑΙ͂, ἡπκοίιηρη αὐ 
ἐπσίατ αοίέον, Πιοξδι ἀρτίον, ἥκο- 
ἱμο. ΤΩ Ὁ) ΝΙρῃ. ργορεῖϊον 

«Ὁ κξο 
δίρεξ 'ἰατέε. ἴεο. {,4.4ἁἶ(ὗΙἃ 1. 20. οἱ δὲ ἄδ,» 
χα χλυδωνσϑήσοται, ἰπ͵αοιὶ δυΐοεῃ 

Κλῶσμια. 

«παιδιὰ ἠποΐαο αρτέαδιιηευτ. σόπςὦς: 
Ἐρίἴνεε. Υ. 14. εἱ [6χ. Ν. Τ᾿ 5. Ἀν. 
Ηρογοῖι. χλυδωνξοτω, ταράττεται, “π- 

ὑεται. 7 
ΚΛΥΖΏ, οὐίμυ, ἰαυο. Δ Σ ἔηι- 

. 1δν. Ν]. 98. τὶ Ὁχὸ χλύσει ΕΓΡῸ 
811) παθεπε ἐχχλύσει. ϑγτηχαδοῖι. 168. ΄ 
ΧΧΥΠΙ. 15. 

ΚΛΩ΄ΘΩ, πεὸ, φίονιεσο. ἩΐΪπὸ 
Ῥαγί. ργϑῖ. 0886. χεχλωσμένος, πείειΣ, 
ἐογίπδ, ρίοπιεγαΐτια. ἽΠΨ» οσηέογέεη, 

εἀμρδοαίμα. Εχοὰ. ΧΧΨΥῚ. 1. 86... 
ΧΧΨΊΙ. 9. εἰ Αἰϊθὶ δουρίπρ."-- ΝΣ» 
ϊωνι, Αυιϊοιάμε. Ἐχ. ΧΧΥ͂ ΠΙ. 88. ς 
“-Ξ }) 0. αἰδοράμνμη, δὲς ἐξποίεστα, εἴδατα. 

ἀμρἢβεοαίωηι. Εχ. ΧΧΥΤ.1. ΧΧΥΨΙΠΙΙ. 
39. ἐκ χοκχίνου χεχλωσμένου, ες. σπαρ- 
φίου, ΟΧ ἤϊο οοςσοίηθο γείογίο. Ῥγφ- 
ἴετεα Ἰερίίυν αὐοαὰς δρυά ΤΧΧ 
Ἐχοὰ. ΧΧΥ͂. 4. υδὲ χεκλωσμένην ροϑῖ 
βύσσον ἢὰς εχ ΞΡ ΧΧΥ͂ΊΙ. 1. ὑτερ- 
586. ν]οἴον. 
βροηῃάοί πὶ ἰοχίι Ἡδθταῖςο. Ηθουςῆ. 
κιχλωσμάνου, διανενησμένου. Δ οἱ 5.1Γ. καὶ 
ΚΙ. 12. 
ΚΛΩΝ, γαγντμῖν 5, διιγοιίαϑ. 58}. 

ΕΥ̓͂. δ. σερικλασϑήσωτω κλῶνες ἀτᾷ- 
λήσνοι, ΤΟΒΟΟΔΡυΙεΙ γον ἑ ἱρόν. 
ἔοςε. 1,6χ. ΟυγΣ ΜΆ. Βνωνι. χλῶ»- 
νες, χλάδοι, Ὑ1ὰ6 ἀποαμδ βυρζα 8. νυ. 

δ- 
ΚΛΙΓΝῈΣ ΠΟΔΩ͂Ν, ὀτίγειπαίξε 

8, ρίαπία ρμεάμπι. “ἦν ὙἹ» ὑδοίδε 

ομξδ. ΖοὉ. ΧΥ͂ΙΠΠ. 18. Κλῶνες ἴὴ 
υπίνογδιαη τὸ ἄχρα δ Ὁ Πἤσατα νἱςς 
ἀεξι. 

ΚΛΩΡΓΙ͂ΣΜΑ, »ίκπηι νοὶ ϑμηπὶομίμς 
οομίοτέμα, ἀπὸ τοῦ χλώϑειν, ἃ οοπυοῖ- 
υεπο νῈ] οοπέογχμεπαο εἰς αἰοῖι8. 
ΠΏ» ἰάετα. Νυμ. ΧΥ͂. 86. χλῶσ- 

μα ὑακίδινον, “Ξίκηη, Ὧν δοϊ  ἰηυαι, 
ΤΗροα. εὐ ΤΧΧ 7υ4. ΧΥΙ. 9. Ιμο.Ὄ 
Ἐχοα. ΧΧΥΠΙΠ]. 18. Οὐοηΐξδν ϑ81180. 
ΥΙ. 82. κλῶσμα ὑακνϑινον, δὶ ΑἸάυ9 
οχουάϊι χλᾶσμα, 1. 6. 3 ασηιθη, βἶνα : 
“ηιδίισι. ϑεὰ Ἰυάϊςα Ὠγυβῖο χλῶσ- 
μα οεἰ τεοοΐυχα, οἵ 9106 ἀυδῖο τοὸ- 
Βροχῖς διιοίῖοῦ ᾿ἰδν! δᾶ Ἰἰοσῖτι ΝΌτ. 
ΧΡ. 86. 

5 4 

ΪΠ δὰ οἱ τὸ τ 



Κλωσετὸζ. 

ἘΔΩΣΤΟΣΆ πείνε, ἐοτέᾳε. νγγῦν ἦν 
οἴϊοαίωνι. Τίνες, ΧΤΙΨΝ. 4. τὸ κλωσνὸν 
χκόχχϑον, 801}. σασαρτών, ἰυτα ἰοτζατα 
ἙΟΟΟΟΙΘΌΓΙΩ. : 

ΚΝΑΤΏ. γ᾽ αδ ἴπ καιήξω 
ΚΝΑΦΕΥΣ, "εϊο. Ὁ52, ἰῴεια. 

Ααυ. ϑγπι, ΤὭροα. 168. ΨΊΙΙ. 8. 
Ὑ Ω6 βύρσα γιαφεύς. ᾿ 

ΚΝΑΊΏ, δοαΐρο. ὙΠ Ηρ. 

ἃ Ὑ)- Ηοῦτ. ἴπξ. Ὁ. 11. 8. 
ΚΝΗ ΜΗ, δέδια, ογας. δὴν» ἰάθση. 

Ὦεαι. ΧΥΨΝΊΝ. 55. δος. Κ, 16. 
. 185. ἘΕΥΤΙ, 4. Ῥεαί ΟΧΣΥ,.. 11, 

ἱρὰ ΟὨγγβοαίοναθβ ἐπορῥλοχὲξς συριχν» 
δας οργέᾳδ: Ομ ΟΧΔΉἷπΟ χρδΪδ. 
Ῥτο ἐἰϊδὲὶς οἄ. ἤοτα. οὲ (411:ς. ΗΣ]ασ. 
εἰ Δυρυθίῃ. Βαροηΐ ἑαδογηαοιζα, 
οἰΐατῃ σπορίυβ, ΗἸ ἰφίεξαν ,Δὐ πὶ 
Ἰπεῖ. Ἰερογυπί σκηναῖς, αυα ναγίεἴαρ 
εχ Ἠεργϑο πβίδ εβῖ, αῃοᾶ 4111} Ια ρ6- 

ο το "7, ἐδέαδ, 811} 55)» ἑαδεν- 
παομία,. Δἀά. οἱ λοισοὸ Ἐχ. ΧΧΙΧ. 
94. γιὰς αὐοαιο Μοπεῖ. δά 1 βδιι. 
ΙΧ. 944. ν᾽ Ααᾳυα οἱ ἀρεὰς Βες 
Υοοδ ιιδὶ βυμί, --ο ρου Ομαϊά. ἴδῃ, 

ΤΊ, 83. (οηΐδε δ Ἦδο νοῦδ, αυε ἐσ 
Ῥβοῦϊ Εγίπέοῖα ποῦεὶ οδβομεῖμεν 
δὰ ῬΗνψ τ ΠΌΡΤΑ γι κωλύφιον ἢ. 97- 

ΚΝΉΜΝΥΣ, ἐἐδέαϊο, οὐγεά. ἘΙΒΡΤΟΝ 

ψαϊχο ἡερπίαϊε, οἴδρι ἰβεπι ουπὶ 
ἀ το. ἰσαμαροεῖζο ἀν, Διῷ...» οὐσεα, 

ἐἐδίαϊρ, δι Ξρλομιάανθ. 1 ϑασζω. ΧΥ͂ΣΙ. 
θ. χνηρώδες χαλχοαῦ ἐπὶ τῶν σκελῶν αὖ» 
τοῦ, ΟΟΥ̓ΕΒ ἔδυταθε 1 ΟΥαΤΙΡΌΑ οἦμα, 
Ἕαϊς πππἴατο ςαϊοεαιηθωΐωπι, αυοά 
ὕτεεοοβ εἴδη σοβίαϑεθ ραῖεϊ δχ 
Ηουποσὶ εἰ Ἡδεϑιοαιϊ Ἰοςῖβ οὔβοσυδί 
ἘΔ ο Απᾶφα. Ησπον. 1}. Γ. ς, 
8. ἢ. 341. ὕὉπάο οἰΐατπι ΑςἩϊνὶ Ηο- 
γϑαῸ Π. Ἡ΄, νυ. 41. γοοαπέαν χαλκχυ- 

ε κνημίδες, Ὦ. 6. Ἰαχία Ηβγο στη: οἷς 
σιδηραῖ ἦσαν ἣ χαλκαῖ αἱ κνῆμαι. --- 
Ῥ , εἰδία, σγας. Βεὶ. Τιονῖς. ὙΠ]. 
355. ϑυίάκο: κνημὶς, τὸ σεριτιϑέμενον 
τοῖς ποσὶν ὑπὸ τῇ χνήμῃ ὑπόδημα. 

ΚΝΒΦΗ, ψγωγίφο, ργῳγίέμα, δοῦν 
δἰεδ. Ὁ ΤΊ, δοαὐϊοα. Ὦδαϊ, ΧΧΥΣ. 

680 Κνώδοιλον, 

31, ΟἿσια. ἴῃ Ορίμξ, χνήρῃ, τῇ ἐλε- 
φαντιάσει. ΔΕ πυργα 8. ἐλεφαντίασις. 
ἌΝΓΖΩ, υεἶϊο, ρώπρο, ργετίξαπε 

ἐποῖίο, φθοο, ταάο, αδεοὶπάο. Ὁ, ἢἢ 

ΡῬεσθπεῦ Βὰὺς Οἱοοβα Ηθαγ ον: καί- 

Ἷ Ῥγομῖν. »υίξων συκάμινα, συλλύγων, 
ἐσλίων. Τ,6Χ. ταδῃ ΜΒ. Βυϑζχ. "νί- 
ζων, ὠποτίμνων. Ἡεδγοῖν, Ἰνδῶν, ἢ 
πηβείων, λυπῶν, ἢ συχάρενα τύμφων. 
δυάδος Ἐνίδων, οἰτκιεικῇ, λυκῶν ἢ 
φέμνῳν. Οοηξ, δβλίυτα δὰ Διο ]. 
]. εὐ Βοομασὶ Ηΐδσοζ. Ρ.Ὶ. 1.41}. 4. 
ς. 80. ῃ. 384. -ὐ τ, υεΐϊῥοο.. Α΄α. 

ἸΜμεοά. Ῥγον, ὟΙ]. 80. Ασα. ϑψεντι. 
ΤἈΒροά. Ῥχονι ΧΥ!. 80. 

ΚΝΙΣ, ΓΔΟΣ, πγέϊρα. ἼΘ᾽; 

ἰᾷφτα. ϑγχομᾳ. ἴεα. ΟὟ. 13. 
ΚΝΓΥ (νεὶ φχνίψ: αἷτο χοθάο 

ΘὨἶχα βου 1 Ππὰχ, αἱ οἱ δίῃ! ςοαά. 
τοοάο, δοϊπέρῆςα, χηρᾶο οἱπέράει, τν- 
υμηαὰς τοοΐθ, οσβ ρθη), αὐυἱὰ 
ῬΓΟΡΣῚΘ 810, πο Σΐα 1} αυΐάυαμ,. κὰν 
ζοΐε]ε9 ἢΠ δῖ. Απῖυλ. 1.18. ὙΠ]. ας. 8. 
σχυέσωγ τηθτηϊηἰξ, δὲ σχωφοφράγων, υἱοὶ 
Τιαζηυς Ἰηΐοσρσφβ ομέϊορε εἰ οἰρβοίδεις 
υεφοοπέρε νετος. ΤἈΘορτεβῖαβ 1,1}. 
ὮΙ, Ηἱςι. ῬΊᾳηϊς. (ΑΡ. υἷες. εἰ 110. 
ἸΝ. μὰ σεέπεξ νεγηιοιογων, τοῖετι, 
ψιὶ οημηε υοταπξ εἰ αττοάππῖν αἴχυς 
Αἰζ, 608 ΑΥ̓ΒΟΓθι18, τααχίτης αθεγοιι- 
θυ εἴ βου, ΒΌΟΕΙΒ, 6 Ζυ0 δὺδ μδυ- 
εἶς ῬΊΏλυ6 ὃν. ΧΥ̓ΤΙ. ο. Φ4. ντὰ6 
Βομῆτουι! Οσπιοθδὰ. δὰ Ῥεμίας. Ρ. 
878. Ἐ7}9 Ῥἷεν. σκξοσα, Ῥα. ΟΙΝ. 

ἈΝΩΔΑΔΟΝ, δερίία, ἤέγα, δοὶ- 
ΣΤ ΔΙΪα ΟΠ] σΟΠΟΥΪ8. ἴδπὶ ἐΕΥΤ ΘΈΣΙΔ 
αύδτα δαμδίίςβ εξ δῦσα, ΔΕ 
υοπεπαία ἃς ποχία. (οπᾷ ΝΙςδηᾶ, ἴα 
ΤΒεν. νυ. 98, 7ὅ0. ὅδρ. ΣΙ]. 16. ἐ- 
ὀρήσχευον ἄλογα ἑρπετὰ χαὶ χνώδαλα εὖ- 
γελῇ, (οἴ εθαπε ΤΟΡΕΙΣΆ ΚΕ το ὈΥθῃ- 
6 εἰ δηΐηδα (ἐπσοοία, αὶ. δὲἐες- 

ὃν» 



κιώδαλαι, ϑηρία πυρίως μὲ» ϑαλώδειω, 
«υτὴ δὲ καὶ χερσαλε. Ηφδογοῖ. χνώδαλα, 
κυρίως τὰ ϑαλάττια ϑηνία. χινώδαλα 
γάρ ἔστιν τὰ ἐν τῇ ἀλ) κινούμενα. “Ομη- 
βος δὲ ἐπὶ χερσαΐον φησὶν κνώδαλον θηρίου, 
ἢ ζῶον μεχρόν. ϑαρ. ΧΥἃ. 1. διὰ σλή- 
ὅοὺυς πιωδάλων ἐβαφανίεγησαν, τρϊείτα- 
τς απκεαίδοπ βαγυογοι ΤταςΔ- 
θαηδαΡ. Υἱάδ εἰ δα}. ΧΥ͂ΠΙ. 9. 

5 ὕπάαε ἴῃ Οοοβ. Μ838. εἧς Παναρότου" 
Κνωῤάλων, ϑηρίων λενγῶν. Δὲ αὐο- 
4υ0ὲ αὐο8 ἰδιδὲ ὡὡμωνύω ἰηά, 
β δ, ας. ἢ. τ. 
ΚΟΘΩΝΟΣ. Ἐπὶ ἴρδα νὸχ οἷν. 

ΓΔ» ἐπέρα, σαὶ Ἐδάτ. 1}. 66. ἰῃ 

εἱ. Ἔστω, τφαροιαοέ, ἰεστηϊπδεομθ 
ὅτ «ἠἀϊξα, ᾳυσὰ εαἰϊδὶ εἴδη 
ἴβείαμι 6886 οοιδέδί. (σμξ, Νεβετα, 
ΥἹΙΙ. 70. 74. 

ε ΚΟΙΛΑῪ, υαἱέ[ε, οοπυφῖδε, ἣθ3» 

ιΐεγι, ὈΓΆ ΕΓ. Ηυ»“, ΧΙ]. ϑ.ι 860, 

εἰρυσομέ σαι, “-: 

ΡΙῸ πωλὰς ." ελπο πες 
δ» ἰάοη. ἘΦ Ῥαγαὶ. ΧΥ͂ΙΠ1. 12. 

ῷ Ῥαγ. ΧΧΥ. 11. τ ἈΝ", Ζεεῦ, Ἀ0» 

Ὧι Ῥχορτίατι. Τμοοά, 7υἀ. ΜΠ]. 
ὁ 35. υδῖ ϑεδασέεηροχρίυθ ποι ΤἈΡο- 
ἀοζίσπετα, χυΐα ἔοτίθ ὑχὸ “δὲ Ιοχ6ὸ- ἃ 

τίς ῬῸΣ» Θοτιραῖῆθο οτϑαϊε ἐν Ἰμαὶβ ἢ 

τῇ κοιλάδι, βοὰ Ἰργασγίαθ, υἱ συρτὰ 
ΥἹ. 26., ποταΐϊπὶ ῥσχορτίο Ἰοςΐ γοςᾶ- 
Ὀαϊατα χωλάδι ἴαπαυαπι ρ]οβθθπια 
δἀπ!άϊεεε. δά μυΐὶς Ποη)εοίατες 
ἰάρα βοοθἄοσες Ὡσῃ τ, 4υϊα 
δγαμηαοῖτ ἢεροῖ: ἐν. τῇ χοιλάδι 2 ὴβ, 
ἰεβῖβ ΕΠ Θσοῦγτηο, οὐ νοτρα ἢδὸς 

εβαηῖ: 7π Μοζεῦ, ρτο φκο δι γπιπιαολις 
ἱγαπέἶε ἐπ ναϊίφ᾽ Ζεῦ. ΒΌΒΡΙΟΟΣ 
ἱφίταν, ἶπ νεῦβ. Τῆροά. Ἀ. 1. ἀτι85 
γασβίομθα οοδὶ υ͵δ86, εἰ ἧι ΗΟΧΘΡΗ͂Β 
τϑροπαχμηητι Θἅδας Σ. ὦ τῇ ωλάδι Ζάβ. 
Θ. ἐγ ̓1ᾳχ)ῇβ---" Ἀλλοῦ ἐν τῇ »υλάδι “οὐ 

"Ε βῴεο μιὰς ἰη ᾿μέταοπο νοξοῖδαι 
τερροιίορβ, ἤν. ον, απο αἱ» 

Κοιλὰς.. 

πο ἐϑόμοι ἀσρυόσεωνο εἰ ἀινοδίενο θθ. 
(δὲ, 80 ΑΥ̓ΔΌ. ψιλ ι ὁ» ἀερτε:σι εἰ 

ἀμνεὶϊιε βεῖξ. --α ρον νμὴο ῥσοχίσοθ , 

απϑεοθάεπίία ροϑὲ Ἵ}}}----" 5» 
ογαϊΐπος, αοῖδε, οσαδίτα. ἴπο. ἸΧΧ 
866. (οτρὶ. 1 θα. ΧΧΊΠ. 8. ον. 
ἴΔ886 δυοῖον Βυΐι γεσβίοῃ!δ τεβρεχὶς 
Ἰοοσ ποτα ΓὴΣὉ, ἢ. 6. ἔοοα ρίαπα, 

ρίαπίδες, τιϊβὶ βια τα τ τη] γι, χο;- 
λάδα Θχρ]ςαπάσπι εβ86 ἂς υαϊΐε, ἐν 
για σαξίγα »οεῖία, «αἰ αοὶος ἱπείχιεία 
ογαΐ. ---- ῬΌΝ “Μηιαΐες, ποταδτ Ῥγο- 

Ρτίατα. Ζυά. ΡΝ. 15. ὁε6. οὐ, ΑἸεκ. κα 
ἐκ χωαλάδι ἀδελφοῦ σου. 
ΠΣ ΡΌΣΣ. 456 Ἰεοῖλο εἴζδτα βαῖὶν 

ἐϑπίλδυ πνοῖλοο ϑοειφειεῖσα νἱφείατ. ---- 
ΡῸΨ, , ρνᾳβοιάδέαε, υαἷἶδε. ὅτμι.. ΧΙΝ. 

ὃ. 10. Ῥραῖπι. ΤΟΙ. 6. τὴν κοιλάδα 
φῶν σχηνῶν διαματρήσω, νδῖϊουὰ ἴοπῖο» 
τί τύχη ἀἰτηοῦλυ. Αἀ ἀπε Ἰοουχα 
Τδοοσοχοίυ οἴ εχ 11ὸ ϑυϊάδθ: χων 
λάδα σχηνῶν, φὴν τῶν ᾿Ισμαηλιτῶν χώ- 
ραν, ὡς ἔρημον γεγενημένην, καὶ αοιμέν» ἃ 
χὰς τημκαῦτα σχηνὰς δεξαμένην. ὙΊὰδ6 
οἰ Ῥε. ΟΥΤΙ. 7. Ῥε. {ᾧΌΧῚΝΡ΄- 14. αἱ 
χοιλάδες «ληδυνοῦσι αἶτον, γ41168 Δ. Π- 
ἀαθυηῖ ἔγυγχιοπίο. ἴπάθ ἔογειδῃ 
δραὰ Ἠδεδγοδίυτα: χοιλάδες, σεδία,, 
λιβάδες, ἴπο. 004. ΥἹ]. 44. κοιλάδρ 
ΔῸΣ 4υι νεσῇβ βοὺ. (οά. Οοίβὶ μη. 

ἃ. Τ. 1. ». 708. εἰ Ῥγοοορίυτῃ 
ἐξμε ΝΊΘΟΡΕ. μαρ. 47. ὅγτωσα. δς 

Ταρρά. ἀνα ΠᾺΡ. δ τὸ βυῶς. Πνα. ν. : 
4,6. Αᾳι. ϑγιισι. Τμεοοά. ὅτε. ΧΙΨ. 
8. εἰ 1 Βερ. ΧΧ. 28. ὅγεωη. 208. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 10. νι κοιλάδες σαὶ κ᾿ρ» 
ὅσ υαἰδέμτι, διωρὶ. ψυϊσαῖ, ἀπὲ σθη- 
ρέωρεί γσίεδας υαἰΐποι ροεὲ ἐε. Ῥτο 
ΦῬῸΝΓ}) 4πσσμ πδὺ8 εεξ δα σοὺς 

Βγταυδασῆτθ 05. ΧΙΧ. 27. ξεσιη- 
ἀυτὴ Βπιθορίυσπι ἴῃ ΟἾἼ σα. 8. Υ. βηϑε- 
μὐχ, ὉΌΙ Ἰλυήθῃ ἐσ Ηϊθυσῃ γπιο, πα κα 
ἴσοπηι οαἷξεε ἨΔΡΌοῖ, τύπον χοιλάδος γὸ- 
Ῥσπομπάστῃ ΕΥ̓͂. ---- -ῦθν, ρίαπιεν, 

ἴροις ἀμπις. ὅγχατα. ἴεα, ΧΧΧΙΙ. 
19. Ιάρτα Αρά. 19.-το " ἡγγῷ» το- 
τβεῖὶ εοργίμια. (δ, Εἴ. 1. χρόνον 



Κοιλάδες. 282 

« τῶν κοιλάδων. Ψαἱρ. νει οοπυαδέπε. ϑυσοκο ἴῃ ὕδατι. Ὅλδν. Ὁ. 117. 
ὅς, νοχ Ηεῦτ. ποίδί ἀαοηπο σηνρδνε 
γεβίοπεπι ζεγίνεπι εἰ πάπαν αὐ 
»αεουῶδ αδεηἀωμίεπι. 
ΚΟΙΔΑ'ΔΕΣ, οοποσυϊπίες ἐπ μα- 

γίείε. ΓΤ Ρίυγ. γ,οεσνΐς 

ἤπάκ. Ἰωνῖι. ΧΙΨ. 837. δὶ νιά6 [π- 
[οΥΡγεῖοϑ. 
“ΚΟΙΔΑΣΜΑ. υἱῶν ἰαφμεια, 

γείε. ἴος. 11]. 14. ἐν καλάσματι 866. 
ὃ Ψ αι. εἰ Ηοχαρ]α: υὑδὶ σοϊίαψυϊ ΠΡ τὶ 
κοιλώματι Βαραπ!. Κολασμα νἱάδειτς 
ἢ. 1. 6856 ἑεπάϊομία, βειι: γείε δΉ9 ΕΓ 
ϑυεαπι ἐσραηδηηι. Οομξ. Μαΐμειι, 
Ψειῖ, ῥ. 37. 
ΚΌΙΑΥ Α, οσαυμηι, οαυιίαδ, υδηΐοτ, 

ὠΐδτγιξ, οἰεῦεῆα, 185, ἰάοτι. ἘΖοοΝ. 

111. 9. ἡ κωλία σου «“λησλήσοτα; τῆς 
κιφαλίδος ταύτης, υέπίεν τυὺϑ ἱμηρ]6- 
Ὀδαγ ἢος ἔργο. {οη. 1]. 8. ἐκ κοιλίας 

ς ἄδου, οχ τιδάϊο ἱπέετιϊ. Οοηξ. ϑῖτγδο. 
11. 7. ΟἸγιιρίοάοτιβ Οδίθῃ. ἰῃ .] 0). 
ΧΥ. 86. Ρ. 998. χωλίαν δὲ ὅλον τὸ ἐν- 
φὸς χωρίον φησί. 4 Ῥασ. ΧΧΙ. 15. εἱ 
10. χοιλία ἐπίεσίμα ποίδί. (πρὶ. 
101 Βαροῖ τὰ ἔντερα. ---- 8 Ῥίυν. 

ἐσ 7)». 1 Ῥαν. ΧΥΙ1..11. 1,.- 

ξετυπί 293 ἃ 123: χοιλία. --ὦ 

ἡ} 2» »αγς ἹΉΓΕΤΊΟΥ ΤΟΥΡΟΤῚΣ τερίὶ- 

ἔδιμη, μα ἐαπριηί ἰότταηι. Οεα. 11], 
ὁ 14. ἴων. ΧΙ. 42. -- Ὁ 59 ἐηρἱπΌ103. 

7εν. 1.1. 84. -- ΝῺ ἅιιαϊ. υἱδοῖνα. 

Οδποβ. ΧΧΥ. 283. ἐχ τῆς κολίας σου, 
δχ πίοσο ἴο. γιά οἱ Βυῖδ. 1. 11. 
4, ὅλα. ΧΥ]. 11. ὁ υἱός μου ὁ ἐξελθὼν 
ἐκ τῆς καλίας μου, ἢ]λιι8 δα ᾽16 Ὠδξιι8. 
ΝΙῺ6 οἱ 4 ὅδ. ὙΠ. 19. οἷ οοπέδι 
θη. ΧΙ. 4. υνὶ ΤΜῸ τοααϊίυς 

ἐχ σου. Οοηξον εὲ 70. Υ]]. 88. ἃς 
ΤὨοούοίι. Ηδεθὶ 2158. ἀὰ 1 νίδ- 

4 ἴμαπ ον ρμαρ. 349. 3 ὅιιι. ΧΧ. 
10. ἐξεχίϑη ἡ κχωλία αὐτοῦ ἐκὶ τὴν 
γῆν, Ἔα πἀοθδηϊο υέδοογα εἾὰ8 ἰῇ 
τοστϑῖη. Ὑιὰο οἱ 2 Ρασὰὶ. ΧΧΙ, 15. 
19. 729. 1. 2. ἐχ τῆς κοωλίας τοῦ 
κήτους, ΕΧ δίοπιαοῖδο οοἴ. Δάδε 
Ῥβδ]πλ.. ΧΙ, 0. υ]1] χολίας 6δϑὲ βἷηθ 
ἀυδίο νοσα ἰϑοῖῖο, υξ τηυἱφ ἀοοιμὲ 

ϑγτάμη. ἴε0. ΧΥ͂!. 11. - Ἰκ 5) Ρἷιν. 

Κοῖλος τόσος. 

Οδιαϊά. ἐμέεείίπα, υεπίοτ. δι. 11. 32. 
-- ΔΊΣ Ἵν» οτάιεε, σοὶεδ, σαξέτα. 

ἴῃς. 1 ὅδπι. ΧΧΙΠ. 8. Νιδὶ Ἰθοῦο 
κοιλίας οΥΙΠ διιαϊη ἀοἰλαὶ νοοῖ χοι- 
λάδως (αι ἔπ 16 τὶ βοπζε 4), 
χοιλέα ἀ6 τε ϊο ἐπεγοὶίη δ αὐ σαδίτο- 
τῆι Θχρ]οαπάσμι εὐ. Εογίαβϑα 
ἔδιθῃ δυιοῖου πυ}υς νοχοϊομὶβ Ἰοσῖς 
ΣΊΜῸ» 4φυῶ νοχ αυοαπο ἰθο ὑγὸ- 

υὑβδιπάα, τρείμηοας πιοῖαῖ, πα γαεῦα- 
ῬὨογίοα χοιλίω ἀϊοὶ 
ὌΞ, απέρια. ἴτιο. Ῥτον. Χ1Π1.28.56- 

οοτηχηοιίζαῖο βοσϊοὶ οσβεϊοηζβ..--.-. ἢ ΡΌ}» 

ναϊ!δδ. ϑγτήτα. 708. ΧΙΧ. 47. εἧς τὴν 
χκολάδα 566. Ἐπυρο τη ἱπ Οποπι. 
8. Ψ. βηϑεμὲκ ἂς Ηΐετοπ. --- 7» 

ἐπίοείτη, πιράμρη. Οου. ΧΙ]. 90. 
Εχοά. ΧΧΊΧ. 19. πο. Τίονῖς, ἴ. 90. 
υἱοὶ αἱ χοωιλίαι 6Θϑῖ 1. α. ὑήμέι δηἴ65- 
ἐπα. ἴπο. ἴον. ΤΥ. 8. υἱοὶ χοιλήα 
ἱ. 4. ἐντόσϑια. ---- Ὁ μέεγως. 00. 

ΤΙ. 11. ΧΧΧΙ. 16. ΧΧΧΥΠΙ. 8. 
διν. ΧΙΧ. 11]. κοιλία ρεοίας τιοίαῖ. 
Ψυΐϊκᾳ. ἐπ οογάρ. 39. δος. Χ. 4. ογα- 
γυαπῖ Ποῦ πεσόντες ἐεὶ κοιλίαν, »νοε- 
ἐγαΐξ, δερρίοος. ΑἸ απσόώντες ἐπὶ τὸ 
«πρόσωπον. -- Ψιάο ΠῚ 8. φωω, οἵ 

χορτασία. 
ΚΟΙ͂ΛΟΣ, οαὐπε, οομποαῦνϑ. Ἀ. Ἃ) 

Ραγί. ΝΙΡἢ. ἃ 3, υασνεδ. Ἐχοά. 

ΧΧΥ͂ΙΙ. 8: ΧΧΧΥΠΙ. 7. -- ῥὸν: 

ρνοβινάμε. Τιεν. ΧΤΠ. 8. 4. 90. 45, 
Ὁ] Γδῦπο ἀσργέθδις τεβροπάεί, εἰ 
ποϑέζο εἰπαεία!{ε||, ἐεπῖ, ἂς ας 16- 
ῬΣδ ΒΕΤΊΩΟ δεῖ, ὑπᾶς οἴίδιι ἴῃ οοὐὰά. 
ουτὰ ταφενὸς ρογηηαΐδίιγ. (οηΐ. Εοο- 
81 (ἕσοη. ΗἸρροοσ. ρ. 348. [υ]ά. 
ν. 82. 84. Αχια. ϑγταπι. [κεν. ΧΙ. 
8. χωλὴ βαρυτέρα. 

ΚΟΙ͂ΔΟΣ ΤΟΊΠΟΣ, οανες ἴοσεξ. 
ΤΌ. ομαίοαία, ἵξ, δοορις. Α]. 1 

ΘΑ. ΧΧ. 90. κοῖλον τόσον, 586ς(. 
ϑ0}ο]. οα. Ησπι. Τινὲς 1111, χυϊουῃ- 
4ις ἰαπάοχα ἔμοσίπί, ἱπεθ]οχεγυδς 
μὲς φρείκκοσνε, (ᾳαε τεοίδ ΤΌ» 

πὶ. -- 2 

φου, 



ὃ 

Κιλίλη. "- 

ομείοίία, αἰςὶ μοϊδϑι) 56Ὲ : τὸν σύκον, 
οὗ χρυβῇ, (οἱ. ν. 19.) λακά 
Ω ΦΌΡΟ Γεπιοέαπε, ἐπ φζια Πανιήες δῈ 
σδάενε ἀεδεῦαι, φυαδάδτια ἰΐα 3οπα- 
ἴπαπο.---ρον, υαἰϊες. ϑγτὰθ ὕόγατα, 

ΧΧΙ. 18. 9α μοίεβι δοάσπι ἧπτθ 
δεῖ δεαυθηβ Ἵν), »ἱωπέδες, τείεστί. 

ΚΟΙΔΗ, 50. μερὶς, οαῦχ ἈαΓ8, 80. 

ΤΑΥ͂ ΪΒ. Σ 7), ἰαέμφ. ὕοη. 1. 5. χατίβη 

εἰς τὴν κοῖλον (501. μερίδα) τοῦ σλοίου, 
δαξ ἴῃ σάσαηι ραγίδηι παυὶξ, 

ἢ. 6. ἐπ ἐη γίογες ρατίες παυὼ. 
ΚΟΙΔΗ ΣΥΡΙΑ, Οαΐε ϑγτγῖα. 

για. Κωλοσυρία. 

ΚΟΙΔΟᾧΤΕΡΟΣ, οοϊαρατγείίνιι, 
ἸΠΩΡῚΣ σαῦε. Ρῶν» Ῥγοβιπάμε, οἱ 

366. Ὦ, Ῥποβινάίοῦ. 1ονῖε. ΧΙΠ1. 80. 
ἡ ἅψις αὐτῆς κοιλοτίρα τοῦ δέρματος, 
ἱπνθηθεις δι ρον ἤοίοση Ἧ: Το] ίαυα 
σαϊο ἀεργεξείογενε. Μικα 5. χοῖλος. 
-- 90. ἀιαμεϊα, 86 566. Ὦ, ἀερνὲν- 

ἤοτ. ἴῃς. 1δν. ΧΙΨ. 87. ϑοῦϊηο 
Βὶς εἴ ἀθ ἰορσβ εἰὐϊῇϊβοίονιτ --- 
ΤΟΣΓΙΙ, Ρατε ἰηγενίον. ϑγυθτα. συΐῇ 

1. 15. χοιϊλοτίροις, 560. (οὐ. Β 481], οἱ 
Οοἴδϊτν. 864 βθοιιμάυπι ᾿τοοορίμυτη 
(δῖ Νιοερὶι. ῥ. 128. βοχιρείς τασενο- 
τος. ᾿ 

ἘΚΟΙΛΟΣΤΑΘΜΕΏ, υγηΐοο, ἐξφὸ 
ἑαῤκίες ἐχοσυασέϊε, οὐμσανιετο, ἰπθ αν 

ἀ.3,αεῖο. Ι50. “ξβο. 1 Βερ. ΥἹ. 9. ἐκω- 

ε Ὠοίαΐδ ἰηδὰ ν. 

λοσετάϑμησε τὸν οἶκον Φατνώμκασι, ἰξαὶξ 
ἀοπιυπι ἰδαυοασῖθυ9. [πᾶς πὶ Ο]οβ8. 
Μ55. ἴῷ ΠΡ. 8 Ἐδρ. ἐχοιλοστάϑ- 
μασιν, ἐσανίδωσεν χεχοιλωμέναις ὑπὸ τῶν 
τυχγητῶν σανίαν. ἴτι (οὐ. ΕδΟτϊοἴδηο, 
ἴῃ αἴοὸ εδάδυῃ μα σεπευγ, ῥτῸ τεχνη- 
τῶν τος ἰΘρ ΌΙΥ τεχνιτῶν, δ6 ἃ τηΔῖ6 
οὐτὰ Πᾶς ρἼο588 ΘΟμΪ Πρ ιι ΠΕΡ νοσθα, 
πῇς πόα ρίοβθδα ᾿πορὶς. ΟΟπΐοΣ 

ὑπτός. ἴπ 1,6χ.Ψ 
γενῆ] Μϑ. Βεθαι. ἐχωλοστάϑιμησεν 
ΒΡ ἸΟΟΥ ἜΧΡΟΠΪ ΤΣ ἐσανίδωσεν. ----- 
Σῖες ΙΒ. Ἰάδι. 1 Βσρ. ΥἹ. 15. 

ΚΟΙΔΟΣΤΑΘΜΟΣ, ἰαρφιεαίμξ, 
οονοστεοταίμδ, ἐαδιῖδς ἐτοαυαί 5 ἐεο- 
ἐπε, οαυα μερνιαία λαδεηδ. 90 Ρ τί. 

ῬΩ8. ἐδοίμα. Ασα. 1. 4. ἐν οἴχος ὑμῶ, 

4843 Κωραίῳ, 

πωλοσνάμοις, τὰ ἀστῖδυθ γϑϑισΐβ ἴω. 
φιεδιία. ἱπᾶθ ἴῃ Θ]οβθ. Μ85, ἴῃ ἡ 
ῬτορΆ. κωλοσεάϑμοις (Μ8. πυλοστάϑ. 
μὼς), ὑψηλοῖς καὶ μεγάλως. ΑἸΐτεε Ογτῖ]5 ΑἸεχ. ἰπ ἢυης Ῥχορβοίδσω 
Ρ- 630. ἴϊα Ἔχροηϊϊ : κοιλοστάϑμους 
φησὶν, ὧν ἂν αἱ φλιαὶ, ἥτοι τῶν ορῶν οἱ 
σταϑμηὶ σιδήρῳ διεκοιλαίνοντο, ατριορυτ- 
φόνων οἶκαί «τό τεχεύνων αὑτοὺς, χαὶ 
ἀσό γε τῆς σῶν εὐτοχνίας ἃ φτό:- 
τῶν δωδάλματα. Ὑε Θαικα Τμεα 
ἘςοΪε68. 8. ἢ. ν, [πε΄ δὰ Ηοϑγςξ. 8. ν. Κα 
κοῖλος εἴ χυκλοστάϑμοις, ἃς ΕἸΥΠΟΘΌΣ 
ΟΙοις. 585. ε ϑυϊάα εἰ ῬΏανον. 5. ν. 
κυχλοσγάδϑιρμος. 
ΚΟΙΛΔΟΣΥΡΓΙΑ οἱ ΚΟΙ' ΛΗ ΣΥΡΙ Α, 

(αϊοευτὶα εἰ (αἰδεγνία, Αβὶδ τορὶο, 
απ: γαχδ δι οησιηι βαργα ϑεῖΐθυ- 
οἰάστῃ εϑῖ, εἴ ἱπ ΑΕ σγρίυτη ἃς Ατα- 
υίατα υὑϑηπ|6 τοὶ ; ῬΓΌΡΣΙΟ γεσο, 
ᾳυα ὕραηο εἰ ΑπεΠθάπο ἀεδῆηΐ- 
ἴαΣ, 1. 6. 76 ΠΑ βοοπ8, ἃ οανὶ- ἃ 
ἰδἴῖδ, φυδηγ Ογθοῖ χωλόεητα αὶ Ρεὶ- 
λαπῆ, ποῖμδη μαρρῆβ. 8. Εϑάγ. 1]. 17.Ψ 
34. 27. ΙΝ. 48.1 Μδοο. Χ. 60. 9 
Μδοο. ΠΠ]. δ. ΤΥ. 4. ᾿ 

ΚΟΙΔΟΊΤΗΣ, οαυΐίια, οοποαυϊαδ. 
ϑαρ. ΧΥΤΙ. 10. 
ΚΟΙΛΩΜΑ, εασυιρη, οαὐυΐίας. Ἵν» 

φεοἰἷο. ΑἹ. Οδπέ, Π. 7. κωλωμάτων : 
ἦα αὰὰ νευβίομθ σαρρθ]]5 Οτῖϊ. 8. 
Ρ. δ69. [16 Ἰπάϊοδῖ : ἽΠΔ 651 αἰνέ- 

ἄεγε, μωτγέϊγε, εἰ απϑεὶ χολαίνεν. Οὐοὰ ὲ 
ΤΑ; βδαἀτηοάιϊιι οοδοίτχα 6896 νἱάθ- 
ἴα. ΑἸ πἰααυπί, τερομοηάυχα 
6886 χυχλωράφτων, ἰΐἰα υὐ ]εροτίπς 
ἽΣΙ» οὐγόπα, αὐοε δβῖὶ κυχλοειδής. 
Ῥτοροβιίε μαης οοῃ]δοίαγαχ Βοςἢ- 
ἃσίιις Ηΐοσοζ. 11}. 11]. ο. 17. Ῥ.- 
8904. Μεγεῖὶο [μαἴ. μαθεῖ οὐυέέαέμηε, 
ῬΤῸ αὐ ἔογίδϑϑε σσυϊξοέτηι γβροησι- 
ἄυτι οἰ, --- ΡῚ» δίπιι5. ἘΣ ΖΘΟΝ. 

ΧΙ ΠΙ. 15. --- ὥρ᾽Ὁ» ἔαφμειις, ἢ. 1. 

ϑυεα, ἐπ φια ἤέγα σαρὶκπίατ. [68. 
ΨΊΙΠ. 14. Μιᾶς εἰ 9 Μδος. 1]. 19. 
Ηδεγοἢ. εἰ [6χ. Ογση!! ΜΆ. Βγϑι. 
χοιλώμαδι, τωπειγώμασι. 

ΚΟΙΜΑΏ, ομδαγε νοὶ αονγηπῖνε 
μοῖο, οἱ κομάομαι, ομδο, ἀδοινδο, 



, Ἕκ αλήρῳ νομΐω. 214 ,“Κλῆτος. 
4 ἀπὲ τές ἑρρα, φια ξαίο ϑῖγ. υοῦῶθ κλήτωρ εἰοίίετ. Μιὰς δὰ ̓ . 1. 
ΧΧΨ. 21. χλῆρος ἁμαρτωλοῦ ἐμπέσῃ 
αὐτῇ, γαία᾽5. ρᾶπι Ῥδθοδίοσίβ θῦμα. 
ΕΣ ρίαπε, 1)6 ἰροο εἰ οοκπάϊονε 
Ἰερίτιν βαρ. ΠῚ. 14. εἰ Υ. 6. ϑδι- 
45: κλῆρος, τύπος, χτῆμα. 

ἜΝ ΚΛΒ΄ Ρῷ ΝΟΜΕΏ, ἐν Ρο8- 
δοσδίονο ἀροίρίο. ϑν Ιάοι. ουΐ. 

- ΧΈΚ. 14. 
'ΚΛΗΡΟΥΧΙΆ, 1. ᾳ. ΚΛΗΡΟΧΟ- 

ὃ ΜΥᾺ, λατγεάμαξ, δογίς ἀΔεϊσπαία μο»- 
᾿ δεξξῖο. ΝΣ γεαο)πέϊο. ϑγτωτω. 

850. ΤΑΔΥΡ. ᾿οά. 108. Ηοῖπι. ΠΕ. 
ἸΨΝ. 7. ϑοσζίωο [01 οϑὲ ἀθ. γεάφμέομε 
ωιάσγιων 2μγε οοσπαίοπῖς. ---- ΓΤ 

δγτατα. Ρε. ΠΧΧΠΙΙ. 8. Ηεεγεῖ. 

ΦΚΛΗΡΟΏ, δογίε ἴεσο, κληρόομαι, 
φονἐϊον, φογίες νοῦ. ἽΞ37) ΝιρΙὶι. ἃ 

ἼΞ» ἀερνελεπάογ, οαρίον, ᾿.. 1. δογίε 

ὁ ἀεσῖφνον 5. ἐπιᾶϊοον. 1 ὅδ. ΧΙΝ. 41. 
866. γαῖ. κληροῦται. --- ἌΡΙΑΡ λατνε- 

ἀμίαι. [ε8. ΧΥ͂ΤΙ. 11. 866. Ψαΐ. "ὦ 

ἡμίρῳ κληρώσῃ. 
ΚΛΗΡΩΤΙ οἱ ΚΛΗΡΩΤΈΪ, 5307- 

Εἶο, ες δοτίε. ΚΠ» ἐπ ϑοτίε, Ἐ. 6. 

᾿ῬΕΤ βογίδηι. Νιιη. ΧΧΧΠΙ. δ4. υδὶ 
ΑἸ1ἰ ἐν κλήρῳ Παρεπί. 208. ΣΧ, 4. 6. 
8. Ἐχ βευρίαγα χληρωτεὶ 24ο6. ΧΧΙῚ. 
ὅ. Ἰεσίίο ν]οϑα χληρωταὶ, ᾳυδηὰ ἢδ- 

«ἄῬεπε Οχσοι, εἰ ΑἸά., ΟΥδ ταὶ 6596 
«νλάείων. 

᾿ ΚΛΗΊΣΙΣ, υοοσαξίο, ἐπυϊέαίιο. δ Ἢ» ᾿ 

᾿υδοο. 7ετ. ΧΧΧΊ. 6. ἡμέρα χλήσεως, 
, 4 5 νοοδοηΐε. ϑυ 18. Χ]]. 9. οὐκ 
ἐκάλεσε εἷς τὴν κλῆσιν οὐδένα κ, τ. λ., 
“δ᾽ χλῆσις δα ἰπν δεοποηι Αὐβδ, 

Δίσιλιο ποίας οανωπει ε. οοποϊοίειης, 
αὐ φμοά χμὲς ἱποϊαίμτ, χαοταλάτωο- 
«ἄυσ οτῃ. ΧΙ. 90. χλῇσις ϑεοῦ νο- 
9 ἐληίαν. χαρίσματα, ἥτι5 Ποῦ Βοιοΐ- 
ἘΠΡῸ8 τε] ρίοπετα ΟἸτἰδύδπαδση 
οδοσι. ἐπυδαίἑονα αα οσαπαπι δα- 

- ροῦν 8 δος. Ν. 14. ὁ «ρὸς ταῖς 
κλήσισι τεταγμένος, ἰ. 6. σαι οὔῥοξωπι 
ἐγαΐ οοπυΐυδδ ἐπυϊατε, ἀειπαάθ εοεάφηει, 

. φιδὲ αὐυεπίαεδεπέ, ἐποῖρεγε, φκὲ τἰπὰ 
8 

Οτγοξίιπι. 
ΚΛΗΤΕΌΣ, υοουπάμε. Ἐρ. 7αζετα. 

ν. 856. εἰ 58. 
ΚΛΉΤΟἾΞΣ, υοοσαίεις, ἱπυῤἑαίειξ. 

δ ΣΡ» οοπυουσαξίο. Ἐχ. ΧΙ], 16. ἡ 

ἡμέρα ἡ ἑβδίμη κλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖ, 
αἀϊ68 86 υοοαΐα ΒΔ: ΟΙΆ εσῖζ, ἢ. 6. 
χατ᾽ ἐξοχὴν, Ῥ6Ι ΘΙ ΠΟΘ ΔΣΏ, βίηριι- 
Ἰατὶ τιοάο οἵ οεϊερυιδιε ᾿φιιδίάαπι 
δδῃσίδ εὐ νοῦ. [χ. Ογτ ΜΩ. εἰ 
Ῥανοσ. χληεὴ, ἡ καλιστὴ χαὶ ἡ ἐξο- 
χωτάτη, ὡς τὸ, αὕτη ἡ χλητξὴ καὶ ἁγία 
ἡμέρα. ΝΊας εἰ ἴεν. ΧΧΠΗΙ, 2. 4. 
21. 94. 27. 87. εἰ Αι. ἴε8. ἵ. 18. 
εἴ αι ὈὨγυδῖι8 δα ἢ. 1. ἰπὰ Ἐταδρτη. 
Ῥ. 378. εχ Ῥσοοορῖο ποίδϊ, ἃς οοπέ 
γν. ἐσίχλητος ΒΌργα, οἱ Ἐχοᾷ. ΧΗ. 
16. ἃς Βοι». 1. 7. 1 ΟὍον. [. 2. -- 
τῷ ΡΙΌΓ. δοοῖΐ, δοάαῖες. ΑἹ. Τυά. 

ΧΙΨ. 11. ἔλαβον τμάκωτα κλητοὺς, 
δυμοῦβης ἰτιρίηία υσοσίοε, νεὶ ἱποῖ- 
ἑαίοε, 561]. δαὶ περίδας. ΨΌΪΕ. φοὐαΐεε. 
δ᾽ς χλητὸς δριᾶ ᾿Εϑοβίποχα οἱ σαρα- ἃ 
κληϑεὶς ἀρυὰ Αἴλοι. 10. Ὑ. εἰ τυο- 
οαἰμδ δριἃὰ Νατδϊο ῥὑγὸ ἐπυέέαίο 
υϑιγρδίυτ. Ὑ᾽άδ Βδθθαα Αάνενα. 
ϑὅ'δος. 1}. ΙΝ. ς. 8. μδρ. 834. --- 
ΜΝ Ρασί. Ῥδὴ. 32 ὅδ. ΧΥ͂. 1]. 

1 Βερ. 1. 41. 49. οἱ χλητοὶ τοῦ Ἄδω.- 
νέου, υοοπέΐ δ Αἀσηία, 86. σά οοπηὶ- 
υμρη. Ααι. ὅγτηωμ,, ΤΗοϑοά. 168. 1. 
18. τ δ ὕθοο. ϑγτατη. ἸΤὨροά. 

Ῥγον. ΙΧ. 18. 
ΕΛΗΓ ΤΟΣ. Ὡν: »ορεΐμα. Αᾳυ. 

1 ὅ6πι. ΧΙΥ͂. 88. εἷς τὰς γωνας τὸ 
κλῆτος, Ἀ. 6. ἱπίογρτοίθ.. Μομείδυ- 
ΘΟὨΐΟ ΄ ἐπ "περι μάο, χυϊ ἴῃ 
ποίδ δυ ]θοῖδ δα ἀϊξ : χλῆεος τπρδέδέν- 
ἀξηεηι (τδζιιβ Ἰθσαρο, χλῆσος ἃ χαλεῖ 
ἀοαπορηάτιηι 6856) ᾿ἱπίογάπα, 1τρυ»- 
υε δἰοτίαπι 8. ἀεοδ εἰρστυῆοαί. 
ϑγγησα. τοὺς μεγάλους, 5ο. λαοῦ. ϑεά 
νοσγῆῖο Ααυΐΐεο τη δαἀτηοάιυτ διι8- 
μοοία οδί, ποὺ, ᾳαὐὸ διπαάδηιρηΐο 
πἰδῖοΣ; οὔϑοσναῦῶο Μορείαμοοσι, 
εαυϊάετῃ νἱάθο. γ᾽ 6 δά ἢ. ]. ϑοδιδγ- 
ξοιρεγμίαῃ εἰ Μοπθί [κσχ. Ηεσσ. 
8. ν. κλῆμα. ϑυθρίοοῦ οφαϊάειι, τὸ 
«λῆϑος ΤΕΡΟΠΘΏΘΈΏΣΩ ΕΒ66. 



Κλήβανος. 

ι. ΚΑΥΒΑΝΟΣ, οὔἴδαπες, ξεν πὴ; νπὶ- 
ποτ, ζογπαᾶς, ἴ. 4. κρίβανος. “ἬΣ» 

ἰάθη, ὕαποβ. ΧΥ͂. 17. Τιονὶς. [1]. 4. 
ΧΧΨῚ. 96. εἱ δἰ]. Ῥεγείποὲ ἢυς 
Θἄδτα ἰοςιι9 Εχ. 111. 3. ΟΡ ΧΧ 
νετθογια ΟΥΙ πολ ρογνοσίογμηῖ. 
Ααυ. ϑγτηχη. ΤΉΘοα, 169. ΧΧΧΊ, 9. 
δι.8: χλίθωνος, ἡ χάμωνος, ἑστία. 
ΤῊς ΒΌΣΣΖ. ἂς 214]. Μαςοά. ρ". 
176. 

δ ΚΛΙΜΑ, γερῖο, ἰγαοέπα, ρἷαρα, ἰα- 
ἐπα, αν ρέμα. Ὲ}}» ἐπείπεπέϊα, σίδδιε. 

Ρι ΧΙΨΙ]. 2. 8θα ᾳαΐα δ)}} πυπ- 

αιδι 6 Οοορτδρδοσίιμ οἰξπιαίε Ρο- 
παν, νι δέιῦ ΓΟροπο πάτα 6886 χλῆ- 
μα, ϑαγπιδηίεσα, μαΐπεεε, ταπμιδ. ---- 
ΠΣ Ὁ) Ῥίαγ. μτοραρίπειε. οτοτα. 

ΧΕΨΠΙΙ. 32. Ηἰς φυοχαδ τοροθθῃ- 
ἀμ νἱάδῖαν χλήματα. --- 9. αη- 

συμ, ἰαε. Αχα. 1μεν. ΧΙΧ, 27. 
ς μα τῆς κιφαλῆς. Ηὶς αυοαια ἰπ 
(οά. Βεβ], χλῆμα Ἰορίζυτ, αιοὰ 
Μοπίξ ἐμοτὶ οοπδίυτ, ταῖτο ἢδος 6χ- 
Ρ Ιοᾶπ8 ς ποπ οἰσοιμπροπές σαρίδὲ ἐμὸ 
Ῥαϊινξξοε 8. οοτοπαιη ραϊπιδδωπι, ϑγτατα. 
Νιη. ΧΧΊΥΨ, 17. ---- ΓΣ» απρυζιο. 

οδυα. ΧΧ, 2. διμάλϑ: χλήμα, τόσος. 
᾿ΜΙ4δ χαοᾷαε εχ [ε8. ΧΥ͂Ι. 8. ποίδα 
βίρτα δι ν. χλῆμα. 

ΚΛΙΜΑΚΤΗ͂Ρ, φγαάμε τοαΐς. 
ἐὺ, ἀφοέηδες, σταάύωϑ. Ἐπ. ΧΤ, 

98, ΧΙ.111.17. Ηδεγοῖι. κλιμακτῆρες, 
ο) τῆς χλίμακος. βαῦ μοί. 
ΚΑΥΓΜΑ ΖΕ, “οαία, σγαάμα. ΓΝ» 

τι" 

αδύεπξμε, σγαᾶνα. Νεβετα. 11]. 1, 
ΧΙ. 36, --- ὩὩΡῸ. “οαἴα. Οοπεβ. 

ΧΧΥΊΤΙΙ. 19. ---- [δὲ σοαΐα, φμα εεἰ 
μγδίκπι ἐχριρσηαπάαγμνε ἐπείγποι- 

ἔμπα, 5. νεσολπα δείδιοα (δίατι 
ἰεἴΐξετ, α εἰογπεῖπρ ἰαάάεν,) Ἰοχὶσαῦ 
1 Μαος. Ψ. 80. αἴροντες κλίμακας καὶ 
μηχανὰς χαταλαβέσϑα, τὺ ὀχύρωμα. 
" ἊΣ ΧΙ. ὅθ. ἀσὸ τῆς κώμακχος 
Τύρου ἕμς τῶν ὁρίων Αἰγύπτου. Οοᾶοχ 
᾿ΑἸεΣ, Βαρεῖ Ενλμειο ῬΑΣΙΌΕΣ δς ὃγ- 
Τὰ γνοσίδῃδ ὦ “ἔην ἑεγγα, αὐ 
Ἰοοῖο επεπάκῃο- ρκατὶΣ αχ ἱβτιο- 
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γὙαηϊτία 6β86 νυἱὰείυτ. Κλίμαξ Τύρου 
ναὶ, τἰὰ ἃ ψοβορῖιο (Β. 2. Π. 10. ν. 
169. Ἠλν.) νοσβῖον, Τυρίων Θδῖ Τ]ῸῚ8 
Ῥζορε τρδυῖβ Μεαϊξευγαμαι ογδῦα Π16- 
αἴϊ8. ἰΠΡΟΡ υτθο8 Ριοϊοιμαί δε οἰ 
Τγτυνι βιζι5, αἰέιιθ εἴ ργωγαρίυϑ. 
νὰ. δά ἢ.]. ΜΙοΝδ6718. 

ΚΛΙΝΗ, ἰδοίμα. 0» ἰάεμι. 

2 Ἔδρ. ΧΙ. 3. ἐν τῷ σαμείρμ τῶν κλ» 
γῶν, ἐκ οοποίαυὲὶ ἰδοίογεμμ, ᾿.. 6. ἐπ οἵ 
διοκίο. διὰ εἰ 9 Ῥαν. ΧΧΙΠ. 11. 
αεη. ΧΙΝΙΠΙ, 2. ΧΙ ΙΧ, 89. .-..Ψ 
ϑ ἰροίμα, ομδὲϊο. ἔχ. ΧΧΊ. 18. 

ῷ ὅδ. ΙΡ΄. 11. 9 Ρᾶχ. ΧΥ͂Ι. 15. --- 
ἰ»» “Ροπάα, ἰδοέμα ἱεοέο ἐπεένμοίω. 
ει, ΠΙ. 11. Φοῦ. ΨΙ1. 18. κπὶ, 
Ι. 15. Ιῃ ρμοϑίογίοεο ἰοοο ἰη οοα. αξ. ἅ 
Ῥδερούδι ἰοριζαν πρὸς χλένῃ, ὑτὸ απο 
ΟομρΙ]υῖ. πρὸς χλύνην Βα οί. δίῃπθ ἀπ- 
Ὀῖο βου θη πι οδὲ σροσχλινὴ, αἰ «ἱ 
ἀοαὶ αοοϊῥηαξο ποβίνα, αυοταοάῖο 
το αἱ Ατηδγοβίιιβ. ὅσ. ΧΧΙΠΠ. 98. 
εδοὶ ἀ6 ἔδοίο οοπ)ηραῖὶ ἀλοῖξιγ, ΦἼ, 
ΨΝΙΠΠ. 54. ἔπεσεν ἐτὶ τὴν κλίνην, ὃ: 1107. 
ὄμηι ἑποι. νιὰς [,οχ. Ν. Τ᾿ κ. ν. 
χλλνη. 

ἘΚΛΙΝΤΗΣῚ, “εἶα αὐ τεοοϊπηιαπάμηι, 
ἱεοέϊοα, ἰδοίμδ. ν. ϑυτατι. 168. 

ἼΓΧΥΙ. 90. χλοτῆραι. Ἀροίε. Νϑπι 
ΛΞ κ διπῖ σεν ἐξοξϊ, δαΐϊ φοἰϊα ἐδο- 

ἰο οὐάμοίω, λοπιξμῖδεις ἀερογίαπαδ 

αρία, δι : ᾿ 2» οὐάμαὶ, ἰοαὶέ, οἰχωδὶέ. 

Ηεαγοΐῆ. χλιντὴρ, δίῷρος ἀνάχλμτος. 
Ιάθπι: χλωτῆρες, δΐφροι, κλίνω. 

ΕΚΛΙΝΩ, ἱποξμο, γφοϊδποι τοκᾷ, 

εμίθ. 1 Ἄς. ΧΧΙ, 27. ἐπορείϑη χε- 
κλιμένος. Τὰ ἀποᾳυς [πο. ας. εἶ 
ατνιδιιαυὶϊ ἀοπιῖδδο σαρὶίς. ϑαμιϑύτα 
δχργεβδιβθα νἱἀθηΐον. Οοπῆ. ϑἰχηοηῖθ 
εχ. Ηροῦσ. Ρ. 100. ΕἾΘΣΙ ἴΑτήθῃ 
4ιοαυς ροίυϊθ, υὐ ἴῃ 580 ΟοΟα (6 
Ἰορουίηΐ 52» (01. 8. {1,Χ1]. 4. εἰ 

ΟΠ, 12. ΕΔ. στρ]. μαρϑΐ χεχυφώς. 
ἜΝ, “)Π Η;:ρΗἢ. ᾶ ὋΣ οἡμηάο. Ῥᾳ. 

ΓΧΧΙΝ. 8. ἔχλινεν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο, 
ΟΡὶ ῥζχὸ εἰς τοῦτο ἰεροπάυτω νἹἀεῖωτ 

ἃ» 



41Ω ᾿ς Κλΐνω. 

τὺ οὖς σοὺ, ἑμρα, ᾿υδπϊθά, πὐλθτα. 
ἴθ. κε ες ΤῸ ΧΥΙ, Ὑ.ΧΧΧ. ὦ 
Ῥβ. ΟἹ. 19. αἱ ἡμάραν μου ὡσεὶ ἀκααὶ᾽ 
ἐκλΐὥδησαν, ἀ168 τῃοὶ, ἰδμαῦδιμλ ὑγαΌ τε, 
ἴοι ηδα, βυῃΐ, Β. 4. ΥΗῈΔ τρρα βίτας 
οβῖ πλῦγϑ ἱποϊϊῃηδέθο, βεὰ: τλοχ] 
ἤχου ἈΔΡΟῦΪς, ὕΘγοσ. ΥἹ. 4. χίχλει 

Κλῴῳο. 

α εἷς τούτους. ΟΑΙΙΧ εἰ ἱποϊϊηδξατ, ἀπὰς 
οἴωμπάϊξαν νἱπυηι, ἐποΐπαγα μορμΐμμε 
διιΐοιαι οὶ Β. 1. ῥγορίμωε. ---- ὈΣΧΡΤΕ 

ΗἰρΒ. ὁ “5ν). ομδαγε γαοῖο. δοῦ. 

ΧΧΧΥΊΙΙ. 87. οὐρανὸν εἷς γῆν ἔχλινε, 
Κλύνειν εἰς γῆν, ὶ ἀ6 πυρῖθυθ, αἱ ἢ. }. 
ΒΟΣΤΩΟ αδῖ, ποίδί εβέοετε, μέ ρίμυΐαπι 
ἀενιίαμι, εἰ Φ ἴῺ ι. Ατὰρ. 

(..«Ξ3..ὕ Βαροῖ ποᾶσπδη σασίο- 

τοίη, ἐξ εἷς οὔωπάετο. Ὑιάς Ἐχοά. 
ὃ ΧΟ. 13. υνὲ ἀε εὔμδίοπο γοτὶ ἀὶ- 

οἴζαγ. ΑἿΙΙ νογίασο στωϑ]υπΐ : οαἶμηη 
οἵγοα ἐόγγαπι φμὲς ἐπ ογδθηι οισυαοϊξ, 
μέ σὲ γιαςξὶ ἱποπηιδόγε υἱάεαίων ὶ -- 
ῬΌΠ: δε εἰγομίδεηε υοἱ ἀρι δέδια 

τ 

υεγίο. Ααὰ. δης. Ψ. 6. ἔκλινεν, 
Φδάμοϊξ 86. --- Ἣν ἀσεοεκάο. 78ἅ. 

ΧΙΧ. 11. ἡ ἡμέρα. κιχλικυϊα, σφόδρα, 
ΒΩ. εἰς ἑσαίρξαν, ἀ168 υαἰίε ἑποϊξηαία πὰ 
γ ϑρεταλ. (8 αυοαμ ἴηΟ. ---- Ἢ» 

ς γεοίς. ἴεβι. ΧΧΧΙΠΣ, 88. ἔχληεν. Ἐ.5« 
Βοταηρ ἢ5 δ, ποθ ἥἔγηιε διαί. ---ὦ.Ἅ 

ὉΡΙ ἐποιτῦο π|ε. Ἐβαγσ. ΓΧ. ὅ. 

χλῆνω (86. ἐμαυτὸν) ἐπὶ τὰ γόνατά μου, 
ἐποίδγιο πιθ, Ἦ. 6. ὑτοομημδο ἴῃ σϑῆυδ 
ἴη68. ΑἸ. 1 Βερ. 11. δ5. -- Δ 
μιουοογ. ῬΒ. ΧῚ . 6. ἔχλιναν βασιλεῖχι, 
ἐμοίληατνδέ ΥερΌδ, 8... αὐ ἐπίογίξωνι.. 
Νοδ ΟΡιΙβ εϑὲ δβδίβέιοσθ, 6ὺ8 ἰύςο 
ἼὩΩ ἰερῖβθα Ἴ2λ. Οὐμπέεσ. αποαιρ 

ἁ Ῥᾳ. ΟΠ. 6. .-- δ, τεοεάο. Ζαοδ. 
ΧΙΝ. 4.-- 5». ,μαο. ϑγτατα. Οδης. 

ΗΠ]. 17. χλιϑῶσιν αἱ σχαΐ. Ααυ, ἴθ. 
Νν. 6. Νυπι ἔογίδββε γ2) Ἰερεγυηῖ Δ 

ΤΌΣ ϑεὰ χλόεσϑαν ἀυοαὰς ἐμ ἤω- 

ξεν υεγίξ ποῖαϊ δὰ ἰγη ΔΕ ΟΠ οτὼ 
ΘΌΓ. ΓΟΪΤ, τ νῈ}» "πουθογ. 168. 

ΧΧΙ͂ΨΜ. 20. ἔχλωνε, βο. ἑαυτὸν, ἑποζόρρα- 
δαί δέ, πιιέαδαί. --- ΓΟ: ΠΌΤ, Καὶ 
εἰ Ητρὶν. νά. ΕΧ. 8. ἔκλινεν ἡ χαρδία, 

ὁ αὑτῶν ὀπίσω ᾿Αβιμέλεχ, ἱποίδεαδαέ σον 
Ἡϊργωρι ροεὲ Δῤῥποίροδεη, Ἀ. ε, ς}}» 
οἱοδαί, κέ ΔΡὲπιοίξοῆο Γαὐδνεί 5. α ρατ-. 
ἐξδιιδ ε)ιδ σίαγεί, Ὑ᾽α. οἰ 1 σρ. 11]. 
28. Ψυὰ. ΧΥΙ. 80, βος. ΑἸοχ. ΑἸά, 
Οσμρ]. 3 ες. ΧΙΧ. 16. χλῆον, κύριε, 

χεν ἡ ἡμέρα, 8ς. εἰς ἑσπέραν, ἢ, ε. γὍ6 5. 
»εγαφοὶξ, Ῥα. ΧΧ, 12. κλίνειν εἰς τινα 
κακὰ οεἰ οοη δία ἑπερία σαρέῦο οσοπέγ ἃ 
αἴέσιεπι. ΜΟΙΆΡΒΟΣΤΑ ἀδϑυτηῖα εϑὶ ἃ 
ΨΕΏΔΙΟΓΗΡΟΣ, χυὶ Ρίάραθ οἱ τοῖα ὅθι. 
ὅπης ἔδγϊ8. Νδζῃ 172) δυὸ φυσαῖιο 

ἐσμεῖδτε. --- ΟὟ» δαξοηεῖο πνδ. 1 ϑϑασεν. 

ΕΥ̓͂. 9. ..ὄ. "ΠΥ. Ψιάδ ἱπῆα 8. νυ. 

ΠΨ: -τἰῖνο» ἰεοίαιδ. Αταορ ΠΠ]. 159. 

υδὶ σου Ὠχεικίια ΜᾶῶνεοΙ]], ζεπί., 
Τ᾿ ς. 42. μου ργρῖοι σδβλόπεσα δὰ5- 
Ρἱοδῖα;, φαοὰ ῥχοὸ ἐν Δαμάσχῳ κλινεῖ 
ἱερεῖ; ΤΙΧΧ ῥυάστη βου ρβοσὶπί ἐν 
Δαμμάσχου ἄρες νοΐ ἦρες, ἴπ 4116 νετῸ 
ὀἀϊθομα μγο ἢος Ἰδσίυτῃ 91: ἐν Δα- 
μάσκου κλίνῃ, ᾿. 6. ἐπ απιαξδοὶ ρσταῦδ- 
δαίο Ἰαλίὰ ΕΠ]ΕΓοτιχυλστη, αἴχυσ 'πᾶ6 
πλυνεῖ ἀονταρς τοῖς Ὃ ἰηβοσίθ 8ὶῖ 
ῬΤῸ χλίρῃ: --- τ» ͵αὺ, 1 ὅϑατα. 

ΧΙΝ. 32. ὑρὶ ἐκλίϑη δὴ οὐμὶ ΒΙΘΙΪῸ 
δὰ Ἰεσδρῃοτω. ἰοχύμδϊουα τ να] » διὶ 

οὐπὶ το] αυΐβ [πἴἰ, δῷ. πιαγρηιαϊακη 
ΘυΟῚ (Ὁ πον» ᾳυοά ργϑέρ 8118 

ποίδῖ οἱσῃ ἐπιροίμ εγχὰ, ἱπρεὴδ, ἑπϑου. 
ἰαγε) ταξεσθπάυμι εἰζ, νἱχ, ἀρβη τὶ 
Ῥοΐεσιι. Ναι, υἱ δομυϊίδηδβιιβ δά 
Ῥχον. ΧΧΧΙ. 80. ἀοουϊι, ἸῺ Ρτο- 

Ῥγὶθ ερ,. ἐποιηδεγο, οἱ ἷπ 1. ΑΥδῸ. 

ζῶς ἀρἤξοίεγε, εἴὔδυα ἔγσαενα ποῖαι 

ΓΉΠΕῚ ΠΣΤΙΝΕ, Εἰϑομαχὶ μα ὧν 
ψέ γα, ὟΥ͂, Τ. Β.-. 160.. ἐκῆρααρῳ 39: 

ὙΠ Τραοὰ Ἰεᾳ. ΧΧΙΨ. 19 

κλοομάνη κλυϑήσεται. ἢ γῇ, δες: Μοῦ 
'π αοία Μιρίαϊ ἑεγτα. δα Ῥο-- 
βιθτ ἤπθο νόῦρα οοδέπν 15. ἀσοαμε 
δὶ βεθηθιδ. ΓΦ ἾΧΥΤ Δ δυϊ 

δὰ Δ ΧἾ Δ. 90, τοίοσσί, ἴῃ αυὸ 

Ῥθερρείοιὶ ἴοοο, θαι ΣΧ νόος 
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Κλρεῖω. 

«.)υὰᾶ, ΧΕ. 49. ἔκλιιν ἐρώσιων Ε 
Ἰσραὴλ, ἐερξα ἀοδενενέ ζεραδῆς 
Ἑλϑοῖβ, ἄσοο ΦΌ δβοδαίη μενεῖς ὃ. Ἰ. 
ὙΡΟΥ ὥστ. Ί. 4. πένληνεν ἡ ἡμέρα. 

ΪΙῃς. Σ ϑὅδια. Χ. ϑ. τ΄ πγὶ: πὺν 

Καὶ εἰ ῬΙξ, »εγαβο, ρεγερνε οι. 
ΧΙΊΝΉΗΙ. 19. παρε κα γελϑοι 
ὁποϊωηαπκαϊ, συλ ἔδεέ νὸχ ἔδει. 
Ψιᾶδ ϑδίποοκε [μεχ. οὶ. ᾿. 1878. 
Τ)οοαεε]εϊπίυδ ἰπ ποῖ δὰ ἐμμδ 

ὃ ΣΊΨΣ 6εὶ ἑποϊπατε ὑαΣ, ἐπ, ἰαέμδ ὑεγ- 

ἔξγε, οἰεναγαΕ. Βάλονα κλλονιὶ συ 
δίγειέονας (αἱ Ψ ῸΪσ. Ἰταναῖα !), φαὶ 
ϑαπα εἰεγηδηί, οὐ οδωπάαπ!, Ατδῦὺϑ 
Ἰοοθ χλήῆοντας εἴ χληοῦσι Ἰορὶϊ κχρίνον- 
τας εἴ κρινοῦσι, --- Ἴγγ, ἀελοῖο. ἴῃς. 

εἰ ΤᾺΧ 7υά. ΧΙΧ, 9. χέχλικεν ἡμίρα 
εἰς ἑσπέραν, ἀἴκδ ἱποϊ αν] ἰῃ γεβρφσδια. 
Ἐχ μος Ἰοζο ραϊεῖ, 
Ῥβυῖο δῃξε εχ 1υά. ΧΙΧΣ, 11, ΙΧ, 8. 

ς δεν. ΟἹ. 4. αἰἀυοσῦβ, εἱ σὲ Πὰς. ΙΣ. 
14. ΧΧΙ͂Κ. 20., εἰς ἰσαῆραν ξαβαυάϊευ.- 
ἅντα αἰἱἱ, Οὐμΐοσς εἰ ΒαρΒοΙΙ ποῖ. 
Ῥοΐϊγβ. μ. 901. - ΠΙΤζ: "ποΡο ἐπε. 

Αακπ. Οὐβεὶϊ. Υ̓. 14. χλόφννα,. δὲν. 
ΙΝ. 8. «εἐ Ί. 585. κλύειν τὸ νἄς, ὄφνεο- 
οἷα ργαδενε δυγον. ϑι:. ΧΥ͂ 4.Άγ,,, 
4Φ, ἘΠΡῚ πλήειν σὺ οὖς αὐἰὐξηέθηε ὁ986 
Ὡοΐαί. 

ΦΚΑΙΣΙΑ, Ῥτορτῖς σοσμδιίμ, ἀ6- 
ἐ ἰηο ἔορως, εὖτ αοοιδίξιν, οἶα, ἰδι- 

ἐογίμικ. 3 ίδορ. Ψ]. 81. τόσον χλισίας 
χατεμέρισαν, Ἰοσυτι ἰἈΡΟΥΠΔο ΙΓ τα 
ἀϊνίδβοτο, Ὦ. 6. ἰθηϊοτία, [Ὡμβοσηδουὶμ 
ἴθι: ἄχοσιης. Ηδγοΐ. χλεσία, χλήνη, 
σχηνᾷ, ῬΙυΐατοῖ. ἄς Ὠλρροτίια. Αἴ. οἱ 
Αἀ. ας. 99. “οὈ5ερῃ. Α. 1). Χ]1]. 2. 
594. κλνετο. χλισίαν «οεῖν ὧδ δίγκοπ 
πιόηδα, Ὑνεὶ νοῦυβ ἀὁ »ολοϊπατὲ 

ε Ἐ. ει. ἢ. ν. 

ΚΛΥΣΙ͂Σ, ἑποίπαϊίο. ΠΡ» ἔαέις. 

Ρε. ΟΧΧΥΙΙ. 8. ὦ ταῖς κλίφιαι τῆς 
οὐχίας, ἐπι ἰαεγίδιια οτηυβ. 

. ΚΑΙΎΨΎΟΣ, ἰαέίμα, ρίαφα, σηριζαα, 
ἐσίγεχεῖέαξ. "Ἴ» παρε, οἴίδτα ἰαὶμς. 

ὃ δια, ΧΥΤΠ. 4. τος, οὶ. υἱκ 
χλίτος δυαῖ εαἴ αἰοσθοιμα, δῖ. αἰὐπα 

Φ) 

ᾳυοά 1 νοι ὶθ 

Κλοιὸς. 

ἐρξεν μον. ..-- Τὴν ὅοπαν, εὔδει 

ζαίεια, ἐοτηπέπεΣ, ἀπρωῖμε. Ἐχοὰ. ΧΙ, 
30. 223. --- 2 : Ἐμγ}» ἰκέω, Ἐχ. 7 
ΧΧΥΙΙ. 14. 15. Ἐσϑμ. ΧΙΨΊΙ. 1. 
ᾷ. ὦ. γυνρῶ» απ χεΐμ. Ες. ΧΕΙ. 

49, χατὰ τὰ χλίτη φῇς αὐλῆς, δὰ 14- 
ἴστα διτὶὶ. ΟἿος. ΜΆ. ἴῃ ΕΖοοῖ. τὰ 
κλίτη, τὰ αλευρά. ---- σνξ» Ἰάου. Ἐχ. 

ΧΧΥῚ. 18. ΧΧΥΊΙ. 9. 11. οἱ δἰ οὶ 
Βεερῖτιθ, -- ΓΡΌΝΘ Ρἷυγ. ἀηχεϊ, 

Ἐχ, ΧΧΥ͂. 12. ἐπὶ τὰ τίσσαρα κλίτη 
αὐνῆς, αἱ απυκίιοσν διβυὶος οἦπδ. 
1μοχ, Ογν ΜΆ. Βγϑα. χλίγη, χλῇ- καὶ 
ματα, γωνίω. Ἐχοά. ΧΧΧΥΊ!. 83..-- 
Ἴς ΡΒ. ΧΟ. 7. σισεῖται ἐχ τοῦ κλίτους 

δ χιμὰς, ἐδεπὶ Οχ ἐσόέδεγνε ἴωο 
δϑῖο, Αρυὰ ϑυϊνήαι δε ἈΝ. ]. κλίνυς 
δχροηάξεν μέρος «λάγνο. Ἐχ. ΧΧΨ. 
842. ΧΧΧΥΊΙ. 19. -.-- ἐπ ΣΝ ἴαέμ. 

Ἐχοὰ, ΧΧΥ. 12. 14. ΧΧΡΥῚ. 20. 
47. εἰ δι. Αἀάδο ἴῃς. εχ Χ 
δες. Οομρ]. 4 δα. ΧΥΊ. 18. υδί 
τεϊαυΐ Βαρετὶ σλευρά- ---ο ΓγΝῸ ταδβο. ἃ 
)ηὶ:. Ἐχοὰ, ΧΧΥῚ. 98. εἰ ΧΧΧΥῚ. 
80. --- γνῷ ἔσει. Ἰάεπι. Ἐχ, ΧΧΥ͂, 

18. 19. 30. εἰ Αἰἴο]. --- οὐ γτν Ρίας 

ἐρα, ἵν. 1. αγϑι. ἃ Ῥωσ. ΧΧΊΧ, ὁ. 

ἌἍΠΟ' ΤΟΥ ΚΛΙΎΟΥΣ, α ἰαίενε. 
9)» « "πεβίομε. 1 Ἐρᾷ. ΝΙ]. 38. 

ΚΛΟΙΟῚΣ, υἱπομΐωηι, φμοά οοἶΐο 
εἰγοπηνάσέμν, 7αριση, οοἶἶζατγε, ἰογχαοι, 
οαέεπα. ΤΊ Ὁ» ϑυριοπ. 76. ΧΧΥΤΙ. 

1. ΧΧΥΙ͂Ι. 10. 12. 14. ΤΗοοά. 
ἴΙε8. ΕΠ. 16. --α ΓΔ ὕδπει. 

ΤΒεσδ. εὸὲ νὰ Ἐαὰ. Ρε. ΟΧΧΥ ΤΙΣ. 
4. χλοιοῦξ, .-- ἸΛΟ Ἂν» ἔεηϑωνε ἰδ. 

ἩΔὉ. 11. 6. Τὰ Βιοίυα Ὑτοτωγηΐατα 
βδουίῃ8, βεἃ ἴοσο 'ρ80 πσῇ ἱπερθςῖο. 
Νϑιὴ τῷ ΥΩ τερρσηάοὶ ἴσὶ σν» 

βαρῷω οἵ τὸν κλοιὸν αὐτοῦ γμεττποῖ δὰ 
ΣΝ Μαὶφ ἰΐδαᾳψθ ποῃῃ}}} δ» 

Ἰσαηῖ, ΟΧΧ Ἂν ἀεεῦναθθα 8" 

Δ. »έβπιι, δυῖ δ ΓΤ ν» ἡιπί. 

«τ οὐ, ἦκψαπι. σαι, ΧΧΥ͂ΠΙ, 48. 
55 



᾿ Κλοιὸς . 

α ἐκϑδήσῃ κλοιὸν σιδηροῦν ἐπὶ τὸν φεάχηλόν 
σου, ἱτηροηδῖ ἷ ἔδυτθυσῃ οδεν οὶ 
ἴιι86. ΘΙΓΟΣ ἴον ΙΔ γοῆι ἰῃ ἘΔΌΪΟ ς 
ἐσ ήσει χλοιὸν σιδηροῦν ἐπὶ τράχηλόν σου. 
.Γ(οπῆ. ϑιν. ΥἹ. 96. ϑοιοὶ. (ἰδγᾶς ἰὰ 
Ῥραϊῦον. δ] οι. δριιὰ. Εδρτιοίατα ἴῃ 
(οά. Ρβεοιιδορίψν. Υ. Τ᾿ ραν. 980. 
δα] ηδβίι) ἂς Μοά, [7}80χ. Ρ. 814. 
οἱ ΕἸΠ]Π]ογι Μ|15ς611. ὅρον. ἔν. γ. 
Ὁ. 3.1 ες. ΧΙ]. 4. 9. 10. 14. --- 

- ὃ “Ὁ δρεῦ. ΗδΌ. 11. 6. τὸν χλοιὸν 

αὐτοῦ, αὶ γτο ὙΟν Ἰερετυπὶ ἡ)» 

ναοὶ ἡ ν» βεὰ γῶν. “τ Ὧν» ἰογᾳίει. 

υά. ΨΠ]. 46. Ῥτον. 1. 9. [πὶ αἴτο- 
αυε ἴοῦθο πλοιὸς ποῖ οβϑὶ, αὐ νυΐϊρὸ 
βυτα υ, σἱπονίμηι, φμοά αὐ σοηδίγη- 
ϑενάπε δὲ οοξιοεπάνηε ἑηγίοϊδις, οοὰ 
ἔογᾳμεα αὐ ογηαημαὶ ρκίρλγιμαΐεοπι εἰ 
αἰσηεαίοι, ἀδ αὐ εβἰροιϊβοδίίοηα 
181] σουπιχηδιλοσαν Η. διορηδηυβ 

ὁ οἵ ϑρδῃϊθη5 π΄ Οοηῆσηῃ. ΑἸηποί, 
δα ψυ]1Δηϊ. (εε8. Ρ. 88. Ῥγὸ ἔογχμδ 

, ἴδιο οχίδί ασποα. ΧΙ. 49. υηᾶς 
εβὲ ἐγχλοιοῦσϑαι, αυοᾶ νἱἀθ ξυρτα. -- 
Ὥν ἰάδι. ὅτε. ΧΙ ], 42. φεριξληχε 

κλοιὸν χρυσοῦν περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, 
Εἰγουμαροβιξ ἐογχμδηι δΌγραμ οἶχος 
ὉΘ] πὶ εἦα8. Ααυ. ϑγτηπι. Ἐσεςῆ. 
ΧΥ͂Ι. 11. Οουξεν ϑίγϑο. Υ]. 31. --. 
9. υμεϊορενέα. Ὅλα. Υ111. 25. 

ἀ Ὑιὰδ μῆνα δὰ δὶγ. ΨΙ. 9. ἃ τη πο- 
(Δἴα. --- πολ. ΡῬίυν. δομέα. ΑἹ. 

1 Ραγ. ΧΥ͂ΠΙ. 7. εὐ. Αι. 9 ϑδχι. 
ΝΠ. 7. χλωοὺς τοὺς χρυσοῦς, υὐϊ νὶἀ 6 
Ἠακχ. --- δὲν. ΥἹ. 25. υνὶ χλωὸς τηρία- 
ῬΒοτῖοα ποῖδὲ ἐερεξ εἴ ργαοορία 5α- 
»ἱοπέμα οἰ τοϊριοηδδ. ψεῖθα βυηΐ: 
εἰσενόγκοα εἰς τὸν χλοιὸν αὑτῆς (ες. σο- 
φίας) τὸν τρώχηλόν σου, εἰ ἸὈϊᾷ, ν. 80. 
οἿ κλοιοὶ αὑτῆς ἔσυνγαί σὸν εἰς στολὴν 

« δόξης. ΝΙΒΙ διιΐΐδτω υϑξαϊλυβ Θεὲ τω- 
οἷβ δὲ οὐἹθῃίδ θυ βουρίογιριυβ σοχ- 
ἐφῤμῥννα Ἰερῦτη δὸ ρῬυβοθρίογυσω 

ἱ γεὶ σὰμ νἱποι}18, νοὶ σάτα ἤυρῸ 
οἴ οποῦθ, υἵ ΠΕΙΙΡΘ ῬΑΥΓΓ τ ΘΔΓΌΪΩ Υἱ8 
ομδίσηρεηβ ἱπαϊ!οεῖαγ, ρῬατγίϊπι χρο- 
Ἰοβίία ἱῃηϊιδίας οοηὐυποῖδ, 1116 σαγῃ 
ῬΥΙμιΐθ νϑγῶ βαρίεπῆϊεε δοχυίϊγοηο 
οσῃδιϊθιι5. Οὐμΐδσ 8. ζυγὸς εἰ πέδη. 
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᾿δέρον (1628 περιδόραμον) περὶ τὸν τράχη- 

ϑδοσ. 110. Υ. ς. 8. ἂοὸ ϑοιμοδγιιι 

Ἰρ λα ψσουοα χρυσᾶ, τῶν κλοιᾶν σα- 

Ὅν: δι. Νις. Τ. ἢ". γὑ. εἰρη 

Ἐ' λόνος. 

Ἡδεγοῖ, χλοὶς, μέρος τι τῆς νεὼς, ἃ 
αιριτραχήλιος δισμὸς, κολλάριον, ἥτα 
ὠμανιάκχῃς. Βγεπι. κλοιὸν, πέρι-- 

λον. Οὐμπέεσ ὅ.μοὶ. ΔΑγίβίορῃ. ἰῃπ 
ψεθρ. ν. 900. Εὐ]]εῦυμ) ΜίβςοΟΪ,. 

ἂς Απᾶφᾳι. Τοόταῦ. ὅ. 9. μαρ. 9. 
Ταιεῖδῃ. Ἀογψίνίθο. ς. 19. ραν. 581. 

ἘΛΟΝΕΏ, οοπιπιοῦεο, αστίσ, ἱμγδο, 
Ῥεγέωγδο. Ἐλονοῦμωι, ἐγαξοον, ἐπεϊες- 
ΝΟΥ, ἨϊουδῸ, ΘΌΔΙΩ τίζογ, οομίσηίο. 
0Ὰ}).- ϑγιμ. ὕυα. ΓΧ. 18. χλονεζοδδαν. 

“-Ξ ΊΧ» οοπτηιοῦεογ. Ασα. (ϑες. Ῥχο- 

Εχ. 
14. ἐχλονήϑησαν, υὟὐὶ ϑοδοὶ. ἐσα- 

ράχϑησαν, απ νοχ 'π Ηδχ. Ἰποογίο 
εἰθυΐϊζαν. Ααυ. 1 ὅδ. ΧΧΨΠΙ. 
15. υϑὶ Ψαυϊραῖ. ἐπφμέείατε. Ααυ. 
4 ὅδτη, 11. 10. Ψυ]ραῖ. ἐμιγδαδέδιτ, 
ἢ, 6. ἀείειγδαδέϊμνγ ἐδ δεάέδις διΐδ: 
Ὁ] νἀ6 Ἡδχαρία.Ό. Ααι. 9 ϑαπι. 
ΧΥΪΙ. 80. Ἰάεια 168. ΧΙΠΙ. 18. 
Οδηα8. ΧΙΝ. 44. χλονεζῆα,, γέχαρὶ 
Ααα. 2ο». ΠῚ. 36. υἱοὶ ποίας ἐχορέ- 
ἔαγε αἶδοΘ. Ιάοτα Ῥδβαϊιη. ΠΝ. 5. 
κλονεζῶς χαὶ μὴ ἁμαρτάνετε, ΕΓ τῖα 
᾽μουδαπιπὶ, 564 νἀ οί, πὸ βὶς ὥρμα 
οἴεμπαδάβ. Ηδγοῖ. χλονῖ, ταράσσει, 
φϑεῖρωι, φοβεζ Ἰάθιῃ 'χλονέοντα:, τα» 
μῆευεον ἄ ε Β, κλονίοντο, ἔϑγορυβοῦντο, 
ἐταράσσοντο, καὶ τὰ ὅμοια. 1. ἐχλονεῖξο, 
ἐταράσσετο, χλόνος γὰρ ἡ ταραχή. ΤιοχΣ. 
ΟΥ71}1 ΜΆ. Βγετα, χλοιουμένου, ταρασ- 
σομένου, σοιλευομένου. 

ΚΛΟΈΊΗΣΙΣ, οονεγποίῖο, γεγίητδα- 
Το. γ.γχγ, οὐπεπιοίίο, ἐγενιοτ. χα. 86ο. 

Παχ. “ον. 1Π1. 426. χλονήσεως, συ͵υ8 
Ἰσοοδρυά ,. Βοβ. ροεῖ ὈὨχιιβίατῃ χλο- 
γῆσαι Ῥεῦρϑύδτη ἐχῃρείαν. [Ιὰ. 7οῦ. 
ΧΙ. 1. χλονήσεως. Ὑυϊχαί. τορίδέεν ἐ 
τι 5 πιϊϑογ ἐξ. 

ΚΛΟΝΟΣ, »ιοέμδ, ἑαγδα, ρεγίωγδα- 
ἐϊο. ἢ δὴν οοπιπιοῖίο, ἔγέπιοσ. ΑἹ. 70. 

ΠῚ. 26. χλόνος. Μοοδια Βδὴς Ὠγχά- 
β'ὰ8Β τἈΠαυδσὰ βοδοϊϊου διε]. , 
κλόνηαις. δι: δε: πλόνς, ϑόρυβες, τά» 
βᾶχος. 

᾿»ο».᾿ 



.“ ἘΛΟΠΗ͂Ι, νέην. Ἔν Ἂν. ει. 

Κλοκὴ. 

ΧΙΙΠ. 427. ἣν χλοκαῖ σου εὑρίϑη. 
Τεκετυπὶ ἩΛΔ5.Σ τ Δ) ἴηῆη. 

Ηδοε. ΙΝ. 2. τ᾿ 2} Ρατῖ. δὶ. 

Ῥτγοναῦ. ΓΧ. 17. --- Ἀ})) ΡΥΒ. 20". 

ΕΝ. 18. τῇς ἰὼ ἃ ἐλαλήδη λαδρδίως 
ἐν χλοτῇ. [τὰ χυοατε ϑγημι. ἤιε 
ιξς νοσείουρα οοδίποσαηΐ, ΟὈΑΥΙΤ, 
ἰἰίογα ἔοείδθθε ἀθβυμι!α οδζ οχ δἷ- 
ἔετα 5 εὐϊομο. ψιής Τοῦ. 
ΙΨ. 12. ϑαρ. ΧΙΝ. 45. δῖν. ΧΙ, 
93. εἰ εουεν Μδῃ. ΧΥ͂. 10. Μαγο. 
ΨΙ.. 22. 

ΚΔΟΠΟΦΟΡΕΏ, ͵)ανέμη ἀυΐξνο, 
εἰἐτέρίο. Ἃ))» ὕάτον, δὲ Ἃ) Ἂν» 
ιγον σον. (αἴτυπιαιο οπΐπι ἢ. 1. ἴῃ 
ἰεχίι; ΗςΡΥ. εχίαί.) Οεμποβ. ΧΧΧΙ, 
86. ᾿ 
ΚΛΥΔΩΝ, ἡβκοίμα, ρ»γοσεῖζα, ἐξηι- 

Ῥεείαε. ὙΝῸ» Ῥτοοεϊία. ὅσῃ. ἵ, 4. 14. 

ς (οπῆεν [αχ. Ν. Τ. 5. Β. ν. - ρμὸ 

ἐ 

έ 

Ῥασζί. ρτοσεῖϊς ἀασταίμα. ὅου. 1. 11. 
50. ΧΙΝ.5. ΧΙΧ. 7. 1 Μδος. ΝἼ. 11. 
ἘΝῚ χλύδων τηείδρ. ἀθ ππαχηα οἱ υε- 
Ἀονεεη οαϊανείαίς Δὐδθοῖαν, οἔ 
ουαὰν λάμψις γοσχλυίδι. ψ θα 
ΒΩ: ἕως τίνος δκάψως ἤλϑον καὶ χλύ- 
δωνος μεγάλου. Μυϊρσαῖῃθ: ἐπ γναη- 
ἑαμε ἐγέδιίπξοηεηι ἀευεδηὶ, οὐ δὶ φιοῖ 

οἷα ἐγὶεί ας, ἵπ για προ δέηι. 
Οσηξ ΟἸαβοῖ ῬὮ1|0]. 5. μαρ. 1078. 
Ἠδεδγςεῖι. χλύδων, χώρα, καὶ ἡ ἀν γέ, 

ΠΟΔΛΥῚΣ ΚΛΥΔΩΝ, πεμδ "μωροί, 

πιλξπια ἑεπερεείαε. 1.1 ΨΥ τσ 
»ππίασ πιαΐξ παμδιοὶ, Ῥτον. ΧΧΙΠ. 
84. Τροῖαι ὉΠ ὉΝΣ νὸϊ 

Ἵν» απ εϑξὲ "88 ἰοροηαιὶ ρΡέο- 

Πα βηἤααε γαῖο, αἰιατὶ ΜΊΟΒ ΑΕ 18 
νυΐϊραῖεδο Ὀγοδτεπάδη πἀϊοαν!. 

ΚΛΥΔΩΝΙΖΟΜΑΙ͂, Πηοίμτοη αὐ 
Σηπείατ αρίΐον, βκοδηις ἀρίίοτ, Πκο- 
ἰμο. ΤΩ) 5.02) ΝΙΡΒ. ργορεῖϊον 

εἰριί πᾶτε. [ε6. 1,01]. 90. ὦ δὲ ἄδι- 
χρι χλυδωνισϑήσογα;, ἰηαθιϊ δυΐοσῃ 

479 Ελώσρια. 

᾿ππαΐαα ἡπιοίῃ δρἠδδιπυν. σοπξ, 
Ἐρῖιοβ. Υ. 14. εἰ [οχ. Ν. Τὶ 5. ἢν. 
Ἠρφεγοῖν. χλυδωνίδετω, ταράττεται, “Ἐπ 

ὑετοι. βχρονε 
ΚΛΥΖΩ, αδέμυ, ἰαυο. τ» ἵπι- 

ἘΦΥρΟ. ἴδν. Ν]. 48. ὉΌ1 ΣΟ χλύσει 
411: Βαθεπέ ἐχχλύσω. ϑγτητώβοῖι. 168. ᾿ 
ΧΧΥΠΙ. 15. 

ΚΛΩ΄ΘΩ, πεὸ, ρίομιετο. ἘΠης 
Ρατί. ργαῖ. 0888. χεχλωσμένος, πείεξ, 
ἐογίηα, ρίονπεγαΐιια. ἽΓΨΏ. ουπίοτίαπι, 

ἀμρδοαίερπ. Εχοά. ΧΧΨΙ. 1. 86." 
ΧΧΨΊΙ. 9. εἴ 4}1}0] βοορίπ:ϑ.. "ἢ 8» 

Ἤϊωα, βιπιομέμα. Ἐχ. ΧΧΥΠΠΙ. 88. ς 
“7, αἰδαράνηι, δὲς ἐξμοέενη, ΘΕ δΥα 

ἀμρίοαίωπι. Εχ. ΧΧΥ].1. ΧΧΥΤΠ. 
58. ἐκ χοχχίνου χεχλωσμένου, 56. σταρ- 
φίου, Οχ ΕἾο οοςσςοίηοο γοίογίο. ῬΧερ.- 
ἴεγεα Ἰοσίυγ αυοαις δρυὰ ΤΧΧ 
Ἐχοά. ΧΧΥ͂. 4. υδὶ κεκλωσμένην ροϑί 
βύσσον ὰις οχ οἂρ. ΧΧΥ͂ΊΙ. 1. ἵστερ- 
8:1586 νἹἀοἴατγ. 
ϑροηᾶσί τὰ ἰοχίι Ηοδταϊςο. Ἡδεγοῆ. 
χεχλωσμένου, διανενησμένου. Ἰὰς οἱ 5!Γ. αὶ 
ΚΕ. 12. 
ΚΛΩΝ, γονμειέμα, σηγομίισ. β60. 

ΕΥ͂. ὅδ. ᾳεριχλασϑήσοντοι χλῶνες ἀτΐ- 
λεσεο, Κοβεολρεκξιν συνε ἱπυρ6᾽. 
ἔος. 1,.6χ. Ογτῖ ΜΆ. Βγαι. χλῶ» 
νμεςς, χλλάδο, Ὑ᾽46 ᾳιοαῦδ δυρχᾶ 9. ν. 

γος. 

ἙἘΛΩΡΙ͂ΝΕΣ ΠΟΔΩΙ͂Ν, ὀκίγειδέαίοξ 
8. ρίαπία ρμεάνηι. “ἦν ὙἼ Δ᾽ ὑεοίεε 

ομδ. 200. ΧΥ͂ΤΙΠ]. 18. Κλῶνες ἴῃ 
απίνογδιπη τὰ ἄχρα 50: ΠἼατα νἱἷς 
ἄραι. 

ΚΛΩ͂ΣΜΑ, »ίπηη γε] γωμπίομϊως 
οοπίοτίμα, ἀπὸ τοῦ χλώϑειν, ἃ σοηυοΐ-. 
υοπᾶο νῈ] οοπίογχμεπαο εἰς ἀϊοίαβ. 
δὴ ΠΕ» ἴάεα. Να. ΧΥ,. 36. κλῶσ- 

μα ὑαχῆδινον, πίνε Ἦν δοὶπἰηυχη, 
Ἐποοά. εἰ ΤΧΧ 9υά. ΧΥῚ. 9. [ως 
Ἐχοά. ΧΧΥΠΙΠ]). 18. Οὐοπξεν ὅϊτδς, 
ΝΙ. 82. χλῶσμα ὑακίνλινον, αΌΙ ΑἸα 1.9 
οχουάις χλᾶσμα, ἰ. 6. ϑασνιέν, 8ῖνα : 
ιιίμπι. ϑοὰ γιάϊος Ὠγυβῖο χλῶσ- 
μα εἰ τεοΐυχη, οἱ σπὸ ἄυ]ο Γ6- 
Βρεχὶ δυοῖον ἰθτ] δα θοῦ Νύυπι. 
ΧΡ. 86... 

5 4 
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Κλωστὺζ. 

ΚΑΛΩΣΈΟΣΝ, κπείως, ἰογίδε. νγηὴν ον» 

ρἰϊραίωπι. 1,ονὶς. ΧΙ. 4. τὸ κλωυνὸν 
κόχχενον, 801}. σσαρτνῶν, ἥϊατα τοττατα 
ςοσοϊῃούτη. 

ἈΚΝΑΦΕΥΣ, "εϊϊο. Ὁ), ἰώεια. 

Αι. ϑγιημ. Τῆοοα. 168. ΥἹΙ. 8. 
γιΩ6 βυρτα γιαφεύς. ὦ 

ΚΝΑΊΏ, φοαΐρο. ὙΠ Ηρ. 

8 Σ- Ηροῦσ. πὶ. Ζοἢ. 11. 8. 

,. ΧΝΗ ΜΗ, δέδια, ογπ. ΠΣ ἰἄδιη. 

Ὦεαϊι. ΧΑΊΤΗ. 56. Ὅλες. Υν. 16. 
1ιι. ΧΥΥ. 4..ἕ Ῥρηίτα ΟΧΣΥῚ.11, 
εἷν Οδεγροαίοελας ἐπρολλοχὲβ συριχνη» 
δας οργεαδ: Ὁθμ ΟἸΠΙΠΟ ΣΏΔ8]6. 
Ῥχο ἐϊδὲὲς οἀ. ἔοτα. οἱ Ο611ις. ΗΠ αν. 
εἰ Δυρυδκίη. Βαροης ἐασδεγπασία, 
οἰΐαια Ασπορίυβ. ΗἹΙ Ἰριαν 1,ΔὈπὶ 
ἴηῖς. Ἰερογυπὶ σχηναΐ, φιο ψασιοῖδβ 
εχ Ἡερσχοο πϑδ δῖ, απο 411} Ἰεχθ- 

ς ταιῖ ὙΡ᾽. ἰδέα, 8111: .}}» ἐαδε;- 

παρμῖα. Αἀά. οἱ λῳσοὶ Ἐχ. ΧΧΊΤΧ. 
234, γιά αὐυὐραὰθ Μοηξ, δά 1 ϑδχὼ. 
ΙΧ. 924. υδὶ Ααυ]ὰ εἰ ἀπὰς ̓ ης 
γόος υιδὶ βιλμηΐ, -αἰο Ομα!ά, Ιλδη. 

ΤΙ. 33. σοῦ ἐδ Ἦμδ νοῦδ, 4:6 ἐσ 
ῬΒοῦϊ Ἐρίπιοῖϊα ποίας δ οεβομοῖναι 
αὐ ῬΕνψεουτὰ γι χωλύφην Ρ. 97. 

ΚΝΉΜΕΙΣΣ, ἤδίαϊο, οὐγεά. ἘΔ. 10. 

ἀ Ἄταν. ᾿σαιροεϊζο ὦ, Δ. 3:3.» θεπεα, 

ἐἐδίοἶο, 8. πρϊεπάασιθ. 1 ὅδ. ΧΥ͂ΣΙ, 
β. χνημύδες 7 ἐπὶ φῶν φρωολὼῶν αἷμ 
τοῦ, ΟΟΥ̓ΘΕΕ ἔδυτεεε τι ΟΥΌΤΙΡΌΝ οἶα, 
Ἔπὶε πα] ατς οδ]οεδιηρηξωνι, αποά 
Οτέοοβ εἴΐϊδιι δεβίαθθθ ραῖοϊ οχ 
Ηοχιεσὶ εἰ Ἡρφδιοάϊ Ἰοοῖβ οὔβεσνυδίΐβ 
ἘΘΙΒῖο Απᾶφψα. Ἡσοιιον. 11}. Γ΄. ς. 
8. ἢ. 341. ὕπαάαε εἴδατα Αςπϊνὶ Ηο- 
γϑεῸ 1], Ἡ΄, ν. 41. γοσδητογ χαλχο- 

ε χνημίδες, ἢ. 6. Ἰαχία Ἠδεγοδίυτη: οἷς 
Φιδηρ7 ἦσαν ἣ χαλκαῦ αἱ κνῆμαι. ---- 
τ» ἰδία, στα. Ἀεὶ. Τενῖς. ΥἹΙ]. 
95. ϑυϊάκθ: κνημὶς, τὸ σεριτιϑέμενον 
τοῖς ποσὶν ὑπὸ τῇ χνήμῃ ὑπόδημα. 

ΚΝΗΦΗ, “γυτγῖφο, ργυτγίέμδ, δοα- 
δίεε. ὉΠ» “αὐίεδ. Ὅευς, ΧΧΥΉῊΣ. 

β80 Κνώδωλον. 

41, Οἷσια. ἰω Οαίμξ. κνήρῃ, τῇ ἐλε- 
φαντιάσει.  ΊΔΕε δυρτα 8. ἐλεφανείασις. 

ΚΝΤΖΩ, υεἰἶϊο, ρωπρο, ργιγίδηι 
ὀχοίζο, δόοο, γταάο, αὐεδοϊμπάο. Ὁ55». 

Ῥογσιέγο, οοἶβρο. ἄταος ΥΠ|. 14. 
αἰσύλας ἤμην πώδον συκάμενα, οδρτο- 
Σῖυ 8 ούΆχη δέοαΣ οδσηΐθμβ. {{106- 
ταν ἰγδηβαιοτιηΐ, δὺς δεουῦ φυπὶ 
ποιίομομλ γετθὶ 5.2, τιοἷβ ἡρτιοῖαμι, 
Ῥεγτάβες υς Οἰοδεα Ηουγοδιὶϊ: πεί- 
ζων, τουτάσει χεσπῶν, ὦσει γωΐοσδα, αὖ»- 
“ιξα. πάρ εἴδτι ἴῃ. (ἀϊοεβ. Μ88. 
ἴὰ Ῥυομᾶν. χνίδων εὐκάμπα, συλλέγων, 
ἐσλίων. 1,6χ. Ογτι}} ΜΒ. Βτοζω. χνί- 
ζω», ἀπετίμνω. Ἡαγεῖν. Ἰοΐω, ἢ 
πνιδείων, λυπῶν, ὃ συκάρμνα τέρμσων. 
δυιάδθε Ἐνίδαων, αἰπιαεικῇ, λυπῶν ἢ 
σέμμον. Οομξ, Πδλλυτα δὰ ἀυοβ }. 
Ἰ. εἰ Βοοδανιὶ Ηΐεγος. Ρ. 1. 1.1}. 4. 
ς. 89. Ῥ. 384. -Ὑ τὮ, οεἶϊοο.. Ααὰ. 

Ἰβοοῦ. Ῥχον. Ὑ]. 80. 
Ἰποοάᾶ. χουν. ΧΥῚ. 80. ΣΟ 

ΚΝΙΣ, ΙΓ ΔΟΣ, εἰγίϊοα. ἼΒ᾽Ρ» 

ἰᾷάρφτη. ϑὅγτημᾳ. ἴεε. τι. 18. 
ΚΝΙῪ (νεῖ σχνίψε ἃ χοϑῦο 

φῃΐτα βου θιοΣ, δ οἱ 1αθπὶ οοἀά. 
τηρῦο δοϊπέρλεδ, τηοᾶο οἰπέρδει, '- 
ττυμαὰβ τεςίθ, οαμθοηῖ), αὐἱὰ 
Ρτορσῖο 8, Ὡρ 8 αυλάπχι, Ασ8- 
ζοΐοεθ δι. Απῖπ. [1}. ΨΗ]. ς. 8. 
σχυίσωγ τηρτληϊξ, οἱ σχυφοφάσον, υἱοὶ 
Ἰμακίμυ8 Ἰηΐοσρτρβ ομλῤοσε εἰ οὠββοίδως 
υεφεεπέρᾳ γεχος. ὙΒΟΟρΡὨταεῖαδ 1,10. 
1. Ηἰςι. ῬΙδηξς. οαρ. υἱὲ. οἱ 1,10. 
ΤΝ. μ« φσεπες νυεγηιοιβογῳι τείζετί, 
σμὶ ἔσπωηε υοταηέ αἱ αττοάμπέ, ἴα 
αἰΐ, 605 ἃυθοσιρυβ, τηδχίτης υσοῦσιι- 
08 εἴ βουϊΐ, πΌΘΕΙΕ, ὁ 400 δὺδ ἢδι:- 
εἷς ῬΊηλ5 1. ΧΥΤΙ. α. 94. ν]ὰ6 
Βορῆ ον! Οσμτοδηθ, δὲ Ῥεαίαι. ὑ. 
878. Ἐ2λὺ Ῥἢεν. ομδόοαα, Ῥα. ΟἿΨ, 

80. Υἱμῶο ". 
ΚΝΩΔΑΛΟΝ, δεδίία, ἤεγα, δαϊ- 

ΤΩΔ]ΪΑ. Ομ Ἷδ σ ΠΣ 8 ἴδ ἰεττεβισὶδ 
αύδτλ δαυδίΐςα εἰ, δέσεβ, ΠῚ ἐγ 
υσπεπαία ἃς ποχία. (οπᾷ, ΝιΙςδηά, ἴπ 
Τοῦ. ν᾿ 98. 759. ὅδρ. ΧΙ. 16. ἐ- 
θρήσχευον ἄλογα ἑρπετὰ καὶ χνώδαλα εὑ- 
τλῆ, το οραπί νΡ ΒΒ τδοϊοτθ ΘΔΥΘΏ- 
Εα εἰ δηδυ!α (ὑνετοέσ, ψυ. δε:- 

[1 

Λ 

ἀ 



Κόῤωιος. 481. Κολὰς.. 

α ἐμΕῚ ρᾳῦῖνα. ἔκδχ. Ογτῖ Μ8., Βεαηι. ὌΠ Έ ΞΕ ΝΡ ἜΣ ΠΡΡΤῚ 
πιυώδαλαι, ϑηρία πορίως μὲν γαλάσειωι, 
αυτὲ δὲ χα] χερσαλε. Ἡεγοῖ, χνώδαλα, 
κυρίως τὰ ϑαλάττια ϑηρία. χινώδαλα 
γάρ ἐστιν τὰ ἐν τῇ ἀλ) κινούμενα. “Ομη- 
βοὸς δὲ ἐπεὶ χερσαῖον φησὶν Ἀνώδοιλον θηρίου, 
ἢ ζῶον μεπρόν. ϑαρ. ΧΥῚ. 1. διὰ “λή- 
ϑοὺυς χιωδάλων ἐβασανίδγησαν, τηλιϊλξυ- 
ἀϊπο απδιαίδηε ρβαγυόγῶοι (τα οἷα» 
Βαηῦαρ. Ὑιάβ εἰ ὅαρ. ΧΥ͂Ι]. 9. 

ὃ ὕπαε τὴ Οἴοει. Μ88. εἧς Πανμρότου" 
Κνωδάλων, ϑηρίων λοννῶν. Ὑ δ αὐο- 
4)ε απος Ἰἰαπάας Εἰφοποσῃ5 ἰπά, 
ΞΖ Ὲ ςεεἴμη. 3. Ἀ. Υ. - 

ΚΟΘΩΝΟΣ. Ἐσὶ ρεδὰ νὸχ Εοἢγ. 
ΓλΏ, ἐμπέραπ, σὰΐ Ἐϑάτ. 1}. β0. ἴῃ 

οὗ. ἔστη, τφαροπάδε, ἰοστηϊσιδεοσιο 
τα δβάϊιδ, αυαὰ 4101 εἴὔδεη 
ἴλείαπι 6886 οοῃϑίδί. Ὁομέ, Νεβρτω, 
Υ11. 70. 72. 

ε ΚΟΙΛΑῚῈ, συαζε, ςοηναΐβε, θῃ» 

᾿εγαΣ, υτπίεγ. Ἐΐσ5, ΧΙΪ. 8. κοῦ, 
Οαρ!. υδῖ Ἰοοο χωλάδι προδϑβαχίῳ 
Τεροπρηάπτῃ εοὲ κοιλίᾳ, 1:1 αἰδλ γος- 
[08 βιαγεῃξ. ---- 3. φῦμα. 706, ΥΠ11. 

11. -πτ Ἰάοσω. Ζαοῖ. ΧΙΨΝ. δ. υνὲ 

ΡΓῸ κοιλὰς Αἰ ξ' Βεῖδοηί. :- 
δ) ἰάδῃι. 1 Ῥαταὶ. ΧΥ͂ΙΠ. 12. 

9 Ραν. ΧΧΥ͂. 11. ---α 4}, Ζεεῦ, κα- 

τῆδη ῥσορτίαση. ΤὨοοᾶ, 7υὰ. ΥΙΙ. 
ἐ 35. 01] Θοδασέδηβοσρίυϑ θα ΤῊρο- 
ἀοξσῃοτα, ᾳυΐα ἔοτία ὕτὸ “δ; ἸΙεζθ- 

τς ῬῸ» ϑοτιρεῖβορ, οτραϊε ἐν ᾿Ιαχὶβ 

τῇ χωλάδι, βΒοὰ ἸΙΡγασίαθ, πτ βξιυρτὰ 
ΥἹ. 26., ποτιϊπὶ ρσορτίο Ἰοςὶ γοςᾷ- 

τὰ χωλάδι ἰληαυαπὶ ΕἸ ΟΒΒΘΘΙΏ8, 
ὉΔΔΙ16φ6. ϑεὰ δυΐὶς οοη͵εοΐατε 
ἰάρα δοσθάοσε ποὺ ροβϑϑυ, αυΐα 
δγαμυιαοῦιιβ ΒΑΡοῖ: ἐν τῇ κολάδ Ζὴβ, 
ἰεϑί8 ΗΠ Θσοηγτηο, οὐ)ὰφ νοῖρα πες 

εδιηῖ: 7π “ΑἸοχοῦ, »χὸ φιο ϑγπιπιαοΐμς 
ἰγαπείμϊ! ἐπ υαἱΐε Ζεῦ. ϑιδρίοοῦ 
ἰσίϊαν, ἐπ νοῦβ ΤὭροα. Ὦ, 1. ἀυδ3 
γΕΥΒίο 65 ΟΟΔΙ αἷ586, εἴ ἴῃ ΗΟΧΑΡΗ͂Α 
τοροῃαχείλετη φδθα: Σ. ἐν τῇ χοιλάδι Ζάήβ. 

πΆ βῇεο μιλὰς ἰῃ μέλας νοξεῖσαιο 

πὶ, αν ΑΥ̓ΔΌ. «τ ἀερτνεσσι εἰ 

ἀωνεδς ῥα. ---- ἌΡ ν γμῖο ῥυοχίτηθ 6 

δηϑεοεοπίία ροεῖ 2} }}---" "ὶ δ, 
ογαέπεε, αοἷε5, οσαδίτα. ἴπο. Ε ἸΧΧ 
βες. στρ ὶ. 1 ὅδ. ΧΧΗΠ. 8. Ἐον- 
ἴλ856 δυςσῖον ἢυ}ι18 νΘΓΒΙΟΠΙΒ γαβροχὶξ 
Ἰοοσσπαπι χη) ἍΜ} Ὼ» Ἀ. 6. ἔροα ρίαπα, 

»ἰαπῖ ἶσα, τυϊδὶ οὐπξποσα τηδ]ίγυυβ, χὼ- 
λάδα ἐχρ]Πςαπάτπι δθϑ6ὲ ἄδ υαἶΐε, ἐπ 

α σαΣίγα ρμοείδα, ταὶ αοἰο5 ἐπείγεοία 
ἐμβᾷα -ΡΌ Ανιαΐεο, τιοταοότι ᾿γο- 

Ῥτίυτα. 70ἀ. '΄. 15. δεο. οὐά. ΑἸοχ. ς 
ἐν χαιλάδι ἀδιλφοῦ “ὦ. 1 αετῃπὶ 
ΤῊΝ ΡΏΣ. 40 Ἰεσίίο εἴασα βεῖιν 

ξυπίίδο τορέλοο ϑοχνθηϊξα υἱοί. --- 
ΡΌ}» ρναβοιάδαε, υαἰδη. ὅτ. ΧΙΡΝ. 

ὃ. 10. Ῥεαϊω. ΤΥΓΧ. 6. τὴν χοιλάδα 
φῶν σχηνῶν διαμετρήσῳ, νΑΊΊετα ἴδηζο» 
ΤΊ ΟΥΌΓα ἀϊτηεαγσ. Αἀ αυδίη Ἰοσυτα 
ΤΒοοάοχοίυ εἴ εχ 119 ϑυϊάαα: χω- 
λάδα σχηνῶν, τὴν τῶν ᾿Ισμαηλτῶν χώ- 

, ὡς ἔρημον γεγενημένην, καὶ σοιμεν.»- 
Ὅν ΜρλμΩΘ δἰ βείῳ διξαμένη. Ὑ]ΔΣ 
οἰ Ῥε. ΟΥΙΙ. 7. Ῥβ. ΕΧΊΨ. 14. ὦ 
κοιλάδες αληδϑυνοῦσι οἶτον, γ4 1165 ΔΡμΠ- 
ἀδθυης ἐγυχηθηίο. [πμἄρ ἐογειίασι 
δραὰ Ἠδεγοδίυμι: χολάδες, «τἸδία,, 
λιβάδες. ἴῃς. 205. 11. 44. κολάδρ 
᾿Αχὼρ, ᾳυ:9 νοσῦδ δθ6. (οα. (οὐδ η. 
ἘΠῚ ἀνὰ Τ. Ι( Ρ. 708. εἴ Ῥτοοορίυῃῃ 
ἴὴ (δῖ. ΝΊΟΘΡΒ. γαᾶρ. 47. ϑγτωσζη. δὲ 
ΤὨμορά, νἱπάϊοακα δυῆξ. Ποά, ν. 
430. Αᾳα. ὅγιμπι. Τπεοά. ὅς. ΧΙΥ. 
8. εἰ 1 Βερ. ΧΧ. 28. ϑγεηιο. 9208. 
ΧΧΧΙΧ. 10. νι κολάδες δαπίξ γἐε- 
δα υαἰδμια, τορι. Μυϊσαϊ. ἀπέ ο05- 
ίωρεί νἰεδας υαἰΐπππνι ροεὶ ἐξ. Ῥτὸ 
ΦῬῸΝ 1) ἀὐυορᾷε τεῦ εἴ ἢδς υοοδ 

Θγτουλαοῆι8 .05. ΧΙΧ, 27. κεσυ- 
ἄυτ Ῥυβερίυτα ἴῃ Οποεη. 5. ν. βηθε- 
μὰχ, ὉΔῚ Ἰδτήθῃ ἐσ Ηϊευσηγτηο, αἱ 
ἔοσεπι υαἷξεε ΠΑΡοῖ, τόπον χοιλάδος γὸ- 
Ῥσπεπαστη ει. --- ἜΡΟΛΟΣ »ζἵαπεες, 

ἴοοις ἀμηρα. ϑγτοτο. 1ε6. ΧΧΧΙ͂Ι. 
19. ἰάεα ΑΒά. 109. --- τῳ, 50. 

ἴῶδιι γεορσίσηι. (δπΐ, 11. 1. χρόνον 



Κοιλάδες. 

« τῶν κουλάδων. ας. πῆκοε οοπυαϊϊεεηι. 
ὅς, νοχ Ηθργ. ποίδί φυοαπο οηεηθνι 
γερίομεηι ζεγίλίοηι εἰ απασπαν αὐ 
»αξομὲς αδιἰοπέξπι. | ᾿ 

ΚΟΙΔΑ'ΔΕΣ, οοποαυϊέπέοε ἐπ ρα- 
γίείθ. ΓᾺῚ ΣΡ Ἀν. Ρίυγ. ,“εεκίας 

,αάμ. Ἰινῖι. ΧΙΥ͂. 37. υδἱ νἱἄς [π- 
[εγρυγεῖθϑβ. 
ΚΟΙΔΑΣΜΑ. ΦΡΊΩ. ἐκιᾳμειι, 

γείε. 165. 111. 14. ἐν χοιλάσμιχτι βεο. 
ὃ Ψ αι. εἰ δφχαρὶα:: Ὁδὶ σε]ααὶΐ 1 νὶ 
κοιλώματι ἢαΡδης. Κολασμα νἱαξατ 
ἢ. 1. ε886 ἐἑεπαϊομῖα, βθὺὶ: γείδ δημεγ 
ουεανε ἐαραηειηι. Οουξ, Μαίμοπι. 
Ψοεῖ, Ρ. 87. 

ΚΟΙΛΙΆ, οαὐυμπηι, σαὐίίαξ, ὑφπίογ, 
φίογιδ, υἱδοογα. 9.) ἰάδυω. ἘΖοςῆ. 

111. 2. ἡ κοωλία σου «λησϑήσετα; τῆς 
κεφαλίδος ταύτης, υδπίεν ἴανι5 ᾿ηρ]6- 
ὈΠῸΣ Βοο ργο. Ψοη. [1]. 3. ἐκ κοιλίας 

ὁ ἄδου, οχ τιδάΐο ἱπξετη!. Οομδ, ϑίγϑο. 
11. 7. ΟἸγτωρίοδοτγαϑ (δἴρῃ. ἴῃ «00. 
ΧΥ. 85. Ρ. 398. χολίαν δὲ ὅλον τὺ ἐν- 
τὸς χωρίον φησί. ἃ Ῥατ. ΧΧΙ. 15. εἰ 
19.. κοιλία ἐπέεδίζα ποῖαλϊ. (οτηρὶ, 
Ό01: Βαρεῖ τὰ ἔντερα. --- 8 Ρΐυτ. 

Θχ Ἰδιυδα. 1 Ῥασ. ΧΥΠ[..11. 1... 

δοσυηῖ 293. ἃ 23 χοιϊλία. --ὦ 

ἡ)» Ραγε ἸΏ ΕΤΟΥΣ σογροτὶς τερίὲ- 

ἔἥεηι, σια ἑαησπηΐ ἑόγταηι. Οὐ. 11]. 
ἃ 14. 1κν. ΧΙ. 43.-- Ὁ 2. ἐπρίνοϊοδ. 

76. 11. 84. --α΄ ΝῺ ἄν]. υὐδοένα. 

Οεπαβ. ΧΧΥ. 28, ἐκ τῆς κωλίας σου, 
ΘΧ μέογο ἴὰο. ίἊΔε οἱ ἢ. [. 11. 
4, ὅδσα. ΧΥῚ. 11. ὁ υἱός μου ὁ ἐξελθὼν 
ἐκ τῆς κωλίας μου, ἢ] 18 δα γ)6 τπιδῖιϑ. 
γε οἱ 9 βδιη. ΥἹἱ1. 12. εἴ οοῃῆρυ 
Οεη. ΧΥ. 4. υδὶ ἸΗ)Ὸ τοἀάϊξας 

ἐκ σου. ΟΟμξον οἱ {00}. Υ]]. 838. ἃς 
Τμοοάοί. Ἡδβοὶ Ὠἷε8. ἄθ 1, ονίδ- 

“ ἴδαη ΨοΌΙ μα. 340. 9 ϑδη. ΧΧ. 
10. ἐξεχύϑη ἡ κοιλία αὐτοῦ ἐπὶ τὴν 
γῆν, Ἔυπἀερδηΐιν υέδοεγα αἦ8 ἴῃ 
ζδεταη. 166 οἱ 9 Ραχαὶ. ΧΧΙ,. 15. 
19. 7οη. 11. 4. ἐχ τῆς χωλίας τοῦ 
κήτους, ΟΧ δίοπιαοδο οεἴ. Αἀῆς 
ῬΑ, ΧΙ, 9. 0] χοιλίας οϑῖ βἰῃθ 
αἀυδδῖο νεχα ἰϑοξίο, υξ υ] ἀσουὲ 

282 Κοῖλος τόσος. 

ϑίασοκε πἰ (δε. Πᾶν. Ὁ. 117. 
ϑγτηπι. ἴθ. ΧΥ͂Ι. 1]. -- γυῈ Ῥῖτν. 

ΟΠ. ἐμέεδἐπα, υεπίεν. Ἰγδι. 11. 59. ἢ 
--" ἡ ΣῊ» ογαδπες, αςὶσα, σαςίτα. 

ἴπο. 1 ϑῳη. ΧΧΙ]. 8. Νῶϊ Ἰθσῦο 
χιλίας ογὔαχῃ δια ἀεἰλοῖ νοοῖ χω- 
λάδας (αι ἔα Θαδι]οτὶ ϑοπζεπεῖα), 
κοιλία δ τπδάϊο ὀχετοίίνς ἀκί οσαξίγο- 
τῆι ΘΧρὶ ἰσαπάστα οὐ. ἘΕὈγῶβεθ 
ἰδιηθῃ δυοῖος 5 νοσϑοουβ Ἰαρτς 
ΓΊΜῸ»ν α0α νοχ ἀυόαιε ἔροα ,γῸ- 

ὑδιοιάα, φρείμποας ποῖαι, απ ταεῖα- 
Ρουθ χοιλήύα αἰοὶ ροεϑιιπί. --- 
“δον αηϑπα. ἴππο᾿ Ῥσον. Χ}11.95.86- 

οσπηπηοιζδίο ϑοσῖοὶ σσα 0 η 8. --ρὸ;» 

υαἱϊὲε. ϑγτήτη. 708. ΧΙΣ, 97. εἰς τὴν 
κολάδα 560. ἘΛΙΒΟΙΌΣΩ ἴῃ Οποπι. 
8. γ. βηϑεμὲκ ας Ηΐδτοη. --- 5» 

ἐπέσείνα, τιοάμρῃ. Οοῃ, ΧΙ,]. 20. 
Ἐχοά. ΧΧΙ͂Χ. 13. ἴῃς. Τρνῖξ. ἴ. 9. 
ἘΡὶ αἱ κοιλίαι 6ϑὲ ἱ. ᾳ. ἐγκώλια, ἐη165-- 
ἄμα. ἴῃς, ἴδν. ἸΨ΄. 8. δὶ κοωλία 
1. 4. ἐντόσϑια. -τ-ο ὈΣ7Λ Ἂν, πέσγτισ. 506. 

Π1.11. ΧΧΧΙ. 15. ΧΧΧΥΤΠ]ΙΙ. 8. 
8ιν. ΧΙΧ. 1]. κοιλία ρεοίης ποίαδξ. 
Ψυϊρ. ἐπ οογάς. 9 Μδβος. Χ. 4. οτα- 
τυῖϊ Πϑυπιὶ αεσύντες ἐπὶ χοιλίαν, ὑγοε- 

᾿ ἐγαξ, διιρρίδοοα. ΑἸΙῸὶ σεσῴνες ἐπὶ τὸ 

αρύσωπον. --- ὙΊ46 ΔΙῚ 8. φωνέω, οἔ 
χορτασία. ᾿ 
᾿ ΚΟΙ͂ΛΟΣ, οαῦνε, οοποαῦνξ. ..Χ ἋΣ 

Ρατί. ΝΙΡΗ. ἃ 5), ὑπο. Εχοᾶ. 

ΧΧΥ͂ΤΙ. 8.1ιὈ ΧΧΧΥ͂ΤΙΙ. 7. --- γῶν» 

τγοίμηάμδ. Τιον. ΧΤΙ]]. 8. 4. 20. 95. 
ὉΡῚ Γδῖῖπο ἀδσργέδεις τεϑροπάᾶεί, εἴ αὶ 
ΠΟΘ εἰπρεξα!ει, δνηξ, ἃς ἀδ 16- 
ῬΣΆ Β6ΙΤΩΟ δϑί, υπ66 οἰδτα ἴῃ οοἶά. 
οὐχ τασεινὸς ρογγηπίαςαΣ. (οημῆ. Εο6- 
81 (ἔοοη. Ηἰρροςσ. ὑ. 848. [οϊά. 
ν. 82. 84. Ασυ. ϑγτηῃ. 1ν. ΧΙ]. 
3. χοίλη βαρυτέρα. ᾿ 

ΚΟΙ͂ΔΟΣ ΤΟΠΟΣ, οαμες ἔρσεξ. 
ΓΘ» ομσίοάία, ἴξ. δοορια. ΑἹ. 1 

ϑαη. ΧΧ. 20. κοῖλον τόσον, 866. 
ϑοδοὶ. οα. Βοτ. Τινὸς 12, αυΐουει- 
απ ἰδῃάετα ἢιεσίηί, ἱπιθἸοχεσυμῖξ 
ἧς “ρείκιμοσπι, (αι τεοῖα ΓΙΌ. 



4 ομείο(δα, αἰεὶ Ῥοῦεθι) 666 : τὸν ούσον, 
οὗ χρυβῇ, (οο]}. ν. 19.) λακνά 
4 δΌΡΟ γεποίωηε, ἐπ φια Ἰανιάεε δὲ 
αδάξεγε ἀεδεῦαί, βυδάοιιῖα ἴα .0ηὰ- 
ἔδπηε.--- ρον, υσλιν. ϑγτὰν ὕόγοπι. 

ΧΧΙ. 18, ϑεὰ ροίΐοοϊ δοάσῃι Ἶυγα 
ει ΘΕ Ό ΘΏ5 5), »έωρελιξα, τείδγεϊ. 

ἘΚΟΙΛΔΗ, 8ς. μαρὶς, εαῦα ΠαΓ5, 56. 
ὩΒΥ Δ. 2» ἰαέμφ. Ψοπ. 1. δ. χατέβη 

εἰς τὴν κοίλην (5011. μορίδα) τοῦ «λοίου, 
ὁ (ἰεβοεσίεδαξ ἴῃ οαύυσηι ραγίεηι παυὶξ, 

Β. 6. ἐπ ὑμίξγίογες ματίεε καυΐδ. 
ΚΟΙ ΛΗ ΣΥΡΙΑ, Οαἴε ϑυγτία. 

Ψιά, Κωλοσυρία. 

ΚΟΙΛΟΤΕΡΟΣ, ὀοτρδυδενι8, 
“παρὶΣ οὐσία. Ρῶ» Ῥγοίμπάις, οἱ 

860. Ὧ, Ργοβονοτν. 1 ον. Χ1Π]1. 80. 
ἡ ὄψις αὑτῆς ποιλοτίρα τοῦ δέρματος, 
ἱπνθησειῖ δι ρεγβοίοσω τῦν τοϊίαυδ 
οὐδε ᾿ γιάο 8. χοῖλος. 

ε--- χΡα ἀπηκίδα, δὲ θεὰ. Ὦ, λενεὸν- 

ον. ἴῃς, ἔδν. ΧΙ. 37. ϑεσῃιο 
Πὶς εεἴ ἀδ Ἰἰορτα εραπβοίοσιη. ---- 
ΤΟΏΓΙΣ Ρατς ἰηγετίον. ϑγτθτ, Φυΐ 

1. 1δ. χοιλοτίροις, δ6ς. οοἷ. Βαδῖ]. οἱ 
(οἰδ]η. δοὰ ϑϑοιιπάυση Ῥσοςορίιτῃ 
(κι. Νισερὶι, Ρ. 123. βοχιρεὶξ σασεινο- 
τεζθες. , 

ΚΟΙΛΟΣΤΑΘΜΕΏ, ,υγηίοο, ἐεζὸ 
ἑαὐκἐϊς ἐχοαυσέε, οομοαιπετο, ἰαψηξαν 

ἁ 3ειο. 150: ἐέρο. 1 Βορ. ΥἹ. 9. ἐκοι- 

λιστάϑμησε τὸν οἶκον φατνώμασι, ἱεασὶ 
ἀοιιυπι ἰδαθοδαῦῖρυ8. [πᾶς ἴῃ (]ο88. 
ΜῈΝ. ἴὼ 1,0. 83 ἔδρᾳ. ἐχωλοσεάϑ- 
μμἰῆσεν, ἐσανίδωσεν χεχοιλωμέναις ὑπὸ τῶν 
τυχγητῶν σανίσιν. ἴπι (οὐ. ἘΔηγΙοΐδηο, 
ἴῃ α0ὸ οδάδτῃ Βαβαπίαγ, ῥγῸ τεχνη- 
φῶν ΤΕΟΙΪῸΒ ἸΘΡΊΓΟΥΣ τυχνιτῶν, 86 τηδ]6 
ουτὰ δος σίοββα ΘΟ Πρ Πίυγ νεγθβ, 
της πον βἼοβδβα ἱποιρί. ΟΟμΐοΥ 

ε ποίδία ἱπῆγα ΡΨ, χρυπτός. ἴῃ Τκοχ. 
Ογτῖ ΜΆ. Βγείη. ἐχωλοστάϑ μησεν 
ΒΠΈΡΙΠΙΟΙ ΤΟΥ ΘΧΡΟΙΪΓΟΣ ἐσανίδωσεν. ---- 
ΓΊΣΙΣ ΡΙΒ. Ἰἄστα. 1 ἤδερ. ΥἹ. 15. 

ΚΟΙΔΟΣΤΑΘΜΟΣ, ἰαφμεαίμς, 
οονεσηιϊογαΐεδ, ἐαδιῖδ σσοαυσίδ ἕεο- 
κε, οαυα ρμερνιαέα λαδεηδ. ὩΣ Ρατί. 

ῬαΒ. ἐφοίμδ. Α(α. 1. 4. ἐν οὅχος ὑμῶ, 

243 Κοιράᾳ, 

κωλοσνάνμοις, ἴη ἀσυνῖθδ νυϑϑσίε ᾿μ, 
υεκίθ. ᾿ππᾶθ ἰπ Θ]οε8. Μ55. ἴῃ 7 
ῬτορΆ. κολοσάϑμοις (Μ8. κυλοστάϑ. 
μὼς), ὑψηλοῖς καὶ μογάλως. ΑἸΐτος 
γε] ΑἸεχ. ἴθ Βυπς Ῥχορβμοίδμν 
Ρ. 680. [ἴὰ Ἔχροηΐξ : κοιλοστάϑμους 
φησ, ὧν ἂν αἱ φλκω, ἥτω τῶν ρῶν οἱ 
στα) μοὶ σιδήρῳ διεχοιλαίνοντο, ατριορυτι- 
τόντων οἶμαί αὖυ΄ὸ τεχτόνων αὑτοὺς, καὶ 
ἀσό γε τῆς σῥῶν. γίας ἐγχαραττό:- 
τῶν δωδάλματα. Ὑ Ιὰς ϑαΐονις Τα. 
ἘροΪθδ. 8. ἢ. ν᾿ [πεϊ. δὰ Ηεβγυοῆ. 8. ν. 
κοῖλος εἴ χυχλοστάϑμοις, ἂς ΕΤΏΘΒΕΙΣ 
ΟΙοιβ. 55. ε δυϊάα οὲ ῬΉδνοσ. 8. ν. 
κυχλοστάϑμωνς. 
ΚΟΙΛΟΣΥΡΙΑ εἰ ΚΟΙ' ΔΗ ΣΥΡΓΙΑ, 

Ο(αϊοεγνία εἰ Οαἰεευτία, Αϑῖε ΓορΊο, 
416: Ζαχι Βισαθοπεπι βαργα ϑεΐθι- 
ἐραρός, εβί, εἵ ἰῃ ργρίυπι δος Ατα- 
ἴθι ϑή|6 τορο ; ρῥσορσὶθ γεγο, 

ᾳυε [0 8πὸ εἰ Ἀπ 1θαπο ἀοβηΐ- 
(αΣ, ἰ. 6. ἈρῸῚ Παιηαβοθπαϑ, 8 οᾶνὶ- 
ἰαῦθ, αύδπι Οτμοῖ πωλότητα ἀρρεϊ- 
λα, ποῖοι Βοῦδηϑ. 8 Ἐδεῖν. 11. 17.Ψ 
34. 27. 1. 48.1 Μδοο. Χ. 60. ῷ 
Μαρο. ΠΙ. δ. ΤΥ. 4. ὔ 
ΚΟΙΛΟΤΗΣ, οαυϊΐης, σοποαυϊίαδ. 

ϑϑρ. ΧΥΤῚ. 10. 

ΚΟΙΛΩΜΑ, οαυιη, οαὐλέαξ. τὴ 

4σοο. ΑἹ. ὕδης. "1. 7. κοιλωμάτων : 

ἦἄθ αὺὰ νευβίοπα Οδρρο]]5 Οὐἷς. 5. 

Ρ. δ69. ἴΐὰ μιάϊοδῖ : ἽΣΔ 68ι ἀἰνί- 

ἕξετε, ματι, εἴ απδοὶ χολαΐίνεν. Οὐοᾶ 
το ὶ δαπιοάτιπι οορφοξαμι 6886 ν]αθ- 
ἴᾳτ. ΑἸΠ δἰασιυπί, τοροποπάυση 
6866 χυχλωμάτων, ἰΐα αὐ Ἰεροτίης 
ἽΣ2» οργομα, αὐτβ δβὲ χυχλοειδής. 

Ῥχοροβιιΐε Βαης οοπ]δείασατῃ Βορἢ- 
ἅγίιι5 Ηΐοσοζ. 11}. 111. ς, 17. ρ. 
894. εχθῖο 1,κἰ. παρεῖ οἰυίέαξωνι, 
ΡΙῸ απο ἔογίδδδε οσυϊξοέιη γϑροπθη- 
ἄυτῃ οὐ. --- ΡῚ» δίπι. Ἐχοςο ἢ. 

ΧΙ ΠΙ. 15. -- ϑΡῚ Ὁ» ἐπφμεις, Ἡ. 1. 

ἤουεα, ἐπ ψφια ἤέγα οσαρὲνπέμν. 168. 
ΨΊ11. 14. Μιᾶς εἰ 2 Μδος. 1. 10. 
ΗδεγοἈ. εἰ 1,6χ. Ογγϊ ΜΒ. Βγϑια. 
χοιλώμαδι, ταπτωνώμααι. 

ΚΟΙΜΑΏ, οἱδαγο νοὶ αἀογγηῖγε 
αοῖο, εἰ χοιμάομα;, σιδο, ἀεοωπεδο,, 

φος 



α οὐπουνεῦο, ὠρεμιδο, δῴουμεάρ, φμόεϑοο, 
ρεγποοίο, ππαπδο, ἴδ. οοσωσιδο, μιϑεέμων 
ξ΄. ΤᾺ ΟὗμΙα. ρογηοοίφ. 1) αη. 

ΨΙ, 18. ἐκοιοήθη ἄδεμπνος. -ὐ 

Ηἰρβ. ἐπιρίπρεγα ἐποῖρ. Ῥτον. ΤΥ. 16. 
καὶ οὗ κοιμῶνται. ἘΧ γηρᾷ βοηίθηίδ 
ποῦ ἰοερογυῃῖ : ἡ)» ἐξδην δυΐ ἡ} 

86, αἱ δρερε δἰϊηβ, [τ Βίο αϑοσαδ 
Ἰκοαηὰ οχείαῖ, ἃς νοσῦν σὺ χωμῶῦψαι 
δΔυῖ Βυπὲ 4115 πὶ. νοχείο δὰ [1 

ὃ 5 ἔκλνο Ῥου πθηΒ, δὺΐ γθσασα ὁοῆ- 

Εἰποηϊ κἰοθδθτα τρδτι Ση ΔΊ 6γΔ.-- ἢ ΟἿ 

ΡΙΠ. ἐγε ἥαοίο. 200. ΧΧΙ͂Υ. 10. 

1 Ὅθεν νϑυσταπ. -- ἘΣΣΙ ΗΙΡΒ: 

πιαξμίἑπο. 1 Βδτα. ΓΧ. 36. καὶ ἐκω- 
μήλη. Ἰαξεταθά ἌΣΦΥ --- υλν 
ἡνάχον. Ζεζαάτη. ΧΕ. 8. ἐκοιμῆϑην ἣν 
στιναγμοῖς. ιδεπία Ἰορίθθ6 ΤΩ» 

Ὡδτη Μη οβί ἰσοέμ, φίφαέμπι, ἐπ ωμῸ 

ὁ μὲς ἀογπιίέ.---- 80. 1 Ῥαν. ΧΥΠ]. 

11. χοιμηϑήσῃ μετὰ τῶν «ατήρων σου, 

πιοτίμια ζμετὶδ συτα ῥδιθυι8. ἰυ]8. 
Ἶγε Ῥτο πιογὲ 886)}06 Δ οίΩΣ 1 55. 
Οοηῖ. τηἶτα ροϑῖ ἌΣ)» οἵ Ὑγ)οϊῆυτα 

δα 990}. ΧΙ. 11. Ρ. 916. --- "Ὡῶν 

δοίοο. 9 Βδρ. ΤΌ. 40. ϑεσζηο ἸΡὶ 
εδὲ ἀθ ῥθεσο ἑθζτοῖίο ἰῃ στϑιιῖο ᾿ὴ8- 
(αἷθ ποῖ ἔδτη βεύδηδε αύδτῃ οαΡδ Ω. 
-Ρῦὺν εἰογηιῖο. 68. Υ. 37.-π γι) 

ἁ νουδαῖο, ὠογρεεηδ. 1 Ἔσδρᾳ. Π1}. 80. 
-- 5}: Ἴ2Ὰ Καὶ εἰ Ηἰρῆ. ρεν- 

ποοίο. Ὅοη. ΧΧΥΤΙΙ. 11. ἐχοιμήϑη 
ἐχεῖ, »Ῥεγποοίαδαί 10). Εχοά. ΧΧΧΙΨΝ. 
485. οὐ ποιμηϑήδεναι εἰς τὸ πρωΐ ϑῦμα 
ἑορτῆς, πδη νπαηδδὶέ δ ταδὴε βου! β- 
αἰυπὶι ἔδϑι. Ὑ181|6 εἰ Ἐχοᾷ. Χ ΧΊ. 
18. νυν. ΧΙΧ. 13. οἐε θεις ΧΥῚ. 
Ἅ. δὸ οουῇ. 406 ΕΣ Διριϑεμο οὶ 
τυρὶ Μίῖ8θο. ὕδθηξ, 11. ς. δδ. 

ἐ φρυῖς. ΧΧΙ. 298. 860. γαίίς. 08. 
νΊ. 11. ἄες δἴϑλ ἔιβάετῖβ : ἐχωμήϑη 
ἐχεῖς ΨΌ]σ. Ὅε;Θ : πιαπεὶ ἐδὶ. ἴε8. 1. 
41. οὐ. ΧΧΙ͂Ν. τ. γυμνοὺς δὲ σολ- 
λοὺς ἐχοίμησσαν ἄνευ Ἰματίων, πιι4δ5 δ- 
θὰ τυ ἕο λαδίίαγο ἐεούγμπὶ δὶπα 

4281 Κωμάω. 

ΤΝΤΙ. 8. τοὺς κοιμωμένους μετά σου. 
Ι Ἔρσοτυπῖ ΡΒ - ΤΣ ΝΙΡΒ. 

ορηβοῖον, ᾳ. ἃ. εἰάργε ὁσρῸγ τπογῦο. 
ζω. 111. 427. - πῇ» ἀεεσεηάο. ἢ 
300. ΧΧῚ, 18. ὉὉ1} 7 ἀαδυχετιπιῖ, 

ΒΟῚ 8 ἽἽΠ» δε ἃ 77)3, γεσμόδβοστε. 

Ομρίοσυτα 1 ΟΥΟῸ ἀογηῖῖτε, οἱ αὐ οτ- 
σμε αοϑοσπάετε Ὡοὰ αἰῆοχυῃί. .-- 
2Ό. ἡηρίεσις ων, 700. 1. 17. 

Ὑιάο ἴῃ ἤπο Βυἶη8 δετὶο ΟἿ, ---- τ ν 

οὐδο. Θετεα. ΧΙΙΧ, 9. «τ Ἰυφὴ: 
ἜΤ, Καὶ εἰ ΕΠΡ. δι. ΧΙΧ. 

839. χοιμηϑῶμαν μετ᾽ αὐτοῦ, ἑοοπουπιδα»- 
“πϑ2ὸΣ σατο 1|1ο. νὴ εἰ ὕε. ΧΧΥῚ. 
10. ΧΧΧΥΝ. 92. ΧΧΧΙΧ, 7. χοῦ. 
ΧΧΗ͂. 16. 19. 1 ἢν. 1]. 10. ἐχοι- 

16.1 δι 5 421. 48. ΧΙ͂Ν. 90. 82. 
ΓῚ Βερ. ΨΙΙ. 19. ἐχοίμησεν αὑτὸν ἐαὶ 
τῆς κλίνης αὐτοῦ, συδαγε Ταοϊεδαὶ 11- 
ἴατα ἴῃ Ἰθοῖο δυο. 8 Βερ. ΣΨ' 82. 
κεκοηχημένον, ἀογηοπῖδ ἱπδίαν' ἤαξεη- 
ἕν. Οὐδο], 11. 23. ἐν νυχτὶ οὗ κοιμιδέτα! 
ἢ καρδία αὐτοῦ, ποοῖθ ὨΟῺ ΟοΥ 
ἡἰφῆηα ἴε6.ὄ ΧΙ. 17. ἀνωμήθησαν, 
κοὺ οὖκ ἀναστήσονται, Φιογέμν “ωπί, οἱ 
Ὠοῦ ΓεβΌγοτί. Εἰ ΣΟ, Σ. ΧΧΧΙ. 18. 
ἐν ̓μίσῳ ἀσεριτμήτων κωμηϑδήσῃ, ἴῃ τῇ Θ- 
ἴο ἱποὶγσαπιοίϑοσιτα ουδαδὲε. ΨΊΔε 

εἰ ἘΖεοῃ. ΧΧΧΙΙ. 10. 21. 26. 31. 
Ηϊς Ἰοςῖϑ ἃ Β[ε]ἴο Ἰαυαιίβ δ άβ: 2 
ὅδ. ΧΙΠΪ. 8. υνἱ χωμᾶσϑαι ἐδὲ ἐπ᾿ 
ἰεοίμιι 86 ΘΟΉΤΕΥΤΕ, ἀξοιιδετε, ἀσδτα : 
Βἰ στ βοδθοπεπι φυοαμεῖθὶ μαβεῖ καύ- 
εὐδεῖν ἀρυὰ πο. ἃ εν τ ο». ΧΙ. 18. 
ϑγχητα. 090. ΧΧΧΎΙΪΙΠ. 37. Μυὶς. 
ἀονγφεῖγε υἱιοϊοί. Αᾳυ. Ηοβ, 11. 20. 
χοιμήσω αὑτοὺς εἷς σεσοίδηων, [ροϊδτε, 
αὐ ἀογπιαπί δϑοῦυσο, ἢ. 6. υἱ οἱ κα 
ΒΘΟυΣα δβϑηΐ, 560  Ὀγερβίαῦο εἰβ 86- 
ουγιΔίθῃ,. ---- Ἰϑᾧ λαδῖίο. Ναὰδ. ΠΙ. 

18. βασιλεὺς ἐκοίμησι τοὺς δυνάστας : 
ὉΡῚ 411: ΒΑΡθης ἐχοίμσι. Ἐχ δρ- 
ΡΕ]]} βεηϊθηξία Ἰοσογαπί ἢ Ων: βοα, 



Ῥ. ὅτ8., ἀϊεενάναν ροϊέβο ἔδεκοῖ 
ϑῶν Ῥυιίαα θεῖα, ἀνε ΠΗ 

εἱδὶ δηχεογαπὶ, τεἀἀϊάότυπε ποὴ δὰ 
Ἰοδδα, Οὐϊάκτα [πέ|ξ.- γοσετα ΕΘΡτ. 
«20 δοίππο πιορ5. Ἔχ ἤσατυρξ: λαδέϊα- 
δμπέ, ὃς. ἴων μαΐνοσε, Οο]. ΡΒ. ΝΠ. 6. 
εἰ ΧΟΙΝ. 17. -- νξχρν ᾳβίμεπίϊα, 

ἐπωπάαξο. 00. ΧΧΈ 11. χοιμηϑέν- 
“«. Νὰ ᾿ερογθηῖ ἘΡΒΙ 8 τῷ» 

ὃ καὶ ἔραν “δή Ῥυῦστοδ τερ ΣΡ 

«οι [πὸ. συά. ΧΥῚ, 4. (ὑνογητί. 
ἱαδαί εἰπι,. 56. οοπριδιέα), υδὶ νὰ 
ἰ ἰοχίτι Εἴοε. ἱορίξιιν. δι.- 
ἔρτῃ δέὔπες δὴ ἰοευτα 90}. ὙΠ]. 
17. φαρτα δὴ ἢ.) δἰϊδίατα, σαῖδὶ 

νον ΜΚὶ9 δομ ΒΒ ΕΣΏΣΩ 
οἰαϊυοη δ, 686 ἢ ΕΧΧ [οπ. υἱ 
ψετθβ ἐπὶ συνωγωγὴν λίθων κωμᾶται 
φῬεσποδηΐ δα εΆ, απ ἴῃ πα Βυ]8 

α φομτϑιῖβ ]ερυπῦιτ: Ὀλγδὲ ΣΡ, 

ἵπΤ Κωμᾶσθαι δέῖθετα, φαοῖ οππι- 

το πιάπεγε, σομηεηιογαγὶ ἐπ αἰΐομο 
ἔσσρο τιοϊιαῖ, ποὰ πιδὶθ Τοΐεγίυν δά 
ΣΤ,» φαοῦ ΕΧΧ μας φήωτα,, γυ]- 
βιδθιβ ῬῈΣ σοησπογαδὶϊιν ἰπυεΤρτεῖδ 
στα. ϑεὰ τί ἱηρειθα ἐπίδθαν, δίδ- 
ἴα ἀὐυοηυέ μοίοεξ, χοριδσλα, ἢ. 1], 
Ὥραι ἰζπ τῷ 5.20.» σδϑπς ἔοευθοὶοΣ 

Ἴ52Ό" Ὁ Ὁ τεβρομπᾶδσο, υἱ τῷ 

ὰ κοιμᾶσθαι πιοῖϊο Μγπιϊέαϊε, βωιαωπιοπίὶ 
δεπε ρμοεῖϊὶ Δ᾽; δα ͵]δοΐα.. γ͵ά6 αυο- 
απὸ τα 8. ν. λίϑθο;. ϑαρ. ΧΥ͵Π. 
14. 1 Νίδοο. ΧΕ, 6. ἐχωμήϑησαν, ρε7. 
ποοέανρισε, οοἱϊ. ἴθ, ΧΥ͂Ι. 4. ὃ Μάδος. 
ΧΕΡ 45. Ερ. ϑοξαι. 48. 81 ναϊϑ 
ᾳυκεᾶδλαν "υον. δοοεξίσα ἀποίλ δ 
ᾳὰοάατα ρεταύεεεσπίιπα χοιμηϑῇ, ἢ, 
ἃ, δέωρνείεη, (σὰ, ΑἰαςΣ. δός πιαὶν 
μετὶ αὐτο. Υλο (ὑδίλίαν, [λ1αδ, ἀθ. 

« Νοκὶ ἔισίσιεν. 5,(ῆο. εὰρ. ΧΙ. μαρ. 
7 " 

ΚΟΙΜΈΡΣΙΣ, φουνγηνίο, τπογα. 8ῖν. 
ΧΥΨΈΡΙ. 10. ὁ. ἤβγου πορηα σε, 
τῆδ »ἰογέξηι ποίδι, απὸ ἴα. ΧΗΣ, 
42. χοΐμησις αἰῶνος ἀϊοϊίας. τ. 
ΧΙΝΗΠΙ. 4. - 
ΚΟΚΗΥΡΟΝ, ἐδοίις, σίγαϊηπ. 
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ὰ Ωἱ τεοδὰ τδοινάϊι Βυνοτᾶυθ ΑἸΕ ΟΥ . 

Κονῆ. 

ΠΥ, Ρκίσίνατ. ϑητάνα. δ. ΕΥ̓͂. 

18. βοβαυβθροτρίο δᾶ Ἐ, ἴ. κυβρεο- 
[ δβί νούβθιμιπι χοήμηερον ογηηϊ- 
Ῥυϑ8 Γ,ΕΧχὶςαρταρῆιβ ἱσποΐατη, οἵ 8018- 
Ῥἱοδίυν, ξοτίαββα Ἰοσεπάμτη 4896 ἐν 
κωμητηρίῳ. 

ΚΟΙΜΥΖΩ,, σιῦαγε ψεΐ ἀογνιῖνε 
7αοὶο. ΤΡ Ηρ. φεμνα βοεέϑετε 

"οίο. ον. ΧΧΙ͂Ψ. 11. Βοόζο 96π- 
1) ΟΥΡΟΒθοσ: ϑουύηο ΘΠΙΠῚ 
1Ὁ1 εϑὲ ἀ'6 σ8126}18. 
Ευ8 Ααυΐα: ἐγονάτιζε. --.. ὩΣ ΣΠ τ ἢ 
Η!Ρἢ. 2 ϑδη. Ν]Π, 9.1 Βερ. Π. 

ϑοἤοϊ. δοὰ Ρο- - 

30. 4 Βερ. ΤΥ. 21. 32. --- γω" ΡΒ, καὶ 
Θογηεῖγα άεῖοι δα: ΧΥΪ. 40. -- 
Ὁ. 9 Βδρ. ΕΥ̓͂. 82. 860. 8. κι 

χοιμισμένον, ογπεμεϊδ ἱπσίαγ 7ασοη- 
ἔοηι, --.--. ἸΞΦ" λαῤέϊο. ΑἸ. Ναΐἢ. ΠῚ. 

18. ἐχοίμισι. Ἰερῖς Ἴ)5}5», τιδῖι πὰρ 

μίζεν δϑὲ Ὦ, }. δορίγε, ϑοριΐὰηι ὑπο 
ΟἽ6, δὲ "γτγηή΄ σωδαγε εἴ ἀυγηιόγξ τὸν 

ἴδ. 

ΚΟΙΝΉΠ, οοπιπιηπεέεν, ταῖν ρα δ σαι 
δὲν. ΧΥ 111. 1. ἔκειδιν «ὧν ἀτόρμε ποινῇ, 
ΟΥΟδΥΣ  ΟἸΠΪ8 Οοτηχαυηϊοῦ, ἢ, 6. 
»ανγίέεν, πιρέα τε ἐσςερία. Μ᾽ αἸχαῦι 
νοεῖς σίσιμὶ, οἱ Αὐφσυδβίπυθ ΓΑΒ... 
ΙΝ. ἄς Οεηεβ. δα 1ἀϊογ. ο. 33. ἰπᾶθ 
οοἶ σε, ομΐα δἰποΐ δοάειπσαο 
ὈΟΎΒΡΟΙΕ 6886 ΕΌΒ 8, αὐ 86 χ ἀϊε- 
μι ἔβοϊβ σοντηθιποσδηιγ, δε 
ΣοοιΒ εἴ τϑαρὶβ δα Πποσβης ταῦ- 
Ὅμ» ἀδηννηοελέονγ, εἰ ὩΪΗ1} αἰδιὼ βγο- 
οἱ ἀπθὲο ϑισδοί ἄθθ γϑοβ 1116 ἱπεπεοσα 
νοϊυΐϊξ, αυδι ᾳμοᾶ οι Θμβία ᾿υ» 
7.8. υπΐνεγβὶ ορϑτα β'πε θχοθρίίοῃθ 
ΟΡ ν ρε, πἴ δάδρο νοχ δδο δᾶ χάντα 
τοΐδγαϊαν, οο]}. Ῥρ. ΧΊ,ΊΠ]. 8. οἵ 
11. ῖταςσ. Γ,. 420. τότε αἄς ὁ λαὸς 
ποινῇ κατίσπευσαν, ἴὰγα ογπίβ Ρορυ-. 
]8 πη ἐδειϊιαδαῖ. ϑυβδηη. γ. 14. 
κοινῇ (ϑ.. βυυλβ) συντάξαντο κχαμιρὸν, 
οοπιηιιοιε σομδιίο Βδοὰ : ὠπαπέπι οοῃ- 
δέπδ σοτβίϊ το ναπὶ ἴδιιρυ5. Οοηξ. 
Ἐ.. Βοβ. ἘΠῚ ρ8. ὅν. Ρ. 81. 2 Μδος. 
ΕΥ. 26. χονῇ καὶ κατ΄ ἴδίαν, ρεδοο 
εἰ ρτίυαίδη. ΜΊΔ6 εἴ' 2 Μδος. Υ͂Ν, 
ὅ. - ΒπηθοΣ Αι. Υ,, ΕΥ̓. ΧΤΥ͂. 



Κοινολογίομαι. 286 , Κοινωνέω. 

α 32. μήτε κονῇ μήτε ἰδίᾳ. Οσηξον εἰ 
110. Χ. ςο. 420. 
ΚΟΙΝΟΛΟΓΕΌΜΑΙ, οοηζογο δε6γ- 

γιοπέδ, οοἰϊοημογ, σορεπηπῖοο σης αἶ}» 
πο. ϑγτατα. Ῥβ. ΓΗ. 16. ἐκοινολο- 
γούμεθα γλυχεῖαν ὁμιλίαν, ἀυ]οῖδυβ 
ςΟἰἸ]οαυ 5 πεένο οοηζαδιϊαδαπιεν, αὐ. 
ἐμ (εχία Ἡερτ. Ἰοβίτατ: ἼἼῸ Ὁ). 

1 Μδοο. ΧΙΨ. 9. «ἄντες περὶ ἀγαϑῶν 
ὲ οὔντο, ΟἸΏΠΟΒ 46 Ἀοηΐθ ἐνέξγ 

ὃ 26 οομζεγεδαπί. ἩΘΕΥΟΝ. κορνολογεῖναι, 
ϑῳ δι , . 

ΚΟΙΝΟΔΟΙΤΆ, οορεμπηπίοαί)ο 
δεγηιοπῖςΣ, οοἰϊοσμέδο. ὁ δος. ΧΙΨ. 
Θῷ, τὴν ὡρμόζουσαν ἐποιήσαντο κοινολο- 
γίων, σοι σα τυσο ᾿ΠΌΘΣ 56 1πβεπδυιης 
οοἰϊοχεδιηι. ϑοσιυπάητη Βδπθ ]υτ : 
οοἰϊοχμέμηε, δ ψιὸ ἐπίεν ἔρδος σοπυο- 
πεγαΐ, αἱ ἁρμόζουσα γοδίζυιγη 5Ὁ ῬΧῸ 
ἡρμοσμίνη, οοπφί ἐμέν, ῃαρσέμηι, σοη- 

ς αἰρίπιι. ΗἸρροογ. Ῥσγαποῖ. ρα. 97. 
8ὅ. 
ΚΟΙΝΟΛΟΓΙΖΟΜΑΙ, 1. 4. κοινολο- 

γέομωω, ΟΟΝ ΓΕΤῸ δεγιβοπθηι, σοίϊοα ΝΟΣ 
σἰρη αἰἰημο. 1 Μδος. ΧΥ͂. 98. υδὶ 
εὔδῃ) ἴῃ οοαἀα, οὐπὶ χοωνολογέοίμων 

υἱαΐυγ. 
ΦΚΟΙΝΟΜΥ͂Τ͵ΤΙΑ, οαπονεία. 2» 

»πσίωγα ἱπδεοίογιη. ἴπς. Ἐχ. Ν1Π. 
15. Βεθροχῖς οἰγτηοϊορίαμαη νοςἷϑ : 

ἃ ΤΆΤ Δ δ ῬδΟΟΓ6. ἹΚοινομουΐαν 

Ὦα οὶ δδιι ΗΠ θτοηντηιβ Ερ. 138. 
δὰ ϑυμπίατῃη οἱ Ετσείοίδηι, ΓΧΧ δυ- 
ἰδεῖ Βαροηΐ ἢ. 1. χυγνομνΐων, Α4ι. 
“αμμυΐαν, αὐτο Υἱὰ6 δβιιο ]οοο. 

ΚΟΙΝΟΙΞ, οονπνιμπὶσ, ρεδέξοιν, 
Ἀγοίαπεις, ἐπερηεγιδ. “ἍἈΤῚ, φοοϊδίασ. 

Ρχον. "ΧΧΙ. 9. ΧΧΥ͂. 25. --- δῇ, 

Ῥγρίαπιι. ΑἹ. Ἐζεςῖ. Χ]Ὶ,11. 20. τοῦ 
διασείλλειν τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ χοινοῦ, υἱ 

4 ἀἰδοεγίαθη ἴαδοιαϊ ἰπίον δυηοίμηι οἵ 
ἄπεηι. Ὑιάα αυοαυδ ν. 68. οἱ 

ἡμέ Αςί. 11. 8. Μαῖα ΝΙΙ. 2. εἰ 
δὰ Ἀ. ). γγοϊδυμι μᾶς. 470. δὸ 1,χ. 
Ν. Τ. 5. ἢ. ν. ϑὅδαρ. Υ11]. 8, χοὸς 
ἀνὴρ, αδν οππέδιδ οοπεηιπὶδ. 9 Μ δου. 
ΧΙ]. 4. κατὰ κοινὸν τῆς πόλεως ψήφισ- 
ἕνα, 6χ ρμεδίεοο υΥνῖ8 οαϊοίο. Ῥοϊγῦ. 
ΧΧΝ. 8. 4. κοινὸν δόγμα, μεδίξοικ 
ἀδφογζοίιι, ζοὈ. Η, 16, 11, 

Τειδοσῖὶ. 15.421. οἄ. Ἡοἰεκ, 8 Μδθς. Κ 
ΨΙ]. 17. κονὴ (οοπεενέδεηϑ, ππαηὲριὲδ) 
αὐτῶν βουλή. Ἐάεβγεῖι. κοινὸν, βδελυκ- 
τὸν, ἀκάδαρτον. 

ΚΟΙΝΩΝΕΏ, δονεηεμνῖοο, ρατγές- 
οἵρο. πα ἐμείάϊτογ. Ῥτον. ΓΉ, 

κοινώνησον αἴμνατο;, μαγέοερε 885 88})- 
συϊηΐθ, ἢ. 6. σεβ 8. Νὸπ ἰοῦ 16- 
δετυιῖ, 86 ῬΓῸ ὕπο 510 ᾿ϑεπβυσ 
εχργεβϑοσαηξ, Αοοράϊς, αὐυοέ ἰπ 1. 

ΑΙ. «Ὁ πεοίογο, οομπεοίενγεο, οἱ 

ἀεἰπὰς ρηγεοίρεηι βετὲ ποῖαι. Οσοε, 
ϑιπλοι 8 [,6χ. μ. 77. εἰ ἱπῆτα 8. νυ. 
ματέχω. --- παρ᾿ εἰἶσο. (οἾνε]. ΙΧ, 

4. χωνωνεῖ «ρὸς σάντας τοὺς ζῶντας, 
σον ὁδί Οταλῖθι!8 νἹν ΠΏ οι. 
Τορεταπί Ἴ"77», φουίσόμεν, οἱ Μα- 

βογεῖδιβε ορβογυαηΐ 8]109 σοι. Ἰεσογο. 
ΘΘΏΒΙΙ5 Δι δ τη αϑΐ : 1118 θϑῖ, 41] 80-- 
Εἶν 818 οπηηλιτ νἹἱνοπῆίτη ὃ ἢ. 6. 
4υ͵ϑ ΒΟΙΡΟΡ ἴῃ Πδς νυἱῖα ρμογρουδγεῖ, ἃ 
διιῖ βεῖρο γνιναί δ [ἴὰ αὐοσυδ 
ϑγτάσω. Η]οσοη. ὅ τα εἴ ΟΒαἸἄδριι. 
-- ἼὭὩΠ ΡΒ. οοπμδοοῖο. 9 Ῥαν. ΧΧ. 

86. ἐχωνώνησεν ᾿Ιωσαφὰτ᾽ «ρὸς ᾿Οχοζίαν, 
ἐμίοῦ ΨΦοβαρβιδίυσι εἰ Οοδοκίαχη οὐν- 
υεῃἰοῦαέ. --: ἽΣ, δοοίμδ. ΤΒοοάοι. 

εἰ ΩΧΧ 1ε6. ΧΙ. 11. σάγες οἱ 
χονωνοῦντες αὐτοῦ, ΟΠΥΏΘΒ δοοίὲ 65. 
(οπέον δὲν. ΧΙΠ]. 1. 9. .-- ΓΛ» 

δοιαϊμέμηι. 7ο. ΧΧΧΙΝ. 8. χοινω- ὦ 
γήσως μετὰ ποιούντων τὰ ἄνομα, ἐπ 80- 
οἰδίαίεπι ὑσπὲδης συτὰ 1115, χαὶΐ ἰη]- 
06 ἀραπί, --- 2} φεἄδο. ὄγταπι. 

βγη. 1. 1. ΒεΏθ ᾳιοδῆ βδὔδιη. 
ϑαΡρ. ΥἹ. 45. οὗ χοινωνήσει σοφίκξ, ποῖ 

γέοορε 3εὲ καρἰϊεῦο. ΟΥ 1 Τί. »α 
Ν. 42. 8ῖν. ΧΙΠ. 8. εἰ κανωνήσεν χύ- 
σία «ρὸς λέβητα ; αὐπδηα ουνεπεθέο 
Ἰμΐδν ΟἹΐδιν οἱ Ἰοεῦθτα ἢ Θὲ μα ΠΌον 
2 (οτ. ΥἹ. 14. «εἰς δὲ κονία βωτὶ ξ. 

σκύτος ; ἀΥΘΡΏΔΤΩ διιθῖη ΘΟ,ΕΜΗΣ- 
πῖο ἰπῖεν Ἰἰυορῶι οἵ ὑθηθῦγϑδ ὃ ϑ τ. 
ΧΙ]. 19. «τί χανωνήσωμ λύκος ἀρνῷ ; 
4υδδηδπι ΟΟΠΉΜΝΜΟ ἸΏΟΣ ἰαρυμὰ εἰ 
δσοστα ἢ 2 Μδος. Υ.. 90. εὐεργετημά- 
τῶν ὑπὸ τοῦ κυρίου ἐχωνώνησε, Ὀεπαῆςίο- 
τὰτι αἰνὶποσγυμι ραγέϊοερο 7ασίε εεὶ. 



Κοινωνία- 928] 

« καὶ Μαερρο ΧΙΝ. 95. ἐχωνώνησε βίου, 
σριυσα ρατέϊοερε ζιοῖν 5 εαί. : 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, οὐπηπεηῖο, σοοϊείαϑ. 
" ΤΟ Π’ Ῥορῖδο πιαπμα, ἢ, 6. ἴπ- 

τοτρτοί Βί οἷο: δοοϊείαἐα οἱ ἀμεοὺν 
ἐξα Καάκε ἀαέα ἀεκίεγα ἐπέδνηι, 86. 
Ὑτοτατηΐστ : ῬἩΝέμ ΩΣ σΟπΏποΥΟὗνης 
ααία πιαπῖ τηέητη, ΘΧ τῆθα δυΐοχῃ 
ΒΤ ΘΏ8: μεσ ἀρ αἰϊχιεηι ἀε- 
Ῥοκέα περοδαϊοπὶ αμί δεογ αἰ ἐξ 

ὃ οαπνϑα. Τεντι. ΨΊ. 4. «-ρὶ κανωνίας : 
ὩΡὶ Κ'.Βοὶ εὐ, στα. ἐν «͵τώσι χωρός. 
Ῥγεροῦετοα Ἰεσῖτας ἴθ Βα. Θιμπί. 
Ηοε. ὙΠ]. 4. τοῦ φυράματος κοινωνίας. 
γυΐρ. α οσπηπέκέίομε Κεγηιεδ, αἵ 
δ(ἴεο Ἰεσεῦιξ τῆς κονωνέας τοῦ φυράμα- 
το;, δὶ τῆς τοῦ Φ. χα. ὉΔῚ κονωνία α8 
οοπεριέϊο, δωδασέτο, ἱ. α. φύρααις ἀρυα 
ΧΧ, δα σοϑροθασί σῷ γὐ"). 8360. 

ὙΠ]. 18. ἐν χωνωνίᾳς λόγων αὑτῆς, ἴτι 
5 σοὐποππηπίοηπε νοΤΌογυτϊα 618. ΟΟΠΕΕΓ 

ΐ,.χ. Ν. Τ᾿ 5. ἢ. νυ. 
ΚΟΙΝΩΝΟΐΣ, ραγέϊοορξ, δοοῖξ. 

ὍΘ": οεγδα, ζαοία. 4. Ἀορ. 

ΧΥΙΙ. 11. ἐσοῆσαν κοπωνοὺς. Νοδ 
ΑΥΡΙΤΟΥ, ἐο08 ΣΤ ἰορίθβο, 86 

Ῥοΐίε8 βέδέπο, δοβ δα γϑζαίοῃθϑ δι 
ἜΧΡΟΣΟΣΟ γοΪ 586, 1 αυσηδῖι ἔμ6- 
της τῆλ] ἔδεῖβ, χυοσίχη [βγδδ πὸ 
Ἀ. 1, ̓ ποιιδαπίνν, ποσρα ἰῃ θο, φυοὰ 

ἀ 56 Ρασιοῖροβ γε άοσιηΐ 1Δο]ο ἴσιο 
Οεμε αι, οἱ ἔμ τ σανοσίηξ 5. Βοι}}Ρ- 
ΒΕΓ πὶ οἰγ δότε ἸΔο]οχιτα. ῬΊΘΠΙ18 
ΒΟΣῚΌΙ ἀἰουΐδβοοι χαὶ ἐποίησαν ἑαυτοὺς 
κονωνοὺς (86. τῶν νῶν, ἢ. 6. (εμυ, 
{1286 ἰγϑηδειϊοται Ὦδυβ ἃ ἔδοιθὶνδ 
εοτῶτη, ι ἴῃ ἀη ΘΟΘ ΘΕ ἸορΊοιτ) 
χαὶ ἐχάραξαν. «---: ἽἼΣΠ τιδβο. Ῥγον. 

ΧΧΨΊΙΙΙ. 924. 166. Ϊ. 23. --- ΓῚ32ΓΡ» 

ἔαια, Μαῖ. 11. 14. Υἱάε εἰ ϑιῖν. 
« ὟΙ]. 11. ΣΙ.1. 48. ΧΙ. δ. 

ΚΟΙΝΩ͂Σ, οοιμιπιμπέεν. Τοῦ. Υ. 
15. δὲ ἀ6 οοηὐκμηοίο τεἰ) σιοπὲς. εἰμ 
ἶϊο, σερειποηνμε οὐηϑένδε ὑβαγραῖϊας. 
ΓΙ». 1Χ. 4. : 

ΚΟΙΤΑΊΖΩ, ΑΖΟΜΑΙ, οπδαγε [»- 
οἷο, “ομδο, .}6αοἷο, 3 ἀοννιῖο. 

γα ΗἰρβΒ. «Α .»» Ῥεγποοίο. ϑορὶι. 

1, 14. -- Υ3: ὙΠ ΚΑΙ οἱ 

ΣΝ 84 Οδρρε]]! Οτἴξ. 5. ῥ. 840. ἀδ 

Κοίςτῃ. 

Ηἰρῖν. Ῥραΐπι. Ο111. 98. ὕδπε. 1. 6, 
Ζεγεα. ΧΧ ΧΙ. 12, για. 168..} 
ΧΧΥΠ. 10. χωτασϑήφσιται, ἀσοωπεῦφέ. 
-- νὰν προ, ἱπίϊεσο. ΑἹ. Ὅδῃ. 

ΓΝ. 12. χωτασϑήσιτα. Ἐχίαί ᾿ς ἃ 
(σου). Παρ. νον. Ναγα ἴπ οο- 

αἸσςθ δὺο Ἰερὶς γι Τὴ Μιμΐπιο, 

βειὶ δυΐ ᾿ἰθγα νοσίσσαηΐ, αυϊ 16 
ἄϊπι εθἰ βαπτισϑήσιται. --- 9» 

εν. ΧΥ. 20. δι. Ν]. 7. ΧΙ. 
19. 

'ΚΟΙΤΑΣΙΑ, ομδαξίο, οοπονδάξμα, 
ΓΏΞ Ὁ. οὐπομδέμια. 1εν. ΧΧ. 16. κα 

ΚΟΙΤΗ, ςδέϊο, ἰεοίμς, οοποδέίμα, 
ἃς ἴπ υὑμπίνοχβιτα ηιοίυὶξ ἰαίἐδιιζιηα 
εἰ λαδίξασκζιη. ἽΔ οαμΐα, ουϊζρ. 

Μίον. 11. 19. --τ γηχι, εἰγαέμπι. 
1 ῬανῸ. Υ. 1. -- ΡΝ, οασυεγηᾶ. 

[ω8. ΧΙ 8. Οοηξ Βοοδατι Ηἴογος. 
Ῥ, ΠῚ. Ρ. 189. εα. Ποβαημα. -ἣὃὄὃο 

λαδέέαρεζιις. 7.1. Χ. 21. ---Ὁ ΠΣ» 

ἰιίοαι. 500. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 8. ΧΧΧΥ ΠῚ. 
40. --- ἈΦ. Νυ. ΧΧΧΙ͂, 17. ἤσυς 

ἦγνω κοΐφην ἄρσενος, αὐε6 οορτιονὶς σον»- ἃ 
ομδέέεπε νἱτὶ. Ὑ 6 οἱ ν. 18. 35. 
ἁυά, ΧΙ. 11. 12. εὐ οοπέ, ϑδρ. {Π|. 
18. 16. ΟἸοδθεθ : κούγη, οοποιιδέξει. 
4 ϑδιη. ΧΙ. 2. ἀνίστη Λαβὶδ ἀσὺ τῆς 
κατης αὑτοῦ, βιτροῦθαὶ Πανὶ δ ἐδοίο 
ϑ00, --- 2. ἸΘῸ, Μερεοῖ Τωδαὶ.᾿ 

ϑγίκαι, ΤΒθοά. (ὑδβί Η]θγοηγταο) 
Ἐξεοςῦ. ΧΧΧΙΠ. 46. οεδέϊο φξογιῃ. 
ΙΓ ρετυπῖ ὩΣ ΡΨ. 8. Ῥοΐυθ 

Ὥλϑψθ.: νΊᾺ6 διε βοδιαγέδηθον- 

1. θεμθ αἰδρυίαηίει. ---- Ἐν} 

τρπδτγαρεῖνηι, ΘΌΔΙα ἰαίϊδκίωπι, {ει8- 
ἐγέπ. ἴὰσ. 9000. ΧΧΧΥΙΙΠΙ. 40. 
δὶ φωράυϊς ἰαῤδεῖνπι, σρθοιδείτα 
ἀπέχων ποῖλί, υἱ Ψυ]ς. ττδιϑαξ. 
Οοπῆ, ϑίγαοηϊβ ἴ,6χ. Ηρῦσ. ρ. 1108. 
85 ΜυποΚ. δα Απίοπίῃ, 1ἶθοσ. Με- 
ἴα. 6. 8. Ἔν. αοσωδίδεια. ετ:. 

Ι,, 6. -- δῦ ἱπῆπ, ἴεν. ΧΥ. 428. 

““- Ἀ)Ὁ Ρετί. 168. ΕΥ̓]. 10. ὑνανα- 

ἐξῶις τ λιδ ἐμ, μδεροι, τς. Ὡχινοῦν νυ ως ἢ, 



- 

Ἰξοίγη καὶ ἀνάταυσις. 88 

« δέρίνο Νοίτη», Βυταυδαπέϊοϑ ἐπ οὐ δὲῆ. Ψ- 
αἰμρὸ Οὐθετι. Ἐ 1. μαῖδὲ, ἔσνιε ἀδοϑθα 
ὀσέθεν ὠγωνῶνγος, οὐ ΒετΊρϑευης ἐνυπ- 
ναζέμοοι, ἀγααόννες κοτην. Βεὰ τεῦ- 
υ )υθοδί. Ι. α. Μιοϊιαδ) Π2188. 8 
Οδπθ ϑγιιθοῖο Ῥχορμοῖε ᾿. 33: ΒῈΡ 
6]] 88: οὐμῖϑθ8ηὶ 6886 ῬΑΓΌ αΪδτα 
ἐκ), αυλτγίυτα οὐδατι τεροηΐδαι, υἵ 
ἴων. ΧΥ. 4. εἰ 38. -- 9, ον» 
δαῤίο. 1ον. ΧΥ. 16. ἄνθρωπος, ᾧ ἂν 

ὃ ἀξίλθῃ ἐξ αὐνοῦ κοη σαέρματος, εκ 
40.ο ορτοάϊτυν οοπομδέξιις δεπιδη δ 
ὧν. 6. “εηιδη εοποκδῥια, 6 Ὲ Ὦγρα1]6- 
αεὰ. Υ᾽άε οἱ ν. 17. 31. [δν. ΧΧΊΠ]. 
4. 1μν. ΧΡ. 18. ἐὰν χοιμηνῇ ἀνὴρ 
μετ αὑτῆς χοίτην (το κχατὰ κοίτην) 
σαέρματας, βὶ ἑοπουτηθαῖ νἱρ ὀυτῃ [ΠᾺ 
οὐποιδὲϊιε βοταὶ δ, ἢ. 6. ἔα, μὲ θη 86 ἢ 
δεπαίαίε ἐΠικεν ἢ. --- ἢ ὸῳ» λήειῃ. 

εν: ΧΥΠ. 40. 23. Νυσνι. Υ͂, 
« 30. ἴπ Ὀἴτοαι Ἰοςο ποτ τ Ῥανδος 

δεπιεπ οοπομδιίμα ποῖδί. 1 ες. 
ΝΠ. 18. αἰπτειν ἐπὶ τὴν χοίτην ἐπ 107. 
ὅμωηι σγταυεηι ἱποϊογε 8. σογγὲρὲ τογδο 
βοῖαὶς, οοἶδ. 1 Μδοῖς. 1. 6. Ἐοάδιη 
χαράο αὐτου 9) υἃ. Ψ11. 13. 

οὐ]. Ἐχοὰ Χ ΧΙ. 18. ομέδς [μεπ. 
Ν. ΈΤ. 58. Ἀ. νυ. . : 

. ΚΟΙ͂ΤΕΕ ΚΑῚ ἈΝΑ ΠΑΥΣΙ͂Σ, οἷ- 
δμδό οὐ τεφωέεα. γν οδα ἢκα8. 

ΧΥΊΙ. 9. ; 
ἁ ΚΟΣΤΩΝ, οπμδίσαζιμη. ὙΠ, εμδὲ. 

ομμηι, οοπιοῖαυε, ρεπείγαϊε. Ζιὰ. ΧΥ͂. 
1. (υδὲ εδὶ ομδιοίμπι σοηγμραἶο.) 
4 δαὰ. Χ1ΠΙ|. 10. Ἐσεςῖ. ΕΗ, 19. 
Αἀᾶα 1 ες. 1. 15. Ὁ] ῥῖῸ εἰς τὸ 
φορεῖον, φυσι πα ἐχέσρ] 19 γδυδ 
Ἰερίενα, ἰπ Οσμλρ]. μαροπίι νοσῦα: 
εἷς τὸν κοιτῶνα, αὐ 4υἷὰ ΟΧ αἱΐᾳ 
γουβίοηο ἀδβυχηία βιπί, αυΐβ ἀυδιτεί 
Ἡΐηο οχγέα νι δεῦον ἘΠΝ Πουγ ΟΝ : 
φαμεῖν, κοιφώνωυ, οοἷ σομθ, ΧΕΙ, 

ε 30. σὲ ψυὰ. ΧΥ. Ἐ. τὸ » φῃ- 

Ἡεναίο. 3 ἃ. ΤΙΠΪ. 24. ἐν τῇ ἀπο- 
χωρήσι τοῦ κοιτῶνος. εκίὶϊ ᾿ρβὶιβ 
ΟὈνεγβααίοῦ ἔογίαββα ἰοοὺβ 9 ϑ'ϑιῃ. 
ΤΡ. 7.--λϑ Ὁ. σπδῖϊε. Ἐχοά. ΨΠΙ. 

3.42 ϑαχα. ΟἹ]. 12. Οσδεῖ. Χ. 90. --- 
ἌΞΨΌ ὙΠ σοποίαοε οδἧδ4. “ ϑατα. 

Ιγ.7. ὁ - 

Κολωβρίξω. 

ἘΦΈΚΡΝΘΣ, ἐοσοϊηδμς, σσσοῦ ἐδειε. ὦ 
ἐμ. ΝΟ, δοεούπωνι, ἐθορέμδιμα. 

4 Ῥαγ. 11. 7. 14. ΠῚ. 18. ---- γγ5: Ψ»} ! 

αἰδαρμλεσι, δὶς ἐϊποίεπι, Οδμρα 
ΧΧΧΝΙΠΕ. 28. ἔδησεν ἐπὶ νὴν χεῖρα 
αὑτοῦ χόχχινον, 80. σσαρτίον, ΔἸ σαν 
ταδχιὰϊ εἾυ5 ὅϊυπι οοαροϊπευτα. Ὑ168ε 
εἰ ν. 80. εἴ οοπῇ. .1.8. 1]. 18. ὕδηξϊ. 
Ἷν. 8. ΥἹ. ὅ. υϑὶ σκαρτίω δἀάϊεατ. 
2. ϑδζα. 1. 34. κλαύσατα τὰν ἐνδιδύσχον- 
τα ὑμᾶς κύχκνα (80. ἱμάτια), Βἰδηρίῖε 
δἴασα, αυὶΐ νοβ ἰμῆηϊς νεβεϊπλοινῦδ 
Ἑσροοΐημοδ. ΥὙ146 οἱ «ζ6γ. ΕΥ̓. 80. ---- 
δῶν υεγηιὰξ, αἰίδατι: οὐοοίηρεδ οοΐοτγ΄. 

ἴω. 1 18. -- ΣΙ εἴ χ ὁ 

Πυδ. Ἐχοᾶ. ΧΧΥ͂, 4: ΧΧΥῚ. 1.ὄ 
ΧΧΧΥΙ. 7. 1κον. ΧΙΨ. 4. 6. κάκκε- 
νθν, 8.0. ὅριον, ΙΔ. οοοοῖποδ. Οοεέθι 
Ἐργ. ΙΧ. 19. υδὶ ἐρίου ποκχύνου ας 
τηθηϊίο. ΝΌΙΩ. [Υ͂. 8. ἱμάτιν χύχχινον, 
νΘΘΠΣΘὨ ΓΙΑ, ΠρΟΟΙ ΠΡΌΤΩ, 

ΚΟΚΚΟΣ, ἀροοωξ, σοοσίπμηι. Ἰζό".- 
χος οἴ πορφύρα αἰδεισυΐτυν, Υ. Βτο- 
ἀεὶ ΜΊβοοΙ, 110. 1. ς. 8. ἤδη ρυγ- 
ΡὈυγὰ οθ΄ ΟΣ ΟΒΓΘΟΤΌΤΩ ΘΘΏΘΓΟ, 6 
40 Ῥεφίοεδαβ 116 Ἰίχιοε, να ἱπάυσ- 
Ό16. πολ οθανν, αυλ οὲ 
Ῥβιγγρωνγα ἀλαῖας ει. Οὐσσστε γαγο, αἰ 
ΥΟχ ἰἴμεὰ Ονεθδα θοσπδί, φπαηδην οὶ 
ἔγωοιν σα μιϑάλτῃ (νεὶ μοι Πέοῖν - 
ΡΙπ. ΕΝ. 4:. ΧΥΙ. 8. οεσονιὰ. 
1, 43, ᾿Ῥοορδγαθε δεῖ. Ῥίαπεε. 
ΗΠ. 8.} σατουΐσοί, εὐὲ σνάτιδ, ΒΕ 
Ἰδὲ δ ϊδοθπῖ, ἀπε οσδάγεθα δυτὴ 
δἰδυκάυπο, φαδτὰ ποα φυἰδηἠε ῥέεν γ9] 
ΘΥΠΟΒΗΝΗ νυοααθ. "γ» εἰδω:- 

»ῆκιπι, δὲς ἐϊποίμπι. Ααι. απ, ΤΥ. 5. 
“-- τι υερηιΐς, οἴϊατα : ὀϑοξίῃοθες 

«οἷον. ΤΊσπαι. ΤΥ. δ. ἨεσγοἾ. κόνλοε, 
ἐξ οὗ τὸ φωνικοῦν βάπτενα;, καὶ αὐτὸ τὺ 
χρῶμα, καὶ φὸ γυναικεῖον μορίόν, παὶ ὁ 
νοῦ. σφον »όχχος: σι! Βγννανέθενι εἷς 
Ὑϑρεῖον ϑποενεὶ. Μῦν. υἷν. ". ς: 1 δ. 
ᾧ,. 200. οἱ Βοεδετίυι Ηΐεν. . 11. 
ΔΒ. ΤΡ. ς. 47. Β.. 024. ἠδ. 

ΚΟΛΑΒΡΎΥΖΩ, δομπίεγο, αδεγρν-. 
Ῥὸ, ἀεσρῥοὶο, αἱ δροηάο. ΜΞῊΙ ῬθῸ 

ΡΟ ΚΗ, ἩΤέαρ. ζοὉ. Υ. 4. χολαβριοσ- 

ϑείησαν δὲ ἐπὶ ϑύραις ἡσσόνων, υἱδέρεν- 



Κολάζω. 

α ΠΞΈΡΕΣ δι μοτίκο ἱπιβετίονυτα : 
τεἰθοὶ ποηη}}} τοροποιάση ̓σιἰἸοδπὶ 
πολαφισδίησακ. οχ Ηερτ., απο ῥτο- 
Ῥτῖθ οοπίεγὲ Ὡοῖδξ, ἢ. 1. ποϊομπουι 
ἐμῤσυῥρρῦ μδρες. (μίρσια σοπίσῖῖδ 

ἱρουππξων. ΟἸγταρίοοσιι. δὰ ἢ, 

χλευασϑείησαν. άετα: ἐἰμεμε αι θήσερι 
ππέμεγρλαμ «οδοχοανθεΐησαν. δια νοχ 

ν ὙΟΣΌΙΒ δοορηβοιμῖβ 
Ἀυῇ 4π25 νἱοθε 1χίοο εεγδίδηο 
ἰηροτία δυπξ. ὁ δῃΐση, εἴ. χό- 

ς λαβρος, απιὰϑ ἐξ χκαλαβρίζεν οἴ χηλα- 
βείζων, τὸ ἀστὸν τρπῦς ποῦ Ἰΐοτ χώλα- 
βρες. ϑυϊάπε ϑυϊάας » λευασθείη, 

ἐχεναχδείη, ὦ ἰ 

ἡδοὺς λόγι ἀξ οὐδενὸς λόγου φᾳ λον Οὐπῇ 
Ι. ἸΔὉ. 11. ς εἱ 

μκκαέο, οβεέῖρο,. ὙΣΡΙΙ 
Ητρλ. ἀεργίπιο. Ααα. 9. ϑατὰ. ΜΠ]. 

ἃ 1. ἐκόλασεν. ΜΙΊΗΣ δἀτηοάυτα ϑυϑρεοῖδ 
εϑ: ἴδες ποίδ ΒΕΧΑΡ Αγ, 586 πέρηἶἷβ 
τεοθδε ἃ Ῥτορτῖα νεσθὶ ΗΠ ρτ. Ὠο- 
ἔοπο, φαδτα αἱ Α( 0118 (εἶδαΐ ροκβιῖ, 
Ιρίτας δαξ ἐγαπείνωσε τεβοῃμεηάυγα 
εὐ, δυΐ, αυΐα Ἔος αὐσαμα πἰτιΐ8 Τα- 
τοῦτ αν ρσοββδ. ἰθοϊίοῃο, δἰδίπθῃ- 
ἄπ οτἰϊ, ΑΒ. 1. ἄλλον εἰρτιβοδκε, 
4μὶ δεῃδίψτι ΘΧργθββεσῖζ ; ὁ ἢοσ ΒΟΠ8Ὲ: 
Ρυμΐξ οοθ (40 Ἴγερταβ ἱστα ρεοῃεϑ, 

ε 029 ἴῃ ἴοσγδϑσῃ υἀαίςατα ἔδοογδηῖ), 
ἔς, ἀΔερτίπιεηᾶο δὲ ἱπέρίπροπάο 6ο- 
ται γοίεοβίδίθην,. --- Δ» ταρίρ. 

δγωη. γον. ΧΧΙ͂Ι. 23. ψργεν ῥα 
δα. ΧΙ. 17. δὲ ὧν τ'ς ἁμαρτάνιι, διὰ 
τιύτων κολάζεται, Ῥ6Υ αποά 418 μ- 

46 οδῖ, μεσ μος ΟῚ Μ εἴ Ἰᾷοτῃ. 
εἰ ϑαρ. ΧΥ Μδοο, ΡΙΙ. η. 
2 δος. ΝΙΊ. Ἢ 
. ΚΟΛΑΚΕΥΏ, σδαάμκμίον, αδεεπίου. 

«3. Εδαν. 1Ν. 81. δαρ. ΧΙΨΝ. 17. 

γοι. 11. 

259 Κόλασις. 

ἀἰσίπο οἶδε "Ὁ 
Ἐδῖδ, 1. 12. χολαχεῦσαι τὸ α 
ὑπὲρ χκ- τ. Δ. 866. Κεῖ. Ατὰ 
ἀξιῶσαι αὐτὸν ὑπὲρ κ, τ. λ. 

'ΠΡΟΣΚΑΛΕΒΌΜΑΙ ΚΟΛΑΚΕΥ- 
ΏΩΝ, αὐκίαπε αὐδοοο. Ἰχ» δερρίϊρο. 

ϑγίδιη. δὲ ΣΧ 3200: ΧΙΧ. 17. 

"4 

εἰροχο ἐφ εν Ρίυν. φομΐρίὶ φαἴψοεε 
ονωπι ποπάμηι ἂΡ τ, Κὐυρομοσων 
τὐληβίοσί ομοῖ - ΝΘ Ρίυτ. 

σμοεγδα. 1 Βερ. ἐξ 18. ̓ εἰ 99. 
πη υἰτοαυδ Ιοσο Οὐοτηρὶ. ἤδθοῖ ἐν 
κολαστοῖς. 

ΚΟΔΑΠΤΟΣΣ, δομρίμσ, ἐποΐδι. 
ΨῈΠ]δ πύγτα 8. ν. χολασταί. 

ΚΟΔΑΈΉΤΩ, “ομΐρο, ἑποίάο. ΠῚ» 

οἴδεηγα. 1 Ἀσρ. Υ1]. 9. καχκολαρομάνα, 
ραΐαξα. τὰ ΒιοΙ1 8, δεὰ χαοξιι χ6-» 
ζξτθηάσῃι νἱάρξυν δὰ ἰλλα})ο. Ρτῶ- 

Θυτῦδ Μοπιδαπςοιίο. ϑεγγαία οἱ ἐμ. 
» οἶδα ταϊηϊηα αἰεί. Οοδροοτοῖ 

Ῥτεοίομεβ χεχολαμμένα οὔτ) ψου 8 
ἐχ. διασεήματος, εχ ἐπίεγυαϊίο, χιθε 
Βρῶτ. ὕγ 92» ἵν ἐσστα, τεβροράφης. 
-- ΓῺΓ» ἱποίάο, ἑπδοιέρο. Ἐχοά. 

ΧΧΧΙ͂Σ 11.115. γραφὴ ϑεοῦ ἐσει χε- 
κολὰμμένη ἐν ταῦ; πλαξὶ, Βοτίρίυνα 
Ἰεῖ εδέ «ομἐρία ἴῃ ΚΑΡα]ῖ8, Ηοβγοῖ. 
κεχολαμμένη, γεγλυμμάνῃ. ---- Υγ) ΓῚΡ 
νἷυγ. ἐγαδες ἐξοῖθα. 1 Βος. ΝΊΙ. ΤἸ. 
- ΠΙΞ» αρετίο, ἢν, 1, οἰἰαίωγα 

δοαἶρο. Ἐχ. ΧΧΧΤΧ, δ. 1,εχ. ΟΥτῖΠι 
ΜΆ. Βτεῖω. χολάστει, γλύφει. ϑῖγδε. 
ΧΙ. 18. 8 Μδοοα. 1]. 47. φες. ΑἸά. 
εἰ οἴω]. ἐκόλαψε γραφὴν, τὶ 611] 
ργὶ ἐξεχόλαψψε ΒαΡδη πλβεῖι, ᾿ 

ΚΟΛΑΣΙΣ, ραπα, ογμοίαίμα, δμρ- 
»ρἰποέμηι. ΤᾺ ΣΙΩΝ οὔεπαϊοκίμηι. Ἐκ. 

ΧΙΝ. 59. 4. 7, ΧΥΠΙ. 80. ΧΙΙ͂Ν. 
12. Οτηπο, ἀμοά οδῦβα 6βἰ ἐπ γίνη 
4υῖ »αδώ, ἴῃ 55. οβεπκξοιίμπι ἀω- 
μιν. ὅ80. ΧΙ..14. διὰ τῶν ἰδίων καλᾷ- 
σεων. Δι. τοάαϊι: 4μα ἐογπιεηία. 
ιάο εἰ ϑὅδρ. ΧΥ], 2. 94. ΧΙΧ. 4. 
εἴ οοπ Μαξὰ. ΧΧΝ. 46. εἐ Δἰι ων. 
ν. Η. ΧΙἧΗΠΠ. 9. 9 Μδοο. ΓΝ. 38. «ὖ 

Τ 

᾿ Ψαϊᾳ.. ὁρέοτο. ἢ 

φι, 



Κόλασιν λαμβάνομαι. 

α κυρίου τὴν ἀξίαν αὑτῷ χόλαοιν ἀποδόντος, 
Βοιαίπο ἀἰρπδτα 11: τευϊδυθηῖα 
Ῥαπαπι. 

᾿ ΚΟ ΛΑΣΙΝ ΛΑΜΒΑΓΝΟΜΑΙ, οα- 

ἐἰσαίίονεηι αοοῖριο. 229) ΝΙΡΒ. 

πο φγωΐρδοο. Ἐπ. Χ1.111|. 110. οχ Ηθῦτ. 
ποία αυοηυα ραπα ἑρμοπειπίοεα 
αἹ Ποῖ. 

ΒΚΟΛΑΣΤΈΓΡΙΟΝ, ἐπσέγωπιεη ἐπι 

αρίιπι αὐ ραπαξ ἐπεγεπάαδ. 4 Νίδος. 
δ Χ, 4. 

ΚΟΛΕΟΙΣ, υαρίπα. γ1), ἰάεγι. 

1 Ῥαν. ΧΧΙ. 97. υδὶ 8111 χουλεὸν ΠΔ- 

Ρεηΐ. ---Ἴν πουαοεΐα, ἰῦετα υαρίπα. 

2 ὅδ. ΧΧ. 8. ΕΖ. ΧΧΧ. 8. ἴῃς. οἱ 
ἸΧΧ 'Ὁ. νυν. 80. Ηδβεγοὶ. χολοὸς, ἡ 

ϑήχη τοῦ ξίφους. 

ΚΟΛΔΛΑΏ, ργ. αρρὶμέηο, ταεϊαρἢ. 
αὐλανετο νεὶ οοἤτεγε [ποῖο, εἴ κολ.- 
λάομαι, οοπρὶμέϊπον, αάλατεο, οοἶκε- 

ς το, ταοῖΔρἢ. βγπεέεν αὐλάτγεο. Ὁ)» 

ΦΥ͂ 

Ἰἄδι. (9.91 εβὲ αγδον, ἐα φμα υἱδ- 

ἐμ παξοίέων, ὑπᾶθ οἱ υϑομδ, τόδ 

ἡ κόλλα, ρθε [Ω.2.} ἀϊοίίαν. διμαῖ- 

Ἰτον ΑΥαΌΡυ8 ὍΝΑΝ ἴυτα ρέαπέαηι, 

ἮΝ ἔυτα ρίωέεπ ἐροιαη εἰσοϊῆοαί.) Π ευΐ. 

Χ. 90. «ρὸς αὐτὸν κολληϑήσῃ, 111 αά- 

λωτεδὶ8. οτετα. ΧΙΠ. 11. χαϑάςερ 

χκολλᾶται τὸ αερίζωμα περὶ τὴν ὀσφὺν 

τοῦ ἀνδρώφου, οὕτως ἐχκόλληδα «ρὸς 

ἀ ἐμαυτὸν τὸν οἶκον Ἰσραὴλ, αποτηδάπιο- 
ἄυτα οἰπρυίυτα αὐλατεὶ Ἰασρο Βο- 

ταϊηΐθ, 18. 30 τη] ΠΟ ΕΤΕΙΕ εξ: 8. 
αγοϊἐδείνιε πιοῦσα οοη)αηΣὶ ἀοταυσα 

Ιεγαδ]8. ΤΆτεη. Ρ. 4. ἐχολλήϑη ἡ 
γλῶσσα ϑηλάζοντος πρὸς τὸν φάρυγγα, 

αὐλανεῖ Ἰἰπρυλ ἰπΐαπεῖβ βυχοπίβ 
ἔλυοίθυθ. Πευῖ. ΧΧΨΙΙΙ. 60. κολ- 
ληϑήσονται ἐν σοὶ, δττολῖος ὉΡΙ δα }ιε- 

τερυπί. Υ᾽ἱάς εἰ 2 Βερ. 1]. 8. Υ. 

4 91. Βύι. 11. 8. κολλήθητι μετὰ φῶν 

κορασίων μου, αάλαγε 8. αἄὔωηβε ἐῊ 

᾿8ῃ 1118 ταοῖβ. 9 ὅδ. ΣΧ. 2. ἐχολ- 

λήϑη τῷ βασιλεῖ αὑτῶν, πιαπϑεγεπί 

ἀρυὰ ταχεῖα δπυπι. 2 ἤερ. ΧΨΤΗ. 

6. ἐκολλήθη τῷ κυρίῳ, ον αὐλαεῖ. 

Οοηξ 1 Ὅον. ΥἹ. 17. 20». ΧΧΙ͂Σ, 

200 Κόλλη- 

10. γλῶσσα αὑτῶν τῷ λάρυγγι αὐτῶν 

ἐκολλήϑη, ᾿ἰπρυα ἰἰστυτα ἴδυοῖθυσ 

Πότ αὐλατεί. Μιὰ οἱ Ῥββ]}γ. 

ΟΧΧΧΥΙ͂. 7. ρα. ΟΧΥ [1]. 25. 

ἐχολλήϑη τῷ ἐδάφει ἡ “ψυχῆ μου, αὐἀλια- 

γεί εοἷο απίπια πιεα, Ὦ. 6. υαἱἰάε ἀἂπι- 

"πΗἰαλις σαπι. σοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ. 88. 

κεκόλληχκα δὲ ἀντὸν ὥσσερ λέϑῳ κύβον, 

ἐεοΐώγεγο δυΐοτα εἶτα ἔδεὶ, ᾿παῦ δια 

ὑδαβεσαῖα οὑπὶ ἰαρί 6. 200. ΧΙ. 

15. σάρκες δὲ σώματος αὐτοῦ κεκόλλην- 

φαι, οἌττι68 δυΐεση ΠΟΥΡΟΣΙΒ ε͵ι.8 ἐρ-- 

ον 86 ςολιεγεηί. Ῥεαῖα. ΧΕ111. 27. 

ἐχολλήϑη ἡ ψυχή μου ὀείσω σου, Δτιὶ - 

τὰϑ τθ {δὶ αὐλατεί. 8. ΧΕΧΗΤΙ. 

47. ἐκολλήϑη εἰς γῆν ἡ γαστὴρ ὑμῶν, 

αὐλατοὶ ἑεγγα νϑηῦοΥ υαϑῖοσ, ἢ. 6. 

ἀμπιὶ )αοεὶ οοσρὺβ νεβυση. βαΐσω. 

ΟΧΥΊΠΙ. 381. ἐχολλήϑην τοῖς μαρτυρίοες 

σον, αὐΐκανοο ἰαϑπλ Ἱ18 18. Αἀα 6: 

Ααυ. 1 ὅ6τι. ΧΧΧΙ. 2. ἐχολλήϑησαν, 

α ἑεγρο ᾿ἰἸάτα ρεγϑεσμίξ δαπι. Ἰάθπι 
δς ᾿ποοσί. 4ὶ ϑδια. 1. 6. Ααυ. 200. 
ΧΙΧ. 20. -- ΝΠ ΗνῬΒΆΒ. 8 »}}». 

ἑαπρετνε ἐμοῖο. ΤΏτεη. 11. 2. ἐχολλή- 

ϑην (γεὶ, αὐ 41}} γτεςσίία5, ἐκόλλησεν) 
εἷς τὴν γὴν. Αἀὰο Ζδει. ΙΥ̓͂. ὅ. δες. 

οοἃ. ΒατΡ. .-- υἦν σρρτόριπαιο. 

ον. ΧΙ.]. 8. εἴς τοῦ ἑνὸς χολλῶνται, 

805 αἰτετὶ δα ποοτοῖ. --- ἽΣ) οσιδίο.. 

ἄϊο. Ῥε. ΧΧΙΝ. 22. Τηρυεγυπῖ 
νοοὶ Ηεῦγ. οδῦὶ ὩΟΠοποῖΩ, αὔλδενν 
Βαρδὲ 1,ὲ. οδεεγυατε. ϑεουπᾶάυτ 
Οδρρεῖϊυπι πῃ Οτῖς. 8. ῥ. 523. Ἰεχε- 
σΩϊ 5)} Ἴ}» 8 Ὁ» αἀγοΐαγέ, ὕγχε- 

ποτα, "νοὶ ὙνΨ ἔλσαγε, οοἰϊίφατε. ---- 

τς 

᾿ Ἀ» 

Υ2 οὐδο. Ὥειι. ΧΧΙΣ. 90. κολ- 

ληϑήσονται ἐν αὐτῷ «ἄσα; αἱ ἀραὶ, ἱπ- 
ομηιδεπί αἱ Οὕῦπμοβ ἐαρσθοδί 0065. 
Βασυςοῖ. 1. 14. ἐκολλήθη εἰς ἡμᾶς τὰ 
κακὰ, 0011. Πδη. ΙΧ. 11. γι646 εἰ 
ΠΠ. 4. 8 Ἐδάγ. ΤΥ. 90. «ρὸς τὴν ᾿δίαν. 
υναῖκα χολλᾶται, υχοῦῖ δυε αὐλατ.-.- 

γεί. δῖν. ΧΙΧ. 2. ὁ κολλώμενος αόῤναις, 
ςοἷ]. 1 στ. ΥἹ. 16. 

ΚΟ ΔΛΗ, 1. 4. χόλλα, ρέκέίεξη. 
"Ρ2Ἵ» ιυποίωτα, Α4ι. Ὑδεοά. 168. 

ΧΙ,]. 7. τῇ κόλλῃ ἀγαϑόν ἐστιν. δ αἱρ΄. 
εἰμϊεπο δοπμηι ὁεέ : ταεϊϊυβ: δὰ ζςοῦ.-. 



Ἐ ὄλλησις. 20] Κολοβόω. 

ι Σἰυύϊμπεδοποεη Ῥοπαμι δε. Γ'οχ 9. ὅδ. ΧΙΠ]. δ. .--ὄ πὴν Ῥίαοεηία. 
Ἡδρσ. μβαμεῖ ἀυκ5 ποξίοποδ, “μποίν- 
τε, οοπεηέδενγα, εἴ σκέπης, Κευτεπνὶ- 
γῖξ. -α ΙΓ οἰγοίπμα. 168. ΧΕΙ͂Ρ. 

15. ἐν χόλλῃ ἐῤῥύθμισεν αὑτό. ϑιροο- 
ἴδ τοῦτ οὶ δ ]. ΝΟΣ χόλλῃ. ϑουὶ- 
θεσε ἀοθυϊδεοηΐ ἐν γύρῳ. Νύχτα ἴοτ- 
ἴδλεϑε ἰερεηάυμι εδὲ χύχλῳ θὰ 
ἀεϑετα! δος οοπ͵δοΐισα πδὰ ἰο- 

' αυεηᾶϊ. Αὐἀάε Ηετοῦοί. 1]. ᾿. 119. 
4224. 

ΚΟΛΔΗΈΣΙΣ, οοπρίμξεκαίξιο. ῬᾺἽ» 

᾿πποίωγα. ϑγτωγση. ἴεβ. ΧΙ]. 7. δι'ν. 
ΦΧΧν, 14. βες. Οοπρὶ. σίσεις ἀρχὴ 
κολλήσιως, (168 οδῖ ἰηπίοτη οονσία"- ΜΝ ἌΡΡΗΝ 

ΚΟΔΛΥ͂ΡΑ, οοἴἶνγα, ραπὶξ ρατ- 
κε, ρμαπὶς διδοϊπετιοεια, Ἀι 
ὉΠ τιν Ῥίαοεπία μαπ. ΑἹ. 

ἴεν. ΨΊ1Π1. 35. ἔλαβε κολλύραν ἄφυ- 
ς μὸν μίαν, καὶ κολλύραν ἄρτου ἐξ ἐλαΐου 

μίαν, πυταοραὶς οο γτασι Ἀσγτηδτα 
ὍΠΑΤΩ, εἴ ἙΟΙ γταπι Ῥ8}18 εχ οἷδο 
ὭΠδι. ἴῃς, ἴον. ΚΙ]. 19. 0] νἱά. 
Μοπμεῖ ὅγιαμα. 1 ὅδ. ἢ]. 86. Χ. 
4. --.ο “Τῶν ἐογίαξ. Ῥυτησαδοῆ. 

1. ϑδτω. Χ, 8, --- δηῦν, σἰγερίίπν, 

ἐογέα. ϑγηνα. Ζαά, 1]. 138. Μιὰ 
δα Β. 1. βοβατξεπρενγρίυμη. ---- ΟῚ) 

ἰασαπα. Ααηυΐϊα Ἐχοά. ΧΧΊΙΧ. 2. 
ἐ διυϊάδε: πχολλύρα, εἶδος ἄρτου, ἢ ὁ 

Αιχρὸς ἄρτος, ὃν τοῖς «αιδίοις διδόασιν. 
(Εδάδεω ἰεσυμίον ἀρυά ϑοδοὶ. Ατὶ- 
βῖορι. Ῥδς. ν. 198.) ἢ εἶδος πλαχοῦ»- 
τος. Αὐρακεπο ἀδ ὅδεη. δα {ςΠ}!τογάσα 
12». ΝἼΠ]. ς. ὅ. δεῖ ραπὲς διδοϊπετὲ- 
σεις. (οί. Ὠγτυπίυτη ἰπ ΕἼΑΩΤΩ. Ῥ. 
164, εἰ Βαπιϊτεδίυτη ἀς Ῥσδᾶο Ῥβὴ- 
ἴδε. ας. 48. 

ΚΟΔΛΥΡΙΖΏΩ, ἑογίας ραπὲ ζαοῖο. 
“,..}) ΡΙΒ. ρίασεπία ραγο. 41: ϑδτα. 

ΧΠΙ. 6. 8. γυΐϊρ. μέ γαοίαξ φογδεξ- 
πποπίας. 

ΚΟΛΛΥΡΙΟΝ, ἱ. 4. χκολλύρα. 
Ὁ) Ρίυτ. ὄδεοοεϊαία, μωποίμἰ 

γεῖρεῖα. 1 Βερ. ΧΙΝ. 8. 

ΚΟΛΛΥΡΊΣ, ἰάεπι. ΠΣ, οἰδερ. 

το 

4. ϑαῖαὰα. Ψ]Ι. 19. -- ΓΔ.) ΡΙαν. 

Ῥίαρεπία, μα απέηεμης τοβοϊιηί, εἰ 
“μη φμαεὶ οοταϊαἰλα. 4. ϑάτα, ΧΊΠΙ, 7 
6. 8.ὄ 10. [πο. [εν. ΚΙ]. 19. 

ΚΟΛΛΥΡΙΤΗΣ, ἰάσπι, γ᾿, 

ἴαρεπα. ΑἸ. 1 Ῥας. ΧΥ͂]. 8. χολλυρΐ- 
τὴν. ϑοα ρεγιίποὶ ρμοϊπβ ἢδὸ νοχ 
101 δὰ Ἵ29 ἴὴ δηϊθοθα, Ὑ1Δ6 βιργα 

Β, ν. χολλύρα. 1,αχὶο. ΟγΥ}Ὃ ΜΒ. 
Βτειι. κολλυρίτης, ἄρτος ἄζυμος. 
ΚΟΔΟΒΟΚΕΡΚΟΣ, οαμα ηπι- 

ἐαίμε. Ὁ3})» οοπέγαοέμοι, ἀδοιτία- 

ἐωπι. 1ον. ΧΧΤΙ. 923. 
ΚΟΔΟΒΟΡ̓ῬΡΊΝ, βδυὲ δοουπάυχῃ 

Δἰῖοθ κολοβόριν, οσμὲ σωτέμϑ εεὶ παξιιϑ 
ν} ἀμηϊημέης, νοὶ παδὸ τεμέδαίι. 
ΘΛ Υ ουγίνε πιοιότ. ἴον. ΧΧΙ. 

17. υ]ρ. παδὸ ραγύο, 86. ααὶ δεῖ. 
ϑυϊ 48 ψλδηηη, δὶ μωχ ὦ (ουςξ 
ἘΏΠ]οσὶ Μ|96 61}. 5. 1.0. ὙἹ. ο. 90. 
Ρ. 762. θεαᾳ. Ἐδεῖ κολοβὸς, ρανγυῖς 
γαὶ ππιώδως, οἵ ῥὶν, παδιε. 

ΚΟΔΟΒΟΎΤΗΣ, ἀεοωτγίαϊἑο, ἀε- 
Φεοίίο. “νῇ» ἰάοετα. Ααυ. Εχοά. ΥἹ. 

9. ἀσὺ χολοβότητος πνεύματος, Ὅτε 
ἀείεοίδοπε 5ρίτιταα. (ΧΧἧ ὀ γοψυ- 
χία.) Μεῦρυαι ἀθ νεῦρο: ἀεδομγία- 
ἔοηδ ερὶγέία. ἘΠῚ δυΐοτη 1116, χυδη- 
Ὧο ἀεβοϊεμία δρίγίτα βογ1]αθεθ ουγίεο 
οἱ δαυδ εχ ρμασίβ ἰτυποδῖδ ργοῖδ- 
τυαπίυσ. ΨιΔ6 Ὠγυδίαπι ἱπ ΕΤδρτη. 
Ῥ-. 184. Ρ]υίΐατοῦ. ἰῃ ὙΠ Πδιηος- 
τποιΐθ οδρ. 6. Τ'. ΙΥ̓. Ρ. 701. Ἀοίδὶς. 
θολήω ἀσάξωκι καὶ «νεύματος κολο- 

ζ- 
ΚΟΔΟΒΟΧΕΙΡ, »επίϊης τπαμϑ. 

Ὁ τ σωγέμα πιρηιδτ:. ΑἹ. εἰ 

ΤΧΧ ρες. Οοιιρὶ. ἴων. ΧΧΙ. 17. 
Αρυά Ηοϊπιοβίατα νυἱξίοβα χολοβόχειρ 
ἰερίτυν. 
ΚΟΔΟΒΟΏ, ερξο, ἀφοιγίο. δύ» 

» αὐεοϊπάο. ϑγτατα. ΤΒοοά. ρναδοϊπαάο 
ἴς6. ΧΧΥΤΙΙ. 20. -τΥνρ αδότγευϊο, 

ἀεοιγίο. 4 ϑαϑιη. ΤΥ. 19. ἴῃς, πιά. 
ΧΥ͂Ὶ. 16. ἐκολοβώϑη (561. ἡ ψυχὴ 
αὐτοῦ, αυοὰ ὁχΣ Α41}165 νευβίο τὉ- 

νος, 



Κολοκύνϑη. 

α γμεϊεπάύπι εδΐ,) ἀξδομγίαία εεἰ απὲριὰ 
δ. Μῖτγα δς ἱπυδξαίδ Ἰοαπομάὶ 

ταῦο, ου͵π8 βοῆβιβ ἰδηΐατη 6 βουίθ 
ογδίίοηΐβ 80 σϑϊαυΐβ ν γβ8. δεῖ ροῖ- 
αβδῖ: 6 αυΐδυθ δρραγεῖ, βυῦδϑδθα οἱ 
ποϊοπειῃ ἐπα, ἐπιραϊοπέϊις σωπς ἐπ- 
αἀϊσηπαξίοπε οοπ͵εποία ας ἀεερεγαίι- 
οπὲσ. ϑγίήμι. ΤὨδοά. 168. ΧΧΥΤΙΙ. 
490. Αᾳυ. Ζεςἢ. ΧΙ. 8. 1,εχ΄ ΟὙτη} 
Μ5. Βγϑῖμ. χολοβοῦ ἐπικόπτει, ἀχρω- 

ὃ τηριάξει. 
ΚΟΛΟΚΥΝΘΗ, σεομγδέξα. Ῥ» 

γἱοίπδ. Ζοη. Ι΄. 7. 8. 10. 1]. ἃ 
ϑόσέτα Ηερτ. ῥγθίεσ “Θγτγυσὶ ΑΒο- 
Ποθτα αὐυοααδ ἐπίοτργεῖδιαιβ δδί. 
γιάθ 18. γοβδὶν Βοθρ. "δά... ΟὨ τίει. 
ϑοδοίδηυτα μ᾿. 425. 866. . 

ΚΟΔΟΚΥΝΘΙ͂Σ, οὐ 
ΓΊΝΡΕ» Ἰάδω, Βἷυσ. ἴπς. 4 Κορ 

ΙΝ. 390. Οοπέ, ΘΟ]. (ε]ει ἘΒοσγοῦσί. 
6 Τ. 1.Ὁ..402. - : 3 ᾿ μι 

ΚΟΛΠΟΣ, ιδέκπισ, ργειιδεηι, ἰάχα 
αὐτυΐϊέαα, φοὰ σμγυΐίαδ ἣπ υεείε, φια 
αἰϊφμξὰ ἐφοὶρογειρθεφμπιιδ. τυ, λάετην 

ει. ΧΥῚ. ὅδ. δίδωχα τὴν “αἰδίσχην 

μου εἰς τὸν κόλπον σου, 61 Ἀπόϊβανι 
γταθϑῖὴ ἰἢ δίπμηι τὰαυτ, ἢ. 6. ἴῃ (71- 

ρίοσευι ταυτα. Ὠδαῖ. ΧΠΙ. 6. ἡ γυνή 

ὅου, ἡ ἐν τῷ κόλαῳ''σου, Χο ἴμδ, 

αυῶ ἰπ φἰπῶ ἴὰο εβῖ, Ἀ. 6, ἴῃ ἀπι- 

ἃ ρίεχε ἰὰο, ναὶ : ἐἰδὲ οἠδαγίσειηα, ΜλὴΘ 
εἰ εις. ΧΧΥΠ1..δά. δ6. 3. ὅδῃι, 
ΧΙΙ. 8. εἰ οοπῆ. 5ι:ν. ΓΧ, 1. 80 Κ68- 
86}}} Αἄνεσβ, 55. 110). 1. οδρ. 9. 
Ρ. 388. Νυ. ΧΙ. 12. λάβε αὐτοὺς 

᾿Πεἧς τὸν κόλφον σου, ΔΟΟΙΡΘ 1 1}. 8ὶ-. 

πὰ ἴαυχα. (Οομέ. δὰ ἢ. 1]. αυβὸ ἀδ 
Ῥατεμίρυβ, ᾿ΙΡΕσῸ8 ἴῃ βίπι βεβίΑσΘ 
βοἸ 8, αχ.. ̓ ομρο, Υρῖ ο οἱ Ηο- 
χαῖῖο ορϑοσνδαῖ Ἐ]επογυβ δὰ 08}. 1. 

ε 18. μ. 999.. ΡΕ. ΕΧΧΙΠ. 12. ῥατί 

ἀποστρέφεις τὴν χεῖά σον, καὶ τὴν δεξιάν 

σου ἐκ μέσου τοῦ κόλπου σου; ΟὟ ἈΥΘΓ- 

εἰ5 ταδυπι ἄλλη, εἴ ἀοχίργασι [πᾶτ 

ἃ τοϑάϊο βἰπυβ [υἷ" δά χαθῆ Ἰοουχα 

Θυϊάδο εχ ΤΠοοάογείο, υὐ ποίδί 

ἸΚυϑίογυβ, [8 : χόλσος ἐπὶ ϑεοῦ, ὁ τῶν 

ἀγαθῶν ϑησαυός. χεὶρ δὲν’ ἡ ἐνέργεια, 

ἔεθ. ΤΧΥ. 6. ἀνταποδώσω εἰς σὺν χάλι 
ἄον αὑτῶν. τὰς ἁμαρείας, τοιτθαδτα ἐκ 

δἰπιῃ οογμπι 8. ἐρεῖ ρεοοδίαβ. δ 1άς 
δ 
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οοἰοοψηἐλλᾳ. ὦ 

δὲ 7εν. ΧΧΥΧΙΙ. 18. ΤΙνεοῦ; 0.7 
ΧΙΧ. 41. --- Γι» Ῥαϊσένηι. ΕοΘ. 
ΨἹΠΙ. 1. εἷς κόλπον αὐτῶν. “Τιεροτατις 
ΘΡΤΩ 8 ΡΠ ναὶ ὉΠ αυδα δῆς 

εἰ σηϊδοίίἼομοτα Βαρεῖ, χὰ ἴαπιθ 
Ὁ Ἀ. 1. Ῥγογβιιβ εϑξ ἀἸΐθπα. --- 151π' 

ρυρημα. Ῥτον. ΧΧΧ. 4. τίς συνήγα- 
γὲν ἀγέμους ἐν πόλεῳ. 

οἴ16 βυσοράετο ροξυϊξ σἰπς, οἵ αὰλ- 
ὦοιβ βαϊνο βέῃςι, φυοτη ἰθχίυα ᾿05- 
τυϊδΐ, --- Ἰεῖ ἰαοετίις. ποεῖ. εἴ 

ἩΧΧ Ῥρδῖπγ, ΟΣΧΥΠΙ. 6. [εβ.ὄ 
ΧΙΙΧ. 42... οσ Ἡφρῦρτ. ἷἰπ }. 
ΖΈΚΙοΡ. δίπεηι, στεηένης Ὠοῖδξ,, 8 
δε «πιτίοι!, εὐκοαυϊξ, --- ΓΙ,» 

ἀὔθβμν ὅον. ΧΧΙΠΠ. ᾿9. Ἡϊσααοαα 
θρετυπε- ὨΥ γε] ὉΠ. -- Πα» 

ἰεδδε. Ῥτον. ΧΙΧ. 44. ὁ{δεβενο 
ἡπάϊοε Ἰεσογυμς ΓΊΝΟΣ: ϑδεὰ ἔοκ- ᾿ 

(λ88ὲ [τἀ νδγιογαπέ, γθγασα" ΒΚ ἩἸΗ- 
οδξϊοποια γόγυϊ Εορτ. Ἰσπογϑηΐῖθβ.. 
Ιάδιι ναϊέξ ἄς δἱΐοσο Ισοο ρ. ΧΧΨῚ. 
15. ᾿ ΟΟΠἕ αυοαῦθ ποῖδοθι ᾿δΌΡΓΑ 
δα 577: ϑιῖν. ΓΧ. 1. γυναῖκα τοῦ χόλ.- 

φου σου, πιμζέεγοηι, σία ἱδοιῆι ἐξέ αὐ ὸ- 
ἐἰδείπιε οοηγωποία : οοἷ!. Ὠευξ. ΧΙΣΙ. 
6. εὐ Μίοδ, Υ]]. δ. : 
ΚΟΛΠΩΜΑ, ἰάεπι. ρ 7, ἰβότῃ. 

Ααα. εἰ ΧΧ Ἐξοοὶ. ΧΙΠῚ. 18. 
οἵ 15. ᾿ 

- ΚΟΔΥΜΒΑΊΏ, παίο. ἵππῳ» ἰάστα. 

ϑγυιμ. 1ε5. ΧΧΨ, 11. χολυμβῆσαε. 

ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ, ρέδοῖπα. ΤΥ Ὑ» 

ἰάδτη. 9 Βερ. ΧΥΤΙ]. 17. Νελ. 1.1 4. 
Νδῆυμ. 11. 8. Ααυ. ἩΠοοᾶ. 5 ϑάσ,. 
11. 13.8 . [ε8.ὄ ΧΧ]]. 11. ὕδχς. 
11. 5. ϑυϊάα8: χολυμβήϑρα, ὁ κόλυμβος. 
ὁ χόλυμβος δὲ, ὁ τοῦ λουτροῦ. ΟΟΒΗ͂ΕΥ αιλοοὦ 
δα Ἀ.]. εχ ϑβδἰπλββῖο τιοίας Καὶ ὐρίεχιαβ,, 
οἱ [χ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. β 

ΚΟΛΩ͂ΝΑΙ, ἐμηιἶ, αοογυὶ. Ἰλο- 
ὁδατυ9 Ηἰεν. Ρ. 1. Γ1}0. Γ΄. ς. 8. Ρ. 
1091. Ρτο χελῶναι, χυοὰ δε. ΧἼΙ. 
12. βρυᾶ ΠΧ τεθρομάει Ηεδς. 
τὸ ) (αοετηὶ), Ἰεροπάυτα δηβοὶ 

κολῶναι, οὐπὶ δἰγα}}18 Ἰοσυξοη18 ποης 

ἴπ Ἰοσσυ. 
Ῥακηὶ ἸΙΡογίοσα Ἰοἰοσμγοϊδιίομε ἴ8- 



ἸΚολωνὸς.. 

α ἀοεν σκειαρίψαι, οἵ γον Ηδυπανα 
δλιοὲ χεοοῖν 1π|αξ. εἰ βεννῖς, ἱωπεαίκα, 
χῶμα, προ δϑ ἀμ σωρὸς, ἀοεγυν 8, συνονγαῖ- 
γὴ ὥϑωμ, οοἰϊθοίέο ἰαρίάιωπ. Τάετα 
ψαοεῖα πολᾶναι Ργ9. ἐμπονές υϑυνρασὶ 
χπετο (. ς. 1]. 11.811. ΧΙ. 710.) . 
Αροϊ)ουδο δἰθδημθ ορϑεσναῖ. ϑ'. 
τ Ἐν Ἠαογοδῖυ8: κολώνη, τόπος ὑψη- 
λὸς, καὶ ἐἑπανάστημα γῆς βουνοειδές. 

ἘΚΟΛΩΝΟΙ͂Σ, ἰάεξτα αιοα πολώνη, 
δ᾽ ἴοοις αἰίμς, οοἶϊὲε εἴο. Βεραϊυοπαάα 

εϑὶ ἧρες νοχ ϑυτῆσηδοθο, 4υΐ, ἰεβίδ 
ΗϊἸδτοῦγιμο, {εταχι. ΧΙΙΣ. 8. ὑγὸ 
γῆν ἐπ πιαρετῖΣ, Ῥοθϑυϊὶ ἐπ οο- 

ἑομεῖε, νἸἴοθα ῥὑκὸ ἐν κολωνοῦ. Κολμν- 
"οὩϑὴς ἰοριζυν δρυὰ δεῖιοὶ. δὰ Αροὶ]- 
ον. ἈΠοά. Αγρβοῦ. Π. ν. 651. Ζο- 
ΠΆΤΩΒ ἔ,δΧ. οο]. 1230. χολωινὸς, τόκος 
ὑψηλός. Ὑϊὰς αύοσυς .«ϑαϊάδηι. 
ΚΟ ΜΉ, οὐγιᾶ. ἢ» οεγυΐα. 20. 

οΧΥΓΙΪ; 19. λαβών με τῆς χόμης, υὐδὸὶ 
ἐραυ) ροϊιετιζοβ ον} 85 τοδίδφμοσί- 
ἐδ, Ῥνεπόμάδενε οεγυδενι αἴδομγι, ας 

ὀώμα; το τπογὰ ἔσο, 
ἀδ βΒέηδα ἰππξιπι 50 ΠΟ ῊΣ, υἱὰ- 
συπέ. ας 57. Μία. ὅον. ΧΧΧΥΊΤΗ. 

32. ἕσεερον ἰφὶ͵ χέμης αὐτοῦ, ΗρΡκε. 
"2. χ». φῃρες Εἰς ἐμ. Μαιαι 

ΔΜΡΕΤ 
ὁ «ἡ δ..}. Ῥ. 7: Ἰερενθ χβαυφὴς δυμῆρ, 
4ποά εἰΐδει ΗΘ ρ τ. πιεῖ 5 σϑηθεαξ, 
ΑἹ ἰορχαῖυν 2)» τ ἀράυοσδίυς ἃ 

Τ᾽ Νοχιο ἕαπιθῃ τε κόμης 

ἰ. ἴπ οὐ Θιχὶ, οὐδοτναῖ, οὐηιης μὴ δ 
ἜΣ ἢϊο ργιαείαπέλαηε ζωϊροτίε, οι 
δος διρπκιύταο δς αἀἰυΐμπηι γυδίοαε 
ἀκρρεῖϊας, χαὶ οσπξεῖς ἰεχφοπάσι 
γεὶ γωῆς νεῖ οποδομῆς. ϑεὰ εἱ αὐ 
τριξαιμσον, ἰερέτε τπβ ει χόρας αὖ. 
φοῦ γεϊ- . ϑιδε : Κόρη. ἐν ̓ Ιὼβ ὁ 
χύριές. χαὶ ἔσαστρον τὸν ἀστέρα ἐπὶ κόμης 
αὐτοῦ ἄξως αὐτόν. κόμην τὴν ὑπερβολὴν 
τῆς λάμψεως λύγει, χαὶ τὴν εὑπρόσειαν. 

“(108 Κομέζομαι. 

ῳρέχ;... οὐσυΐ. Ἰουνο, ΧΙ͂Χ, 27.. 

Βεὰ τδὶ Ῥοευ δά δ Ῥετέμπεϊο Γ 
δαῆτ' νἱἀθεαν.᾿ Νυα γὴν 8 Ρ6Υ͂ πιὲ- 
ἰουγυπίατα, οαρίδοε οαριίε εἰρτάβοινα 
Ῥοίεϑί. --- ΝΏ, ἔατα. ἘΣ. ΧΧΙ͂Ρ. 

93. --- »Ὲ Νιπι. ΥἹ1. δ. Ἐσερὶ. 

ΧΗΙΝ. Φ0.---- Ψιἀ6 ΔΗδὶ 8. ον ψοδμα 
ΦΚΟΜΙΔΗΠ, }ὲν πρηῖδ, 0ρ- 

»1τὯ0. 4 Μδοο. 11]. 1. Ζοπαγαβ Ἰαχ. 
οοἷ. 1948. κομιδῆ, ἀντὶ τοῦ λίαν ἢ παν» 
τέλῶς. 116 αὐοχιθ ϑαϊάβηη 8. ἢ. δ. 

ΚΟΜΙΖΩ, 72γο, ρογίο, αοοϊρίο, 
αἥετο. δ )7γν Ομαϊὰ. Αρβμεὶ. ὁ 52,., 

ἀερογίο. Ἐὰν. ΥἹ. 5.----νν  ΗἰρΆ. 
ἃ Ὅν» ἐγίριο. ἴης. 1 β'δ. ΧΧΧ. 18. 

θ᾽ 

. ἐκαμύφατο, υδὶ γεομρεγαγε Ὠοῖδξ. --- 

δὼ)» ξτο, ροτίο. Ἐξεοι. ΧΥῚ. δ1. 

κόμα! βάσανον, μῆς ογυοἰβειη, 
Φοι : δή ραναης. ν ὰθ εἴ ν. ὅ8. δ7. 
Ῥταεῖετει ἱερίττν 1 ὅδπι. Π]. 42. 566. 
Ὀοὰ. ΑἸεχ. υἱοὶ τάπιοι Ἰεσείο ἐκόμεζον 
θεῖσα οοΐ, δὸ τοροποηάστῃ ἐ οὗ, 
'ο 6. ὡά᾽ οὐπδιδέέμηε ἐἰδοϊδιιν! ἱμοιέα- 
Τηπὲ ΠΟ Ὁ ἐργιὶ. Ὑιᾶδ ᾿0Ὶ1 ναῦν. 
ἔεσι. ἜοΡ. ΤΧ. 1. χόβωσα! μοι νὸ ἀργὺ- 
ρον; " αοσίρίαθ.. ῬΙῸ γῖ8 ἈΓβΕπΝ 
8 Ἐρᾶν, ΓΝ. δ. τῷ βασιλεῖ κομ!ξουδι 
ψάντα, ταὶ οτπία αἤενωπέ. 83. Ἐπ. 
ἘΚ. 80. κομίσαι τὸν νόριον Μωυσῇ, αἱ 
αἰεγνεὶ Ἰεβετα Μοαὶβ. 18 εξ ν. 40. 
ἘΡ1Ὶ Ηθθε. Χ Ὁ} Νεδοιι. Νὶ ΠΙ. 1. 

4. τεβροηᾶεί. ϑ6ρ. ΧΥΤΙ]. 21. ϑὃυ- 
μμάματος ἐξιλασμὸν κομίσας, ϑυβῆτυβ 
Ῥτορ ἐϊδι!οηθσα αἤέτεπε. Ηδφογοἢ. 
κομίζων, βασνάφων, ἐ ἐπιφέρων 

ΚΟΜΙΖΟΜΑΙ ἼΠο Ὲ περοτίο, γεσὶ» 
Ρίο, αοοΐρίο. ΠΡ αοοὶρίο. Οεπεα. 

ΧΧΧΥΤΙΙ. 20. χομίσασϑαι «αρὰ τῆς 
γυναικὸς φὸν ἀῤῥαβῶνα, υϊ τεοϊρετεί 
Ρἰστιαβ ἃ ταυ]ΐετε. Ε]οβ. 11. 9. κομμοῦ- 
μωω τὸν αἶτόν μου κα ὥραν αὐτοῦ, τὸ- 

ἔγυτοθπίθαπι τυθυ τὰ ἰδ ΡΟΣΘ 
β6ο. ΤΒοοά, ον. ΧΧΥΊῚΙ. 18. κομΐ- 
σονται. --- δ}. ΑἸ]. 1μν. ΧΧ. 17. 

ἁμαρτίαν κομιοῦνται; »εοοαίιμη ἔξεγεπέ, 
Β. 6. Ῥϑοῦδ ραπαπι δυδίἐπεδειπί. ---- 
ἽἼΔΥ» τέσυιο, οοἷο. ἴῃ. 706. ΧΧΊΙΙΠΙ. 

φῦς- 
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α ἴ. καὶ οὗ μὴ κομεδῶδε βοο. οὐὰ. Βδοὶϊ. 
ψεῦῦα ἤφς ματγιίπι οὔδουσα δυηῖ, 
Ῥαγθα ΗθΡτ. ἢυο ταοᾶο σοποὶ αὶ 
Ῥοββυηΐ. Βδοία ᾿ἴδαυε ϑδοβαγέθη- 
θενρίιθ δὰ ἢ. ]. Ἰεχζοιάυμι εχ ἰβε- 
χαϑί : χαὶ οὐχ ὀμεῖσϑε βῖνα χαὶ μὴ ὀμῇσ- 
94, ΠΟΙ ΌΓΑΓΘ 80. Ῥ6Ρ ἀΘαϑῖΓΟΒ 
αορυτη δηϊθτηασυμι, υἱ Γαδ πυῦ 
ως νεῦρα δὰ απίθοεδδπίία δ 51 

ΔΨ Σν 406 οοπ)εοξυγά εδὲ αἄτηο- 

ὃ ἀυπι ῥργορ 0 1}15. Νϑηι Ἰυγαταθπίατα 
68 Ῥδγ8 οὐ]ΐιι8 αν]. ---- -ῦν: 

ἀεεοῖο. Ῥα. ΧΧΧΙ͂Χ. 21. (ΧΙ, 16.) 
χομισάσϑωσαν. Γιερσονιπὶ νυν δυΐ 

ΒΘΟΠ στὴ 41108 5), υἱ ἴῃ ἰοοο 
ῬΑΓΆ]16Ϊο Ἰοχίτιν. Τοῦ. 11. 14. κο- 
μίζου αὐτὴν, ἀαοοῖρε ᾿ἰἸατα. ΨΜΊ46 δὲ ν.- 
1δ. 1 Μαος. ΧΙΠ. 57. τὸν στέφανον 
τὸν χρυσοῦν χεκομίσμεϑδα, σοτόπδηι δ- 
τϑδῖα σοοερίπη. Οοηΐ. 9 Ρείτ. . 4. 

ς ᾧ Μδος. Ν7ἼΠ]. 1]. «αρ᾿ αὐτοῦ ταῦτα 
σάλιν ἐλαίζω χομίσασϑγαι, 80 1110 δες 
ΣΌΣΒΌΒ ΒΡΘΙῸ 26 αοσθρέμγμηι 68Β6. 
αὶ δος. Ι1. 29. ἵνα ἐν τῷ ἐλέει σὺν 
φτοῖ; ἀδελφοῖς σου κομώσωμαΐ σε, αἱ ἴῃ 
1116 τηϊδϑογαϊϊομθ συ ἔγαί συ τυϊΐπ 
[6 γεοξρίαηι. (οι, Ηεδε. ΧΙ. 10. οέ 
δὰ ᾿.. 1. Ἀδρβδὶ! Απποῖ. Ροϊγθ. Ῥ. 
679. 9 Μδος. 111. 88. «τὸν ἄξων τεῆς 
δυσσεβείας ἐχομίσατο (ωσϑὺν, αϊρτιανι 

ὦ Ἰγρρϊοἰαῖδ γχερογίαυϊξ ταργοθάεξχη. 
Οοπίον 2 Ρείς. 11. 13. εἰ ΑἹρετα δά 
1 Ῥοῖσ, [ἴ. 9. Ρ. 454. ξεα. 39 Μδςολρ. 
Χ, 1. τὸ μὲν ῥερὸν ἐκομίσαντο καὶ τὴν πό- 
λιν, τοι υσ αὐΐάσδηι σεσερογμπέ οἱ 
ὈΓΌΘΩΏ. ' 

" ΚΟΜΜΑ, δέρηιοη, ἐποίδμηι, Ἰΐθυα 
δ πεῆι ἩΜΠΗ͂ΠΟ ΡΕΤΟ 580 ἐπιργεδειρη, 
πιοπεία. 1 Μαος. ΧΥ͂. 6. ἐπέτρεψά 
σου ποιῆσαι κόμμα ἴδιον, νόμισμα τῇ χώρᾳ 

4 σου, Ῥετταϊεδὶ Εἰ ἔδοο τ νποπείαηι ὑτο- 
Ῥτίδιῃ, παυζηΐδτωα τε ρίοηϊ ἴδ. 

ΚΟΜΠΟΣ, Ζαξέις, δερεγδέα. ἘΙᾺ. 
ΧΥῚ. 4. τοῖς τῶν ἀπειραγάϑων κόμαος 
ἐπαρϑέντες, ΘΟΓΏΠ αὐδ81, αυἱ πυ]]υτὰ 
Ὀεποβοίυτη δοοθροσιηΐ, ταυ]ο γαδέω 
εἰαῖ!. Ἡδεγςοῖ. χόμσοις, ὑπερηφανίαις. 
ϑὲς δηΐπὶ Ἰερεπάυμη νἱάἀδίυς ῥχὸ 
ὑπερηφάνοις. 8 Μδος. ΥΙ. δ. ἀδ ϑεη- 
ὩΔΟΠοσῖρθο: βαρία λαλοῦντα κόμπῳ καὶ 

΄ 
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ϑράφει, ἄπτα ἰοσυδῃίεη; δαρεγδέα εἰ 
δυάδοία. ϑαϊίδδ: κόμπος, ἀλαζονεῖα, ᾿ 
ὅσαρσις. 

ΚΟ ΝΔΥ, ροοσμίμηι, οσαἰδς, δεψρῆεις. 
γ 5.» φεγρλως, οταίετ. σευ. ΧΕΙ͂Νν. 

4. (ΟὉΪ νά. Μοπθ..) 12. 16. 17. --- 
Ὁ» οαἴὰε. ἴε5. 1,1. 17. (Οἱ ἀπε 
ὙΘΓΒΙΟΠ65 ΠΟΑΙ ΠΘγη) εἰ 99. ϑδυϊάα5 
οἱ [οχ. Οὐ ΜΆ. Βγετα. Κόνδυ, 
φ«οτήριον. Ο088. ἰπ Οοἰδίουςἢ. Κόνον;» 
ποτήριον βασιλικόν. Ηδδγοδιι: Κόνδυ, 

ποτήριον βαρβαρικὸν, (εχ ΡΟ] υοα Ῥετ- ἐ 
δίσυη, οἱ ὁσ Αἰῆρηφο ᾿ϑδίβειςσυση, 
αυοά οοἰγἶαθ ἄθοθτι σδρουῖτ.) χυμν- 
βίον. Αἀ χυεῖ ἸΙοουπ Εα. Βεσιιδσάνβ 
ποΐρ ΜϑίΑ: 4. οαυμς, οοἰΐμηι, οεἰ ἃ 
οὐαἰαίεγα, χε. γλύμμα. Ναπι ΔΑγαὄ. 

ΟΆΕΞ μέταπιηιε δἰρηΐβοαί, υεῖ 
,ε ράοτε, ἐκοαυατε εἰ οαἰαγε. ἸΚοί- 
λωμα Ῥοϊϊμα. Κεῖ ἀεπέφμε α ἥόγηια 

γοίμπάα, παπὶ οδἱ ἀα λιν 3. Ῥετνεὶς 

ἑάεηι, φιοά Ογαοο 1αἰΐπεσεε αχύφος, κα 
α σχύψω, ὶ. 6. σκάψω, σκάπτω. Κ 6. 
478. Διλεηαως, δὲ οοπείας ζόγπια 
δια ογδἑοματὶ, Ὑιὰδ εἰ Ἀεϊδηαι 1)168. 
Μίδςδ]]. Ῥ. 1. Ρ. 918. 564. 8ς ϑίαγς. 
ἂς 14]. Μαςαά. μ. 91. 
᾿ς ΚΟΝΔΥΛΙΖΩ, ριρη οσαο, πο- 
ὧοε ἀἐρίίογιρη ἐπ προ. Αταοα 1]. 7. 
ἐχονδύλιζον εἰς κεφαλὰς πτωχῶν, πού οδ 
ἀϊκιταπι ἱπδὶ ἴπ σδρῖτα 
Ῥδυρεγυχη, 8. ρυβηο μετουεθδης ὲ 
ςΑριὰ ρδυρεσα. [ἢ ἴεχαι ἩεὮΣ. 
ΠῚ] ῥσὸ Βος γεσρο Ἰεσίευν. Ὑ]ά6- 
ἴυγ (ΑπλθῺ οἸ τα ἴῃ ζοχίι 1586 ἢ), 

οὐαΐϑβυσῃ ΟἿ βὲυ]υάίποπι Ὦ. γος β 
συμ βοαυθηίὶ γ12.. Ν πὶ ΘΓ αιο- 

406 Ἔχργαβεῖς, Ὠστιβῖο καὶ ἐχονδύλεζαν 
ΤΩΘΤΌ τη βοθο οι 6666 νἱά δίς. Ο]068. 
ΜΆ. ἴῃ Ῥγορδ. εἱ Ηδεγοδῖπα : ἐχον- 
δύλιζον, ἔτυπτον τοῖς κονδύλοις, τουτέσειν 
«τοῖς δαχεύλοις. 11 εἰ Ο]ο85. Μ5. ἴῃ 
ῬτΟΡΆ,, πἰδὶ αυοὰ νἱοδα 10] Ἰεραῦις 
ἐχονδήλιζον, εἰ χονδήλως. δ 88 ΕΌΑΓΩ 
ἐχονδύλιζον ἱπξεγρχείδίιν τος δαχεύλος 
ἔχοτειν, ΠΕΒΥ ΓΒ 8115 κονδυλίζει εχ- 
Ῥοηϊξ κολαφίξε.. (οηξ. Το. Μαρ. 
γ. χονδυλίζω, εἰ Ῥο]]υοεπι 15. ΥῊΙ. 
ς. 7. κεριὰ. 76. Ῥχγείῖοσοδ ἰεριῖυῦ 
Μαὶ. 111. 5. υδὶ Βος νοοδθυϊυπὶ ἂς 
γὶ ᾿ 
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α ῦο τι ΑἸαχαπάγπιθβ. γε Ἐευΐ. ΧΧΥΨΙΙ. 2. 4. χοινάφις κονίς. 
Βαδγάειι Οοκατηοηΐ. δὰ ἢ. 1. εἴ ΕἾ8- 
εἰσὶ Ρσχοΐυδα. ἀ6 ψοσε. σσ. Ρ. 189. 

ΚΟΝΔΥΔΙΣΜΟΙ͂Σ, ἐοίμς Ῥπρειο ἴη- 
σπσεμς, ἴξ. τοεῖδρθοσίοα οοπέμπιείἑα. 
Ὁ ἽΛ Ρίαγ. οοπυϊοία. ϑορἈ. 11. 

8. ἰ 
ΚΟΝΙΆ, ρεηίνὶε, οἰκὶς, ἴἴ, οαἷκ. "ἡ ) 

Ῥαγῖ. λαδίδαπε, ἀοοοῖα. Ποῦ. ΧΧΥΊΤΙ]. 
4. Τερετυοῖ Ὕ). -- 90. δοίάμηε, 

ὃ 3 γηεμηε. 500. ΧΧΧΥΤΙ]. 838. χέχυται 
δὲ ὥσεερ γῇ κονία, υἱὶ ἴλΙηθῃ ῬΤῸ κονία 
Ἰορεπάπτα δδὲ χωνία 6δχ δϑηϊθηζία 
Οτδδὶὶ Ῥχοϊοῦ. τὰ ΕΧΧ [π|τ. ΤΟΙ͂Ν. 
ο. 4. δ. 2. ἀπε ἴδιωθῃ σαἱῃὶ ἴῃ πος 
γοίεσαμα σοΏβθηβια που Νξ ̓ σοῦ 6 01118. 
γυϊσαῖυα Βαρϑῖ: φκαπάο μεπαεδαΐξωτ 
»αΐυιϊς ἐπ ἰεγτα. (εεϊοσυσα ὈΥῸ 1. 

τεσ 5, εἰ δέ βου ρίοσίβ βδοῦὶ που 
ἀρ ὧς ἴροῦ ἀπρωείο Ἔχρβοδίυσ, 

ε ἴδ αἱ δὰ γϑᾶ. ογν μοι, αὐδπὶ δὰ 
ῬᾺΔ τείειτι ἀερεδῖ. --- Ὑ οαἰς 

Ῥεαϊ ΧΧΥΤῚ]. 2. Ατηοβ 1]. 1. 1εχ. 
ΟΥὐτ}}} ΜΒ. χονία, ἡ λευκασία. 
ΚΟΝΤᾺ ΛΕΠΤΙΤΉΗ,, ρμίυὶ; ἐεπιιὰδ. 

ἽΣ ὩΣΝν» ἐαρίἀθε οαἰοίδ. 168. 
ΧΧΥΤΙ 9. 
ΚΟΝΙΑΖΟΜΑΙ, ρμωΐνεγε οοπϑρετ- 

807. ἡ) Ὧν ΓΙ δ» ἔσγγα διρεν 
οσρεὶ ἐ7ι5. Θϑγτατοδο. ἃ ὅβδτα. 1. 9. 

ἀ κεχομασμάνος. --- ΣΕ δ 

πιρίϊον οομέεπέϊοπωπι 8. τίσοσα. Ῥτον. 
ΧΧΙ. 9. χεχονιασμένος μιτὰ ἀδικίας, 
ἸΠ]Ό50 814 Ἰδπαυδτη. Ῥαΐνοτα σοηϑρογ- 
δα8. [6 ΒΙοἾ.8. ϑ6α Ἰορτοιν ΤΡ] : 
ε' χεχοριασμάνοις (50. . οἰχήμασι) μετὰ 
ἀδιχίας, ἴῃ οομοδδνὶ οδἱο οράιυοίο 
βαθίίασε δρυαπἀδηΐεσα ἱπἰτιδέβ ραστίδ : 
δὶ ᾿ἴδαμθ μετ’ ἀδικίας τεϑροπαεί 
Ηεδν. ΘΛ) Ἴ}» εἴ ὑσὸ γὴν ἰμίεσ- 

ε Ῥτεΐδιη οροσῖεϊ Βαβριυιῖθβθ ποσῖθη ἀ6- 
τιγαῖυση, γε] ματος ρίαη 4 σοσρο 
Ἵ3Ὁ. οαἶοε ἀεαίδαγε. ᾿ 

ΚΟΝΙΆΑΜΑ, ορὲϑ αἰδανγέμης 8. τὰ 
φιοά οαἶοε ἀεαίδαίμηι ἐδ. 7) 

Βα] ἃ. σα». ἴλη. Ν. 5. 
ΚΟΝΙΑΏ, ἀεαῖδο. “γ) 2, ἰάειι. 

ψυΐϊρ. οαἴοε ἰευϊραδὶ;. 
ΚΟΝΙΖΟΜΑΙ, ἐπ ρείσεγε . υοἶσον, 

ἧς. ἱκοίονυ. ϑοϊθηϊ δπῖπι 1ξ, αυἱ }υο- 7 
ἰαπίωγ, ἰπ ρυϊνεγε νοϊυϊατι. ΓΝ 

ἸΝ Ὁ.» ἰεγγα φιρεν σαρωΐ ἐλμς. 
ϑγταμ. 3: ὅδε. 1. 3. χεχονσμένος, μδὶ 
ΨΘΣῸ γΟΓΔ ἰθοίίο χεχομασμένος 6886 ΥἹ- 

(Δᾳ 
ΧΧΧΙΙ. 424. ἐχονίζετο. ἸὈϊα. ν. 29. 
ἐχονίετο. 

ΚΟΝΙΟΡΤΟΙ͂Σ, ρμένϊε. γι» 1Ἰάδθῃι. 

Ἐχοὰ. ΙΧ. 9. θεους. ΧΧΝΤΠ. 24. 
ἴεβ. Υ. 24. εἰ 4ἰ10]. -- ΠΡῚΝ ἰάδπι. 

ὕδηε. 111. 6. -τ ἼΩΓ, ἰκέμ. [68 

Χ. 6. -- γὴν. δίωπια.᾿ 100. ΧΧΙ. 
18. --- ΡὉ» ἐαδεξ. 168. 111. 28. Νου- 

π0}}18 νἱάἀσηίιτ Ἰερίδϑ6 (.Ἵ βεὰ γ᾽ Ὁ: 

Μιοδιαδῖ6 ΒΙ0]. ΟΥ. ΧΙΝ. 109. οο- 

τε Ασαρ. '--- ἢ 2700 ρκέυΐε, αἰ Ῥατιοία 
Βα ]ϊοεῖς ΡΏ» (011. Υ'΄. 84, -- ἂὀν 

Ομαϊά, ρίωπια. Ὅδη. 11. 856. ΨΙάς 
δοδυϊοηδι Ορεσα Μίποσα ". 821. 
- Ἐν ρεΐυδ. Ὥρκαϊ. ΙΧ. 21. 

Τγεη. ΠῚ. 99. υδὶ υοαυα ἴῃς. 

3" 

κονιορτὸς Βαρεί. --- "ἘΩἽ» Ἐπγιε. ᾿ 

πῆς. 90». ΧΧΥΪΙ. 21. ὡς κονιορτός. 
[κ1π Ηρχαρὶῖβ. βεά μας νεῦρα ΠῸᾺ 
Ῥεγέποηϊ δὰ ὩΣ» Ομ θπξ ΡῸο"- 

(ἴὰ 8 ΒοΒο]οη οχ 4}118 Ἰοςῖ5 ἃ ΠΌΤΑΣΙΟ 
Ῥοβῖ δοα θα ἽΝ») εἰ αδγορίει εδέ, 

δ ἀϊαπι, ουἱ πἰ 81} ἱπ ἰοχία Ηθδτ. 
τεβροπάει.-- ΜῈ νῦ, ἀρπιόπ. ἃ Ἄδερ. 

ΙΧ. 17. εἶδε τὸν κονιορτὸν ἰηοὺ κ᾿ τ΄ λ.. 
1ὰ Οομρὶ. χϑοῖλιι8 ἔοσίδϑθοθ ὄχλον Ϊ6- 
κἰυγ. ϑδεὰ γεςορίδ Ἰοςῖο αυοαὰθ 
ἀεοίδπάϊι Ῥοϊεβί, δ᾽ κονιορτὸς (6 »εϊ- 
ϑεγῈ αὖ ἀρπιῖπο οχοίαίο ΘΧΡ]ϊοοζαΓ. 

ΚΟΝΙΟΡΤΟΙΣ ᾿ΑΠΟ' ΤΡΟΧΟΥ͂", 

»υϊοῖΣ ἀξ τοία. [)Ἵ [1 δν» »εϊυὶς ἐε- 

μὲ, ἴε8. ΧΧΙΧ, δ. 

ΚΟ ΝΙΣ, [1ἀδῃ:. ἽΒν. ἰάδιλ. 

Τ4 



αῷ 

Κόντος. 

Φ Ῥρδμι. ΧΧΙ. 84. Ιἀοῖ 

ζοὉ. ΧΙ,. 8. Ηεσγρῖα.. κόνς, σνίφρα, 
σποδός. ᾿ς πὸ ὲ Φ κὐϑὸ 

- ΚΟΊΝΤΟΣ, ορνέμδ, ξαδία.͵ ΥΤῚ, 56- 

ἐἰα.. 1 ϑατα. ΧΥῚΤ].. 7, - τὴ 

οἶψρξιν. Ἐς. ἌΧΧΤΧ. 9. --- κγθἡ» 

ἕαποεα, καεία. ᾿Αχὰ Νυ. ΧΧΨΡ. 
7. χῶτον. ΗδογςοΒ. Κύντος, δόρυ. 9 ᾿ 
᾿ ᾿ΚΟΊΝΥΖΑ, οοηψεσα, κενδα χωάσηι, 
ωὠξέϊοα. ἼΒ᾽Ὁ. ραΐδιγειδ. ἴε8. ΕὟ. 

δ 18: -- »Χυ,» σεργείηα. Ααυ]α 

ΤΒοοά. 68. ΠΟΥ͂. 18. κονύζης, Ὁ 
Υἱάς Μσηϊξ. Η! το ύσσιβ : ἘπΈ ἀτι- 
ἐεπε χκόνυζα λαγδα υἱϊὲδδίπια δἰ αἸπαγα, 
οὐονέδφμε ρμεερεῖϊπιὶ., ἘΠΘεγοἾ. χόνυζα, 
βοτάνη ἄφυλλος. τινὸς δὲ φυτόν τ εὔφυλ- 
λον ἱχανῶς, διὸ καὶ στιβάδας ἐξ αὐτοῦ 
ἐκοίουν. ἔστι δὲ ὅτε ἐν ταῖς στέγαις ἐσί- 
βαλον ἐξ αὐτῆς ἀντὶ ὠλένων. (ϑαἸ τα βῖυΒ 
Εχογο. Ρ]Ἰη. Ρ. 12975. Ἰεσίξ σωλήνων. 

ς ϑορίηρίαθ᾽ δυΐδηῃ, “οὗ αυΐάδαι τας- 
πε, Ἰθσρειημυτα οαπρεί. καλάμων.) καὶ 
ἐσὶ τὰ δαρώματα (ϑϑαϊτααβίυβ 'ζεγυπι 
ΤΟΥ ἐς, οἱ ἱπιογβεσῖς αὐεεέασι" μος 
τηοῦο : ἐχρῶντο δὲ ταὶ ἐπὶ τὰ σαρώμα- 

΄φσα.). ῬΊυτα ἦ6 1] γἱἀδ αρυά Ὠϊοκ: 
οοὐϊάθι 141. 11]. ς. 86. ΄ 

ΜΚΟΠΑ ΖΩ, ςε8δ0, φμέεδοα, ἀερῖπο, 
ϑ66ο. . Η!ΡΒ. 8 δ τν ἑποὶρίο. 

Ἦοεβ. ΝΠ]. 10. χοσιάδουσι μικρὰ σοῦ 
ἁ χρίειν βασιλέα, οοδεαδιπὲ Ῥδυϊυϊατη 

ππρελρ τορεπι, Τερετυπὶ γ07}, ἃ 
ἈΠ. ἦῃάε ἰὰ Ο]ο88. ΜΆ. ἴῃ Ῥχορῇ. 
κοπιάσουσιν, παύσονται. ----. 7» ΟΕ350. 

να. ΧΧ, 98. ὉΡ1 οὶ εϑίρίδρο, δ: ὁ 
ϑίπεγα ργοίδεη ροηππίέοτο. Ἡπίῃ. 1. 
18. Απιοβ ὟἾἼ]. δ. Ὑδοοά. 50}. ΠῚ. 
17. Οἱ λοιποὶ ἘΖεςὶ. 11. 7. υδἱ ψυ]ρ. 
φαϊεξοάηί. -- ΒΓ, ἀοῖοο. Ἡροϑ. 

ὙΠ. 10. 86. ὈηΓ1, Ατδῖ. (Κ ἀξξω 
ποῖδί, αυοηῖι6 ἡΠΩΠΟΤΕ, τιογαγὶ ἸῺ 1. 
ΑτὰΡ. γι8Ὰ6 ϑοἢυϊδηβίυτα δα τον. 
ΧΧΥ]. 7. Ηϊης δυὶς νοοῖ δρυὰ 
ϑυτήχω. ]. ς. μένειν, οἴ δρυά ΤὨΡΟά. 
διαλείπειν ΤεΒθ ΟΠ αΕί. ---- "5, ἐταν- 

ὅδοο, αγόδοῦ. ΤΙΧΧ Ξος. οὐἥ, (οίοῃ. 
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σεη. ΝἼΠ1]. 13... κεκόθακην; ἄδοϊ εὐ 
βίωθ ἀυϊῆο διβ [πἰοτρνοῦδ.. ἔῃ οὐ 
βοπι. Ἰερίξαν ἐξέλεπιν. --- ἔν, 3} ἀεέΐο 

ἄον. 1 ϑδτα, ΧΙΡ. 81. ἐκόπασεν ὃ λαὸς 
σφόδρα. ϑεαὰ ἐχόπασιν ἴθ] οεὶ Ἰοσεῖσ 7 
υἱτίοδδ, δος σροποπατη ἐκοκίασε. ----- 
"το ΡΒ. ἀδεῖπο. 2 ϑδτα. Χ]Π. 590. 

ἐχύπασε τὺ «νεῦλα τοῦ βααλλέως ἐγλϑεν, 
ἀεεϊπεδαὲ ϑρϊτῖτα5 τορὶβ εατοάλ Τια 
Βιοϊίμα, βορὰ σβαὶε, δ φυάᾷ, νἱώρω 
Γ9 10], δοϊϊοιδε εαρείογε, ἀφείάςγο 

ἑεπεγὶ ποῖδε,. ᾽ξ αὐοοὸ Βἷς φυσοάτιό 
Ισθο ἐκόπασε γϑρομειάσης 68,8, ἐκα- 
πίοσε. - αὐ} δ πον ἀρεγπο. ες 

ΧΙΝ. 21. χόσασον διὰ τὸ ὄνομά σοῦ, 
σεσα Ῥτορίδυ' ποιπθῃ ἴα. Ῥοϑέ 
κόσασον ἴα ἀὐδιο ἢ. 1. κυ  ἔε- 
βεπαιν 6βῖ Τὴν ὀργήν δου! ΟὈΠΕΥ 
ἄνηοα 11. δ. οἐ δ. ΧΕΨΙΠ. 10. 
Ηδεεγοΐ. χόπασον, ἡσύχασον. ---- ὟΝ» 

ἑαῆρο. ᾿8 δαῖτα. ΧΧΙ]Π. Ὑ. υδὲ ὑτο 
κοπάσει, ᾳαοα Βεαρεΐ οςοα, ΑἸοχ., πὸ- 
ΘΕΒΒΑΣΊΟ 'ΣΕροποη στη εβξ- χοφιάσει. 
Ιάοτα νπ]οί ἴθ. 6 ν. 10. --- Ὁ 99» 

ΝΙΡΒ. ἐγιδοόδοο. Ἐσοοῖ. Χ]1,111. 10. 
χοπάσουσιν ἀπὺ τῶν ἁμαρτιῶν αὑτῶν, 
οὐφδαδεπέ ἃ Ῥϑοοβίίβ βι.18. Ῥοβασγισξ 
Ομ θΟαΊ 6 ἢ8Β Ὀσο.. δηϊθοθοπίβ. ---- 
ἽΧὮ) ΝΙΡΒ. οολίδεον. Νυμ. ΧΥ͂Ὶ. 

48. 50. ᾿Ῥβαϊγα. ΟΥ̓, 80.. ἐκότασεν ἡ 
ϑραῦσιρ, οὐδδαδαὲ Ἀ]αρα. --τϑ: 

ΤΌΘ, Καὶ εἰ ΗΙΡΒ. αβῖῆο.. Δι. 

Ομδπηΐ. 11. 17. 1. 6. χοτάσῃ, οδεεεῖ: 
τοπδέέαί. ϑεύταο 1601 οϑὺ ἂς ἀδα “ε ἐπ- 
οἶϊπαπέε ὧδ Ὀεδρογαδοδηΐρ.- ---- Ὁ)» 
ἔευον, Ὅεη. ΨΊΠ. 8. κεχύσαχ τὸ ὕδωρ ς 
ἀσὺ τῆς γῆς, σεδοαυὶϊ αὐηαᾶ ἃ ἴοττα. 
Ἡ εγοῖ.. κεχόπαχεν, ἐπαύσατο:--- 0). 

ἀεείάεο, δράον. Οετεβ. ΨΊΠ. 1. ἐκός- 
“ασε τὸ ὕδωρ, οεδδαδαΐ αηυὰ. Ἡογ ἢ. 
ἐκόπασεν, ἐπαύσατο. ἘΞιῃ. 1]. 1. ἐχόχα.- 
σεν ὁ βασιλέὺς τοῦ ϑυμοῦ, οδεϑαδαΐ τὸ 
αὖ ἴγα, 8. ἵγα τερὶξ ξεδαδαέμγ. Βα Όλτ- 
[6]ερεῃήυτῃ οοὲ ἀπὸ, ηυοὰ δἀάϊξων 
Εβιῃ. ΝἼΙ. 10. Ροϊοσβϑῃξ δἰίδτα αϊ- 
ΟΟΓΘ: ἐκόπασεν ὃ ϑυμός. ὨςϊζυΓ χο- 
πάζειν τλαχίτηθ ἀθ ὑεπέο, οι πιοῖἰξ.- 



ἘΚ οανμΐζω. 

α ἔων, πὲ αραὰ Βοτοῖσι. ΥΙ1. 19. υἱν 
νἱάς Ὀφαβεπηρ. εἰ αϊοκφο. --- 
ὍΡζ'᾿» 4μβεβοο. 704. ΧΙΥ. ..͵ ἡ γῆ 

ἐκόπασε ἀπὺ σολέμου, ἴεΥτα 4 Παΐ1ο ὑλονύ» 
εὐἰὶ. --ὐ γα» , ΦωξΝ ρον. Νυτα. ΧΙ, 

4. ἐχόκασι τὸ εὖς, ἱ ἰχτιῖα οοηφεῃ. ΝατΑ 
Ἰεσοζυῦς Ὁρὺ -τ ἘΆΝ ἐαοεο. 

“σα. Ἐν 11. 12. κοπάσει ἡ ϑάλασσα ἀφ' 
ἡμῶν, τοᾶῦτα ρίαραδίδετ' ἃ ἘΟΌΪΒ. δὲν, 
ΧΧΙΠ. 92. οὐ μὴ κοτάσῃ, ἱ. ᾳ. Υ. ' 

ὃ οὖ μὴ καὐύσητα. Ψαυϊσ. μας Μ, 
ἔῃ γα , ἢ. 6. Ἴ Ως 
Ῥές. ΧΧΧΙΣ. 88. 87. τὸν ϑυμὸν τοῦ 

αὐτοὺς χοπάσουσιν, ἸΓΆΤῺ 
στοδδοσίβ δαὶ οὐξραδωνί. ΟὐμΐοΣ 5ὲν. 
ΧΕΨΊΙΗ. 10. δὲν. ΧΙ.111. 28. ἐν λο- 
γισμῷ αὐτοῦ ἐχόπασιν ἄβυσσον, γετθο 
δυο ϑεαδαὲ ΔΌΥΞδβιιτα. 

ΚΟΠΑΝΙ ΖΩ, ρέδίἠϊο ἐμπάο. Ηϊὰς 
Ῥδσί. ὑσϑοῖ. 0889. χεχοκανισμέιος, ἐμδι2. 

“ ΓΟΠ2» γοχθαῖο, ἐκατ, ἐμξιπι. Ἰ Βορ. 

Ψ. 11. ἔλαλυ χεκλοὰανισμένου, οἷοί 60,» 
ἐμεὶ. Ὑἱὰο εἰ 1 ὅπη. ΓΝ. 29. ἦυχὰ 
σἂ. Ποιὰ. υὑὐί ἀλλύμου χεχρποανισμένου 
δὲ Ὡνομᾶο.. 1 ερίτυν ργθΐεσεα ῥτὸ 
Οδιαϊᾷ. [χγτ, οὐεπεῖπιο. Ὀδῃ. 

η. 866. ̓δοὰ, Ομίβ. ̓ ἴσϑιον χα] χοσάν 
τοι χα ζονω ἡ ριμόο 

, ΚΟΠΕΤΟΣ, »ἱαποίμε, φμο ρεοίιιδ 
φρδιβϑὸβ ἐκκάξεωτ, 8 κύστω. 77} 52) 

ἐ βώπ: εἰ ἰαπεεκίκηι. 76:. ΤΣ. 10. - 
ἼΒΟΌ» Ῥίαπρ(ι. Θεπαβ. 1,. 10. ἐχό: 

ψαντο αὐτὸν κοπιτὸν μέγαν, Ρἴδηφο- 
μαπε Πάτα ρίαποίμ ταρτο. Ὑὶά6 εἰ 
Ζαοῖι, ΧΙ]. 10. οἵ οὐσπέοεσ 1 'Μαος. 
1]. 70. ὔ1Υ΄. 89. ΙΧ. 20. Μιοδ. ἴ. 8. 
«ριήσετα, χοχετὸν ὡς χόντων, οἀεῖ 
ῥίαποίαηπι ἰΔηχαδτα αὐδοοῃυπι. --- 
ἼΒΡΟΣ ἢν "είς εἰ Ῥίαποίει. 

Ἐκ. ΙΥ. 5,--." 8» οαάαυεν. Ατηρ 

ΠἜΨΠ]. 8. εβα. Οοταρίας. Ἐδε- νεγαῖο 
δἰ ᾿πειρτοῖΐβ, αἱ δεηβυση βϑουν 
[15 ἐεΐ. --- Ἴν» ἰαπιεπέμπι. Ἰποοά, 

Εξοοι. ΧΧΥΤΙ. 82. Ηδεγοξ. ποην- 
τὸς, πομρὸς, ϑρῆνος μιτὰ ψόφου χωρῶν. 
Οσηΐον δὰ Ἀ. ΞἾ. Ονυ!ὰ!ϊ! Μείδι. 11]. 
584. εἰ ΙΧ, 686. ας Οεἤετυι ἄς 
[ας Ἡεῦτ. ς. 14. ᾧ. 4. 

9.91 

11. αίδραθεις σεπι τ βεααὶ. γὴν; 866. 23 

Κισιάω.. 

: ΑΑΜΒΑ ΜΩ ἘΠῚ ᾿ἘΜΕ ΚΟΠΕ- 
ΤΟΝ, ρμίανρο. ἽΡΘΌ» Ῥίακνοίμε. 

ἸΤδοοάοι. Εσοοδ. ΧΧΥΊΤΙ. 531. υδὶ ἢ 
ὡἰπήὰι λήψοωναν ἐπὶ σὲ ἀδ δὰ Β(α].- 

ΚΟΠΗ;, οὐξάες, είταρε:.. ΠΝ 

ΗΙΡΗ. 3)» Ῥεγομέἑομάο. Οοποθ. 

ΧΙΨΝ. 17. Οσηξον συάίει. ΧΥ͂. 7. εἰ 
Ηερτ. ΨΠ]. 1. ἃς [εχ. Ν. Τὶ 8. Ἡ. 
γ. - ΠΞῸ; Ρίαρα. 708. Χ, 420. κόκ- 
φόνος οὐτοῖς κοιὴν μεγάλην σφόδρα. ---- 

- 22) Ῥαγὶ. Νίρῃ. οαϑμσ. Ῥδαΐ. 

ΧΧΥΠΪΙΙ. 425. Τεροτυπί })- --τ αὶ 

ΓΙΥ 2» τερμάϊενι. Αφὰ. Ὅουι. 

ΧΧΊΨ. 1. Βεθροχὶς εἰγτπο οβίδτω 
γοοσίθ ἃ ΓΙ; οὐδάο, οἱ κοσὴν οοάοῖα 

ΒΘΏΒ1Ι δοοθρίξ, ᾳυο δρυὰ 8 μπκηνα 
διακοπὴ Ἰερίίατ, πὸπι 
δίοπε σοηγειρβὶὲ 8. ἀϊοοτίδο. 

ΚΟΙΠΙΑΏ, ἰαδοτο, ζαξχον. 
ἩΡβ60, ἑπείο. 7... ΧΥΤΙ. 16. οὐκ ἐχὺ- 
σίασα κατακολουϑὼν δαίσω σου, ἈΟῊ αἶδ- 

ὃ» 

γεῖτο ζεσίπαγε, τεσεάετε, γϑοιδαγε, δὲ 
δυδίγαλετε ποῖδλῖ. (ιμζετυτα οοπέεν 
ἱμέχα 8. ν. ὅν οἵ 5}. -- ΠΡ 
πιμρίο. 1 ὅδια. Υ]. 14. ̓ ἰκοσίων. γε 
ἀοπίυν ἀετίναρβε ἃ »)» αυοὰ Βδης 

ποίοπειῃ Βαροί. --- ΕΝ Ἦν". ἃ 

δηδν ϑοῖο. 1 ὅϑδια. ΧΥ͂Π.. 89. ἐκο- 

«'ασε. ὅπι6 ἀὉδῖο οσργοθθόσυῃς Ϊ60- 
ὍσΠΕΠΙ Νν ΓΙ ἌΡ Εοτίαβϑο 

οἴϊδτη χη80718 Β6ΙΊΟΙ ΟΥ̓ Οἢΐ8 ΓΆ- 
οπετα ΒΑΡ ογαπΐ, 4υ8πὶ βρτῆοα- 
ἘΙΟΩ 8 νΟΙΡῚ : Ὥδιι ἐχοπίασε ατῶν 
δεῖ: ἀξ ισμίίεν ἑποεάεδαί. Ψα]ρ. οαρὶὲ 
ἐομίαγε, δὲ αγηιαίνδ ροσεοῖ ἱησεξάθγε. 
-- 10 ἀεδίηο. Ῥδαῖα. ΧΕΥΠΙ. 

8. ἐκοπίασεν εἰς τὸν αἰῶνα, ἈΌῚ Ὀπηδι 
8 ει ὐϊξ ἐχόσασεν (αἱ ΤὨεοοάοξίοι 
βαπάοιι νόσϑες 900. {Π1. 17. τεα ας 
αἴ.) Οταδίυβ Ῥγοίορᾳ. ἢ ΕΧΧ [πεὶ 
ΤΟ ΊΡ. Ἐς. 4. δ. 1. εἴ Ἶδῃ δηΐα διὰ 
[λαραβ Βιιιφεῃδῖε, σοπίτα απ08 α15- 
Ῥυΐανις Παϊδίυβ ἰῃ Νοῖί δὰ Ὗ εΥβ. 

ΓΟ 



Κύπριοε. 

α ΟἸοεο "59. ἴη.. ὕδηΐξ. 

ποέμες, ἀπὸ  ατιρωύμαῦ. Ἰτειν, [. 
πο ρῦν .πιω. ἃ Ἄσρ. ΙΧ. 87. 

Ἐβϑ, ΧΧΥ. 38. --- - ΡΠ’ ΘΟΏ- 

ττϑοῖθ ῬΓῸ ΓΕΣΝ υἱογικιϊεαίαι. 

ΝΈΒδτη. Π|. 13. --- - ΠΡΌ, δι0- 

οἴσω. 168. Ν. 38. ὡς κοπρία, υδὶ 
νἱδεμίυν τὸ Ὁ ῥζχὸ 8εσν}} Πτοκα, πο 
ΤΆ ΔΙΟΑΙ:, Βαυῖδθε. ΓΠῸ φογάεε, δίετ- 

οὰδ, ἐαογειοπέωπε. ἡοίϑῖ, 415} ᾳ0ο» 

ὃ ἄδο ἴῃ 1. ΑΥ̓ΒΡ.. ἀοηεμα ὈΘΥΤΕΥ͂Θ, ἐ6π- 
Ῥώγραγέ, εἴ ποιηόη ἱπς ἀοαασέξιοι 
Ῥασρβαπιδπέπι ποῖδῖ, γσνοΐ ὑυεγνενοο 
φλλοιξιν. -το ΒᾺἢ Ό: ἐγαλοπάο,. ἴπο. 

ἤδγο. ΧΧΙ. 18. ὡς κόπρια. ΜΊΔο- 
τὰν Ἰερῖββ ὙΌΣ. δίομέ ρμγ ρα" Ή- 

ἔωηι, ἃ ἢ ν Ουεγγογέ. (οτῖδ ρυΐα- 

γἱῦ, ἢϊς βαρρ!απάαπι 6886 δῆς ψο- 
αθηϊ, 4088 Θἰίατα ἔλοῖ] ἰμίθγοίἀετα 
Ροΐαϊξ. ιάς αυοαιλι ἱπέτα 8. "Ν ώ 

ο Ψ'΄46 εἰ διγ. ΧΧΙ]. 2. ΧΧΥΤΙ. 4 

, ΚΟΉΓΡΙΟΝ, ἰάεμη. 1». ἰδετὸ. 

Ἁ1]. ζετοα. ΧΧΥ͂. 38. Ααὺ. Ῥρβαΐῃι. 
ΕΧΧΧΙ]. 11. - “Πρ ἐγαζεπᾷο. 

ϑγτηη. }εἐγοῦι. Χ ΧΙ]. 18. ὡς χόπριον. 
Μιάθ ϑδιρτα δ. χοπρία. 1 ΜδοοβΡ. ΗΠ. 
62. 

. ΚΟΤΡΟΣ, ΡΝ δ᾽» ᾿ἼάοτΩ. 

1 Ἀδρ. ΧΙΨΡ. 10. τ ΡῚ, ἰάεθτω. ΡῈ. 

ἮΧΧΧΙΙ. 9. -- ὈΥ Ρἷαν. ἐχοτε- 

ὰ πρηία, οἵ ἴῃ ὙΑΔΥρΡῚ 6 πον, φκοά 

ετίί, ἰδιιαυδηη Βοπαβευβ. [68.Ψ 
ΧΧΧΥΙ. 12. .-- δ᾿» ͵ ἥνιια υϑηἰτὶ» 

ομἶ. Ἐχοὰά. ΧΧΙΧ. 14. Τεν. ΙΥ͂.Ψ 
11. Νυμι. ΧΙΣ, ὅ. οἵ 4101, Αᾳυῇς 
18 Μαὶ. ἢ]. 8. -α γεν» ἐξογεπιρπέμπι, 

γε ὶ εοἰ τροτῦ. ἀραρε. ἴε8. ΧΧΧ, 92. 
-τνν: ἰάοιι. ἘΖθοὶ. ΙΝ. 19. 

ΚΟΤΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΓΝ, δέογ- 
οπς οοἰαπιδατηηι. Ὄν Ρίυτ. δἱ 

ε ἰπ ΥΟΔΥΡΊΩΟ οχίδί 2 1820 08} 

πιδῖὶΒ ὨΟΏΘΒΌΙΣΩ, «υοὰ ΨΟΣΈΟΣ : 
δίογομα οοἰωριδίπεπι. ὃ Ἄσερ. ΧἼ. 425. 

3.00 

ἀσὺ ΤαδΕ᾿ ΒΟΉΜΤΒΟΝ, ΕΌΑΨΟΣ:, ΕἸ Ὁ ΣΕ 

Κόστσῳ, 

1μ.Ὁ. 1. 6. 7. δὲ 
ΚΟΠΡΩΝ,Ὼ ΝΟΣ, δίεγ γα με. 

ΤΉ Π ἢ» ἰαίγια. πο. 23 ἔς. Χ. 

ΚΟΉΤΩ, οασάο, ἑποῖάο, δοϊο, 6Σ- 
οἰο, ρεγομίϊο, μπῶ, αδεοϊμο, οὐ- 
οἱάο, "παοίο, οαάετε ἤαοὶο, ργαοξάο, Υὶ 
οἱ τηρά, χόστομαι, 6 ρεγομίδο, νοὶ 
»Ῥεοίμα πιδμηῃ ρεγομέϊο, ρίαπρο. ΟΣ 

οοπρτεσο. Δετετὰ. ΨΙἼ11. 2. οὗ κοασή- 
σονται! καὶ οὗ ταφήσονται, ποὴ ρέονέρε"- 
ἔων ὕθατα ὀθρῈ Ιεπίαγ. ΟἈρρΡδυΝ δὲ 
1, Βοβ. ἱπ Ῥσοΐερῃι ἢ ΤΧΧ [πε 
6. 8. δαἰυτηαπί, ΓΧΧ, οὐθθο ῷ εὲ 
ἱπφετο αἰοῖ, Ἰορίρβθ γἼΞΌ). ἐδῶ. 

ϑοὰ ταὶ θοοιδ νἱάφαιτ. Ἐοθρασχθ. 
τας ποϊἑομοιη νσὈὶ τοὶ ἴῃ 1, 

ΑΥΔΡ., υδὶ ἜΒΓΥΝΝ ἴῃ (οηϊ. 1. εὲ 

Υ. ποίαϊ : πιωγείέ, ἐπάρἰδ, ἐμφερεῖς, 

φηκίανί!. ---- ΤΥ.) Ρίλι;. ἐπομίρπρρ. 
δότω: ΧΙΜΉΗΙ. 87.. «ἄσαι χεῖνξ 
νόψωνται; ΟΥ̓ΩΤΙΕΒ ᾿τβυνὰθ Ῥέαηρενει 
ϑ. ΠἸοδς ᾿πείϑἕομθ στε ῖθ᾽ Ἰυσταμι αῖργὰ 
τ Ποαρδης Οὐ θηΐα! 69, Βα ἀυομ ΣΊ-, 
ἴση ἢ. }. τοβρ  οἰζογ. -- ΜΝ» ὅΜμ6. 

οἷο, εποϊάο. ἃ Ῥατ. ΧΧΧΙΨΥ. ΄. 
πάντα τὰ ὑψηλὰ ἔχοψεν ἀσὺ «σης τ ῤ 
φψῆς, οταχιῖα, οχοθῖδθ ἐσολεδέ -ἘΧ ΟΥΆΤΙΣ 
ΘΟΙ͂ΤΑ [688], [68.ὄ [Χ, 10. --α 

ἮΒ. α 2. υυχΧΧ ἥκρρα. ἢ 8. 

βὸς. οοἷ. Βαῖρεσ. χόψατε ξύλὰ καὶ 
ὅσατε ὉΌῚ ἄσθ δΔοζοΏ 68, ΤΠ186 88 
ἑπνίοοι οχοΐροιθ βϑὶομΐ, “φου χ.- 
κυηοιτ. ὙΙάδ 8. ξυλοφόρος. ---- ΓΙΣΣῚ 

ΗΙΡΒ. 8. ΠΣ. 4 ϑδιω. Υ. ῇ. ἤχοψε 

φοὺς ἀλλοφύλους ἐκεῖ, ρετοκεεῖἐ (. «. 
υἱοί, ρῥγοβίραυϊ) αἰϊοιὶ σΘΏδο. ΤΌ]. ἢ 
γιάς οἱ 204. Χ, 20. ΧΙ. 8. ὕεζεσν. 
ΧΙ. 18. εἱ ἱπξία χόστῳω τὸν Οὗροιν 
γίων.. -- ΤῊΣ ἩπρΡ. ἐποιάρ τωρ, 

δεν. ΧΙ. δ. ΣΥΛΜῚΙ. δ. ἕως Φένος 
κόψε; αἀπουδαθο ρἐσηρεῖθ' Ἐξοδγ ΟἿ. 
κόπτει, πονεῖ. ---- ΌΘΙΩΣ» υοἰίο πτε, 

86. ἐπ οἰπετέ. δετεπι. ΧΧΥ. 84. ---- 
..ο] ΠΩ͂ Ἡπρ. 6 γ.), οπγείξο. 
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« ἦε: ΧΙΓΧ, 8. πόψαύνε ἐπὶ Μιλχὸμ! 

οδεγγαΐᾳ. -- Ὁ» οὐάρ, ἐχοϑ- 

ἄο. Ζετεα. ΧΙ. 99. ΕΣ. ΧΧΧΤΙΧ. 

10. -- νυ» ἰάσῃι, [ε5. Χ. 165: ---- 

ΓῚ2» "του, οἰξάο, αδεοὶπάο. Νυιηι. 

ΧΙ. 24. ἔχοψαν ἐκοῖϑεν κλῆμα χαὶ 
βέσρυν σναρυλῆς, αδεοικαδδαπὲ ἰἰὶ 
Ῥδὶυϊΐεσα οαπὶ ἀγα 8. 1. εσ. ΡΝ. 
6. χοψάτωσάν μοι ξύλα ἐκ τοῦ Λιβάνου, 

ὁ οασδαηί ταῖεὶ Ἰίστια εχ ΓῬδηο. ὅγτηπι. 
1 ϑαα, ΧΧΧ. 9. Α1. Χὅ... ΧΧΧΤΥ. 
18. ἔπονψψαν, πιαοίαγωπί. --- ΤῊ» 

οοπἱκπάο. άᾳα. Ἐπεοᾶ, Ῥγὸν. ΧΧΥΤΙ. 
99. χόπτῃς. ----Ξ ΓΤ» ἰμειήῃ, Ἐχοῦ, 

ΧΧΙΧ. 40. ἐν ἐλαίῳ κεκομμένῳ, οἷοο 
ἐμο. Ὗιας εἰ ἴεν. ΧΧΙ͂Ρ. 2. δε 1 
Βεορ: Υ. 11]. ---}» ἐμπώο. όγεσα. 

ΧΙΝΊ. δ. οἱ ἰσχυρὸ αὐτῶν χοτήσονται, 
ἴοτθεα "δογασα᾿ οοὐδεπέντ.᾿ Ηεεγ ἢ. 

ς πμήκοτοα, φονευϑήσονσωα. Οσεΐον 
Μδοοδῦ.. Ψ. 12. Χι 85. -- ἼΘΌΌ. 

γἷάπομα. Μοῦ. 1. 11. υδὲ Ῥτὸ χό- 
«“ζάσϑα, ἨΪογοιγτοῦβ (απὶ παῖδες 
»ίανρΗ δ) Ἰερὶς χόψασνε. --- ὰλνν οὦ- 

ἀο, ἥ'γίο, : 
Ζασῖ, ΧΙ 

: δο,᾿ ἴσαι - ἐπιρίπρὺ. 
ἐ 14. «ἡ 'στῶσις, ὃν κόψει 

κύριο -“σάντας τοὺς "λαοὺς, ξΑδὰ5, ἀπρ 
οαάετνο αδίεί Ὅδαα οταμοϑ. ρορμίοι. 
- Ρ2 Νάρδ. ἃ 7, ..εἐϊάϊο δε 

4 Βπεον. ΝΕ, 9. κέύψονται αρίσωπα αὐτῶν 
«ερὶ ξῶν κἀικοῶν ὧν ἑκοίησαν, Ῥενοιῥεηέ 
βιρίσβ δι88 (56, ἴῃ εἰβῶυσῃ .διπιχαὶ 
ὩογΟἿἾ8) Ῥρορίθε ταδὶ, {πε. ἔθοθ- 
τὰς. Ἐσεοὺ. ΧΧ. 43. χόψεσοϑε τὰ 
φρύσωπα. ὑμῶν, ροτοιξεξὶς ἔμοϊο8' ν68- 
ἴτ88. 8: Οτεςοὶ ἱπ βίρτηασω 206. 
μἱϑεῖταὶ ἀο]οσίδ οβραΐ ρεγουζεζε 8016- 
δαπι. Ηοτωοσ. []. Χ', ν. 84. ὥμωξεν 
δ᾽ ὁ γέρων, κεφαλὴν δ᾽ ὅγε κόψατο χερ- 

εσῇ. Μιᾶς εἰ, ηυ8: εχ ΡΙυΐδγοδο, 

Ηετοάοῖο δς (ἴοεγοπο δἰδετι Ἐδ)- 
ιτ5 Απῆαυ. Ηοπιοῦ. 14}. 11]. ς. 15. 
» 987. εε 290.. Αρυὰ ΠεργοΒίσπι 
Ὲχ γοκπίοτίοτὶ Ἐσαοΐ. Ἰοοο τκάψεσϑε 
ἸΩΆΪ6 ἜΧΡΟΙΙΌΣ προσυχϑῆδτε,. αὐεῦϑα- 
δὲπιἐπὲ νοὶ αὐοπεπαίίοπὶ ηοῦδὲξ, ἐγιβεές 
Θυοά νοταὰ ἰϑΐρ δ ἘΖορῇ. Ἰ. ας τοῦ" 

Κόκτω. 

Ρἰεἰδίαν, μείος ὁ Ο]οοι. 459. ἰὰ 
ἘΣοοῖ. ἴῃ ̓αὐυἴρυθ [ἴ4: χόψεσθαι, 
προαυχϑήηται, (οτταρῖο εὐταίτυτη ῥἈΚα ν᾿ 
κόψεσνε, «ροσεχϑ εἴτε. --- } 2 Ῥασί. 

αυμΐεις,  εὐμΐειιδ, ἰ. 6. ομδ ἰδείέοιζὲ 
ευμεὶ δμπί.  Ααυ. ἴεν. ΧΧΙΙΠ. 25. 
κεκομμένον, Ἦ. 6. εἰχοίδμηι, ἐχϑεσίμηι, 
ομὲ οοπίτγ δ αἰ ἐχδεοίξ τμπὲ ἐεεί εξ. 
- »ίαπρο. τη. ΧΧΙΠ. 2. 

ἦλθε δὲ ̓Αβραὰμ χόψασϑαι Σάῤῥαν, Ῥγὸ 
ἐαὶ Σάῤῥαν, νοῃϊοραῖ δυΐεπι Ο ΟΣ 
ἴηυ8, ;ΐζ ρίαπρεγεί ΒΌΡΕΡ ὔβυδιῶς 
Ψψιὰδ εἰ οἷ ἷ 
1. 1 Βερ. ΧΙ. 80.0. Αἀάϊτυχ ἐκὶ 
4 ὅδιι. ΧΙ. 38. ἐχόψατο ἐπὶ τὸν ἄνδρα 
αὑτῆς, ρίαπχεδαὶ δΌΡΕΡ τρδγϊζυτα 
βϑαυχᾳ. (ὐοηξ, εἰ Αρος. 1. 7. [Ι68. 
ΧΧΧΙΙ. 12. ἐπὶ τῶν μαστῶν κόστισιλε, 
ἱπ ρεοχίθαβ ρίαπρίίε. (ομ6]. ΧΙ]. 
ὅ. ἐχύχλωσαν ἐν ἀγορᾷ αἱ κοστόμένο, 
αἰχγουχιθηξ ἰῃ Ρ]δῖθα ρίαηβεπίεε. 
Οουξ, Μαδ. ΧΙ. 16. 17. Ζαορι. ΧΙ. 
10. χόψονται ἐα᾿ αὑτῷ κοσεεὸν, ὡς ἐα᾽ 
ἀγακαητῷ, ὈΙδηρσοηΐ ΒΌΡΕΣ 1110 μίδπο- 
ἴα, ἰδηρυδῶλ Βμρὲγ ἀ!εοῖο. :- 

τῶν» }αοὶρ. ἘβιΒ. Υ. 14. ΓΑ» 4υϊδ 

᾿. 1. ἀο ἔἄσηο 8. οτος δα ρεῖυν, Κ6 

ἀρίατε το ἀοι τα 'εβὲ, "---ἰ Υχ Ὁ ῬΊΝ. 
8 Ὑ59. ἀϊπρεγρεγε 7αοῖο, Ἱζεΐα : 
απρο, 'ΐὰ αἱ ἀϊεαῖ!αι. Ψ96τ.. ΧΧΉῊΠ]. 

20. --- Ἴ2; δερεῖο. 1 Βερ. ΧΗ]: 

51:-ὐϑῖῦρ,᾽ φοϊοπία. Αχυ. ἢ ὅδῃ. 

ΧΧΥ. 18. φρυχτῶν κοκομμένης κριϑῆς. 
Επβε. δὴ νουϑίσηθι ΔΡ ἹΏΡΘΒΙΟ 
Αφυΐα δἱϊεπαπν; ͵άγτα βυοἀογαῖῃθ 
οεὲ Μοιπίίδυοοπυδ, 4υἱ ἰπ:οζᾶ 8}0- 
ἡεοῖα δα άϊι : Νοι εἶλια φυδάδπι 8}μ18- 
νἱοΐομς ἤβης Ααυ]]ε Ἰπἰεγργοείδεϊο- 
ποτὰ δαταϊτπταβ. δουρὶ Ααπα1]8 
ἰδηΐατα φρυκτῶν, ποτε, ἐοφέογεηε, 
τοϑρίοἰθῃβ ργοόρτίαστα ποίζίοπθεω υϑυ δὲ 

κε. δια συμ, νίάογες. δἰϊρμΐρι 
δῆς γϑγβίοησεν ηἶτῖ8 γΑΡΆΠΊ 6356, 
εὐλα αἰ καιο)οκίθ μογερίρμιρατβ σα β8 
κεχραμάνης. κριλῆς,.. σοπέμεε ἠογβεὶ, 
φυρθαυηρα ρράομι ζυτρ, βββεγθιμο- 

. 10. 1 ὅδ. ΧΧΥ͂. ας 

δὲ 
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α [υῖδϑδξ χεχοβιμόνου σίτου. ---α γ), αὖ- 

δοὶπο, οοποῖάο. Ααι. 2 ὅδ. Ι΄. 

Κόρη. 

γεεθοσσι ἀρυὰ ΓΧΧ μεχτυγθαῖαβ 
6896 Υἱάδαιν, 1Ὰ αὐ Ἰοοο χαμαιλόον- Κ΄ 

11. χόπτουσι. --- “ῬΠΝ γόηιοῦεο. 

ϑδγτημλ. (ο οὶ. ΧΙ], 6. «ρινὴ χοπῆναι 
ἀπὸ σχοινίου, δὶ Ἰερίξ Ὁ τν υἱ ἦΆτα 

οΟὔβεγνανὶ ΠὨδιηΐυβ δα ἢ. ]., ὃς χοσῆ- 
γὼ ΟΧ ϑϑηϊθεῃῦα ᾿οβνοθῦχσχ δα ἢ. ]. 
ποίδϊς ρεμίγεβεγι, οοΥ̓Τιππιρὶ, ἴπ αὰ8 
δἰ στιὶ βοδίίοπα υϑὰ8 οϑῇ ἢδ6 ψΟσΒ 
ΤὨρορὮγ. Ηἰ5ι. ΡΊδης. 110. ΥἼΠ]. ς. 

ὃ 10. 11]. εἴ δἰ]. Τόοςῖ. ΡΙΆΠηΚυοΝΘ 
ἴῃ Εχογοϊϊδις, ᾿ἴὰ Ενςο]ε8. ΧΙ. 7.--- 
ΧΤΙ. 7. Ῥ. 438. δρυὰ Κ'γιηγηδοδυτα 
ΤΟΒΟΣ θοπάυτα ρμαΐαῖ: «οἷν ἢ ἀσοχο- 
«ἤναι σχοινίον. ϑαρ. ΧΥ 111. 23. ἔκοψε 
τὴν ὀργὴν, ργαοϊαεδαΐ ἴγᾶτα. ὅδ᾽τ. Χ. 
10. μαχρὺὸν ἁἀῤῥώστημα κόπτει ἰωτρὸς, 
αἀἸἰυϊυτγπυτ τοσθυμ ργαοϊατέ ταρα! - 
Ο8. Θυοχιοάο Κυδηϊ8 ἢθοο νοῦρα 
δχροηδῖ, νά ἰῃ Θυεῖ. οι8 ῬΆΠ|Ο]. 

ς Ῥεηίδά., [. Ρ. 11,’ δίσηιδοιῖ αυοαὰα 
χόστειν αυδπάοαι!α υεζαγε, πιοίεείϊα 
αἴοετε, ν. ς. 1 Μδος. ΧΙ]. 44. ἱνατί 
ἔχοψας «ἄντα τὸν λαὸν τοῦτον ; α]ρα- 
ἴὰ8: κέ σφι οεχαξῖὶ πὶυεγδιηι }ὸ- 
ρΐωπι (Ὠδταρθ ἰδρογθ εἰ τηοϊθβιδ 
ΘΧρεα! οη]158 βιιδοορίρ), υἱ δίθο ποι 
ΟΡ 8} οὔπι Τ͵ΘΏ ΘΙ ΘΗ ΡΌΥΡΊΟ δ18- 
ἴμπετο, ψυϊχαίυτα Ἰορόθδα ἐχόχωσας, 
ἐεξαιϊἐραείς. 

ἃ ἘΚΟΠΩ΄ΔΗΣ, ἑαδοτίοει. ν)γν, Ἰάδτα. 

ϑὄγτητῃ. (ΟΒεὶ. 1. 8. 
ΚΟΠΩΣΙΣ, 7αἰραΐϊο, ἰαδον, τιο- 

ἰερίϊα. γ}.}» ἰἴάετα. Οομεὶ. ΧΗ. 

12. μελέτη σολλὴ χόσωσις σαρκὸς, Ὠ]- 
- Τηΐδ τηραϊδῖο σογρυβ ζαἐ σαί. 

ΚΟΡΑΞ, οογυμα. "ΔΓ υαϑίας, 

αείωδ. βορῃ. ΠῚ. 14. | Ιρεγυηΐ 
Ὁ εὐ ψυϊσχαῖο, ῬῈΓ σοπιπιαῖα- 

Ὀομποτα ᾿ἰ ογαγΌτα συζίιγα] τυ Γ δὲ 
ε)- ὕδυθα, ουν ἰΐα νοϊαογηξ ἱπίοὶ- 

δβοτγο, εβῖ, χαΐα δ] ἰδσυγη ᾿πδιιδρῖοδ- 
τατύσω ανϊυτη τηθητο ρῥΓεδοαβεῖξ, Ε]16- 
Τογτωὶ δὰ ἢ. 1. μα] οἰ πδοησιι 
ποίαγὶε Οδρρε)]υ8 πῃ Νοιί. Οτῖξ, δὰ 
᾿. 1. Ρ. 121. ΑἸον ἀθ ἢ. ]. βίδευϊ 
1. Ε. ΕΆΒ6Ρ ἴῃ Πὶθ8. 46 Απὶπδίθυϑ, 
Θυοτυ Εἷς Μεπίο ΖερΆ. 11. 14. 
(Θοεῖι. 1769. 4.) ». 10. συἱ στο 

τις τερομδηάυμ δἰς χόραχος, εἰ Ἰοοο 
κόραχες χαμαιλέωντες.--- ὙὙ}), οογύυειξ. 

αεη. ΝἼΠ. 7. 1ν. ΧΙ. 15. σθαι. 
ΧΙΝ. 14. εἴ 4110᾽΄. Αἀάε χυοψφας 
ΘΑΙΏΔΥ, Εχοα, Ψ]ΠΠ1. 21. βεο. ὅ.δοὶ. 
εἂ, ἔοι. υδὶ ἰπ ἑαχῖι ΗθΡγ. ἸερσίξαςΣ 
2» νελχίιο, οἵ δυοίος Βυΐυ5 νεσ- 

βίοτἶβ Ἰορσῖς 5} αὐτὰ ΟΒο]απι. 

ΚΟΡΑΣΙΟΝ, ρεμεῖϊα. Κ͵Ίγ, ἄονειες, 

ανιδδα. ϑγτατα. Ῥτου. ΧΧΥΤΙΙ. 97. 
56. δα ἔβυ})απὶ οἐΐδπι κοράσια φοὲ 
“ρασόντες (αὰδ νοῦ ΓΟΧΧ ἢ. }. υἱοὶ 
80) ΡΕΣΕΏΘΏ. --- ἀὰ ΨᾺν Ζοε]. 111. 

8. Ζαοῖι. ΨἼΠ. ὅ. --- ΓΤ») μασε. 
ΝΙΡΒ. ἔχασα. οοηδίτ. ρεγϑέγϑα. Τμδθοά. 
ΓΧΧῚ δι. ΧΧ. 80. υἱὲ πορασίων 
αὐτομολούντων, Π11 ΠΟΙ ΠΑτΌτα διρτεῖ- 
ναύιη. 1δροτυπὶ ἸἾΤῚΩ ΓῚ» 

αυδπα Ἰεσάοπομι αῃοαι βεουξι3 εξ 
Φοθερθυβ Α. 1. ΥἿ. 11. 9. --- 
Ἵν)» μεν. ΒΒ. 11. 21. Νοι 16- 

βοειηῖ ΓΑ γ)γ βοιὲ 118 ἰδῃαυδσα 

ΡΟ σοΥΤ  ὔοπετα γοδαϊοσυμΐ, ααοά 
ἀδοοθητίυδβ εἴ Βοποδίδβ 6686 αδχίβει- 
ἸΩΔΥ Ως, υἱἵ 1116 οὐχ μι. }}18 ροξίιιβ, 
αυδλ οὐπὶ ῬΌΘΙΙΒ ἹΠΏΡΘΓΘΙΙΓΣ. --- 
πὴῦν Ῥυοῖα. ΒαιΝ, 1. 8. 99. 98. 
ἘπιΒ. 1]. 8. εἴ Δ110ὲ ΑἸαπιοῦεβ. Ῥγεβ 
ἴΘΓΕΒ Ἰορίσιγ 1 ὅδ. ΧΧ, 80. υτδὶ 
κορασίων ἀ6 δυὸ δἀάϊάοτυηξ. για 
ΒΌΡΓΘ 8. Υ. αὐτομολέω. Φυάπἢ. ΧΥῚ. 
4. υἱοὶ κορασίων, λοπεῖποι ἐπιδεῖεε ἂο 
ἀεί οαὶἱ. 
ΚΟΡΕΝΝΥΜΙ νοὶ ΚΟΡΕΝΝΥἝΏ, 

δαίδο, δαΐμγο, 97» δαρὶπογ. Ὠθαῖ. 

ΧΧΧΙ. 20. --- νηῖῦ Καὶ εἰ ΗΙΡΉ. 

ϑγτσα. Ῥβαΐτη. ΧΧΙ. 96. κορεσϑήσον- 
ται. ἴῃς. Ῥβδίτη. ΟἹ]. δ. χορεννύντα.. 
Ἠδεγοῖ.. χορίσαι, ὀπργάσασϑα:, «ληρῶ.- 
σαι, χορτάσαι. ᾿ 
ΚΟΡΗ, ρυριϊα. η)γ25Μ» πίρτεεῖο, 

βροοίδιία ἴῃ οοὐ}16. Ὀδας. ΧΧ ΧΤ]. 
10. διφύλαξεν αὐτὸν, ὡς κόρην ὀφϑαλ- 
μοῦ, ουϑίοάϊνὶς 1Πυ τὰ, Ἰδπαύδηι Ἀιι- 
Ρ Π]δπὶ οου]. Ὑ]άδ οἐ Ῥσον. Υ1]. 

[1 
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« 8. -- 55» »υρὲϊα. Ζαεϊ. 11. 8. .--- 

ΤᾺΣ: οοπῖσ. γὕτὸ 23» φυοῖ εεὶ 

ΤΟὨΒ(Τ. ἐσ 2. Ααυ. ϑγτωτ. εἴ 

1 ΧΧ Ρρβαίϊω. ΧΥ͂Ϊ. 9. ΤΆσεη. 1]. 
18. Βερεγξυ" ῥγωίογε Ρτον. ΧΧ. 
10. ὈΌ1 ΠῚ] εβῖ ἰῃ ἱοχία Ἡδρταΐοο. 
ιν. ΧΥΊ]. 16. ὡς χόρην, εα σεγα εἰ 

Ἰο μάϊπε, φκα ἄοπιο σοπεετυαί ρε- 
»εϊαπε οομῖ. 8 Μαδος. Ψ, 47. 8ὶν. 
11. 25. 866. Ὁσιρ!. χόρας μὴ ἔχων 

δ ἀπορήσεις φωτὸς, ἈῸΔ χόρω παπί 1. η. 
ὀφϑθαλμο. ἴπᾶρ ρίοθβα Ηδθγομι : 
ῥρας, ὀφϑϑαλμούς. 
ΚΟΡΙΟΝ, (41188 χορίανον εἴ κορίαν- 

γον) οογαπ γῆι, ἴα ἐχ ΠΟΠΠΌ]]οτυΙ, 
ορ᾿πίομα ἀϊσΐζατη, φιοά ἀεδείεέ οσι- 
ἴογωπε μωρίας. "λ, οοτίαπάγιων. Ἐςχ. 

ΧΥΊ. 31. Νυατα. ΧΙ]. 7. Ῥοσίεσίουὶ 
Ἶοοο ϑ μοὶ. χορίου ἱπξοχρτοίδιων βδελ- 
λδυ. Οομῖεον «οδορὮὶ Α. 1. 1,0. ΠΠ. 

ες. 1. ξ. 8. Ρ. 190. ..- ἼΏ» 70- 
ἐμπάωπι. Ἐχοᾶ. ΧΥ͂Ι. 14. ἐχ τηδτὰ 
οοπήδοξαγα, χαοὰ «δἰ"ὲ οοτίδινατο 
ΤΩΒΏΏδ, ΘΟΙΟΡΘΤΑΣΙ Τροτθὶ ποσαηξ, υἱ 
Ρυΐθεῖ ΜΙΟΝΑΣΙΙ5 ϑαρρὶ. Ρ. 11]. γ. 
860. -.--- "πῳ, δεορπαΐπα. Ὠοαυΐον. 

ΧΧΝΊΙΙ. 67. Ὁδὶ ροξίπ χόριον 16- 
δοπάυμ δεῖ. 

ΚΟΡΜΟΣΣ, ἐγμπομς. υἱἹ » ἐγίρησεις 

“υοοδισ. Ααὰ. ὅὅγτατα, ΤὨοοά, [66. 
ἀ ΧΙ. 1. χορμοῦ. ---- ΤΡ.» ἐξϑεΥ τ μι. 

Αι, Τμοοά. .οὉ. ΧΙΥ͂. 7. 
ΚΟΊΡΟΣ, οὐγμδ, πιεηδώτα αγϊάο- 

γι. ἽΣΤΊ» Οὐοπιδν,, ταθΏβιιγοε ταδρ- 

ΠδῈ ΒρΘΟΙε8, απεὲὲ 8}1285 "ῶ. 1,δυϊξ. 

ΧΧΨΥΙΠΙ. 16. Νυτ. ΧΙ. 89, Ασα, 
ϑγτητα. Εχοά. ΚΙ]. 14. ΕΖ. ΧΙ. 
18. Αυ. Ηοκ. 1]. 2. --- ὴ, Οὐ- 

ΤῊΣ, ΤΩΘΠΒΌΓΕΒ ΤΩΔΡΤ 65 Βρ6Οίδβ. 1 Βορ. 
ΙΝ. 42. Ν. 11. 4 Ῥαγ. 11. 10. εὲ 

ε αἶτοῖ, Αρυάὰ Ηδεγοβίυμι χόρος πίον 
ΔΑ Ἐἐχροιΐξαν μέτρον τι σιτικόν. (οηξ, 
Ματγίΐηι [,οχ. Ρ. δ15ὅ. οἱ Μοιιξ. δὰ 
ΙῚ Βερσ. Υ.11. 

ΚΟΙΡΟΣ, δαϊϊείας, πω μρύο 
εὔδια 2, αείμα εἰ φωρετδία, φια δΣ 
τεῦ νὰ ποῦνε οτῖτὶ «οἷεί. ἘΓΒ. 
ΧΨῚ. 8. τόν τε κόρον οὗ δυνάμενοι φέρειν, 

808 Κορυφῆ. 
διἠλεϊδιατι 68. ασδαπανέλανε πολ νῶ- 
Ἰαπιῦδα ἔειτε. Ηδδγοΐ. χόρος, «λησ- 
μονὴ, χορτασία, τρυφή. 8 Μποςαὶ» , 7 
47. ΑἹ ῥγὸ χόρως ὀφ)δαλμῶν γδρο- 
ποηάυτη ὨΘΟΘββΔΓΪῸ δϑἰ χόροις ὀῷϑαλ- 
μῶν, ξιρεγδὶς 8. ἐπιριὶδ οομίϊδ, ΟἿ δι. 
ἰθοε]θ.8 ἀτρώτῳ χκαρδίφ. ϑγτυδ Βερεὶ 
οὐμἶς πιαϊὶς 8. ππρῖλε. 

ἐσικαμνεῖς. Νοπη}} ῥγὸ ὑνῆν 
4. ὅδῃι. ). ς. Βδρθεηΐϊ «' ζώνην, θα! 
ἔξωπι, αὐδε οδὶ νοσϑῖὶο ΤἼθοαοίίοηϊβ 
860. Ηρχαρία. [πᾶ6 ἴῃ Ο]οβ8. Μ58. 
Ιμοχ. ΟὙτη] Βοα]εἰ. «Δα 5 : χορύνην 
(ΜΙ. νιοθα Σορύμην), παραζώνην. Ἐξ 
βἷὶς δἰΐδιη Ἰεσοπάυστῃ ὕσὸ κορόμην, 
τριζώνν, ᾳαυοά ἴῃ (οά. Εαρτχίο. ἢδ- 

ΓΤ. 
ΚΟΙΡΥΣ, ψαΐεα. ϑ6ρ. Υ. 10. σερι- ἃ 

ἡγήσεται (ὡς) χόρυϑα κρίσιν ἀνυπόκριτον, 
οἰγουχηροηθῖ ἰδπαθᾶση σαίθδσα ἦι- 
ἀϊοίυ ἃ γαβρεοῖα 4}16- 
Ὦσμι. δργοῖ. ϑυΐϊάαθ δὲ [,6χ. 
ΟΥΤΙΪΠΣ: ΜΒ, Βτδηι. χόρυϑα, πιρικεφα- 
λαίαν. συ. 1]. Ν΄, 188. 
ΚΟΡΥΦΑΓῸΣ, οογγράσιι, σιρτε- 

πιιδ, ῥγιξοίριοιδ. ΝῊΡ ποιβθῃ Ὀγοργ. 

Αι. Εποςῖ. ΧΧΙἧΠ). 28. Ῥζχὸ Βδς 

ψΕΓΒΙΟΠ6 αϑεττὶ ροβϑὶς ΑΥδΌ. Γι" 

Οοπΐ. '΄. οοπδοεπαϊέ ἀγδογεπι. ϑοὰ ; 
ψυϊργαῖ. Βερεὶ ργίποῖρες εἴ νοσδῖα 
Ηδφοτ. Βδβοδὶ ἀονεϊπαίογεηι, Κὶ γα πὶ 
δαΐεση Ὁ) ἽΦ δχροϑυϊ. Οὐμῖοσ 
διςεῦ! ΤΏδθ. Ἐςοὶ. Τ. ΠῚ. γὰρ. 
708. 
ΚΟΡΥΦΗΝ σαρμέ, υεγίος, οασιι- 

ΠΕΉ, δεηιημεπι 60 Ὀγιδίαηἰδοίηιμηι ἐπ 
φιαυΐδ τε. ΧΩ, Ὀγείδοσεμι. Ὠδαῖ. 

ΧΧΧΙΠ. 15. ἊΝ ΤΏ, »γορὰρ- 

παομῖμηι. ΤΒοοά, 1 ὅδ. ΧΧΙΨ. 
18. Νόοῃ δἰτον Ἰερίς, βεὰ αὐυΐα ο8- 
ΘΠΌΓΣΩΙΏΔ Υ΄. 6. τηοηζτ διπὲ ἰροα ἐπ. 
ἕογα (απ ἔοτταυα ΨΩ. Ὦ. 1. ἀδυ 



Κορώνη 
α φυῖ),. σεηδε [θεν Ἐχργϑεϑῖο 
ϑγιτηδουβ νοοθ ὀχύρωμα πδιλὸ δεῖ. 
Ἐογίάβθθ ἰδιιθῆ ΤΟΏΘΩΙ ροϑϑθοῖ χασα» 
φυγήν. ----- ἹΡῚ» υεγέεΣ. ἢ θα. 

ΧΧΥΠΙ. 85. ἐπ ἥχνους τῶν αὐδῶν 
σοῦ ἕως νῆς χορυφῆς σοὺ, ἃ Ῥἰαπῖα Ρδ- 
ἀιπὴ ἴαογυπὶ ὑβϑαὰ6 δα υεγύέοεηι. 
γιάε εἰ 3 ϑδπι. ΧΙ. 2ὅ, οἵ ϑγταπι. 
Ρᾳ. ΟΧΥΤῚ. 48. ---- νὸν σαρυΐ. 

Ἐχοὰ. ΧΙΧ. 90. υοἱ εἀ, Οὐρὶ. 
ὃ Βαρβεὶ χειφαλὴν, χυοὰ οδὲ 4Ἰῖτι8 [πῦοΓ- 
Ρτοῦβ. Ναυη. ΧΧ, 48. ἐς] φῆῇς κορυ- 
φῆς τοῦ ς, ἴῃ σασμημδ ὙΠ] ΟῊ 18. 

νι46 οὐ Νυπι. ΧΧΙΠ1. 9. Ὀσυΐ. 
ΧΧΧΗΙ. 156. ΧΧΧΙ͂.. 1. Ῥχονυ. 1. 
9. στέφανον χαρίτων δέξῃ σῇ κορυφῇ, 
ΘΟΥΌΏΔΙΩ στα 85: πϑῖη δοοὶρῖδθ σαρεὲ 

“ο. Αᾳυ. Τῆροά. ΕἼ ΧΧ Ἐξεοξ. 
ΨΙΠΙ. 8. ἀνέλαβέ με τοῦ χρασπέδου τῆς 
πορυφῆς μου, δρρρεβεπάϊε Τη6 1π Οἴῃ- 

ς πο οαρὲξέδ ΤΕ]. ---- 25. ΟΒα]ά. 

αἰπέιίάο. Τα. ἵΎ. 8. 566. οοἕ. ΟἸΐδ. 
Ἠεεγοβ. χορυφὴ, κεφαλὴ, λόφος, ἀχ- 
ρωτήριῳ. Ἷ,6Σ. Οὐ ΜΕ. Βγϑιῃ. 
κορυφὴ, χιφαλὴ, ἄκρον τοῦ ὄρους. 
ΚΟΡΩ ΝΗ, οογηΐα. Δ» Αναῦε. 

7ε;. 11]. 2. αδϑὶ Ἰερεγαπὶ Δ» οὐγ- 

υμ5. ιάε εἴ ΕΡ. ὕοὀγεπι. ν: 45. 
᾿ΦΕΚΟΣΚΉ ΝΩΜΆ. ϑ8ιὶς Ἱερίξαυν ἴῃ 

ἩΧΑΡΙΪβΒ β6σ. οοά, - Β45811. ἘΕχοά. 
ἀ ΧΧΧΥΝ. 19. υδὶ π|8}}] πῃ ἰοχία 
Ἡδδτ. τοροσιυσ, δ νἱΔοπάυϑ ΜουιΣ 
Βύπο ἀυδίο Ἰοσομϑυγω χοσχθωμα. 
-ΚΟΣΚΙΝΙ ΖΩ, ογίδτο. γν) ΗΙΡΒ. 

8 5)» πιουέο. Αχῃ. ὅγταπι, Ατωοβ 

ΙΧ. 9. χοσχινιῶ. δι θβῖ. χοσχήνισις ἰαιι- 
ἀδὶ β΄ με ἔοσ, κὰ Σὰ Οὐοσ.. Ρ8β. 
169... ἐπι ο Ὁ 
'Κο' ΣΚΙ͂ΝΟΝ, ̓ ογίδτμπι. ΓΤ}: 

Ἰάρώ: Αι. ἜΡΙΝ Ατοβ ΙΧ, 9. 
ε ϑι.. ΧΧΥΨΙ]. 4 δ το κ 

ΚΟΣΚΥΝΩΜΑ, ογαξίομἶα. “Ἢ χρῖν 

ἰάεια. Βεϊϊαυὶ Εχοά. ΧΧΥΤῚ. 4. 
κοσκίνου δικενωτὸν,. οὐαδδομῖα ἢ, πιθ- 
ἄμνι το. ΝΊὰδ 8. γ. χοσχήνωμα. 

ὦ ΚΟΣΜΕΏ, ονπα, ἑηείγμο, ογαϊπο. 
ὍΣ ΗΙΡΒ. 8 “ον δεπείαοῖο. ἃ ορ. 

ΙΧ, 80. ἐμόρμηδε τὴν κεφαλή. Εὐδιι- 

804 Κοεμέω. 

ἔσπι ποϊΐομοαι Βαρεὶ οποχαθ τος 
Ἡερε. -- "χϑωστι Ηρ, ἃ γυ,, 
ομδατε 7 δοῖο. ϑγτῆσα. 700. ΧΧΧΥΤΙΣ. Ι 
87. κοσμήσει. ϑεα Ἰεροπάυνι, ὑπηιῖ 
σε. ἩΪοτομγταῦδ - 6 
φινὶς ἀογηγο ζαοὶαέ '. ---ο Ἔγυ ἀδν. 

Εϑι, 1. 6. χεχοσμημίνῃ. ΜΝῸΣ βὐομὰ 
Ἀ. 1. ποῖαϊ φεπέις ἐἐπὶ ̓ οαπαϊαϊ, 
ΠΟΌΟΠοΙΙ ἔογίβ886 ᾿θτιοταχιῦᾳ, Π 
ἰήροτίιϑ ἱπέοσργοίδεὶ βυηΐὶ. --- “ϑὸτν 

ἁφοαο. ϑγτατα. Ῥ6. ΟΧῚ Π. 19.. κα 
κοσμημόνω : 4} 08 ἘΓΒΏΘΟΙΪΗ ΟΣ δὲ 
᾿ππρσυδγυτω ογί θη απ. Οετί ΑΥΆ. ἡ 

«5. ποῖαξ υαγίξε οοἰονίδωιδ Ῥγτρε- 

ἀμ βμ, εἰ ΟἸμΔ] ἃ. ΟῚ εδῖ ἤρκγὶς 

ἐχογπαυΐί, απὰδ Γίϑοπ Ρχονυ. ΥἼ]. 

16. παπὲ ἐαρείεϑ. Οσηες αὐοᾷιδ 
δ καλλωσίζομοι οἔ οι 
"ΝΣ οὐμδίμμο.-. ΜΙΟΝ. ὙΊΙ. 10. τύς 

ποιλιήσιν. πόλεν ; ([Ἦ. 6. αυΐκ ἐπ σράϊηϑιν 
γαδὶροὶ υὐῦϑια Ὁ Ἴπες ΠΟΙᾺ οδθ οὐἷξ 
κἰδίιοζο, 608 Ἰορίενα ΤΡ 6Ὁ. ΠῚ» 

ἀποά Ἰηθοσατηπι οὐμμάνο βιβυ σας. --Ξ κ 
ἼΠΡ: ϑγίωμα. 168. ΕΧ]. 10. 8:1]. 

νοχ Ἡδεῦτ. ὕοη ϑοϊαπὶ φἀσεγάοίοηι 
οοπϑδίξέιογε Ὠοῖδι, 9864 οἰΐδτα σοσέξζει 
ἀσογαοίαζε ατηϊοῖγε ὧο ογπαγό. Οομΐῖ. 
ΒΌΡΤα 8. ν. ἱερατεύω. --- ΓΤ» ΟΥ̓Νο. 

Ζοῦ. ΙΨ΄. 80. Ἐσοοῖ. ΧΥ͂Ι. 11. 18. 
ΧΧΠΙ. 40. -Αἀάθ Αυ"]65. σι 
10, - , ἀεπιᾶο. Τ ουθοι, ΕἰδΌ. 

ΠῚ: 13. [ορῖξ ρεὲ Ῥδίθια ἜΝ 

- ἥν ογαάΐηο. ἘΣΟΟἈ. ΧΧΗΙ. 41. 

τράξιξα κεκοσμημένη, ΤΛΘΏΒΑ ὁ ἐ- 
«ἰγμοία. Οομξες δι᾽. ΧΧΙΣ, 80. --- 

"ΠῈΣ ΡΙΒ. οδίορο. 8 Ῥᾶτ. Ε1]. 6. 

ΠΣ φὸν οἶκον λίθεις τιμίοις. --- 
γ» Ια, ογάϊξηο. Οοδεὶ. ΝΠ]. 14. 

ϑέῖτι ΧΥ͂Ι; 28." ἐκόσμησεν εἰς αἰῶνα τὰ 
ἔργα αὑτοῦ, .ογηαυὶέ νοὶ. ογάϊπαοὶ ἴκι 
ἐρίδσηστη Ορογα ἅ18. Νίδῃηι ἀξτυχα- 
6 Ἰοσυπι Βαθοσα ροΐοεξ, αὐυ͵ἱὰ 
Ἢ ,: Ω οὐἰεδίξα ἀκήτν τῆς 
εἱ δίς. Χ1.11..98. ΧΙΥΤΙ. 1]. 81τ. 
1,. 16. κοσμῆσαι προσφορὰν. ὑψίστου, τ 
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Κόσμον. 

α λείεγεί οἰδϊαιϊσχνδει αἰ εὐδοῦνγν!, Ε66. 
χοσμῆσιι, διατάξα;, στῆσαι, στεῖλαι. 

ΚΟΣΜΙΟΝ, ογπαίμδ. Τῷ, 
ἐκμαΐς. ϑγτατα. 7πᾳἀ. Ψ111. 96. κχοσ- 
μίων. ἴῃ γρδτρ. οοά. 108. Ηοΐτη. 
κόσμων Ἰερσῖίαν. (ἀδῃυβ ροβυσγαπὶ 
Ῥἴο τΡεκῖε, αυεε ἱραῖδ ἐοτίλεβε ἱρ.- 
ποίδ ζαι. -- ἸῸ ΠΡ. ογάϊξπο. Οοἶ, 
ΧἼΠ. 9. κόσμιον παραβολῶν, Ἡ. 6. ογ- 
παίμς εἴ εἰδραπίες Ῥδιδθοΐδβ. 1,6. 
ξ 1586 γΔεπίαν Ι [Ὰ» Ἰοοο ἹΡΙ. 

"ῬΚΟΣΜΟΠΛΗΘΗΣ. 4 Μδβοολρ. 
ΧΥ. 31. ἐν τῷ χοσμοχληθεῖ χαταχλυσ- 

ὄ 

͵ μῷ, τὰ ἀπ] ανῖο ἐρέμηα πιμπάμηι οὗ- 
τιμδηΐς. 

, "ΚΟΣΜΌΠΟΠΙ,Α, πιραΐ ξαδτίοα.- 
ἐῸ 8. ογεαίο. 4, αος. ΧΙΥ. 7. 
ΚΟΎΥΜΟΣ, ογπαΐέως, ογΝαηιοηίμηι, 

πιμπάκε, ἐὐρεΐζοΣ. 5) υαξ, ἐπιδίτιρς 
πιεπίωνι, δἰΐατα υεείδε. 168. {Χ1. 10. 

ς ὡς γύμφην πατεκόσρησί κοὐ κόσμῳ, ἴδῃ- 

᾿ αυδτὰ Βροίβατ τη6 ογπαΐμ, Ἀ. 6. ρεῖ- 
εὐεγγῖπις, εἐσογπμαυΐί. --ὀ.Ἅ ὩΣ. 

Ρἷπν. ἀδϊοῖα. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 17. δὶ 
πόσμον ταρϊαρ᾿οτῖοα ἀ6. ἄδοογε δοςὶ- 
Ριεπάμπι εξ, ϑεσιηο δηΐτα εϑὲ ἀ6 
δπη0. --- γ}, ογπαίμα. Ἐχοά. 

ΧΧΧΠΙ. 5. 168. ΧΙ ΙΧ. 18. “εν. 
ἿΜ. 80. Ἐσεςῖ. ΥἹΙ. 90. --- γγ}» 
νομέας. ῷ ϑαχα. ἴ. 934. ΜΙΝ δά. 

ἀ τπράση) ρτοραθῖ]α εδὲ, ΕΧΧ Ἀ. ]. 
ὈΣῚν ΤΩν ἰεβίβεα. --- γὴν ἐξεγς 
αἰκα. Οσποβ. 1]. 1. δας. ΕΥ̓. 19. 
ΧΥΤῚ, 8. Ιε6. ΧΧΙΥ͂. 21. ΧΙ, 96. 
Ευ Πότ Μίβοεὶ]. 55. 140. 1. ς. 7. 
Ρ. ὅ8. γοτοβίχηῖ]θ 6βϑ6 ρυΐαῖ, φυοὰ 
ΧΧ Ἡρρσ. μὴνς ΡΟΣ χόσμον τοῦ- 

ἀεηίε5 ΠΙυὰ δ᾽ Ηθῦτ. ᾺΣ ἀεάυχο- 

Ππΐ, πηάς οἵ δ ὦ ἀεοιι8, οτἱρίπεουα 

βαθεδς. Ὑγερίογιβ ἱπ Εσαρτα. τί. 
4ῬᾺ ἹΨ. ν. 43. δᾶθο οχίβειπιαι, 608 
ὕΈΣΕ ἸορΊη86 ΣΝ Ιοοο ψν- 96 [ἢ 

ααμῖθυ8 8 Ἰοοῖβ βαεστῖο δὲ 6 χόσ- 
μῳ τοῦ οὐρανοῦ, ΤῈΣ ἀίοτη 816116 δυηΐξ 
Ἰπ εἰ]οσοπᾶεθ, ααΐθι5 χόσμος, σγπαΐμσ, 
τεσ Οἶδα Ῥοῖεδβῖ, εἰ 4υα «ἀ τηο- 
ὄπτν οὐ πιπεβεῖπυὶ αχογείςυϑ (ουπι 

οι, ΤΙ, 

80 Κόσμος. 

υο ἰπ 55. Βδυὰ γαγο οογαραγδαηζν) 
Ργοοοάυης. ὕὕπάε εἰωυ δρρατοῖ, 
οὐτᾶσα Ευρυρίηυτα, αυἱ [)ουΐεν. 
ΧΥΙΕ, 8., υδὶ Ἰορίξαν : ἢ ααντὶ τῶν 7 
ἐκ τοῦ κόσμου τοῦ οὐρανοῦ, δηῖε τοῦ οὖ- 
ρανῦ 1 Ῥυΐδι γμαστουΐδπι 
καὶ, 86 Ῥεγίῃἀε 6886, δίνε γῶν, δῖνϑ. 
τῷ Ἰοραῖιγτ. Οὐοπέ. δι:. ΧΗ, 11. 
εἰ νοϊῆυτα δὰ .ζ4ς. 11]. 6. μᾶρ. 48. 
-ς ΓΞ ΓᾺν σρραταίε. Ναὶ. 11. 9. 

οὐκ ἦν αἵρας τοῦ κόσμου αὐτῆς, Ὡοη ΄᾿ 
οταὶ βηΐθ διρεϊϊονἐἑδ οἦι8. [,δρ6- 
ζυηξ Οοχ ΟΠ] Ϊ]ογα δβοπίθηεδ. 

ΠΣ 9} Ῥτὸ ΠΏ 5. απ νὸχ ἄϊε:- 

ροεϊδοπεα Ῥτορτῖθ ποῖδί. Κύσμος 
αυΐοα, νιμπάμε 8. ογπαίι, ἰοῖιι8 6δί 
ἴῃ δρίδ ρμαυζίυση ᾿ῃἴδΥ Βα αἀἰθροβιοη6 
δία Βαττωοηΐδ. --- ΠΝ )ν σ᾿ 

καίει, ογηπαηιοπέιε. Ῥτονυ. ΧΧ. 20, 
68. 11]. 18. βαρ. ΥἹ. 96. «λῆδθος δὲ 
σοφῶν σωτηρία κόσμου, ται πέιιο δι.- 
ἴδ βαρ δηϊ 8418 τη πα]. ΚῚΣ. 
ΧΧΙ]. 18. χόσμος ψαμμωτὺς, ογπαῖίμδ 
αγεηοδις, Ἐ. 6. οαηπιοπέιηῃ, οαἷχ ηιὲχ- 
ἐμ ἀγέπα, ἰοοίογίμηι αγεπαΐθ. ὅ81ς 
δὲ ποα 46 τηυγία ἐϊδοίοταυμη τοῦδ 
3βι:), ρεγεοπαὶ ογπαπιεηὶ, Ὁ 58ο6- 
8. 1 Μδςο. 1. 939. υἱοὶ χόσμον 46 
ἑπαρίπέδες εἰ βιριγὶς ἱπιονρροϑίαῖτιϑ 
οϑί ὅγσιιβ. δ::. ΧΧΧΊΙΙ. 6. σφραγὶς 
ἄνϑρακος ἐπὶ χύσμῳ χρυσῷ, αεἱἰριϊπτα 
ον ΠΟΙΌΝ ἰῃ ογμαπηιεηίο δυτοο. 8,:Ὁ. 
Ι,, 21. χόσμος ἀ6 ομἱμ 1) δὲ ἐπί ον Ὸ 
εν νγἱέμς ἀἰοϊταν, οἱ 6βὲ 1. ᾳ. λοισουρ- 
γία, σατὰ αὰο νΟΘΆΡΏ]Ο οἱ 10] ρόγχηι- 
δῖαν. Τυὶς. 101 μαρεῖ λόμον εἰ. ὃς. 
κόσμος ἰδ οπιπέδιια ἀἰοϊΓΡ, φῶ ὅομο 
ογάϊπε λαδεπέμγ, εἰ κατὰ τάξιν Ξωπὶ. 
ϑαρ. ΧΥΙ. 17. κόσμος οπιπέα Ὡοϊαῖ, 
φιί ἵπ γέγιιπὶ παίεγα σμεπέ, φροςοϊδῦτα 
εἰεπιεπία πιμρθαᾶῖ: ὑκίρμαχος γὰρ ὁ 
κόσμος δικαίων, οπεπὲα εἰεπποπέα Ῥυρ- 
ὩΒῺΪ Ῥ͵Ὸ δβδὶυἵθ ῬἱοσΠ), 8. οπινία, 
μα δμηΐ ἐπ τεσ παίατγα, ᾿Ἰλϑεσνϊαῃξ 
ἐδ] Ἰοἰξαῖὶ ναγούυτὶ οὶ ουὐ]ίοτιτη. 
Οοηΐοσ οἰδτη ὅϑδρ. 1]. 17. δ 
δονεὶμὶδιη 8. ρϑιετε ἄπηπιανο ἸΘΘΙΌΙΣ 
βαρ. ΧΙΝ. 6. εἰ Χ, 1. υδἱ Αἄδπι 
ἈΡροιϊδίυνς πατὴρ τοῦ κόσμου. Ἐκγψεη. 
Μ. κόσμος σημαίνει τὸ ἐξ οὐρανοῦ καὶ 

11] 
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Κόσμοφορίω. 

ο γῆς χαὶ εῶν ἐν μέσῳ σύστημα ΕΝ 
'μα. |͵άε χυοαθέ ΑΥἹοισ ΕἸ! 1Ὲ ἀ 6 

υπδο οἰδέϊ Ὁ ἱπίέο. Ἡδαγοδ. 
κόσμος, καλλωκισμὸς, χανασκχευὴ, τάξις, 
κανάσεασις, στραφηγὺς κχενοσμημένοῤ, 
Ἀάλλος, ϑυϊάδδ: σημαῖνει δὲ ὁ κόσμος 
φίσσαρα, εὐπρέπειαν, φύδε «ἂν, φὴν φάξιν, 
φὸ «λῆϑος «αρὰ τῇ γραφῇ. --- νιάα 
ἀποαᾳῃθ ΒΌΡΓΑ 85. Υ͂. 
"ΚΟΣΜΟΦΟΡΒΏ, πιμπάιαν Ῥονίο. 

δα, φεείο. 4 Μαος. ΧΥ͂. 31. Ὁθὶ δτολ 
ΝΌΔΟΗΙ ποαῤοφοζοῦσαε αἰοϊζογ, Ὦ. 6. 
πεμμείαρς υεοέσμιδ. 
κο ΣΥΜΒΟΣ νοὶ ΚΟΣΣΥΜΒΟΣ, 

πούμε οτίπίλη, Ὁαρεδ τεαὶπιοιέμης, 
Ἔδιηα, υεεῖς "ππδυίαῖα. Υ Ὁ ΡΙΙ. 

ϑοείξαέτνι ορια ζαοίο. Ἐχ. ΧΧΥ ΤΙ]. 
88. οἱ ὩΜ ΚΥΡᾺ τῶν Χπ π: ἐκ βύσσου, 
υἱπομῖα (ααϊ Ῥοΐυϑ "ηιδτ) τυηὶ- 
οαγιτὰ ὁ Ὀγπδο. --ὦ Ὁ φείδον» 

ς ἴα. 169. ΠΙ. 18. ἀφολεῦ αὗριος τὰ ͵ἱμ- 
απλόχια καὶ τοὺς κοδύμβους, δυΐεοτεῖ 
Ῥοταίπυβ ἔοσαπεα εἰ ἢ 148. Τύσια- 
τῦϊαβ βδπς νόσοι ἢ. ]. σέξυδίε οἷ 
σῷ (ᾧ γρἴο ὃ) ῬἩῖασ. ἱμπηϊὼ, 

"τπονϊία ργοδοξα, ᾳυοὰ τοσοῦ. νἱάο- 
Όκΐ. Τα Ίο, Ογπ ΜΒ. Βεεοω. Κό- 
φάμβος, ἀνάδεσμος. 1.6“χ. (γεῖ!ι! ΜΆ. 

, Κορ. ἐγκόρβωμα, χυοὰ 
ἐ γίβ6 δυρτγα. Οὐοδα, ἰῃ ΟοἰδίευοΣ. 
ρμὰ Ἑδρτῖο, ΒΙΡ]. σε. Ὁ}. Υ. ς. 
ἊΣ γᾷ 6: χοσύμβους, κροσσωτὰ μάτια. 

: κόϑυμβος, καὶ χοσύμβη, ἀνά- 
Ἡιπρρρῃ ἢ χιτὼν χροσσωτός. ΟΟΠΕΕΥ 
Βιβύυπῖυ5 (6 νεϑϊα ϑδοεσά. Ηθῦν. 
Δλδι 1. ὁ. 17. δ. 9251. 864. ἂς ΕΙΡοτα 
ἄο Νοδε. ϑαοοσά. 1.0. {Π]. ς. 7. 

ΚΟΣΥΜΒΩΤΟῚΣ εἰ ΚΟΣΣΥΜΒΩ.- 

ΤΟΙ͂Σ, ποάἀαένϑ ἃ. νοάϊξ σάείγίοίτς, 
ε Νὐυῆδὲἑ αὐἀνέν σίως γεὶ σνγπαίμε, νεὶ, υἱ 
81} νόδπης, μννόνης ογπαίμα. ν᾽ Ὸ 

ῬΙῚ. οοεἶϊαέενι ορις [αοίο. ΑἸ. Ἐχοά. 
ΧΧΥΤΙΙ. 58. ἘΠΕ: Τερο.- 
τυηΐ ἈΝΥ ΤΌ: --Ὡψ ἢ, οοεἰϊαίϊο. 

Ἐποὰ. ΧΧΨΊΉΗ. 4. χιτῶνα χὸδυμβω.- 
φὴν,. [γεν ΤῊΝ ἤτοδτιῖο οι. Ι,οχ.΄ 

Ογτῖλ! Μ8. Βχεπι. Κοσυμβωτοὺς χι» 
φόνας, κροσσωνούς. 
ΚΟΤΥ ΛΗ, οσέψία, οαυδας, οαϑμηι, 

906 ΠΕ 

Φϑιρίανέμ, πορηδωνά γαῆς, ζίεσω: " 
ἀρείαδπία (ΡΏπ. ΧΧΨΠΠΙ 11.) ἢ 
6. σαυξαίδε ἐδἶω, φκίδαε οοκοπάδοεε 
ἐπ μηίωγ, εἰ ἐπ σμίδις ἐὐσάξηε τοτ- 
ἐμπέμῃ, ἀπε ΗΠ ρροοταίθο χοευληδόνας 
γοσανξ. -- Π» δαίλια. Ἐκ. ΧΙ. 

14. --Ὦ )λ5}, ποιιδὴ τπϑηϑαγα Ἡχαΐ- 
ἀορυίο. ἴμεν. ΧΙ͂Ψ, 10. 12. 18. 21. 
4. ΟἸοκα. Βεοσω, ποεύλη, πράσεως μέ- 
φΈον. ἡνῷ Βε ποτύλη, δ νῦν καλοῦσι 
ἡμίξεσεον, «αρὰ τὸ ἐκεῖ κεδδαι τὴν ὕλην. 
αὐα Αἰδεπούτα 1 ἵν. ΧΙ. Ρ. 478. 

. σὲ Μαγεηὶϊ 1 οχίς. Ὁ. 520. 
τ ποέλεος ἷ, ᾳ. χρλιεὸς, υαρίπα. 
Ἔν. ἰάεπι, 1 854πι. ΧΥ͂ΤΙ. 61. ες. 

ΧΙ]. 6. Ηωγον. κουλοὸς, ξιφαϑή- 
χῇ. 

ΚΟΥΡΑ;, ἐοηφωγα. γὴν υεἰξωφ. Ἰγδαῖ. 

ΧΥΤΙΙ. 4. 00. ΧΧΧΙ. 20. 
ὝΦΟΣ ΚΟΥΡΑ͂Σ. 12)» “αροα. 

Ααυ. 1 ὅπῃ. ΥἹ. 8. ὯΝ» ἐν ὄφει 

ἴἄρρας 

.» 

κουρᾶς. ϑοῖ!, Ἰορίς ἀἰνϊείτα 1) ἘΒΡΙ 
(δῖ .ἼΝ δέ ὕφεν, ἔδχετε, εἴ 1) ετἰ 

, ἑοναότε), οἱ ἰξα ἀδακέμξ, κεὰ 
ΠΌΪ00 ϑοαδῖι. ΜΙιηΐηγ6 ΘΥΒΡῸ ΥῸΣ χον- 
ἐε ἴῃ χησμᾶο ουθαξ, υἱ α Ὠγιυβῖο ἱπ 

γοίί, [βεϊ. τα. , 388. 
ἴατα. Οομῇ, Βοοβαγα 

Ῥ. 1. 140. 1]. ς. 86. ». 868. 
ΚΟΤΡΕΥ , ἰοήδοῦ. χννᾳ, ὅθ᾽. ΤῸ... 

ΕΕΙΧΧ συὰ. ΧΥΙ. 20. τὸν χυυρέα οοῦ- 
νη θη δου οὶ ογδιοπΐβ, δὶ Ἰοσῖίο 
ἄνδρα, αὐτὰ 5010 αὶ. ἐσ ὶ- 
μεῖ, πὰιξδὶ ταῦγα οἰποηδμειο δα ἰόχ.- 
[πὶ ΗεΌΥ. 6866 νυν δον. ΨΙάδ δὰ 
Ἀ. 1. Ηοἰνμδείυδ, --ο Ὁ 5, ἰόπϑον, ἃ 

γᾶ. Αὑδρ. νι ἘΝ ἐγαχὶ, ἰγσαρίδπε 

γασὶί, Ἐσοοῖ. Υ.1. 

᾿ ΚΟΥΦΙΖΩ, ἔευο, αἴΐευο, ἰοἶΐο, αἱ- 
ἰοἰϊο. δῷ ἩΪΡΆ. ἃ ἢ Ἐχοὰν 

8.» ΧΨΗΙ. 99. κουριοῦων (5οἿ]. τἢ ἀαύ 
σου, ἐευαδιιπέ ἰ6 οπεγε, 4ιδεὶ Ῥτο 
ρ, ἔευα ἰε οπέγε, Ἰεσευιτξ ἩΣ0» 

ΒρΏσι δαὲ οοχηχηοΐο. 1 ϑδχω, ΥἹ. ὅ. 
ὅπως πουφίσητε τὴν χιζα, αὐτοῦ ἀφ᾽ ὑρμῶε, 
υὦἴ τοδηυτη οἷπὲ ἃ γοῦῖς, ἢ. 
6. υἴ γεν ἑαέ τα εἶυ ἃ νορὶβ. 1 εχ. 
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Κοῦρος. 

ὁ ΧΙΕ. 4. πούφναυν (ας, ε}) ἀσὺ εῆς δον- 
λείας, τονε αἰϊαυδ δὉ 1116 ϑοσυῖ- 
τυὰῦαῦρ. για οἵ ν. 9. 10. 2οη. ἴ. δ. 
τοῦ χουφισδϑῆναε ἀσ᾽ αὑτῶν, υἱ αἰϊευα- 
γεηὲμῦ Δ 11} 185. Οοηξ, Αςι, ΧΧΥΊΙ. 
38. εἴ δὰ Ἀ.}. ΑΙΒεγιϊ μαρ. 981. --- 
πῶτ» οοὐλόεο. Ἐϑάτ. ΙΧ. 13. ἐχούφ;- 

σας ἡμῶν τὰς ἀνομίας, φασί σελ γ6ο- 
οαΐα ποϑῖγη, Ὀδὲ ἴῃ ἰοχίυ Ἰορίυτς 
ΓΘ) ΤΌΓΙ, Ῥυολέδεο ἀξογείηε, οἱ]. 

ὃ 35 Ἐπάν. ὙΠ]. 88. 7100. ΧΧΊ. 80. 
εἰς ἡμόραν ἀκωλείας κουφίζεται ὁ κοωνηρὸς, 
τι ἴδηι ἱπίευιίαβ ἐγέρίεσ ἰγαρίπβ. 
Ηδεγοῖ. χουφίζει, μετεωρίζετα,. Αἀάϊε. 
ἘΠΙΣ ΧΥ͂ Δ Χροζτεν 
αὐτῷ. Ψαϊς. Ῥοπο: 
ΜῈ υεείϊπσπία συδίεπίαπε. 

. ΚΟΥ͂ΦΟΣ, ἔευΐπ, οεἶον, υεἶοσ, 1. 
ἷποίϊες, ἐπερεαξηκεπίο οατεπς. δ» ἰάεπι. 

1 δδ- 

4 ὅατα. 11. 18. ΟΟΒεὶ. ΙΧ. 11. 166. 
« ΧΥΤΙΙ. 2. εἰ αἰδοῖ. --- σῦν; 50} 
Καὶ εἰ ΝΊρΒ. 3 ὅδπι. 1. 98. 9 Βες. 
ΤῚ. 18. --ὴρῦρ» ἰευϊδείμιιισ. ΟἹ 

λωποὶ Νυπι, ΧΧΙ. δ. Ψαυῖὶμ. ἐευὶϊδεῖ- 
πὸ. ἴὰ (οἱ. ῥα]. 1108. ἴῃ τηαγρίπε. 
ἐχροβείοηία οδυιθ8 δὰάϊεαν: ματαίῳ, 
ξηρ;. ---- Ὁ} Ῥατῖ. ΝΙρἢ. 1 ϑδγα. 

ΧΥΠΙ. 28. 2 Κορ. ΧΧ. 10. ΤΒοοά. 
Ῥχον. ΧΙ͂Ν. 6. θ᾽] γυϊς. τεςῖε 
ποία τοάάϊαϊς, 1,ΧΧ εὐχιρής. --.- 

4 ὭΡ.ν ναομε. ἴπο. Ἐχ. ΧΧΊΠ. 18. 

ποῦξος, ἰευὲς, 80. τιαπέδιω, ἴα αὐ ἢ ἢ 
δι ῬΒΥΙΠῚ ΤΩ ΠΟΣΙ8 ἰοοο Ὠδθο οὔδ- ᾿ 
ἀμ Ψ. ϑυργα 8. χενός. ὅαρ. Υ. 19. 

ἐξ μονάετγε. ϑίτας. Χ1. 21. κυῦφον 
(ὕεια) ἐν φϑαλμοῖς πυρίου 
τίσα: παἴγητα, (011. ν. 46. δ8::. ΧΙΧ, 
4. πὸῦφος χαρδίρ, ἰευὶς οὐγάξ, Ὦ. 6. 
»ανυὲ 7μάϊοῖϊξ εἰ οεγεδγὶ. Ἠεβγολ. 
κοῦρος, ἐλαφρὸς, ταχὺς, γοργὸς, εὔκαιρος. 

« ἴὰᾷεαπι: ποῦφον, ἼΣ ̓Ἡδις ἄχοπον), 
μετέωρον. 

ΚΟΥ͂ΦΟΣ ΕΥ̓ΜΥ, ἱευὶν φιρι, οεΐοΣ 
δίων. 22) ΝΙΡΗ. ἃ 22} Ις. ΧΧΧ. 
16. 

᾿ ΚΟΥΦΟΤΕΡΟΣ, οὐπιρασ. ζευΐον. 
γ᾽ 8606. Ὁ, ἴδοὶξ δρι ργὰ, Καὶ. 

εν. Τ1Ψ΄. 18. 

807 ᾿ 

χουφίζουσα τὴν ἴσϑησιν᾽ 
: ἀεβμεκέδα 

Κράϑω. 

ΚΟΎΦΩΣ, ἐευΐέεν. Ὁ), ἰσυΐδ. ἴδε. 

Υ., 46. 
ΚΟΥΦΩΣ ΠΟΙΕΏ, ἐευΐμεν γαοῖο. Κ᾽ 

Ὁ» τἱΐεξοο, ὅγταπι. 700. ΧΧΧΤΧ, 

84. κούφως ἐσώησα, Ἰονὶϊογ, ἢ. 6. ἐπ- 
οομδιάεγαίς ἐρὶ. ΑΥΪΧῸΣ δωΐειω, 
ϑγτηπδοδιιπὶ ῬΙδΕ Αὐξυγαῦαι κού- 
φως ἐλάλησα, αυϊα Ν α]χαίυ5 ὅγταμι. 
δϑοιίυε τῶν ἰευΐξέεν ἰοσμέμ δ διρπε. 
Ῥορίυϊεξ εὔδιι μδης Ἰοσξίομοηι ΒΟΣὶαδ 
ΟΥ̓ Ομ ΐβ ἰ ἰοχῖα ΗἩδερτδῖοο. 

ΚΟΦΙΝΟΣ, οορλέπαδ, οογδὲξ. “γἼ, 
αλεμες, οἷα, ἴξ. δρογία. ϑγτατα. οἱ 
ΓΧΧ ΡῈ ΧΧΧ. δ. ϑγιωμι. 6:. 
ΧΧΙΝ. 1. - 0, οογδὲε, οαπὶξέγιν. 

Αια. Οεη. ΧΙ, 16. χοβίνου. Ὥχυ- 
θῖ18 Ἰεβεῦαϊ χόρινοι, δοὰ πβοσιιδαξί νι 
“πορίνους Ῥοδῖυϊδί δβοτῖθθ οὐδβξοηϊδ. 
“ϑυϊάδος κόῤινος, ἀγγεῶν Φλεκεόν. 
ΦΚΟΨΟΣ. . Ἐπὶ νοχ ὩΐμΠ}, χα 

ΤΟΡ. ΧΙΨ. 10. ἐπ ΑἸεχ. εὲ ΑἸά. ρσὸ 
σχότος Ἰορὶοιν. 

ΚΟΧΔΑΡΞ, εἰϊεχ, σασεπι. ὙΩ α 

υριηι, ἴτ. ἀμρέγαπι. 1 ϑατα. ΧΙΨ, 
14. ΝΙῚ, Μιὰ δὲ 1 Μδςς. Χ. 73. 
“ΚΡΑ'ΒΑΤῸΣ νεὶ ΚΡΑ'ΒΒΑΤΟΣ, 

᾿ἀρϑε τι ἰδοιΣ, ἐπ σμὸ τεάείκν, 
ὁ66 δδο 4 Βίε]ἴο πορϊθοία υἷι δοῖ, 

ἰεδία Ηΐδγοῦγτηο, Ααυΐϊΐα Απιορ 
111. 12. ρέο Ηθρε. γὴν» σέγαίενι. 

Ψα]ρ. ργαδαίο. Υἱάέ δὰ Ἡ. 1. Μοηῖ- 
ἐδυσοηίυμα. : 

ΚΡΑΔΑΙΝΩ, υἱδγο, οοπίπιουεο, 
ὁοπομέῖο, φμαΐο. 8 Μίαοολ!». ΧΙ. 8. 
8 Μδοοαρ. 11. 24. Ἠδεγοΐ. χραδαίει 
([6ρεὲ : κραδαίνει), σεΐει,, τινάσσμ, 1,6χ. 
γε ΜΆ. Βρεῖι. χραδαύνει, σείει. 
Ῥθδνοσ. χραδάνων (ἔοτίδ Ἰεχοηάυτω 
κραδαίνων) καὶ κραδάων, χινῶν, σείων, 
δονῶν, σαλεύων. 

ΚΡΑΊΖΩ, οἴἷάηιο, υοοΐξετον. “ν 2: 

», ΗἴρΆ. εἰ Ηρ. ἃ νὴ, 
οἷἴσηρο. 705. ΝΊ. 16. Ῥε. 1Χ1Υ͂΄. 12. 
-τΡῦν οἷαηιο. 4 ϑαχα. ΧΙΠ. 10. 

ΧΙΧ. 4. 7200. ΧΧΧΥ. 9. εἰ αἰ ἱ 
διερίυ. 2 ὅδιω, ΧΙΧ. 28. ἴοοο χαλ 
τοῦ χεχραγίναι μα ἔτ; αρὸς τὸν βασιλία 
ΤΟΡΟΏΕΘΓΕ χη 8]] οἴ: χα τὸ χεχφα ένα! 

θεὲ 
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Διακενῆς κράζω. 8308 Κραταιὸς. 

4 με τι ἣ «ρὸς τ. β. -- γγγῷ ἀεεὶδιο. ΑἹ. «υδπα) 8. δἴοδσα πθᾷμθ ἃ νἷπο. --- 

“04. 1. 14. ἔχραζεν. Αὐοῖΐος Βυΐαθ κ 30, ἐεὐγίκε. [ε6. ἜΣΙΥ. 50. 
ψεγβίοηἶβ ἰορῖς ΓΠνὮ, ἃ γὴν» αυοὰ χρωπαλῶν, αὶ ἄυεο ΜΕΤΒΊΟΠ6Β οοα]αε- 

ἴηι 1. Ασα. Οβαϊὰ, εἰ ΣΕ ιίορ. οἷα- Τιις πἰρέρψα Ἢ μλρρραίιωυ φὴοἰιῤελεομν 
πιαγὲ ποῖας, ΔῈ 168. ΧΙ. 11. ῥώσως παλμός. καὶ χραικαλῶντα, ἀντὶ 
-- ρυς. θ6π. ΧΙ. 56. Ἐκ. Ψ. 8. τ κα τ πάρα πάλλων σοὺ μμόδώκας, ὕ 

᾿ δ ᾿ ᾿ς πο ΟΣ φοῦ λων ὑοντας 
Νυχα. ΧΙ. 2. εἴ Αἰ ΤΡ. -- προ ν, οἷα. ἢ ἀκσὺ τοῦ σφάλλεσϑα, τῶν᾽ τἰχρίων 
πιον. ότετα. ΧΙΨΊΠΙ. 8. --- ἜΠΡ τότε, 9 ἀνε, τι; 
7υὰ, ΧΥ͂ΤΙ. 38. 1εε. ΧΧΧΙ. 4. δὲ ποξαίιαα ἐπῆγα ἐπ ϑοδ μίϑη. 
ΔἸ βρερἰΠ8. ---- γ» υοοϊξεγαίίο. Ἐχ. Ἀκυνο νι ἐν 

ΡΝ ; ΚΡΑΓΜΑ, νεἰσίδο, ἑά ἐρεωνε, φεοὰ 
υ ΧΧΧΊΙ. 16. πη) τ γρίμω. Ῥδ. πίχέωνι τοὶ, νεϊαίωγα. ΣΧ» "εἰχίωνα, 
ΧΧΧΙ. 8.--ὐὴῷ Ἐ ἵμ. »η: 300. ἐεπιρεγαπιδπίεηι. Ὁ. 11. 9. Ηςεδ. 
ΧΙΧ. 7. ΧΧΧ. 20. 48. εἰ 410]. χρᾶμα, χίρασμα καὶ ὥχρατον, Τ,6Χ. 
ϑυλάδδ ἐ χε , δὺκ ἐσὶ φωνῆς, ΟΥ̓ ΜΆ. Βτομι. ἘΚρᾶμα, κέρασμα, 
ἀλλ᾽ ἐαὶ Σ ἀλρμον καὶ μώγμα. 

σπτυδαίας εὐχῆς. Δαβιδ' (ΡΒ. ΧΧΨΊ. ΚΡΑΝΊΟΝ, ογανέωπι, οαϊοαγία. κα 
"ἐμ χει μη Ἡπράξομα, Τοῦ. τ τ... ἰάετα, Τυὰ, ΓΧ. δ8. 8 εξ. 
«91. - 

πη ῬῈΣ πηέγς τοἀἀομάμμα εε. [Χ. 86. Ὀσπέετ 1λιο. ΧΧΠῚ. 88. 
Μυϊραῖαε : δαίαγτε. Οοὰ, ΑἸεχ, ἱδὶ δ δ: χρανίον, ἢ κεφαλή. 

ς κραυάζεν Βαρεῖ, ᾿ΓῸ ἐν λυάϊοε 5. ΚΡΑΈΣΠΕΔΟΝ, Μειδία. τ)γ5, αἷα. 
κραυγάζεν τερομεηάυχα ες 0 τ ας, ΧΧΙΙ, 19. ΖαοΗ. ΥἹΠ. 98. 

ΔΙΑΚΕΝΗ͂Σ ΚΡΑΊΖΩ, ἐπανῆερ ὅϑγταη. 1 ϑϑω. ΧΥ͂. 47. τοῦ ἄκρου 
οἷαπιο. Ὁ)» γμάο. ὅοῦ. Υ]. ὅ. τοῦ χρασαίδου, υἱοὶ ἴδιηθῃ χα] } οαΓ- 

βἐ ΘΘΑ ΤΗΝ Εἰδαοίγηυτῃ οδέ τοῦ χρασαέδου 6856 δὺυΐ 
ΜΕΤΑ ΚΡΑΊΖΩ, πιαρπορετε οἷα- οἸρββοῖηα, δυΐ δῇυϑβ ἱπίουργθιῖβ νεῦ- 

"πο. δ Ὁ ἐδ» οἷαπιο ἱπερίεο, Ἦν. 6. αἰσῃοτη ϑυτησηδοῆο δϑδαΐασα. Οσηξον 
ρίεμα υοοε οἷανιο.. Φετεια. ΤΥ͂. 5. ἴδηεῃ ἴν. ΧΧΊΨ. 97. --α δυν» Ραΐ- 

ΚΡΑΙΠΑΛΑΊΏ, ογαρμίαπε ἑεπῆο, ἔμπι. ϑγτατα. 1 ὅδιη. ΧΥ͂. 27. --- 
ἀοίοτε οαρῥἐε ἰαδογο ἐκ πίπιδο Ῥοίμε, Τὰν» οἰποίππια. Νύχτα. ΧΥ͂. 86. 
ογαριίον, ἱπεδγίοσ. ἸγΓῚ ἩΜΒΡ. Ααα. Τμοοά. εἰ ΤΧΧ ΕΣ. ΥὙΠ]|. 8. 
οαπίο. Αγυ. ΠΧΧ Ρε. ἈΧΧΥΠΙ. γι. ὅς. ΕΝ; τλεΐαρι. ἀυοαὺς ποίδϊι 
χε ληκὼς ἐξ οἵνου, ἑπεὀγέαξιιΣ υἱπο. ; ; 
ΝΟΣ ΑἸδκον τῤευτῆνι βαα ΠΠΌΘ6γα νϑσ- ᾿ϑρβέρ ον βϑν τ ποῖαι ἐρρθν οπτ ἰρφμεν , τὰ 
ΓΟΥΐ, ΠΑ ἹΠΟῦτΙΔΕΙ ἔδτο σδηγΘ ἐν τῷ ἄχρῳ τεῦ Ἰματίου κεχλωσμένα β 
βοϊεπί, ἀπᾶθ ἦαγα ἀπθίθανὶ ροϊεδί, ματα, καὶ τὸ ἄκρον αὐτοῦ. 1,6χ. ΟὙΤΙ, 
δῇ τεοῖε Βεδς ψεγεῖὶο Δαυΐε ἰἴρυα-ὀ Μ8. Βγεῖι. χράσπεδον, τὸ τοῦ ἡματίου 
τὰν ἰῃ ἨεΧΑΡΙΪ8. (εεϊεγατῃ μεσγίπος ἄκρον, ἔνιοι δὲ τὸ ϑυσανωτὸν τοῦ χιτῶνος. 
δὺς ρίοβεα Η αγο μι: χεχραπαληχὼς, Οσηξεν ϑαίΐςοτί Τῆ68. Εοοοβ. Τ. ΠῚ 
εὐφραινόμενος, ἢ εὐφραμμένος. ---- βγη), γ. 166. εἴ 1,οχ. Ν. Τ΄ 6. Ἀ. ν. 

ἐμειδο, οἱ Θρ τὶ ἔδοασθ βοϊβηί. ἴ5β.ι ΚΡΑΤΑΙΟῚΣ, τί, γοδιδίωες, πιαρ- 
ΧΧΙΧ. 9. Ηἰς χιοαὰθδ σϑιιβαπὶ Ρὸ- περ. ΟΥἽΝ, πιαρπίβοις. Ῥα. ΟΧΧΧΥ͂. 

“ βιιογυηξ ὕγὸ οἰεςίυ. --- Ὅν ἰαγρο 18. Νὰα ἰδβέσωπε [ον ΝΗ 

"ροέμς πι6 τερίθο, ἱμεδτγίον. 1εβ. ΧΧΊΧ. . 
9. χρωπαλήσατε, οὖχκ ἀπὸ. σίκερα, οὖδὲ ϑγαιηι, [ε8. ΧΧΧΙ. 21.  Ύ ον», 
ἀπὸ οὔνου, ἐπεδγίαπάπὲ ποῦ (ταδρὶθ ναίάς Ἄγπιια εὲ τοδιασέμα. Φοῦ. ΓΧ, 4. 

. ᾿ 4 



Κραταιὰ ἐσχύος. 

κα ---- Δ» ὕυγέ, υαἱϊάμε. ΝΘΏΘΙλ, 

ΙΧ, 82. -.-- ΥΣ »» ἀευοϊμέο. Ἐάν. 

ΥΙ. 3. 1αρίάεβ, φυὶ ἀονοϊνεπάϊ καπξ, 
βυπὶ ᾿αρί ες σαδριί: --- 5711. Ἔχ. 

11.109. ΥἹ. 1. ΧΙΠ]. 9. εἰ 4110} 868- 
Ρ᾽τ5. --- ΠῚ, γοδμγ. ἔχ. ΧΙΠ]. 8. 

14. 16. ---- ἣν Ὁ. ἑλνοπας «Ἰελουα. 

Ἐχοὰ. ΧΥ͂ΠΙ. 16. βες. οοἀα, Ηοϊπιεα. 

2 πιεΐδρϑ. 6 118 ἀοοερεγιπί, χαὶ 

ὁ 4108 ἐπεηῖοΣ δς ἀοξειδαπε.--- νυ. 

δ τοι. δες. Ῥσόοορ. (δῖ. ΝΊΟΘΡΒ. 
Ρ. 166. 7υ4. ΨΙ. 26. χραταμοῦ. ---- 
ΝΣ Ρασὶ. ΝΙΡἢ. ἃ ΝῚ» ἐεγτεῤἐϊἐφ. 

Ὀεας. ΨΠ1. 421. --α ν. Ρβ. 1011]. 

8. ὕδηι. 111. 6. ---᾿ γῇ), γοδωτ. 90}. 
ΧΧΥῚ. 2. Ῥε. ΧΧ. 8. --οΊν. Ῥδ. 

ΧΧΤΙ. 8.-ϑην: Ῥε. ΟΧΧΧΙΝ. 

10. .- τῦὺν, γοδισέκε φυσι. ἴδῃ. 

νΠΙ. 34.--Ὀνῦ» τοδμν. Φο0. ΧΧΧ, 

“21. -- γυν» ἐψγαππμ. Ρᾳᾳ. 1Π]. 8. 

ΓΩΧΧΧΥΡ. 18. -- δηξ, Ζ7γν"νιω. 
ϑγτασα. Ῥε. ΧΤΙ͂Υ. 18. Ἰδεάυχῖϊ 8. 
3) ΤΑΡΕΣ, ρείγα. Μ1ὰ6 ἰπέγα δ. ν. 

χράτιστος. --- “ΟΘῚ), γ“μάες. Ῥεαΐχα, 

ΟΧΙ,. 6. οἱ χραταιοὶ αὐτῶν. Τεροῦ- 
ἄττα χριτα), ἡμάέοος, αἱ παῦοῖ Ψαυ]ϊρ. 
ΑἸ]. εἰ Οοπιρὶ. -- ΝΕΌΤῚ ΟΒα]ά, 

γοδετ. δῃ. 11. 87. 8ιγ. ΧΙ]. 6. 
ἡμέρα ἐχδιχλήσεως πραταιὰ, ἢ. 6. ἔδτη- 

ἁ Ῥὰ8 Ραῦε ἰεγγιδίίε εἰ υαἷάε φγαῦυε, 
91}. Ῥτον. ΧΧΊΙΨ. δ. Νατὰ χραταρὸν 
ποῖπξ οπιπέ, φιοά διρεπιρη ἐεΐ ἐπ σμὸ 

, ἴδλ ὈΟΏΟ 0181 Γ8]0 θ6Ώδι!. 
ϑαρ. ΝΙ. 8. χραταιοἱ, ῥτίποῖρεν, ααὶ 
γ. 9. τύραννοι, εἴ γ. 1. βασιλεῖς Δρρεὶ- 
Ἰατιίυς. 8 Εϑᾶγ. ]Π]. 47. χρατωωμὰ 
χεὶρ τεβροπάος ΗΘΌΣ. ἡ). Εϑάᾶν. 

Ψ11Π|. 18. δ:ν. ΧΙ ΔΊ. 7. Ηδεγοβ. 
χρατωᾶς, ἰσχυρᾶς. 

“ΚΡΑΤΑΙΑ ἸΣΧΥΌΣ. 7)» τοῦδε. 

“Ηδῦδο. 111. 4. κρατιμὰν ᾿σχύος αὐτοῦ, 
Ἡεῦε. ΓΝ: Οὐοεϊυεγυηὶ ἷἰς ἀιι8 

809 Κραταιόω. 

γϑγ βίο 65, εἴ Ῥτὸ 
καρδίαν. 

᾿ ΚΡΑΤΑΙΟΙ͂Σ ΕΙΜΣ, 7ονεε ξὰπι. 
ΥὙ »ν τοδωφέως. ϑγτότα. 00. ΙΧ, 

19. χραταὺς ἐσεί. 

᾿ ΚΡΑΤΑΙΟῚΣ ΓΓΙΝΟΜΑΙ, ζοτίϊα. ῆο. 
Ρ᾽ πρυδνίδ. Ἐξ. ΠΙ. 14. 

κραταιὰν αἰῖι5 Ἰερίς 

ΚΡΑΤΑΙΟΤΕΡΟΣ. Οοραγ. 30ν- 7 
ΠΟΥ. ῬΙΠ 564. Ὦ, νης ὑνα. Ἐκεῖ. 

Π.-. 14. 

ΚΡΑΤΑΙΟΊΤΗΣ, ᾿ ογίμμαο, φοδεγ. 

ΓΝ)» εἰαῖο. Ῥα. ΧΤΙ͂Ν. 8. 

ΚΡΑΤΑΙΟΏ, ,20γέξβοο, τοδογο, 
υέννιο, οοπ ἔτπιο, ἰίδτα: ἑπυαΐέδοο, ργα- 
υαίδο,  ῆταεῦ ργόροπο, πδίαιγο, 
ΠΝ» ἀρρτελεπάο, ἕξπεο. [μοεῖ. 

ῷ τα. ΥἹ. 6. ἐκραταίωσιν, Βττοανίέ, 
86. ἰπ σΌΓτΙ;, ΠΟΤΏΡΘ δρργεβεηάδηδο καὶ 
80 ἰδηθησο δζοδῖὰ ἐσθάοτιθ.Ό Νοη 
ΟΡιι8 ἰΐϊδαυ εδῖ, υἰ ἐχράτησεν Ἰραδῆυν. 
-- γον» ͵,ἕνηνωσ, τοδιείνς, ζοτε 

δια. Ἀυτῃ. 1. 18. ᾿δοῦσα δὲ, ὅτι χρα- 
ταιοῦτοαι αὑτὴ τοῦ σορεύεσϑαι μετ᾽ αὐτῆς, 
γ᾽ δῃ8 δυΐδτη, φυοά Μγπεεν ἐπ δεη- 
ἐεπίδα ρμεγείατεξ Ῥτοβοϊθοὶ βϑουχα. 
4 ϑδυῃ. ΧΧΙ]]. 18. ἐχραταμώϑησαν ὑπὲρ 
ἐμὲ, τοῦοτα τὴ δερεγαδαπί. Μὶάα οἱ 
Ῥε. ΟΧΙ. 9. Ῥε. ΧΧΧ, 82. ἀνδρίζεσθε κα 
καὶ χρατωωούσϑθω ἡ Χαρδία ὑμῶν, ΔηϊτηΟ 
ἔοστί οἱ οοπείαπέϊ οβιοίο. Ρ8. ΟΧΧΊΧ. 
16. 18. ὃν ἐκραταίωσας σεαυτῷ, ἀύδτα 
ΕΡῚ τοδογαξέε. --- Ἃ μ᾿ υαΐεο, ἱπυαΐεο, 

ργαυαΐδο. 1 ϑαᾶτα. 1. 98. ὑαὶρ λεόντων 
ἐκραταιώϑησαν, Ἰοουΐιιθ ἼΟΥΕΣ 
(δυϊκαιυν τοοῦθ ογέϊογες) ζαοίὲ 
“επί. 2 ὅϑδτη. Χ]. 25, ἰχραταίωσαν ἐφ᾽ 
ἡμᾶς οἱ ἄνδρις, ργαυαίεδαμέ ἸοΡὶδ 
νῖγὶ. Ῥβ. ΟἿ]. 11. ἐχραταίωσε κύριος τὸ 
ἔλεος αὐτοῦ ἐᾳὶ τοὺς φοβουμένους αὐτὸν, 
παρησης ζεοϊξ Τλοταῖτιβ ΤΩΙ ΒΕ ΘΟ Σ- 
αἰαιπι ϑυιᾶσα βαρον 11105, φυὶ ἰπιθηῖ 
ἴρδυμπι. 146 εἰ Ρβ. ΟΧΥ. 2. Αἀάε 
Ἑα. Θυϊπί, Ῥεδία. ΓΧΙ͂Υ͂. 4. .-- 
ὝΥΜΠ Ηἰρῃ, τορίογηιάο, πιείειο, 

ἐΐπιδο. ϑγτητη. [ε8. ΧΧΊΧ. 93. δὶ χρα- 
τιμοῦν ποῖδὲ ἰσυαξδιι. οεἰρόγανο. αϊς. 
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Κραταιόω. 

α ργααϊοαδμη!. Ὑιὰδ ἴ,οχ. Ν. Ἴ᾿. δ. νυ. 
χράτοςς. οχ Ηδφργ. ἢ. 1. τευεγεγὶ 
ποίαΐ, ᾳφυοῦ ἔδταε ϑοάδιρ σϑαϊί. -- 
ὉΡΠΙΠ Ηϊῶῖρ. ἀἐεερηιίο 26. 2 Ῥδγ. 

ΧΧΧΝΥ.. 99. πολεμεῖν αὑτὸν ἐχρατανώδη, 
σερίμα ἐγαὲ οὐτὰ [11οὁ ἀϊπιϊοδηαὶ. 
Νοῖ παΐα χποδλά βϑθηβιιμι. -οοοὦὖὸῦ ἴῃ 

Καὶ, ΡΒ. ΗΒ. εἰ Ηρ. 1 ὅδια. 
ΓΝ. 9. πραταιοῦσϑε καὶ γίνισϑε εἰς ἂν. 
δρας, ἴογέεΣς ἐείαίε, εἴ Υἱγοβ γὙῸ8 Ὀγεθ- 

ὃ ίαΐϊβ. 4 ϑδιω. Χ. 11. ἀνδρίδου καὶ 
κραταιωϑδῶμεν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἡμῶν, νἱ- 
τα πι (6 ῥγβδὶδ οἵ 7ογίες δίημιδ μι 
Ῥορυϊο ποεῖγο. Ὁομῖ, 1 ον. ΧΥῚ. 
18. 1 ὅληι. ΧΥ Π. δ0. ἐχραταίΐωσε 
Δαβὶδ ἐασὶ τὸν ἀλλόφυλον, ργιαυαϊεδαξ 
Πανὶ δἰ ϊθηΐρεπε. 1 ὅδ. ΧΧΙΠ. 
16. ἐχραταίωσε τὰς χεῖῆας αὐτοῦ ἐν κυ- 

᾿ βίῳ, δι οολονέαξιις εδὲ τὰ Βαπρίδπι 
1 [δο ροπδπάδιῃ. Ὑ 6 εἰ Νεῆ. 

εΥἹ. 9. 2 ϑαη. Χ. 11. ἐὰν χραταιωδῇ 
Συρία ὑσὺρ ἐμὴ, εἰ ργαυαϊεαί ταϊμὶ 
ϑγείδ. 1 Βερ. ΧΧ, 28. ἐχραταίωσαν 
ὑσὶρ ἡμᾶς, ργαυαίμεγεπέ ΠΟΡΪ5. νὰ 
εἴ ν. 956. 2 ες. Π]. 96. 39 ὅδῃηι. 
ΧΙ. 47, χραταίωσον τὸν σόλεμόν σου εἰς 
φὴν αό)ων, χαὶ χατάσπασον αὐτὴν καὶ 
χραφαΐωσον, ὃς. ἑαυτὸν, ζογέϊε 7 οοπίΐπμα 
ΒεΙυσ δάἄνογϑθιιβ υσρϑη, οἱ ἀθδίγιθ 
116η, εἰ Μογίὶς εείο. ἃ Άερ. ΧΙ]. 14. 

ἃ ἐκραταίωσαν ἐν αὑτῷ τὸν οἶχον κυρίου, 
ἑπείαιγαδαπί 111. ἀοτηυτῦ ογηίηὶ. 
γε οἱ ἃ Ῥασ. ΧΧΧΙΨΝ. 8. 4 Βορ. 
ΧΥ. 19. τοῦ κραταιῶσαι τὴν βασιλείαν 
αὐτοῦ, υἱ  γπιατεί τορτιατη αι. Ῥα. 
1 Χ1Π]. δ. ἐχραταίωσαν ἑαυτοῖς λόγον 
φονηρὸν, Λ͵ΉΙΜΟΤ δἱδὲ ῥγοροσμεγμηξ 
τοῖῃ τοδίδιῃ. Αὐὰς ἴπο. 1 Βορ. 1]. 
ᾷ. διγτώμι. 4 βδτα. {1Π1. 6. υὐἱ χρα- 
φαιοῦσλαι Θδς ὈχΧίπιαϑ ἰσηεγα ρατίοξ, 

“ ᾿Ἡρρνα ἔξ3ε, τέρβετε. ΓΧΧ χρατιῶΐ. 
. Ταβεδαί. (ον, δὰ ργὰ 8. ἔνισ- 

χύω, --ὦ ΡΠ γετθαῖθ, ἐπυαίεεοοη:. 

3 ὅδχα, [{Π|. 1. -- ἀ πὴ γοδων. ΑἹ. 

4 Ῥαν. ΧΙΙ. Ὶ. ἐκρασωώϑη. ταν 33» 

δεδὲσο, ροἱεείαϊὶ «ιδ7ιεῖο. 105. ΧΨΠΠ]. 
1. ἐχραταιώδη 866. οοα. Α]6χ. 4085 
Ἰοοῦϊο πιϊπίπηο 90] οἰ ϊδη ἀδ 86 ἴῃ ἐχρα- 
τήϑη ταυϊρηὰβ ταὶ νἱάσεαχ,-- τ ἡ »Ὸ, 

910 Κραταίωμα. 

γοῦν. 4. ϑδῖη. ΧΧΊ]. 38. -- γδῶ» 

ἀονκίνον. ἃ ϑατα. ΧΧΤΙΠ]. 8. ..--« 25 

Νίρβ. 8,5. Αἴ. 1 ας. ΠῚ. 1. -ὶ 
τῇ» τοδισ. ῬΒ. ΟἾΨ. 4. χρατωώϑητε. 

ΤἜροταπὶ 7} πἴ εἰς Πρ. Καὶ. --- 

“ἰνυϑονίω. Αι. [ε6. ΧΙΧ, 4. κεχρα- 

φαιωμήνος, ---- ΠΝ: Ψψυά. 111]. 10. 5. 

ΙΧ. 90. ΟΧΧΧΥΊΤΙΙ. 14. Αι. ΡΒ. 
1.9. - ἜΝΙ» ΟἿΡΕΤ ἐπιϊδδαγέεδ. 

Αᾳυ, Ἰεενὶς. ΧΥ͂Ι. 8. εἰς κεχραταιω-- 
μένον 860. οοὐ. Β451}. (οἰεὶ. εἰ 10. 
Ρααὶ. 850. Ἰοοο 7, λέγοις, Ἰεσὶς γγ). 

Υἱάδ δὰ Ἀ. 1. βομαγξεπιδοσρίαπι. --- 
Ὀνν Θντν Καὶ εἰ ΗΙΡΆ. Ῥβαῖΐπε. 

ΧΧΧΥ͂ΊΙ. 90. ΟΠΧΝΤΙΠ]. 6.(ΙΝ. 925. 
Αᾳυ. ΤΒεοά. Ρε. ΟΧΧΧΥΊΠΙΠ. 16. 
-- ὙἽ8 ΡΙδ. ἀΐγμπερο, ἃ ΔΕ. 8. 

1 ΧΧ]1ἠΠ]. 14. ἐκραταΐωσας ἐν νῇ δυνάμει 
σου τὴν ϑάλασσαν. Ἐοροητῃ ἈΠ] τυ δε 
ἢ. 1. 6οβ ἰορίββθ ρυῖϊδί ἙῚΣ ΜΙΗῚ 

ΘΟ Ῥοίΐυ8 Ἰδοῦ ἐγαηδί 886. ν]- 
ἀοπίυγ, σϑοῖα πεῖρα νἱεδηΐδ8, δ] ]ὺ.- 
ἀι ἢ. 1. δὰ ι:ϑίοσιδσαλ ἐγδηβιίιθ ἴ6- 
τοδὶ] ἴατυῦν ΡῈΣ τιᾶσα στυῦσγυτη. Ἐχ. 
ΧΙΝ. 922. --. Ψ ἰὼ ΝΙΡΆἢ. οἱ Η:ρἢ. 

ον». ΧΧΧΥῚ. 22. ὁ ̓ σχυρὸς πραταιώ- 
σε; ἐν ἰσχὺ; αὑτοῦ, Τορυι τ ἐεδὲξ 
ἴῃ ΤΌΡΟΣΥΘ δὺο. ΡΒ. ΟΧΧΧΥΙ]. δ. 
ἐχραταιώδη, ργαυαζεί. ---- Ω ΟΒδὶ]ὰα. 

ἀϊγέρον. ἴδῃ. ΤΡ]. 88. --- ΠΡ Οδ]ά. 

Ἠδῃ, Υ. 92. ΕΝ 

ΚΡΑΤΑΙΏΜΑ, ηηιαπιοκίμης, τὸ- 
δι. ἦν» ορμάο, γοδησ. Ῥβαίτω. 

ΧΙ]. 4. Ααα. 7Ζυᾶ. ΨΙ. 96. 5ες. 
Ῥτγοοορίυμα κι. ΝΙςερῆ. Ρ. 166. 
νιάθ δὰ ἢ. 1. ϑβοδασέδηθοσχίυση. 
ϑγιαση. ἸΤμοοά. του. Χ. 99. --- 
ΔΘ ποσιθὴ Ῥγορείυσω. ἄαιι. 

βγη. 765. ΧΙΙΨΠΠΙ. 1. .-- Ὁ, 
αγοαπι. Ῥ8. ΧΧΙ͂Ψ, 1δ. δες. δα. 
γίω εἰ ΤΧΧ. Ἰρορότιπὶ ἩνΌ. 8 

ἽνΌ» ἥρπασε, ζωϊοῖγε, δαὶ ἀεάχο- 

τυὴξ 4 Ὁ, “ιπάαγε, εἰμείεπίατε. 

Ὁ» 



Κραφοώῶς. 351] 

ᾳ Ψυὲκ. Αὐνωυπενέιηκ. -ὴὉ Ἦν με. 

Ῥι. ΧΧΧ. ὁ - τ Ρε. ΧΧΨΊῚΙ. 

11. --- ἢ φίυτν. “νέα. Ἰποοὰ, 

ἴεε. ΧΤ,7. 41. πραταμώματα. --- "γῷ, 

«ἰα. 1 ὅααι. 11, 34. δος, ΧΧ 
φοὐ. τὸ χραταήωμα νεῶν ακυϊ μαών. 

Ἐπ δευζεπῦδ γ ριιθετρῖϊ δα ἢ. ]. 
Ὀΐεγηθα, οταΐϑαα γοΟ6 ὙΦ ῬΓῸ ἧἡνὉ, 

λαδείαδο, Ἰεκὶς ὄνῆν τον, αἱ Ἶατα 

διἶο δὔχὰ δίκιο Εἰδοβοξαθ ὧδ 6796. 
ὁ Οσ. Υ. Τ. ν. 154. ϑοβ, μὲ τϑοῖρ 
οὔϑοσναν [ϑοοίρεϊοίμῃῖυθ ἰὼ ΒΡ]. 
ὙΠΔροΪ. Ρ. 11. Ρ. 86,, Ὗς 841119 Ῥυησῖ 

δι ) ες Ἰορέτισξ Νἱ 5. Ἔν’ 

ΚΡΑΤΑΙΩ͂Σ, “γέϊεν, Ῥοίεηίεγ, 
νας, σνεὐλεπεεπίεν. ΠΡ» ὧι τὸ» 

δασε. Ζπᾶὰ. ΥΠΠ. ἴ. 1 Ἔδτη. 11. 18. 
---ἱἷῶο αυοσιε ἐπῆγα 6. συαιδεύομαι. 

ΚΡΑΤΑΙΏΣΙΣ, υἱγέμα, πιίίαε, 
γοδμν. ἦν» ἴάεια. Ῥε. ΓΧ. 7. -- 

ς 131» ͵᾿ουιμμάρ. Δᾳυ, 1ε6. ΧΙ,11, 

25. -- , γοδωγ. θψτατα. Ῥέα. 

ΟΧΆΧΧΥΠΙ. 15. δὶ κραταίωσις οδῖ 
οοτεοβοταῦο 1ΠΠ{1π|ι ταδέοσίθ τοὶ ΐθ 
εἰ πιῆτεηο; ἴῃ Οσεροῦα Ἀυβοφηο, 48:8 
ἡμῖν ας, οὕ οδεεεϊΐα δας ποσὶ οἱ 

»ἷαν. υἱγεε. ΡβαϊΪτβ. ΠΧΥῚΙ. 88. 
δαάδη. 1]. Φ0. υφον" ἀπέπεϊ εἰ 007- 
μογίε. 
ΚΡΑΈΕΡΟΣ, ἰἱ. ᾳ. κραταιὸς, γοδιιδ- 

ἐμ, ψεΐεινεις. ἡ, ἰάατα. Αομ, 

Ἀκαρα 1]. 16, πρσρὲε τὴν καρδία! 
Ἰάετα ΖροΝ. ὟΙ. 8:ιἃὄ -᾿ Ὑν ξϑιτα, 

Ζρετίξε. 8 Ρε, ΧΙΥΠΙΙ. 15. 
ποτιῶ. ΠΝ σαι Ἰερὲξ την» πιρεε, ϑεὰ 
δοιδῖπὶ Ἔχργοδεί. Ὑιᾶο οἱ 2 Μδος. 
ΧΙ. 11.. γενομένης δὲ χρατερᾷς μά- 
χἤν 

ΚΡΑΥΕΏ, υΜνπαίιεν, οτέμεν δπθο, 

ΡΙ͂., ὦ Ῥναυαΐοο, 
ναϊάμρ ἀμπε, ἱκυμίξεορ, ορηζονίο," τοὶ 

Κριτίᾳ. 

πόηον, ἱπραγο, ἱπείσμρο, Ρορμδάρρ, θὲ 
κρισμαν, σύφοαμίαν. ἋΓγη}}, ΩΡ. 
Ῥρον. ΧΥΠΠΠ. 41. οἱ δὶ κρατοδετες 
έν ἔφη γλώσσης, αυὶ οοπερε θέ 

ν δοὺ ἐπρεγαν- 
ἰὰ ἴσης, ξ μμο (ωρίο 
στ, υο Ἰοοῖϊο, υἱ τεοῖδ λυάϊοελί ἢ 

ζοοροξυε, ΠΣ Βϑαχηϊ ιν βαδϊΐοι ἱπν 
ἐο]]ρριεπνὰϊ ἀϊδιουϊαίο, α4πὲρ νεἷρ- 
ἔδεω ἱπαροῦϊε. --- ἡ ΟἹ (δ). μίων. 

απίρπιαία. ἴγαι. Υ. 18. ὁ ἀναγγίλ- 
λων χρατούμενα, δηΠιΠοΐαη 8 αὖϑοοη- 
ἀϊία. Βεβιαγίδηβενρίυα δὰ Ἡ. }. δἵα- 
ταὶς, τϑαῖδίο ἡ ἴῃ Ἢ ΡῬΓῸ ποΣῈ δῶρ 

ΨΘΥΒίοηΘμ, ΟΥΐδσηῃ 6886ό. Εοσίδεβϑο 
διυιίσιη χρατούμενα οτίαμι 65 ΟΧ χρυα- 
τόμεγα, φαοὰ Οοιωρὶ. διαβεῖ, -οἸγη ν᾽ 

οαρῖο, ἀρργελεπο. 4 ϑαια. Υ. 6. 
ἐκράτησε αὐτὴν, ἰεπινέξ οατα, 566. σρρτγέ- 
λεπάεπάο, 00]1. “υὰἀ. ΧΥῚ. 4]. υδὶ 
εἴδει δαὶ ἐέμεγα ἀρργελεπάεπαάο, εἰ 
οαρίἑσιε αδάνοαε. Ῥε. ,ὺΡΧΧΤ]Τ]΄ 48. 
ἐκράτησας εἧς χορὸς τῆς διξιᾶς μου, 
ἐεπδδδές Ἰιβη ματι; ΣΒΦδτη. 

(δι. 11]. 4. ὲ σα αὑτὸν, καὶ οὖκ 

ἀφῆκα αὐτὸν, ἴεγ απ ἰἰ]υτα, 
Βῖ ποῖ αἰπηϊαὶ ἰδυδι. Οοἰεὶ. 11]. 8. 
τοῦ κρατῆσαι ἐπ᾽ εὐφροσύνην, αἱ οδέϊπε- 
ῥα Ἰαεϊύώατ, νεὶ, υἱ «αἰϊὶ νετίοσε 

μὲ, υὐ σέβέ με ἐπερενίο ας αἷἶο- 
πμαρεῦ ἷῃ ακχμ)ίδηίετη 1:{Ἰ16πὰ. 
Νουπυ Ἰεροῦα τηϑίσης ἀφροσύνην. 
'φα Ἰεεῖεια εὔἶαδα ἴῃ γοϊυρίλίθα οδσ- 
διαΐθα δεῖ “ἰἰὐμα. (δ. ΨῈ]. 8. 
κρατήσω τῶν ὑψέων αὐτοῦ, μγαλεπέίανε 
Αατονοϊιδῖρε οὐδ. ΤΠοοή. Ῥραΐη. 
ΧΧΥῚΪ. ὅδ. .- ΥΌΜΝ, τυκείω. 

ον. ΙΧ, 19. ἰσχύϊ κρατεῖ, τϑᾶογε 
υαἰεί. --- νῊ ῬΙΒ. δ μάας Αὐτὸ 

ΕἸ. 14, ὁ πραταιὸς οὗ μὴ κρατήσῃ τῆς 
αὐτοῦ, τοῦτιδῖι!8 ΠΟΠ υαίεδὲ 

Ε δι. --- ἡ , υεπῖο, τον. 
ΧΧΥ͂ΙΙ. 92. χρατήσει αὐτοῦ, 801}. 
φλρφύτον, αυοὰ Εχι δηϊθοθθηξθυθ 
δυρρίοπάυμι εδέ. Γθόσα νεγίοσιπί, 
Ι͂π τοχίὰ ΗΦΌΣ. Ἰορίζων σεπέεί εἰ, ἢ. 6. 
οὐπέϊπρεί, βειϑυ εοάετη. --- ὍΠ9Π 

Ἧι οἶπφο. Ῥτον. ΧΙΝ, 18. κρὰ- 



Κρατίω. 

α τήσουσιν αἰσλήσινης. ΝΟ 8'π6 6πι- 
ῬΒαδὶ δος ἀϊοΐυπι δῖ: ἰδησιδηι 
᾿ροσοδλ τοχίδτη ἱδπορυμπί, 8. ἴδῃ" 
αυδιι δἰ ζηυσα ἱπηρ 6 71} 80 5υΓΊταιπλ 
οχμδιμθηζαχη. --- ΣΡ ΗΪΡΗ. 6 

Ὧ"» οὐπείηο. Ῥτον. ΧΧΧ, 4. εἰς 

ἐχράτησε «ἄντων τῶν ἄχρων τῆς γῆς; 
415 ἀοπεὶηαίμν οὐληῖθυθ οχίσοσηα- 
εἰθυθ τοῖο ϑοουηάαμπι τοχίιτη 
Ἡεῦν. φιὶς Σέαέεδέ ἰετγΣ ἱεγηιῖπος 

" ὅμ05 9 86ηδβι ΠΟ. δαζηοάυτχῃ αἴνο 50. 
-- πὶ ἴῃ Καὶ, ΡΙΒ. ΗΙΡΒ. εἰ 

ἩλρΡ. θη. ΧΙΧ. 16. 166. ΧΙ. 
18. Ψυὰ. Ν]]. 8. τῶν δὲ τριαχοσίων 
ἀνδρὼν ἐκράτησεν ἰγεσοηίοχισι δυθη 
υἹΣοσ ἀμ ογαί. “πα. ΧΥῚΪ. 97. 
κρατοῦντα τὴν χεῖδα αὐτοῦ, αὶ ἐεπεδαΐ 
αἰνμμ ὑμῖν. Ὁ ϑδῃ. 11. 6. ᾿Αβ:- 
νὴρ ἦν χρατῶν τοῦ οἴχου Σαοὺλ, ΑὗΠΕΣ 
3 νπεεν αὐλατνεδαέ ἀοταυϊ 8.8] 18. 

ὁ ὁ ὅδ. ΧΙΠῚ. 14. ἐκράφησεν ὑπὲρ 
αὐτοῦ, ργαυαίεδαὲ 11. ΨΜίὰε εἰ } 
Ῥαν. ΧΙΧ. 14. ΑἹ. 9 ὅδ. Χ. 11. 
4 ϑαω. ΧΥΪ. 41. υδὶ χρατεῖν 86. 
Οοταρὶ. εδβι ἱ. ᾳ. χραταιοῦσϑαι. ΝΕΒ. 
111. 6. τὴν αύλην ἐκράτησαν, Ῥογίδτῃ 
ἐποίσγαδαπί. Ὑιὰδ εἴ ν. 8θ6εαᾳ. υἱδὶ 
εοὔδιι δοθβα ψουθατη οσουϊτς. 9 
Βερ. ΧΙ]. δ. ὉὉὲ χρατεῖ 7ογίζβοατε, 
ὄεμε αο ριπ 6 τεείσμγαγε ἀο τέρα- 

4 γαγε ποῖδί.. γ1ὰ8 ΒΌΡΓΑ 8. ν. ἐνισχύω. 
- Δεν. ΧΧ. 7. ἐκράτησας, ργιαυαἐωεείς. 

Ἐζθοῦ. ΧΧΙΙ, 14. εἰ κρατήσουσιν αἱ 
ἐς σου; ὩΌΤΏ ΤΩΔΏΙΪ5 πε διεδέσπε- 

διεπὲ  ΜΙοδ. ΥΙ1. 18. οὖχ ἐχράτησεν 
ὀργὴν αὐτοῦ; ποῃ γείἐπερέ ἴτᾶσα βδὺ- 
αι Νδῖ. ΠΠ. 1. κχράτησον ὀσφύος, 

. ροπίοτία Ἰυταρῦπι.. [πὶ ΟἸοβδβαν. ἰῃ 
Ῥτορῃ. δχροηϊον ἡδονῆς ἐγκχρατεύον, 
νοϊυρίαῖϊα [6 ΘΟΠΕΏΘΆΒ. ---ο ΓΡΙΤΡ 

εἾἶούωτ. ἴαν, ΧΙ. 2. --- Ὁ33» δεδὲ- 

, Ῥοίοείαἰδ σιδΊιοῖο. 208. ΧΥ1Π1.1. 
ἡ γὴ ἐχρατήϑη ὑπ᾿ αὐτῶν, ἴεττα 1118 
δι δγεοία Κμΐ. Οοπίες Αοὶ. 11. 24. 
-- Ἵ2» οαρὶο. Ὦδαϊ. 11. 84. 11]. 

4. ἐχρατήσαμεν «ασῶν τῶν πόλων αὗ- 
τοῦ, σορίπιμιδ οτήτι88 ΣΡ Ὲ8 οἦι8. 16 
εἴ Ψ7υα. ΝἼΙΠ. 12. εἰ σοπῆ, 1 Μδςςο. 
1..4. ϑ8ὶς εἰ 2Ε] απ Υ. Η. ΝΠ. 

912 Κρατέω. 

19. δύο νοῶν Μεγαρίδων κρατήσας. ΕΔΌ. " 

1. 10. -α ΎΘΝΌ ᾿Ρίυν. τοδοσα. 

Ζοῦ. ΧΧΧΥΙῚ. 19. «ἄντας τοὺς κρα- 
τοῦνγας ἰδχὺν, ΟΥΔΠΕΒ ΣΟ οτο υσέεπέες. 
δίς αυοααὰςὰ ΤὨοοά. Ἡδριυεγιπε 
ΡῬΓῸ Ρδυθορῖο ΗΙΡΑΙ. --- Ἰ9Ὸ, τερ- 

πο. Ἑδῖῃ. 1. 1. χωρῶν ἐχράτησε, Ῥχο- 
νἱμοθ ἐπιρεγαδαί. ὅ8ιὶς 2Ε] δὴ. Υ.. 
Ἡ. 111. 18. σαμαόλλων ϑνῶν μία πό.- 
λις χρατεῖ, ἴῃ Ρἱυσίτηδθ ρεοηΐθβ πα 
Ὁσθα ἐπορογίωνε ἑεπεί. ----- Ὁ» Ὧο- 

"που. Ῥγον. ΧΥῚ. 82. ὁ χρατῶν ὁρ- 
ἧς, αυἱ ἡπρεγαΐ ἵγεο. Ὑιάδ οἵ Ῥτον. 

ὁτιοῦν 
-»." 

ἀείοπέια. ϑγτάτη. ἅδῃ. ΧΧΙ͂Ι, 18. 
κρατούμενος, ἀείεπέι. ---- ΓΤ» οΡριι. 

1ε8. ΧΧΧΙ]. 17. κρατήσει ἥ δικαιοσύνη 
ἀνάπαυσιν, οδέϊπεδὲί ἢπι8 18 τόσιιΐοτα. 
τον» ἰογφιε οἶπρο. Ῥβ. ΕΧΧΊΙ!. 

“6. ἐκράτησεν αὑτοὺς ἡ ὑκερηφοωνία αὖ- 
τῶν. ϑδϑηβομι Ἐχρσθββογιπῖ. Κρατεῖ 
δϑί ἢ. }. ὀοοιρβαγε, ἐπ ροίεείαίεπι ξέσηι 
γεάίρεγο, εἴϊδτα υἱποίππι ἔξπογε, αἱ 
1,Ατ. ἐέπεγε. --το γιχὺ, ἀείέπεο. Ὅλη. 

Χ. 8. οὖκ ἐκράτησα ἰσχυρὸς, ἩΟῊ παπεὶ 
γα] άυθ. ϑοὰ ἔοσίδϑϑαε [01 ἰοοὸ ἰσ- 

ς τορομπεηάυση 6δβί ἐσχύος. Ὠδη. 
ἊΡ 6. οὗ χρατήσει ἰφχύος βραχίονος, 
ΠΟ γείπεδιέ τοὺ Ὀγδοδι. ----ὄ 
ἢ 129. Ῥαβιε, ραραημε. ΑἹ. Ζυὰ. 

Ν. 7. ϑία υοαυα οοἷ. Οχοῦ. εἰ 
Ἰπεοάογοίιβ Θιιεϑῖ. 19. μασ. 880. ἐ 
Ῥεσταϊβοιθτιπί γεγθᾶ 758)» ϑέραγατε, 

οἰ γπ}:» ἐπυαΐίδεσεγε, ροῤενέδα 5. ορῖ- 

δια συρενὶ. Ναας Ποοάειϊείη. ΒΙ9]. 
ΤΈοοΪ. Τ. 11. Ρ. 82. -- . ἀο- 

3 ξςφ 

πῆπογ. ἄαχα. Ῥεαῖα. ΧΥΨ]Π 15. 
κρατήσουσι. ---- ΠΥ Ῥατί. συπὶ αβῖχο 

Ῥτοόποῖα. ἀοηπαπς ἐἰἶΐ5. ἄψυ. Ῥα. 
ΠΟΧΥΝῚ]. 29. χρατῶν αὐτῶν. --- ΡΣ 

"κναάϊοο. Ῥτον. ὟἾἼΠΙΠΙ. 16. τύραννοι, δὲ 
ἐμοῦ κρατοῦσι γῆς, ῬτϊΠοΙρεθ μὲ᾿ πιὸ 
(οστα ἐπιρεγαπί. (οηῖ, ὅϑδρ. {Π]. 8. 
Χ. 2. --- ἼΘ ἣν δμείφηίο. ΑΙ]. Ῥγον. 

ΧΧΧΙ. 19. υνὲ ΠΧΧΟ ἐρείδει. --- 



Κρατὴν. 
« ΘΓ; ἰενεο, οαρίο. Ἐδοοῖ, ΧΧΙ. 

11. ὅδρ. ΧΙΝ. 10. τῷ ὁ θῤουμς νοΐ 
»γἱπεῖρι, χυὶϊ ἰἀοΐαπι ἰοστωδπάπμι 
ἀεαϊι, νοὶ ἀοπιῖπο, αὶ ρῥγεῖίο δὰ 
᾿πγιαρῖ οοπβοϊοιάακτα οομίδυχίς 
εὔτη. ϑϑῖσας. Χ, 13. ὁ χρατῶν αὑτῆς, 

ὁ 26 αὗ εα ἀρὶ αὐ τερὶ Σεἰυεγίξ : ὉΡὶ 
ἐλαὰι αν τὸς απ “εν τα αὐλατενε, 
α΄ἰαϊοέωηι, εἰκαάϊοειπι ἐ5εε. (810 αιο- 
συς ϑ8ισ. 1. 16. 1. 14. ΧΧΥ͂. 14. 

ὁ δὲ οοὐΐ. Ηρρτ. ἸΥ͂. 14.) δῖτ. ΧΧΠΙ. 
6. τήσεις, τείέπεας ἐπ οὐδοῖο. ὅΔὈ. 

. 16. χρατηϑὲν τὸ ἀσεβὲς ὅλος, ἐπ- 
υαΐεεοεκε ππηρὶα οοῃδιείιαο. δίγδο. 
ΧΧΙῚ. 15. σᾶσαν γνῶσιν οὗ κρατήσει, 
οἸΏΏοτα 5οϊθπείδτη θη γείέμεδιί. 1 
Μδοο. 1. 9. οὖχκ ἐχράτησε τῶν σχύλων 
αὐτῆς, τοῦ οδέἑπιῥῥέ 5ρο]α εἾ2. 
1 Μδοο. Χ. δ2. ἐχράτησα τῆς ἀρχῆς, 
τέζπο ροίέίμς εὐπι. 8 Μδοο, Ι΄. 10. 

ς τῆς ἀγχῆς χρατήσας, οδέϊπεπς Ῥτϊὶποὶ- 
μαῖαι. ὙΥἱάς εἴ ν. 37. εἰ 2 Μδος. 
Ὑ. 1. Οομΐοεσ Βδρμεὶ. Απποίδι. 
Ηδετοῦ. δα Εννυ. ΥἹ. 18. νυ. 610. 
ῷ Μδρορῦ. ΓΝ. δὅ0. κρατηϑέσης τῆς 
«λεὼς ὑκὺ τῶν ᾿Εβραίΐίων, ροξϑεῖδα 
αὉὮῷἙὟ ἘΡυεῖβ εἰνδίθ. ΗἩρδγοδῖυ: 
πρατεῖ, μένω, πρύπεε,, χυρεύει, δυνάμει 

ἄρχει 
ΚΡΑΤΉῬ, οταίεν, οαἰξα, δοεγρῆι, 

ἃ ὕας, ἐπ ηιο υἱπῶπι πιῤδοείμγ. Ἰ)ν 

εγαίεν, ρμείυω. Ἐχοὰ. ΧΧΙ͂Ν. 6. 
ὕδπε,. ΥΠ. 2. -- νὩ»» δογρῆϊε, 

ἐγαίεν ορετγομίο ἱεοίωΣ. Ἐχοά. ΧΧΥ͂. 
81. 38. 34. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 18. 40. 933. 
-- "0.Χ). υἱεν, ἰαζεπα. ὅὥγτωτα. 7εσ. 

ΧΠῚ. 19. -- ἔν» υἷες, ζεοιζεπ- 

ἔπι. ὃ. 1.6. 1.1. 17. ἴπο. Ἐχ. 
ΧΧΧΥΙΙ. 17. ΟἸοεβ. 'ἱπ Οεἴδὶ. 
πρατῆρι;, αχλω, ἣ σχύφω. ϑοβυ]δη- 

ε 5ῖπ5 τὰ (οιηχαοηί. δα Ῥχον. ΧΧΙΙ. 
838. ΓΝ Ῥὲτ ροσείκηι τεάενεϊέιηε, 

ἢ. 6. οογοπαίνην υἷπο, ἜΧΡ σαν, 
πηᾶ6 δἕατα δρυὰ ΧΧ μοῦ αυγήριον 
ἰδίάετᾳ τεδάϊξωτ. --- γγχγρ, οἱυέίαι. 

Ῥτον. [Χ. 38. συγκαλοῦσα ἐπὶ χρατῆρα, 
σοηνοοβη8 δα οοπυλσίηι. ϑειαϊθῦιβ 
μὰ Ερ. Οτὶς. Ῥ. 34. δυδρίοδίηγ, 

818 Κράτος. 

κρατῆρα εχ Εερε. 7γῚ) ὅζεθθο βοτὶρ- 

ἴο στῖαιει 6866, εἴ Ὀσίπιΐξαα Εἷς ἔι- 
ἷεϑε κάρτα," ἀπᾶθ ἔδοοσίπε χρατῆρα. “ 
ΜΙΗΣ αδὐυΐδηλ, ΟΥβδα νοῦθ ΓΤ» 

ἐπὶ χρατῆρα ἀδ δυο δαί ἶδβ6 νἷ- 
ἀδηΐαῦ. (Οὐοπίεν δὰ ἢ. 1. ὕδερο- 
Τύχη. 

ΚΡΑΤΗΣΙΣ, πα, ἀοπήηαίο, 

ἐπιρεγίμπι. ϑαρ. Ί. 8. 

ΚΡΑΊΤΙΣΤΟΣ, δβιιροῦἶαῖ. ἃ χράτος, 
)οτνεδεῖπιι, τοδιϑέϊεφίημδ, ῥγαείαπ- 
ἐϊξδεθημδ, ορέένι. , δοπωα. ἘΛ. 
νὰ εἰ ΧΧ Ριε. ΧΧΙΠ. 7. Ατποϑ ὅ 
ὟΙ. 2. --- Ὁ» δοπωπι, ορίέπνιοηε, 

1 ὅδ. ΧΥ͂. 15. --- Ὅν» απιαπιξ. 

Ῥε. ΧΥ͂. 6. ἐν τοῖς χρατίσεοις, 86. χρ»» 
ρίοις, ἴῃ ἰοςῖ5 ορέϊπιδδ. ϑγταζα. καλλίσο 
τοις. ---- ,ἶ» Τγγις. ϑγτωμι. Ῥβδίῃ, 
ΧΙΙ͂Ψ, 14. ϑυγάτηρ κρατίσνη, ΗΪϊα 
»τιείαπίεείνια. ἩΪοτοιγταυβ: ἥἶα 
͵ονες, ἢ. 6. δεπε τιμπέέα. Ὠδάυχο- 
συπί ἃ Ἣν, χηρέδ, ρεῖίγα. ΨΊὰΣ βὰ- 
ΡΓδ 8. Ρ. χραταιὸς, εἰ Ὠγυβίυμι ἴῃ 
Ἐταστα. Ὑεῖ. ἴπἰ|. σΟ. ρμ. 999. 
4. Μασοοδν. {Π1. 2. ἐπιστολαῖς ταῖς χρα- 
τίσταις, ταυποτῖρυθ ργαείαπίεεϊπι. 
4, Μδοοδρ. ᾿ΕΝ. 12. τοὺς χρατίστους 
τῶν ἐφήβων, τοδιιδιδείπιος ΟΡ ΒΘΡΟΣΌΠΙ. 
Ἡδαγοΐ. χράτιστος, ἰσχυρότατος, δυνα- 
φώτατος. 

ΕΚΡΑ ΤΙΣΤΟΣ ΕἸ ΜΙΝ, ορέϊπηιδξ 
σιπι, ἍΕ),}» μμίολεν δμηι. Ῥ8. ΧΥ͂, 

6. 
ΚΡΑΤΟΣ, γοδων, υἱδ, ροίεπέϊα, 

͵ὔοτίμωίο. Ἰγνν »εγεππμαξ, οοπείαη» 

δα. σε. ΧΙΙ͂Χ, 94. συητρίβη μετὰ 
κράτους τὰ τόξα αὐτῶν. ΗδΌεζο ἸΏ 

φυοαιῖια ποιξοποτα Μγη ας, γοδοτγὶΣ 
δὲ  ογιμμάϊπὶσ, ἀοουϊῖ διτηοηΐθ Ρ. 
768. 8εη. --- ὙὟν τοδοτο. ϑ'γτα- 

ΤΆ Βα (81 τηο0 εἦυ8 εδί, δοσεαϊε 
δὨΐτη Ῥχζορίυ9 δὰ Ἡδρταϊδιηυση) 
Ῥχοόυοῦ. ΧΧΙ͂Ν, δ. ὦ κράτος ἶσ- 
χύος, δἰομὲ πιααίπια υἷε. 1, ορὶς ομῖτα 

ΠΟ ὙΘΉΞΡΓΟ Ρατιϊοῖρ. 5 γΌμθ. 
Οεμείεσυμα ἐσ ἢ. ]. βγη δρρατγεῖ, 
χράτος, οὐτὰ Ἡεντγαδϊειυσμι 70:- 
κἰζαν οὐχ 8110 δυρείδηξίνο εὐυδάσπι 



Κράτος. καὶ ἰσχὺς. 

4 βτδοκίομιθ, Ὠρίαζα τένι οἵ μοέον» 
ἔξατι τοῦ πο, αυοὰ ἴδοι! δὰ {Ἰπ|ρῖταν 
εἰομοπι ΕΒ, 1. 19. κατὰ τὴν ἐνέργειαν 
τοῦ χράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ἢ. 6. γι 
υἱπὶ πιατίηιΣ 67μ8 ροέεπέϊα. --δν 

γοδυδέιΣ. 165. ΧΤ,. 26. ἐν χράτει ἰσχύος 
οὐδέν σε ἔλαϑε, ῥτο Ῥοΐεμε ΣΌΡΟΣΘ Πϊ- 
ὯΠ (6 ἸΙαῦθο. ΟὐΟπΙοΣ τοχ ποίαϊλ οχ 
“Ζοῦ. ΧΧΙ. 98. εἰ Τδη. ΙΝ. 96. --- 
ΓΝ εἰαίο. Ῥ8. ΟΠΥΧΧΥ ΤΠ]. 10. 

ὁ φὺ δισαόζεις τοῦ κράτους τῆς ϑαλάσσῃς, 
τι ἵγὰ υδλεημθηξας τοδτὶβ. ---τ 
ΤΡ ͵ἡογμάο. βγναυιδρῆ. Ῥχου. 

ὙΠΠΙ. 14. --- ΒΠρη7ν υνρεμιάο. 
βγτατη. 166. ΨΙΠ. 11. --- ἡγῇ. 
Ὅση. ΧΙ. 1. εἷς Ἰσχὺν καὶ κράτος. “ὡς 
Τὴ 90». ΧΙ. 17. χράτος καὶ ᾿Ἰφσχύς. 

Ῥε. ΧΧΧΙΧ. 18. τίς γινώφχει σὺ 
κράτος τῆς ὀργῆς συυ; ηιἷα τιονὶξ ρ6- 
ἐονέδαῃε τ ἴθθεὺ ΤΒοοά, Βχον. Χ. 

ο 1β. σύλις ἜΠΗ πα πιρημα. Αημ. 
ει. ΧΧΥΝΙΠΠ. 2. δῥξαν καὶ χράτος. 
ἘΧΧῸΡ ΡῚ ρῆοπε εἰμήν. Οὗ 1 Τίμ. 
ΥΙ, 16. -- Ἔν» ον μμάο. Ιορ. 

ΧΠ1):. 4285. --- ΤΟΥ: Τηοοὰ. εἴ 
ΤΙ ΧΧ 70». ΧΧΙ. 98. οὗτος ἀσυϑανεῖς 
ται ἐν χράτει ἰσχύος αὐτοῦ. ---- δῦ)... 

Ὠδυς. ΥΙ11. 17. --ὦ ἢν Δοέμεία. 

Ῥε. Τ,ΧΧΥ͂. 3. συνέτριψε τὰ κράτη τῶν 
τόξων. ΠΩ. ροίεπίϊαα ἀγοα. Βδεὰᾶ 

ἃ 8111 οοἀδά. 101 μαρρδηΐ τὰ χέρατα τ. ψ΄ 
“-ὩΠΡ, Οβαϊ]ά, γον. γα. Κ΄. 27: 

ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος μου. Ἠξεογοῖι. 
κράτος, βασιλεία, ρχὺς, ῥύναμμς, δόξᾳ, 
ἐξουσία, 

ΚΡΑΎΟΣ ΚΑΙ ἸΣΧΥΣ, Ἰυποάτῃ, 
γμοίεμέδα εἰ τοῦατ. ἸῸΠ; τοδεν, ἵξ. δε. 

“αὐγι. Ῥτον. ΧΧΥ͂ΠΙ. 94. 

ΚΡΑΤΥ ΝΩ, υαἱάμηι αο βγηιμηι 
γνεώρ, ορηβγηιο, γοδογρ. ὧν Ἑά.νὰ 

 Ῥε. ΧΧΥΊΤΙ]. 7. ἀδϑὶ χρατύνεσθαι ἐΐεγης 
ξανάενε, ἀἰαγίἑαίεη; γδοίρενγε “ποιαῖ. 

τηεέαρῆ. ομιπὶ εἰμάϊο αἰξχμδα ὕαοενα 
ποίας. -- .}33; διδίσο. 706. ἈΥΤΙῚ. 

814 Κραυγὴ. 
1. ἢ γῆ ἀκροτίνϑη ὑπ αὐτῶν 56. 
(πρ]. πρὶ ἔογίαδεε ἱρροπάυρ δες 
ἐχεωτήϑη. βοή χρατγύνμν εἴδη ἐπε- 
Ρέγατε Ὠοίδῖ, αυρῃηδατηήιχη [“» 

Ὦ. 1. φβὶ ροίεείαι ἱἑοεγε. : 
ΧΙΨΝ. 16. κρανυνϑὲν, παρή κρρία; να 

ΚΡΑΥΎΡΑ'ΖΩ, οἷαπιο, υοοΐξετον. 
ΝῊ ΠΡ. δ γ»», οἰαπρο. Ἐδβάν. 

Π|. 18. -α νγὼ ῬΙΒ. ὅγχαπι. 90». 

᾿ς ́. Ἡξεσγοβ. κραυγάζω, βιᾷ, χῶ- 

ΚΡΑΥΤῊΝ, εἴαριοτ, υοοϊϊδγαξίο, 
επί. ΕΊΣΙΣ νιοαδαίο. ῬΑ. Ψ. 1. 

ϑυϊάδα μα ἢ. ]. χραυγὴ, ἐπὶ τῶν εὖχο- 
μένων, ἡ μετὰ φπρολυμίας καὶ σαυδαΐας 
διανοίας ἱκετεία. .... "}" ἴηβη. οἰαπεατο. 

Ιε8, ΧΧΧ. 19. -- ΤΟΥ]: Οδησ. 

ΧΥΠΙ]. 20. υδὶ νί4ε ϑοἰοί, Νεδοριω. 
ν. 6. ΙΧ. 9. δἰ ἰδὲ βρορίιβ. --. 

" ὈΞ αἴξειπι. ἴε8. 1{ΧἍ11]. 4. ἴῃ 

τορηϊα Βαβειογιῃὶ Ὁ] μέ 
ΡΙΡ ΣΆΡΛ ΟΣ τῶν ΡΝ παν τ 
ἈΙΌΘΏΙΣ. --- ΠΓΗΝ: Ῥραϊτηα. ΟΧΙΠΙ. 

17. ὕετετα. ΧΙΝ. 4. ΧΙ. 12. -.. 
ν, ϑφωπίωοι. Ἐδβι. Ὁ. 3, δὶ 
χραυγὴ νεῖ υοοενι φμογωίαηι ναὶ Ῥγδοδε 
σι 22) οοηγυποίαςξ ῃηρίδᾷ, --- 
ΠΟΥ Ὅφῃ. ΧΥ]Π1]1. 91. {76τεχη. 

ΧΙΗΙ͂Χ. 20. βορᾷ. 1. 11. --- ὕχν 
ἀέεγωπιρο. ζετεῖα. ΧΧΧΙ. 37. κραν. 
γὴν ἐν θαλάσσῃ, 7 ενιέδωτη ᾿ λα 
᾿φρεταπε γγ)»γ. 1. επίσα ορὲ 776- 
ὍΕΥ6, ἐκημεϊμαγὶ, «---- Σγγ, οαπέϊο, 

ΑΙ. 1 Βορ. ΨΠΙ. 48. “- ΡΤ, 
ἰομέγ, ϑγυρτᾳ, 0». ΧΧΧΙΧ. 10. - ἡνιφ', ϑιπμίνᾳε. 166. ΟΧΥῚ, δ. 
Ξ- »ὴ) ΡΙΠ. υοοίζεγον. 720. ΤΊ. 5. 

- ΠΧ. 1 ὅαπι. Υ, 12. 94 ὅσα. 
ΧΧΙ]Π. 7. Ρε. ΧΥ͂ΙΠΙ. 8. -- ΠΡ ν 

οἶαπρον. 1 ϑατα. ΤΥ. 6, αὶ βρα. Υ]. 
15. Ὁδὲ χραυγὴ οἰατεογσιε ἰφέφηι, ἦῳ-: 
διϊαίδομπεμε, ουαέξοπεηι τιοϊαϊ, ἂς ἴης. 
ἴπι. ἀλαλαγμὸς Βαρεῖ. 6». ΤΥ͂. 19. 
᾿ ΑἰἸἰθ᾽ δἰιψυοῖοθ. Αἀάς 1 Μαος. 

. δ]. ; 

“ 

[1 



Κρεάγρα. 

α ΚΡΕΛΎΡΑ, ὡπείνιημεπένπι, φμὸ 
οαγνερ ἐξ ρέενο ἐἑοϊϊμπένν, 7μοοεῖπα, 
,)βιδοίπεα. ὈΟῪ Ρίυσ. ροία. αὶ Ἰκεᾳ. 

ΧΧΝΥ. 14. δε... Οοιωρὶ. 2 Ραγ. ἹΡ΄. 
16. ἴῃς. δὸ ΣΧ 926το. 8.11. 18. 
- ΣΝ υυ κοίκα, γμα σατο ἐς αλεηο 

ἐσίταλμωτ, βεὰ ὠποίπι. Ἐχ. ΧΧΥΤΙ. 
8. ΧΧΧΨΊΤΙ]. 8.1 βατα. 11. 1δ. οὲ 
Αἰ "ΠΡ, --- ὙΡ, οὐα. 3 ῬαΣ. ΙΥ΄. 11. 

Ι͂,εχ. Ογυῖ! Μ8. Βεεση. δὲ 6]οβϑ. ἴῃ 
ὁ Οεἰδξέ. χρεώγρας ἱπίεγρτοίδηίῦ σὺυ- 
βλίκ. ϑεᾶ δἰϊῦον αἱἱἹ. Ἡδθγο οὶ. χριά- 
γρα, ἐν ἧ αἴρεται τὰ χρία. ϑρδοὶ. Ατίο- 
τορῇ. ἱπ Εφυϊί. ν. 760. χρεάγρα, εἷ- 
δὸς ἐργαλείου μαγειριχοῦ χειρὶ σαρεοικὺς, 
μόνον ἐγκεχαμμένον τοὺς δακτύλους, ἀν»- 
μᾶσα τὰ ζιστὰ διὰ τὸ τὰς χεῖρας μὴ 
καήδϑα:. κρεάγρα δὲ εἴρηται ἀπὸ τοῦ τὰ 
κρία ἐπὶ τοῖς λέβησιν ἀγρεύειν καὶ ἀνα» 
σκᾷν. 1π Ερ'σταυγαδία δρυὰ δι δα 

ς χρεάγρα σιδηροδάχτυλος ἀἰορίςυν ρρόϊπα 
γακροι ἰσἴοε δαδέπ. 

ΚΡΕΑΝΟΜΕΊΏ, σαγηέπὶ ἀϊυἱο Βοὰ 
ἀϊείγίδειο. γγγγγ ΡΊΆ, ἀἴσίάο. 1,κεν, ΝΠ. 

19. 5. 420. γε 0 ]οΟΣ. [(6Σ, 5. ἢ. ν. 

ΚΡΕΆΣ, σατο. 3.» ᾿Ἰάεια. σοι. 

ΙΧ. 4. Ἑχοΐ. ΧΙ. 8. 46. εἰ 4110] 
δεερέδεῖσαο. Ααα. 900. ΧΙ]. 10. ΧΙΧ, 
30. -- ἼΝῷ. Ααυ. ϑγτημι. βαΐτι. 

ΕΧΧΥῚΙ. 20, --- “'ὴ» οαρέϊυξέα. 

ἐ εν. ΧΧ Χ, 16. Τιερεντπῖ ΡΞ 5 

ΠΣΙΧῚΣ 
ΚΡΕΙΣΣΩΝ, ΚΡΕΙΎΤΩΝ, Οὐμρ. 

δ ἀγαϑὸς, 1. ᾳ. βελείων, ργσείαπίήοτ, 
πιεϊοτγ. “τλλ, υἱν. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ρ. ὅ. 

βοὰ ἴδ ποὺ ἴλπὶ τῷ Ἴ22 (ᾳφιοά 

Ῥγοῦβαβ οὐη δ Ἶ886 νἱδεπαιν. 1,ΧΧὺ 
τεεροῃάεξ, αυδιὰ τῷ Ὁ 1Ώ σνοοδ 
ῬΌΝΌ, δὶ ρῬεῖυϑ Ὁ Υἱδβύση 'ρ619 6δὶ 

δ'σηῦπν σΟΙπρασαῖνί. ϑ:.:. αἀποαῦς 
ε Ῥγονυ. ΧΙ]Π]. 82. χρείσσον ρογεηεξ δα 
Ῥτίυδ Ὁ ἴῃ νοῦ ΠΡ ΦῸ» ΕἸ ΧΧΙΧ. 

}. χρῴσσων ΕΧχ Θδοἄστῃ ἴοηϊε αϑαχίς 
-- 19. δοπις, Ἐχοά. ΧΙ. 12. 
δά, ΤΙ]. 4. ΧΥ. ἀ. εἰ 218} βαιμέμα, 

31 τ Κρεμίω, 

- Ὁ 5,115. δονκ δονμα. ὑπ. ΧΙ, 
δ. --- "Ὁ Νίαἀθ δυργα 6. υ. 3). 

-- ἪΡ Ρατέ. αυείδαηε. ἘΣ. ΧΧΧΙ͂. 

21. Ηδβγοὶ. κρεΐίσον, ἘΠ βέλτιον, 
κάλλιον. . ϑυίοετὶ ΤΊΣ. Τ. ἴ. ᾿. 
167. 

ομπύμΣ εἰν. Ἐκοο. ΧΧΎΧΙΙ, 10. 
«ΚΡΗΜΑΊΖΩ, σιωρενάο. Ἵ Γὼ ΡΒ. 

ἄσέως μαι. ἃ ϑδτα. ΧΥ͂ ΠῚ. 9. ΝΙὰς 
8. ἐγκριμάω. --- γγν «μερεπάο. 
ἸΒοοα. εὐ Χὰζ 9000. ΧΧΡΥ͂Ι. 7. 
Ῥνεΐοσεδ ἰορίίας δὸς νὸχ δρυὰ 
Ἡφρσ. [πὶ. Ἐσϑοι. ΧΙ11]. 18. 8] ηἱ» 
Ἦ] ἢ ἰοχί Ηοῦτ. οἱ τεδροηάοῖ. 
Αἀὰο Φυάκ, ΧΥῚ. 7. 11. 

ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ͂Σ, ρεπείξιε. ἍΆΣ ΩΝ 

περιπέπεπέμηι. ΑἹ. Ζυὰ, ΥἹ. 4. τὰ 
δτήλοωυα καὶ τὰ χριμαστὰ, 50. ὀχυρώ» 
ματα, Βροϊνποϑδθ δὲ ῥγοριιρπηδουΐα 
Ῥεποίδα, Ἐ. 6. ἰᾳ ταοπϊσυπι οδν- 
σαπηΐηδ, (αυ 881 ανίυτ ἢ αὶ ῬΘΏ 8168. 
48 εἰίατι οὶ βρη βοβίίο ΑΥ̓ΔΌΪΟΣ 

ἃ 71. 8 γίρονυδιοὶι, μὲ ργορεπάετγεί. 

ΒΙ6]1ο νἱἀδηξι ᾿ϑηθ.}14 1118 ρσορυρ- 
ὨΔΟΙ]8 (8018 ἔπῖ886, αὐεθ πῃ τυρὶ ριι8 
ῬτΤΟΙΠΘΠΕΡι.5 διἴ8 ἔπμεσιηΐ. ϑ6 1.16» 
Τὰ δυΐοπι ἴῃ ΑΡΡᾶγσγ. δᾶ '. Τ. ὑ. 
801. ορίπδίυτ, χρεμαστὰ 6886 ᾿ρβιγα 
Ηφρσ. χοῦ ΤηδΪς βοσὶ ρίαπι, ἱῃ 

πιὸ ποιηϊποῖῃ ἔ80116 δϑοῦπι ΘΟ 66. 
πεπΐδιι ΒΑ ΘΌΪ. 
ΚΡΕΜΑΏ εἴ ΚΡΕΜΑΝΝΥΏ, νεὶ 

ΚΡΕΜΑΝΝΥΜΙ, φτμέρεπάο. Ὁ 

Ηρ. ἃ »ν δἔγαηρεῖο, φτιςρεπάο. 

ϑγίηῆμι. 8. ὅδ. ΧΧΙ. 6. ΨυΪϊᾳ. 
ογωρίααπεις ἐοα Π)ονεῖπο. Οτασϊῆχίο 
εδὲ δῆδιῃ 8 ἱρῃὶβ δρθρίρι. 
ϑγτα. Νυ. ΧΧΥ. 4. -- ΠΣ 

Νιρῆ. ἀδέεπέμα. ϑγτ. οἱ Ηεῦσ. [πό. 
σεη. ΧΧΙΠ. 18. χρεμάμενος. ---- Ἢ ΤΣ 

ἄορ. 4 ϑαα. ΧῚ]Π1. 9. Ηερσ. ἰζπν 

Ἡ. 1. ᾳυοδᾶ βοπδιτα τε ομάυτη εεὲ 
δειδρεηδις ἱεπεδαίμν, ---- Ἂν : δεῖ. 

ΧΙ, 24. υἱέ μοφὶ ἐχρήραισεν ἐπ Δ]ὴ, 

΄ 
“ΚΡΕΙΎΨΥΤΩΝ ΕἸΜΙ. τυ» 9.- 

ὃ" 



Κρεοτομέο. 

α εὐὐάϊξαν ἐαὶ ξύλου ὁ ν. 19. ΧΙ,1. 18. 
Ὠευϊ. ΧΧΙ. 22.398. εἴ 110] βερί 5. 
- "ὃ ζν ἀββειο. Εχ. ΧΥ͂ΙΙ. 22. 

δὶ ΓΙΌ Ἰερεγαπξ. Κριμᾶσθαι Ῥτὸ 

ρεηάεγε τ γϊαν 1 Μαοο. 1. 61. εἔ 
Ῥτο β ὑξάλξ 8 Ἐϑάγ. ΝἼ. 82. υἱοὶ 
ἴῃ τἸοχίυ Ὁμαϊάβο Εἰϑῆγ. Υ]. 11..16- 
δ᾽ἴυΣ ΠΌΤ ἘΡῸ» δυδρέημδι εἰ6- 

ἰεαίων. Ὠϑεπίημο ἰΐα ἀϊοϊζαν, αἱ 1,4- 
εἰποσυτα ρεπάετγε τεβροπαθαΐ, ἰπ ἔογ- 

ὃ χχυΐαᾶ: ρεπάεέ απίπεμδ. ἀν 18. 111. 
94, ὅτι ἐξ ἡμῶν χρίμαται ἢ ψυχὴ αὖ- 
φῶν, ἃ ΠΟΡὶ5 86 ΠΟΒΕΓΟ δ. πο ἱΠΟΓΌΤΩ 

ἀεῖ δηΐπιιβ. ν᾽ ὰ6 Μαῖῆ. ΧΧΉ. 
40. ΡΠ ο Τ. 11. Ρ. 490. οἀ. Μδῃρ. 
ὧν αἢ τοῦ ἔϑνους ἐλαίδες ἐχρέμαντο, (0]], 
1.5. ΧΧΙΠ. 94. 
ΚΡΕΟΤΟΜΕΏ, οεαγπδι αἰ δδέοο. 

ΤΠ ΠῺΣ ΡΒ. ἀξσιάο θεὰ ἔγμηοο 

ἐῃ Κ»ιδία. ΑἹ. Τὸν. 111. 19. ἐκχρεο- 
ς τύμησε : ΥΟΌϊ Ὁ͵Ὸ ἐκχριοτόμησε ἰδροτο 
ΤΆ] 6τὰ ἐχρεατόμησε, δυαῖϊ ἐχρεωτόμησε 
δ δορί 1]. Οσ. σον θη. 

ΚΡΗΜΝΙΖΩ, ργαοὶριίο. 4 Μδος, 
ΥὟΙ. 10. χατὰ τοῦ τεύχους ἐχρήμνισαν, 
ἀθ τοῦτο ρ᾿γαοϊρίίαγμμπί. Ἡδεγοῖ. 
ἐχρήμνισαν, ἐκρέμασαν, κατεπόντισαν, 

ΚΡΗΜΝΟΙ͂Σ, ργαοὶριη, ἰοομδ 
»γατερίμαδ. νῸ.» Ῥεῖγα. 4. Ῥαγαὶ. 

ΧΧΥ͂. 14. Ηεβγοδ. κρημνὸς, ὄχϑος, 
ἀ ἐξοχὴ αίτρας, καὶ ὄρους βάϑος, χάος. 

ΚΡΗΜΝΟΊΎΤΗΣ, πιρμρίέο, ἡτπηιίαξ. 
39 Μδος. Χ. 834. ἐν τῇ χρημνότητι τοῦ 
τόσου πεποϊϑότες. 

ΚΡΗ ΝΗ, ,)0π8. Πὰν »ἱδοΐπα. 

2 ὅδιη. 1]. 18. ΓΝ. 2. 1 ες. ΧΧΙ]. 
38. 2 ερ. ΧΧ. 40. Μάδ εἰ ϑῖγδο. 
ΧΙΨΙΠΙ. 12. Ἡδεγοΐ. χρήνη, πηγὴ, 
ὕδωρ ἀγώγιμον. 1κδεχ. ΟΥ̓ ΜΝ, 
Βγϑῖ. χρήνη, σηγὴ, ἐχρυὴ ὕδατος. 

ε ἘΚΡΗΠΙΔΩΜΑ, Ἡωπάαπιεπίμηι, δα- 
δε. Πν; αυοὰ νυϊρο αἐγέμηι 

αι αὲδὲ το ἀπ, οδί δυΐθπι ογεριάο, 
φια αἰΐεγα αὖ ἑηΐεγίογε ρατίε οἴπσο- 
δαίμ" εἰ Ἰποϊμαεδαίωγ. Ααυ. ἘΖΕΟδ. 
ΧΙ.1Π. 15. υδὶ 1 Ηδχ. ἰγρορτα- 
ΡΒοσαπι ΘΥΤΌΤα 18 χρησιδήματος 80Τ]- 
θήν. Πεθοθηαϊε Θηϊπὶ ἃ χρηπιδόω. 

816 Κρίϑινος. 

ΚΡΗΠΙ͂Σ, ἰάοτα, ἱξ. ᾿ ογερίο, εἰ 
ογὰ νεὶ τέρα ἀγιώ. ὩΣ) Δ» Ῥογέϊοι. 

Ψοῖϊ. Π. 17. ἀνὰ μέσον τῆς χρησίδος κ᾿ 
τοῦ ϑυσιαστηρίου κλαύσοννοω, ἱπ τηθάϊο 
ογοριἀϊπὶς αἰϊασῖδ μἱογαδυπε. Οομξεσς 
ῶ Μδος. Χ. 26. --- ἸῚΔ Ρίυτ. γέρα. 

705. ΠΙ. 15. ὁ δὲ ᾿Ιορδάνης ἐπληροῦτο 
λα ὅλην τὴν χρησίδα αὐτοῦ, ογάδινος 
δυΐεοτη ἱτηρίεραῖυν Ῥὲν (οίδπι γέρανε 
βύδτη. ΥἹάδ οἵ 05. Ι΄. 18. 1 Ῥαγ. 
ΧΗ. 15. εἰ οοηΐδν 1 Μδος. ΙΧ. 45. 
ὉΔῚ νεσρα ἕως τῶν χρησίδων τοῦ ᾽1ορ- 
δάνου Τ,αἴϊηιι8 νετίϊ : χες αὐ ογαπι αὶ 
«οτἀαπῖς. ΟἸοκββ. Οοϊδιουοϊι. χρηαίδα, 
βαϑμίδα, ἢ βάσιν, ἣ ὄχϑη. τιν : 
ὄχϑην. Αρυὰ Νοηηυμι Ἰερίταν ἁλυ- 
χρηπὶς ἀ6 ογα νοὶ ἰμέίογε πιατὶδ. 

ΚΡΗΓΤΕΣ, ρμίυν. Οὐγείοηδεε, ρεπὲ 
Ῥαϊαείϊπα, Ῥλμιείαὶ. Ἐν ΓΙῸ. Ἐκ 

ΧΧΥ͂, 16. βορῃ. 11. 56. Οοπῆες Βο- 
σμασιὶ Ομδπ. 1,1}. 1. ΘΔ. 15. ρμᾶζ. 
4567. οἱ ΒΙ0]. Βγϑ. (ΟἹ. 11. μας. 
1018. ἀ 

᾿ ΚΡΗΎΤΗ, Ογεία. Ῥαϊαἰϑείπες τὸ- 
Βῖο οὐἱθηΐα] 8. Χ}2 Ρίυτ. ζόεδιγα. 

ϑορῇ. Π. 6. Οοιηξες Βοοβασίέ. 1. οἷξ. 
Ῥ. 458. 

ΚΡΙΘΗ͂Σ, Ἀογάεωηι. ΠῚ...) ἴῃ 

ΡΙαΣ. ΣΡ ῷ- Ἐχοάᾶ. ΙΧ. 82. Ιεν-. 
ΧΧΥ͂ΙΙ. 16. Ῥευς. ΨἼΙ. 8. εἰ ΑΠΠΡὶ 
ΒΕ ρῖ.8. -- Ἐπλαϊι Ῥίαν. εχ νῳ, 

πποηδετα. Οεμ. ΧΧΥῚ. 12. υϑὶ ῥτὸ 
Ὁ» πιρρσεγα, Ἰερεγυπὶ εἰ 

οὔτα ὅτο, ϑγτωσω. Τβοοά. εἰ Ψ υἷρ. 
Τρία ρῥγαΐογοα δρυὰ Ααυῖϊδων 
1 βδτη. χζν. 18. φρυχτῶν χεχομμένης 
κρϑῆς, ΠῚ ΟΟΠΣΟΥ δυρτα ποίείδ δά 
κόστω. ιὰα αυοααε ΟἹ. (οἱαϊὶ 
Ηϊεγοβοῖ. Τ. 11. Ρ. 989. 

ΚΡΙΘΙΝΟΣ, λογάεαρειιδ. ἘΣΎ 

Ρΐυν. Νύχτα. Υ. 16. 3 Βεορ. ΙΡ΄. 42. 
Ἐζεςδ. ΙΝ. 19. Αἀάο ἴπςο. “υἀ. ὙΠ]. 
18. Ῥγωίογε Ἰερίζυσ 70ἀ. Υ΄. 8. Ὁ 
γψεσῦδ ὡς ἄρτον χρίϑνον ΟΥ̓Χ ἀδ βυὸ 
ΔΙ ά1886 Πομ1}}15 ν!ἀθηΐυτ δά υἹ- 
᾿Ππδίρτα ᾿Δοΐοσυμι ἱπά! σαπάδη. Ραπδς 
δηΐηι Βογἀδδοοὶ συηϊ ν]]68. ϑοὰ ρμὲῦ- 
ποηξ ροῖδι8 δος νοσρα δα δοαῦθῃ- 



Κρίκος- 

« τὰ νῷ ὉΠ) Ἰὲν ἐμπο δεϊξωπε 

ρονίϊν, ἀμεε 8}118 Ῥαποιίβ δ ἀϊεῖο Ἰερὶ 
Ῥοδβυης ὈΥΝ ὩΠ): ψιάο δὰ Ἀ. 

1. ϑοξασίυση δὸ Βοῃέγοσιυσα. 

᾿ΚΡΙΚΟΣ, (6]ϊδ8 χύρχορ) εἰγονπίμ:, 

απηπμῖμε, κ.  δμία, νοὶ πποῖπες τέσμγ. 

νες εἰ λαπιαίμα. Ἐξε8. πποιπε σμοηι- 

ἤδεῖ εἰ κατραροπα ἰηϊετργοίδίυτ, εἰ 

ἱπ δυτητηα, συάφμδά αὐμπομπι οεί. 

ἡ λνν αποκα, ἄορ. ΧΙ, 41. 168. 

δΙ1,Ὑ11. δ. ἴτπ ρῥτίοσε Ἰοοο ἧὉΝ 

βιπόν 7κποεισα ποῖαι, Ὁ] Ἰδιλθη 811] 
μποκΉς ἸΠΓΕΥΡΥΘΙΔΌΙΓ. ---- Ἵν» δαὶ. 

ον. ΧΧΧΥΊΙΙ. 6. ἐπὶ εἴνος οἱ κρίχοι 
αὑτῆς σιπήγασι; Ἐ εγυπί ἔον- 
ἴ.δθ86 ποΐϊοηοιι ἑποϊπαπαδ, αἀὐδιὰ 
Βαῦδος τδάϊχ 2 ἴῃ 1. ΑΥΆΡ. εἴ 

ΖΈΚΒορ. Μιᾶς ϑιπιοηὶβ [6χ. Ηευν. 
Ῥ- 86. ξΞ.(ᾳᾳ. Νίοῃ ἴδπηδη τΕΡΌρτιδ- 
τεῖα, 8ἰ υΐβ οἴκοι Ὦΐς ΤΕΡΟΏΕΓΘ ΧΩ]- 

ς Ἰεῖ. -- [9.2» Ρίατ. υεοίο. αι. 

Ἐχοά. ΧΧΧ. 14. χρίχο. ϑοβασέδπ- 
Ῥεγρῖιβ νυἱξ, εἰς χρίχους ΥἹΕΙΟΒ6 50 Γρ- 
ἴυχα 6588 Ώ͵Ὸ εἷς οἴκους, πὶ δἰηΐ γέσερ- 
ἐαομία τεοίξιπη. --- ΓΤ. ΘΥτατΆδΟΝ. 

ἴες. ΧΧΧΥ ΤΙ. 29. --- ΘΙ Ρ ῬΙυ:. 

πησεῖς. Ααὰ. Ἐχοά. ΧΧΧΥ͂Ι. 11. 
ΚΡΥΜΑ, 7άϊοδεση, ἱε, δἰαϊκέμηε, 

7, φμοά ἰορεδιις οοπϑεπίαπεμηι, φιοΐ 
3,αε εεί, τεοσίμπι, δέ α, {ῖ. ἐξ, ἱξ, 

ἐ ἱἑεγΡτείαξϊο. ὝΝ' Τμεοά. Ὠδη. 

1Χ. 26. Ιορὶῖ  π Ὁ υεγδυη,. 

Ἐχοά. ΧΥ͂ΙΠ1. 22. ἴπο. εἰ ΧΧ 
βες. (οεορὶ. Εχοά. ΧΧΙΠ]. 7. υδὶ 
“ΔΊ “ὁ δεπίεπίία 7μάιοῖδ. --- ἰὰ ἢ 

ον. ΧΧΧΥῚ. 17. ἴπὸ. [ε8. Χ. 2. τὸ 
δίκαιον κρίμα, Ὁθὶ δίκαιον ἀδ 5υο δᾷάάϊ- 
αἀϊξ βοῆϑβιιβ σδιβ, οἵ χρίμα εδὲ οαιϑα, 
εἰ αυΐάετι ἡμφία. ---- ΣΦ. Ομδὶά. 

Βα. ΨΙΠ1. 42. --- ΡΤ» δἰαξμίμηι. 

ε Ἐκ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 94. τὰ χρίματά μου 
φυλάξονται, “ἰαίεϊα ταοϑ ουδιοά!οηΐ. 
- "λρν εἰαάμω. 200. ΧΙΧ, 29. 

᾿ς 966. Αἴοχ. ἀπὸ κρίματος. μα Ὦ, 1. 
ραπαιε πολι, εἰ σἰαάϊιε ὕεο αἱ- 
μυξις ᾿ἄσια ἐσ εἰ υἱπάϊοία ἱπάες 

811 Κρίμα: 

εὐ ἀψηδοῦσηε εἰ. 46 ΟἸαδεὶὶ 
ῬΒ110]: κα. ῥ. 978. --- ὈΘΨΌ- [αν. 

ΧΨΠΙ]. 4. τὰ χρίματά μου «οιήσετε καὶ 
τὰ σροστάγματα, εἰαίμέα ταρα ἔδοϊειϊα 
οἱ ῥῬγεροερίβ. γΊἋ6 οἱ [βν. ΧΧ. 22... 
Πους ΙΝ. 1. ΧΧΥῚ. 16. 17. 9 Ῥαγ. 
ΧΧΧ. 16. ἔστησαν ἐπὶ τὴν στάσιν αὖ- 
τῶν χατὰ τὸ χοίμα αὐτῶν, κἴαραπὶ ἰπ 
βίβοηα δυδ, ρὑγονί 72 ἐἰϊ 5 ὁταί, Ἦ. 
Θ. ἸἈΜΜΕΤΕ ὅμ0 βιπρεδαπέμγ ἐς ἰερε 
»γαωεοτίρία. Ὑιάα εἰ 4 Ῥαγ. Ι΄ ἢ. 
40. 4 Ραν. ΧΧΙ͂Ν. 24. μετὰ ᾿Ιωὰς 
ἐποίησε χρίματα, 46 ὕσαδο δυχι- 
δεσγυηί, 9000. ΧΧΧΊ, 13. εἰ δὲ καὶ 
ἐφαύλισα χρήμα ϑεράποντός μου ; Ὥμπι 
ἀεποχανὶ 7,5 βεσνὸ τηθο Οομπίες 
1 (ον. Ὗ7Ί. 7. Ῥπαϊη), ἴΧ. 17. δὰ 
αυσθῖι ἰοσυαι τ βρίοῖθπ8 ϑυϊάδδ [ΐΑ : 
κρίματα, αἱ ὠκχονομίαι. Δαβίδ' γινώσχε- 
σα! χύριος χρίματα ποιῶν, τουτίστι ὃ 
χκαΐως οἰχονομῶν. Ῥβαϊη. ΧΧΧΥ͂. 6. 

[4 

τὰ χρίματά σου ἄβυσσος «ολλὴ, Ἡ. 6. 
ἴδ οοηδιϊα κατ ᾿π ρου νεβι ζ81}18. 
Οοπέοες Βοιῃ. ΧΙ. 38. Ργον. ΧΧΙ. 
15. εὐφροσύνη δικαίων «οἴ, κρίμα, 1ω- 
δκτ4 Ἰυδίογιτι, ἕδοασο σωοά γδοίμης 
εεί. γιὰς εἰ Ῥτον. ΧΧΥ ΤΠ]. δ. 76;. 
1. ΜΙ. ΠΙ. 9. ΥΊ. 8. Τιεχ. 
Ογεῖ! ΜΆ. Βγδῖ. κρίμα, δικαίωμα, 
ἢ ἀκρίβασμα. Ἑοοῖ. Ὗ. 8. σοιήσω ὃν 
μέσῳ σου χρίματα, Ἔχεγοθῦο ἴῃ τυράϊο 
τυ! ἡμαΐοία. ἴθ]. γν. 10. οἱ νυν. 18. 
ϑυϊάλθ ἱπ ν. δικαιώματα οχ ΤΉρο- 

. ἀοτεῖο δὰ Ῥβαΐγα. ΟΧΨΙΠΙ. δ. ρ. 
8170. χρήματα δὲ, ὡς τὰς ϑείας «ψήφους 
ὑποδεικνύντα, χαὶ τὰς ἀξίας ἀντιδόσως 
τῶν τὸ ἐνόμως καὶ «αρονόμως βιύντων. 
δυο. χρήματα, «ψῆφοι, δίχα:. Ιάοτα : 
χρίμα, ἀνταπόδοσις Θεοῦ. Ἐ2. ΧΧΧΙ͂ΨΥ. 
16. βοσχήσω αὑτὰ μιτὰ κρίματος, Ρδ5- 
οδῖ 11106, ργομὲ γεοΐμπι εεἰ. ΜΙΟὮ. 
ὙΙ1. 9. σ“οήσει τὸ κρίμα μου, ΘΧοΓΟ6- 
ὉΠ ).8 τοῦτ. Οὐμ ΟΣ [68. Χ. 9. 
Αἀάο Ααᾳυΐϊΐϊτα 1 ες. ΧΥ͂ΙΠ]. 98. 
ὮΡ1 χρίμα ᾿δὦ ᾿πιδιοπου ἩΗοΡτ. 

ὉΘΨῸ γιρη, οοπσιοίμαίπεηι ποίδί. 

ψυὶς. 7μαία τἱξωπι σαῖσα. 8 ; 
ὅς ΟΧΧ ισμός. Ἠοῦ. ΥἹ. ὅ. υνὶ 

Ἰερεταις δὲν ὙῸ ἩΘΘΌΌ οὐχα 
ϑὄγγο εἴ (Πια]άθεο, 485 εδὲ νεσδ 1θ0- 

ἃ» 

ὃ» 



Κρίνον. 

α 10. --- ΡΟ Ό, ρδνὶ. ῬΙΉ. ἡμαδΐοαηε, 

7κάες. 900. ΙΧ. 16. ἩΙ͂ϊς Ἰορογυπὶ 
θΌ- -- ΓΆῚν, ἑείηπονίμηι, ἰες, 

ργιοορέρη. 8 Ῥαν. ΧΧΧΙ͂Ν, 81]. -.- 
Ὡ, ΟΒΑ]α, ἐπέεγργείαἰϊο. Τλδι. Υ. 

17. κρίματα συγχρῖα;, ἐπίεγργείαίίοπες 
“γε. Ὑιάς πέτα 8. σύγκριμα. ---- 
σρτ 7ιἰμία. Ψετοια. 1.1. 10. 

ἐξήνεγκε χόριος τὸ κρίμα αὐτιθ, Τ,οῤε 
ἡμῶν Βο6 δθῆδὰ : ῥσορανῖς ὕ0γά, 

ὁ Ἰιιεϊαὰ 6886 ΠΟϑΈΓΔΩ σϑι ΒΑ Ώ. .-- 
ἜἜΘΌΨ Νἱαν. Εξϑον. ΧΙ. 9. 1,6- 

δἴταν ῥσαΐεγεα 1 ὅδπι, 1. 10. υἱδὶ 
ἘΪΠ1 ῥσὸ μας νόοθθ ἴῃ ἴθχει Ηθῦσ. 
Ἰοῤίαγ. Ἐχ αυο ἴοσο ᾿ῃ Ο]οιϑ. 
Μ55. 1π Οδηξ. δοτγίρξ. χρίμα Ἔχροπῖ- 
ἴῸΣ δικαίωμα. Οοηΐον 76γ. ΙΧ. 94. 
ϑίγδο. 117. 1. δὲ 8. υδὶ χρήμα ε8ὲ 5εῃ- 
ἔεπίία, ργιξοερίπηι, ργισδοτὶρίμπι, οἵ 
ΘΌΩ χρίσις Ῥαστη ΔΙ ἴῃ οοὐὰ. [π- 
ἰογάυγη χρίμα ποῖαξ δογίεηι, 8δοὰ ἐὰ 
φμοί αἰϊοιὶ ἀσειϊπαΐμι ἐδἰ, εἰ ουϊἑαγὶ 
(ο ἕρι δὶς 46 πεοδϑϑίέαίς πιρ- 
γίοπας ἸορσΊ τα δίγαο ΧΧΧΥΠΙ, 9]. 
(011. ΧΙῪΨᾺ, δ. δὶ ρίεμπα ἀϊοϊξων χρί- 
μα ϑανάτου. Ἰΐὰ φαοαὰα ΔΕ) Ὁ ἿΝ 

αιίον [ε8. ΧΙ, 47. Νοπηυπααδίι 
κρήμα ἴῃ Ρθτῖθ Βροογυρᾶί Υ. Τ' οἱ 
«ὐἰρυΐτιπ", φεὶὲ οαυδαηε αἰδουδεδ “δ 
φεὶ αἰφωειε ἀφίεμα εἰ ἰωεέων. δὶν. 
ΧΧΙ. δ. τὸ χράμα αὑτοῦ κωτὰ σπουδὴν Θ, 

ἔρχεται, ἡθδτα ΟΘἰδυγπη6 ῥδαροιῖα. 
οαμδαπι αρὶ ευΒ. ὅϑ''ς Ἰϑτγῷ Ρε. 

ΧΙΉΪ. 1. 8 Ἐπὰν. ΙΧ. 4. πρίμα, 
δεπίεπίία ἰαία, γεβρουᾶδὲ Ἡ θυ. 
ν Ἐάν. Χ. 8.1 Μδρολρ. 11. 94. 

χατὰ τὸ χρίμα. ϑδ'οα νεζὰ [δὶ Ἰθςῖο 
οϑὲ οὐ. ΑἸ]οχ. χατὰ τὴν ῥῦα, αὐδη 
ποῖ ἱπίο] ]Ἰθοίατῃ ΕἸ ΟΤΟΒ 'π τπατρὶ- 
δῖ γα]θοογιηξ, Οοῃξ, Ν᾽ Δ]ΟΚθηρυ. 
«ἡ ΤΒΘοοΣῖ. 1ἀγ}]]. 1, 17. ». 18. δος 
Μ|ιςδΔ6119 δα Μδος. ]. ς. 

ΚΡΙΝΟΝ, ἐδέμηι. χγν ἍΤΊ, 8118 

ἐξ δείπε, 41118 παγοίδδια, 41115 τόσα. ἴθ8, 
ΧΧΧΥ., 1. --- πὰρ, ἡοι. Ἐχοὰ, 

ΧΧΝ. 5]. 88. 8384Δ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ]. 18. 
Νυχῖεν. ΝἼ11. 5. ΟἹοιβ. ἱπ Οεῖαῖ, 
να; ἄνϑη εθωδιάζοννοι, κρίνως ἔμσνκ. 

918 
| 

: Κι ρίνω. ἑ 

πο δ. τ ες. ΜΠ]. 21. 55. Ὅτι. 
ΤΙ. 16. 1Ρ΄Ψ. δ. Ψ. 14. χελη αὐτοῦ 
κρίναι στάζοντα σμύριαν «)όρη. Οοπ-" 
ἔδγθπε Ἰἰοσυπι Ι΄. 11., υδὲ Ἰεσίτυν, 
κηρίον ἀποστάξουσι τὰ χείλη δου, νἱ- 
ἀετὶ ρμοιϑεῖ, Ἰερεπάντη δθθα χηρία 
ῬΙῸ χρίνα, υΐα Ἰαθία Ῥυΐογα, αὐ 
ΣΟΒΘΒ 6886 ἀϑυσῃξ, ποῖθο ἔδοῖϊα σάχη 
οΔΠ αἰ ἀϊ8 11118 οοτηραγανεσί. 5. 
βυπί εἴ τυρτα [116 8. ρυγριυζγοα,. 
αυς ἰεοβῖα Ὠιοβοοσι ἄς {,ἰϑὩὦ. 111. 
ΟΔΡ. 99. ἴῃ ϑ'υγία βυηξ ἰδυαξίβαϑί- Ὁ 
ἸΏΒ. --- γῦυ: 1 Βερ. ΨΙ1. 18..-«.ὔὔ 

Γ) Σ. 2 Ῥαν. Ἰ. δ. Οδῃε. {Π. 1. 

4, Ηοο. ΧΙΓΝ. δ. 

ΚΡΙΝΩ, ῥγορτίθ οεγηο, δεοεσπο 
(Βουι. 1]. Ε΄, ν. 601.), ἀείῃμάε τηθ- 
(Δρΐβ. δεσεσπο δοπα ἃ πιαϊῖς, τέγαὰ ἃ 
υ αἰοὶα, Ηἴπς : ἡμαΐοο, οαμδανι ἀφο, 
»γοῦο, επ:ρίονο, 7μα ἀἶοο, δοπίοπάο, ὃ;- 

ἔσο, ογάϊπο, οοπάδσιηο, μμπῖο. 112» 

ἐαρίογο. 230}. ΥἹ11. 18. εἰς ἀνάπαυσιν 
αὑτὸν κρινεῖς, ἴὰ τοαυΐθ ΠΠΠπγὰ ἐαρίογας, 
8. »γοδας. ῬΒαν. κρίνειν, τὸ ἐξετάζειν καὶ 
δομάζειν, καὶ βασανίζειν, καὶ ἀναχρίνειν, 
᾿Αττιχῶς. ΟΥ̓ τε εχ Βαβι} Ηομι]. 
ἵπ Ρᾳ. ΨΙΙ. δἴεγε Ὀγιιβῖαβ ΜΊεΟε]], 
Οϑηΐ. 1. ς. δὅ0. ... ΓΙ)» Ῥίῃ. νέΐδοεο, 

Βο. ἔξει. γον. ΣΧΥ ΤΙ]. 95. ἄσλησ- 
τὸς ἀνὴρ χρινεῦ εἰκῇ, Υἱἷν ᾿πεαι ὈΠῚ9 

ἰείλετο ἐέφαδέϊ. ---- γγ1: γτν Καὶ 

εἰ ΗΙΡΗ. ὅεη. ΧΧΧ. δ. ἔχρινά μὲ ὁ 
Θεὸς, σαιϑασι ΤΑΘΆτὰ ἐφὶΐ ὕδυβ. Οοδ οὶ. 
ΝΙ. 10. οὐ δονήσεται κρῆναι μετὰ τοῦ 
Ἰσχυροτέρου, ποτὶ ροΐοτιε πέῤσανε σάτα ς 
Ροϊοποθθ. Οοηξ 1 ΟοΣ. ΥἹ. 6.2 
ϑδχη. ΧΊΧ. 9. βες. Καῖ. υὉ] χρίνεσϑαι 
τιοϊδι πεμγηιεγατγο, ἑπαἑαπαίίοποηι ἐμάτο 
υεγδὲς ἀεοίαγατο, (ᾳφαοὰ ἕξετε ἴλοετα 
βοϊθηϊ ᾿ϊεὶσαηίεβ οἱ αἰσοορίαπίθα,) οἱ 
ἴπο. γογγύξζεϊν βαρεῖ. ΟΟὨΕΕΣ δυρτα 
8. διακρίνομαι. ---- ἡνγ, )μαϊξοίμνε. 70Ό. 

ΧΧΧΥ͂. 14. χρίϑητι δὴ ἐναντίον αὐτοῦ, 
ἔμιρα, βεὰ 7κμάϊοῖο σοπέεπαῖδ διὶετα 
ὁογδσα ἴ11ο. Ὅζον, ΧΧΙ͂ΣΧΣ. 7. ἐσίστα- 
ταὶ κύριοξ, χρίνειν αεισχροξ, πονίς Ἀο- ἢ 
τ ΪπυΒ ὀανϑαηὶ ἀκόνε πδ, 08] 
Δ ἰρεῖδ΄ υἱ θαι ὲ εζ- 

ἃ» 



Κρίν. 919 , Κρίνω, 

« οἷαθα “ όγα. Ρεύν. ΧΧΧΙ. δ. .-. 
τὖγν φάτο. 9 Ῥαν. ΧΧΤΥ. 22. υδὲ 

ν᾽ ΤΊ Ῥεπῖγε, νἱπαϊοίαης Ἔναπετε τιουδῖ, 

τὶ 2}146 βαερε. --- 9 δ» Ηἰρὶι. 

γεῖης ἀδοίατο. 8. Ν. 11. κρίνον αὑτοὺς 
ὁ ϑιὸς, οοαδενυμε 1108, Ο Πευδ. Οοηξ. 
εχ. Ν. Τ. «. ἢ. ν᾿ --- 9 ΗἸΡΗ. 

8 1)» Ῥατο. Ἐξ. Ν ΠΧ. 14. χρίνατη τὰ 
σύμπαντα, οτάξπαίες σταμπῖα. Αγυᾶ 
Ἦξεγοῖ. χρναι ἸΔΙΕΥ δ᾽ 8 Ἔχρομιτοσ 

ὁ ςάξα;, ογαάϊπατε. -.-- “ΓΠΠ, ὁπάϊοο, 

ἐσρίἐέφ. Τγαη. 11. 1. δος. Οΐϑ. 90]}. 
Υ. 4. υἱὶ ἱάοτα νεγρυτα γᾶν φράζων 

πε ἱπῖον 4]1α ἀχρ οδὶ. [. υ. 6. .-- 
ὙΌν Ἅἐγιαέμο. “00. ΧΧΧΙΧ, 82. 

8. ΧΙὺΛΙ, 4. [τὰ Β οὶίαα δῊ Τοιηπη ἢ. 

Μαΐθ. Νδι τῷ "Ὁ" τεϑρυπάεί [δὲ 

ἐκχλίνε; (ργο ᾳυο Ὁ) Ἰρσογυπί), οἱ 

χρην Ρατεῖοφε δῷ 1, ΒΟ ἅμ 
ς ΧΩ Ἰεφεταν, --ο ΜΝ). Οδαϊὰ. 

ἀπνγιαποάϊ, ἀμπὸ ἐπὶ πιο. Ἐδαν. 
ΙΝ. 8, τὰ δὲ ἔκρινε. ϑεά ΕΣ ἢ νεΐ- 
9. 4 Βίε!ο δἀευιςιία γοεὶ ΜΌ9 

ἐαπίϊπη ἐὰ δὲ Τουροηδοξ, δὲ ἕχρννε χδ- 
εοάδυτὰ εὐ δὰ ἸΛῪΝ» ἔκπο, «αυυὰ ὁ 

ἣν Λαϊίοαγε, ἀοτ᾽ Αγ Ὠϊ. --- Ν Ὁ» 

ὁπεΣ. ῷ Ῥαν. ΧΧΙ͂Ν. 6. τὸ χοχριμένον, 
ἄοπκηι ἴεσίδιεα οοπιδί δμδιιηι. --- Ὁ Ὁ 5» 
)κμαἰοέκηι. σὰ ἃ. Ι΄. 5. 20». ΥἼΠΙ,. 8. 
ἐ- 2» “οπείπμα γκαϊοιέ, 

ἴδε. 1.. 8. ὁ πρινόμανός μὲ, 4υἱ διὸ 
πίλὲ ἀἰοίεν ---- Ὄν Ὕ ὉΠ, αἰρέξενο 

κ. ον. ΧΧΥΤΙ. 9. ζᾷ ὁ ϑεὸς, ἧς 
εὕτω μοι χάχρικε, νἱνὶς Πεῖιδ, αὶ 18 
6 ρεπέυϊ. Ὀοπέ, Αςξ. ΙΙ. 7. -τὦ 
“ΟΣ γεὶ νοῦ ἼΞΌ: ἑερο, οδίερο, 

οδάμοο. ϑγτητῃ. 168. ΧΧΨΥ, 7. ἡ κι- 
χριμένη. 8.6. γεϊδιαθῃ πτιροεϊζατα ὯΔ4- 
υολί 5, αυοι ΘοτητΩο ΟΥΑΙ ἰὮ 

εἰεχία Ηδεῦτ., ἀς ρα πὶβ ἀἰνὶπλθ ἰῃ- 
Ἰ6]οχῖβθθ υἱάδξισ, αι διιηΐ ἄδοτε- 
δε. -- ἸΙΠΛ τ. ἀεροξίιον, δΔεϊηὰξ 

ἐρήπίιπ. Ὦκη. ΕΧ. 44. δες. Οσἱλμη. 

ἀπρίϑησαν Βεὶ τὸν λαόν Φυ. ---- ΔΝ} 

ἐπ οοιϊὶο αἰϊοιύωα. Ῥτον. ΧΧΧ. 19. 
ἀίκαινν ῥαυτὸν κρίνει. ---- “ὴν» γΈΡΟΉ- 

ὧδο. 1 βαια. ΧΧ. 10. δὲ ἰαπιθπ 

Ἰοδο μὴ ἐκρίϑη, ᾳυοά δαδεὶ οοά, 
ΑἸεχ., ἀσιχρίϑη τεροπθηυγα ΟΣ. ---- 
5)», παρίείεν. ἴε6. ΧΙΧ, 40. Ηἴο) 

Ἰεροσις 3)“. --- "ἃ "πμίκαο. 

ον. ΧΧΧΥΙΙ. 438. Ηἰο αυσαθα 
Ἰοσεσυπί Ἴ»". ΥΥ͵ὰό συσηδο διρτὰ 

8. τ. οὐδ᾽. -- ΔγὋ10: 2.7, Καὶ εἰ 
Ἦ:»ἢ. ἐξξχο. σε. ΧΧΨΥΨΙ. 21. ἐχρίο 
γοντὸ δὲ καὶ σερὶ ἐκείνου, ἰδὲ γΘΣΩ 
εἰίαπι ἂς 111ο. Τυἀ. Ν]Π1.. 1. ἐκρίνοντο 
μετ᾽ αὐτοῦ κρατωῶς, εἰ φαδαπὲ εὐχὰ 
11 νεδβοσωδηΐοσ. Φυὰ. ΧΧῚ, 99. 
κρίνεοϑαι «ρὸς ἡμᾶς, αἱ ἡκαϊοὶο οοπίξη. 
ἀαπέ τιοονίδουχη, γος εἐ 79». ΧΧΧΙ, 
18. δεγεη. 11. 9, Ηοπ. [Π. 2. ΜΙςδ. 
ΥἹΙ. 1. εἰ οοὐῦ. ϑὶνυ. ΧΙ, ΠῚ. 10. 
ἨΞγΟΝ. χρίνειν, ἀριδμεῖ, χωρίζειν, ἀγα» 
κρίνειν, συγκχρίνειν. "Ἑνιο! χρινώμεθα, ἀντὶ 
τοῦ μαχώμιϑα ἣ διαλεγώμεϑα. 208. 
Χ. 4. διὰ τί με οὕτως ἔχρνας ; ΠΖυΔΙΟ 
Ὼο ἃ ἀδιηπαείὶ ἢ 72οὉ. ΧΙΠ]. 10. 
τίς γάρ ἐστιν ὁ χρησόμενός μὼ ; χυΐδ 
Θηΐπὶ εδῖ, φεὶ υεῖδέ γμαϊοῖο τεδομῆς ἃ 
οὐπϊεμπάεγεβ Ὑιᾶο εἰ ἴεε. ἷ, 8. εἰ 
οομ, Μαί, Υ'.. 80. ---- γ» ἐδ. 7200. 

ΙΧ. 8. ἰὼν γὰρ βοὐλητᾶι κρῆναι αὑτῷ, 
σἱ επὴ νεῖ. ἑἔσαγε οὔατα 111ο. 
ΤΏγεΏ. 111. 36. ἐν τῷ χρίνεδλια, αὐτὸν, 
οὔτι ἡμάδραίαν 1116, οὐπὶ φιρείϊο ἀξ 
ἐἶΐο ἐπυείαἷζεν. ΟΥ̓, 1,. Βοα δὰ Ποιι. 
ΗΙ. 4. νΡ. 102. --- ν᾽, αναϊο. 

Ὅευξ 1. 17. κατὰ σὸν μιχρὸν καὶ κατὰ 
τὸν μέγαν κρινεῖς. Αὐάϊγα ἰδημεῖα ὁ 
απ 80 Ροϊεπίριῃ εβΐ οἤοϊ ατλ Ὀομὶ 
λυά!ςῖο, -- ΟΕ. 9υἀ. ΧΥῚ. 6. χρί 

γα! ὁ ϑιὸς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, τἴ 
Βοῖ9 ἡμεδα ἰοϊοῦ τὴ δὸ ἴθ. Ῥόδὶνω. 
1.6. νχήσῃς ἐν τῷ κρίνεσγαί σε, ὙἹη. 
686, ἄὰπι γἀϊοατία. Ῥβ. ΕΠ]. 22, 
Ἰδαοταῦς ὠρϑῦ οὔ Ὑαυΐϊα. εἰ 

ὅγτο. Ρ5. ΧΧΧΙ. 8. χρίνασι 
καὶ «τωχῷ, ἐκὸ ἀἐοῖδε χρή εν ν 
Ῥαυγετί. ιάς εἰ [ε58. 1. 17. 43. εἰ 
οουξ, ϑῖν. 1. 17. ἔκ. ΟΧΥῚ. 16. 



Κρίνω. 

« ἐν γὰρ τῷ «υρὶ πρϑϑήσετα! αἄφα ἡ γῆ, 
καὶ ἐν τῇ ῥομφαίᾳ αὑτοῦ «ἄσα ἡ σὰρξ, 
ἰφτα δηΐπὶ ρεμδείμγ Οτα 8 [ΕΥΤΔ, 
οἱ γ᾽ δόϊο δ᾽ ογμτΐβ οατο. Οουξ 1 
Οον. ΧΙ. 81. 38. δὶς εἰ χρίσις Ῥτὸ 
»υπεέίοηδ Ἰορίταγτ. ῬΒΔνοΥΠΕ8 : χρί- 
σις χαὶ ἡ χόλασις. ὡς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, 
καὶ εἰς κρίσιν οὖκ ἔρχεται, τουτέστιν, οὗ " 
χολάζετα. Ἐαθριοῖς “οι. Ψ'΄. 34. 
Ψὶάδ φυσχαα ποίδίδ ἱπέγα ἐχ ᾿ποοτῖο 

ὁ δὰ 7ογοτα. Χ. 94. ἰῃ ν. χρίσις. Ἐζϑοῖ. 
ΧΧΧΥΠΠ. 22. κρινῶ αὐτὸν ϑανάτῳ 
καὶ αἷἴματι, ρωπίαπι νοὶ 6 πιδάϊο ἰοΐ- 
ἔαπε ᾿ἰϊατα μαβίβ εἴ ΡῈ] ]οθ. ἩδευοὮ. 
κρινομένους, ἀναιρουμένους, ἀποθνήσκοντας. 
Οὐπξ 1 Ῥεῖ. ΙΝ. 6. 7εγ. 11. 86. 
κρίνομαι «ρός σε, )μαϊοὶο οοπίεπάαπι 
ἰεο. Δάάο 5. ΓΧ. 90. χρϑήτω- 
σαν. ΑΥΔῸΒ : οοηπαἀαπίαγ, ΠετΡ6 
ἴῃ παϊοῖο, ὉὉ1 χρένεσϑαι επῖ ἱ. 4. χα- 

ε τακρίνεσγα:. ιᾶο δὰ ἢ. 1. Οδρρειϊυτα 
ῃ Νοῖς. Οὐ. 8 Εδαν. Υ]. 41. εἰ 
κρίνεται, δὲ (δὲ ἐία υἱάδμιῦ, δαῖ ρίασεί. 
8 Εϑάν. 111]. 11. φιλάϑρωσα ἐγὼ 
χρίνας, ἈΌΠΙΒΏΣ ΟΡ εβὸ υἀἰοδη8. ὅδ6Ρ. 

Ι, 4. οὐκ ἐκρίνατε ὀρ)ῶς, ποι 7υ δία 
ρ»γαζωης ἐσιρογίο. δὶς τὸ ρμδεγ- 
πάατγε εἴ τορπατε ἱοριτυῦ ϑαρ. ΧΙἧ. 

᾿. 181 υηᾶδ χρίνοντες τὴν γῆν ὅδρ. 1.1. 
βυπὶ γερεδ δίαυ ρῥγὲποῖρες, ἱ. α. βα- 

ὰ σιλεῖ; σὰ. ΝΊ. 1. Αὐτοί ον. 11. 12. 
Ρ. 56. ΑΙΑά. χρίνειν τὸ ἄρχειν ἔλε- 
γον οἱ «αλαιοί. Ὥομα, ΓΡΤοΣ Ρτοὶὶ. 
ἂς Ψ εθ [χ. Ν. Τ᾿ Ρ. 481. ὅϑ8ρ. 
ΨΠΠ]1.. 9. ἔχρινα, ἀεογευὲ, “011. Ζυ 1. 
ΧΙ. 18. ὅϑιγ. ΓΝ. 9. χρίνειν, 7μαϊοὶς 

γέξα ἀρεγε. ὅδῖτ. ΓΝ. 16. χρίνειν τὰ 
νη γεὶ δδὲ σιθίδρἢ, γε οϊίαἐε δεηιπια 
7 γμὶ (.01}. Μαίῃ. ΧΙΧ, 48.), νεὶ] 
ἢδο ἔογγιἶα δἰ ἰτν δὰ βρεῖὰ «ζ1}0- 

ε ἀποζυμι ἀθ δοοὶρίεσπάο αὶ Μεββία 
ὑτηροσίο ἴῃ δ! ]68. Ὑ146 ὅδρ. {Π]|. 
8. εἴ [1ἃ. Ὗ. 1--1[6. 4 Μδςος. ΧΙΠ]. 
15. νεανίσχων ἀρίστων χεχριμίνων, Ἰανε- 
πῖρυ9 ἔοσ  βϑτηῖ8 εἰδοίϊδ, αἴ ὈΘὴ6 γοῖ- 
αι Νυϊμεῖι9. Ἡδαγοῖ. χρίνειν, χωρίς 
ζειν, εἴ: χρίνοντες, δια χωρίζοντες. Ἰ Ποτ. 
Μαρ. κρίνω, καὶ τὸ δικάζω, καὶ νὸ χωρί- 
ζω. Ῥαγθ, ΝΙ. 47. 1. ὅδρ. 11. 22. 
κρίνειν γέρας ψυχῶν ἀμώμων, ρμίατε, 
ἑπποοοπίοε ρῥγαιμῖς αἰεοίμηι ἐγ. 880. 
ΧΙ. 9. ἐν ὀργῇ κρινόμενοι, ΒανεῖῈ Ῥμη. 

820 Κριὸς. 

8 Ἐδῦτ. ΝΊ. 922. ἐὰν χρίνηται τῷ κυρίῳ, 7 
81 ἴἴἃ Βοαΐμο. ἴη ἰοχίυ 
Ομ δ]ά. Ἐπάν. Υ. 17. οδῖ Γῆν "ο- 

ἰωπία:, εἰ ἴθ. ΙΧ. 04. ὡς ἐκρίϑη σοι, 
εἰὖ ἐμ υἱδ, (0}}. Εδαν. Χ. 38. Αἀά6 
23 Μδες. ΧΥ. 21. 94 Μδος. ΧΥ͂. 17. 
χρίνων τὰ «ράγωατα ἀδ τὸ (ργαί!ο) 
ἀδοεγπεγε. Ὑιὰθ τοϊὰ. ΧΗ]. 18. 
ῬοΪγὉ. 111. 70. 1. Φοθορμ. Α... ἼΙ. 
δ. Ρ. 375. εἀ. Ηπνετο. 8 Μδος. 1. 7. 
ἔχρινε, ἀεογευ!!, οοποίϊδμπι σερὶϊ, Όὶ α΄ 
ν]α. βὅγγιιβ. 86 Ζοόβερῆυβ Α. 2. 1. 
4. 2. ῬοϊγὈ. ΙΝ΄. 66. 

ΒΕΡΙΓΝΩ ΕἸἾΚΗΠ. ἡ τῷ ΠΤ» ἐ-- 

οἶο 56 τεΐίδοθο ἔειι. Ῥγου. ΧΧΥΤΠ1. 
35. δὶ Μοπεξ. χαδὶα ἰσαπδῖι κα - 
οαὲ ἐέηεγε, Ῥοῖϊῖα: ἐδέσαξ ἱξηιενε. ---- 
ψιάε φυοαὰθ δΌρτα 5. ἄδικον εἰ δί- 
καρν. 
ΚΡΙΟΣΣ, ατίεε, ἴξ. οἶγρεμε, εἰ πιαολὲ- 

πα δεῖδοα, φμα πιιγὶ φμαίἐμηπέαν. νγ} 

"παρηϊἤοια. ὥετετα. ΧΧΥ. 84. 85. 
86. νοχ Ηξεῦν. ἄμοεηε αυοαὺς ἀ6- 
ποία. ἴυοθ8 8 δῃξ διιοῖββ.. 
-- νν ἴῃ γἷυν. 2 »“- ὅδ. ΧΡ. 

9. ΧΧΧΙ. 38. Εχοά. ΧΧΥ͂. δ. εἰ 
11 Ῥδβεΐτι. -οὺν σεγυμα. ΤὮΆτρα. 

Ϊ. 7. Ἰιρετυῦὶ ΝΟ Νδιι 

οδάδθμι νὸχ ἀἰνεγεῖθ ρυποῖϊα αϑδοία 

ἂν 

δ ἀΐναγβα εἰρηίβοιί. --- ΘΝ: δ. 

φ, ΧΧΥ ΤΙ]. 1. ἐνέγκατε κυρίῳ υἱοὺς κριῶν, 
αἴογία Ποσαΐπο Η]1ο5 ατὶοΐυτα. ἐὺ 
ξεγυπξ ἘΝ: Ῥγροράυῃηϊ, οἵ, υἱ 

γἹἀδίασ, ἐσ 8110 ἱπίογργεῖβ, σεσθα 
ἐνέγκατε κυρίῳ υἱοὶ ϑεοῦ. Οομέ. Ὠγιδὶϊ 
Μίες. Οεπί. 1. δά. -- ἸΣῚ ΟΒΑΙα. 

Ἑράγ, ΥἹ. 9. 17. ΨΙΠ. 16. --- "05, 
υ 5. ὕετεια. ΧΧΥ. 89. 1ιδρεταηὶ 
ἰνον}5, πὲ αγίεέεδ, τοι ταδ]8. Οδρ- 

[" ἴῃ Νοῖί. Οτῖτς. δὰ Ἀν. ). ῥ. 537. 
ερἼ888 νἱἀδηίυν τ }22.» δυϊ ὙἼ2. ἢ 

--Ὃ» Ῥαδοιοίηε, τ, ἀτγίοα. Ῥβαΐτι, 

ὨΧΙΝ. 14. --- ΞΥΉ ΣΝ Ρἱαν. ἀξγοὶ, 

Ἐζϑοῖ. ΧΧΥ͂ΤΙ. 91. --- Ἴ, ἡμοεποις. 
ῖε5. ΧΧΧΙΨ. 7. --- γὼ οἰγρεως, 

φοιμέωπε. ἴπο. ΕΖοοι. ΧΧΥ͂Ι. 8. --- 



Κρίσις. 

« Σηϊ» Ρεομδ, Ἐπροῦ. ΧΧΧΤΥ, 99, --- 

ἴα ον οὶ Ρίαν. δομέα. 1 Ῥατ. ΧΥΤΗ]. 

7. ϑες. 414. ὉΔῚ Ῥγὸ χριοὺς 4111 11 τὶ 
Βαθσηϊ χλοούς. 9 Μδβοο. ΧΙ]. 15. 
ἄτερ χιὼν χαὶ μηχανῶν δργανικῶν χατα- 
πρημνίσαντα τὴν ᾿Ιερεχὼ, 516 δν1ο. ἤρα 
εἴ τΑΘΟ ΙηἾβ Ὀγεβοϊ ραϊδηΐοτη "]εσίοδο. 
δὶς εἴ ἀρυὰ ΠὨιιοά. ϑ8ῖο. 1,1», 11, Ρ: 
118. χριοὶ “«γὸς ἀνατροπὴν μεμηχανημξ- 

ψοΙ. Ἡδογοεδ. χριὺς, ῥόπαλον πολιορχῆτι- 
ὅ χὸν͵, χα] ὁ τῶν προβάτων ἄρσην, ὄργανον, 

σεῖς. [)6 ταδοδῖπα Ὀ6]11ο 8 νἄδ οἱ 
ϑα!άαστη γ. χριὸς, εἴ οἷαταᾳ ἀε ἢδς 
Ἰδο πα Ῥε1σα, Βοπιδπῖβ εἰΐδτη 
ἀτῖες ἄϊοία, ἀρυὰ Γρείυγη Ῥο]ϊϊον- 
οεῖ. εἰ ἴῃ βοδοὶ. (εγάω ἱπ Ῥβδ]ζοσ. 
ϑαίοτῃ, Ὁ..979. οἀ. Εδδρίς. ἴῃ Οοά. 
Ῥφευαορίρτ. Ὗ. Τ. 

ΚΡΙΣΙΣ, γα !οίμτη, δεπλσηξία, ναπι 
αἰϊμὲε ρῥγοίετέ, ἴτ, συοά ἱερίῥιις οοη- 

ς δεπίαπεινε, σμοΐ 745 ἐσί, τεοίμηι, εία- 
ἐμέ, ἡκαίέεα, [ὶ5, σαιιδα, φοπφιρίμάρ, 
5105, ἱπίεγργεέαίίο, οΣρμίοα(!ο, 1). 

ἑπϊσυΐαε. Ῥγον. ΧΙΧ. 38. υδοὶ ἀπέ 16- 
Κοχαπὶ δυὶ ἰοραηάσηι εχ δεϊπιασυαης 
γΥ:τ- “ἘῊ) Ομ] ά. ἀδεγείωπι. Τγ δι. 

ἢ, 90. ἡ χρίσις τοῦ ϑεοῦ ἥξει ἐφσί σε, 
Βροο ΕἾΌΙ μοοϊάδηξ οχ ἀδογείο ἀἰϊνίηο. 
- 1, νεγδιμα. Ἐχοῦ. ΧΧΙΠ. 9. 

ἐγώφιων τοῦ ϑεοῦ ἐλεύσεται ἡ κρίσις ἀαφο- 
ἀ τέρων, ΘοΥαὰ ὨΡῸ νϑηΐθὲ οσεϑα ἴῃ- 
βοτ,, Υἱιάς εἐ Ἐχοά. ΧΧΙΥ, 14. 
τὰ Ρυῦ νεγύα »εαΐ), ον. γ. 

38. --- γγ7. 41. 900. ΧΙΚΧ. 420. --- 
Ν: Ῥς ΟΧΧΧΙ͂Χ. 13. ποιήσει κύριος 

τὴν λρίσιν τῶν «τωχῶν, ἸοταΐτΒ ἐπ 
ἡκάοο ἀξ σαῖμδα οοβηοεοεί μαυιροτατι. 
δετεγα. Υ. 438. οὖκ ἔχριναν χρΐδιν ὀρρα- ᾿ 
κὖ, ποι ἡ ]οατιρης σανδαπι σΥρθαῃὶ. 
γάθ εἰ 2οίε. ΧΧΙΙ. 16. -- 
Υ, οοποίφίο. ΤΠ οοΐ. «οἐ], 1. 

14. (α]. 20.) 5.1]. γῚ αἴ 1.1ὲ ἀο- ᾿ 3: 
οἰάετε, πσίαῖ αυοηὰθ δεπίρπίΐαηι οἵ 
Ῥεγεπιογέμση γμάϊοίεπι Ῥχοπμπίδατο, 
(νὰ. ϑιτηοπία ῥ. 617.) υπῆθ δα Χ χ 
θοαυα ἢ. 1. μὲσ δίκη τε την. .--- 

891] Κρίσις. 

“οἱ. 11, (3.}) 7. χρίσεως. Νοὶ Ῥοδὶ 
χρίσεως ΟΥΩΙΒΒΏΤΑ ΘΒ, δι θρίδηῆναι 
εοῦ να] χυρίου, Ἰαβῖθβο σδυβαπμᾳ δαὶ 
ὈΡΦῸ τ ἅν»; ἐμ φοίογ. 

ΧΙ,1Χ. 45. τὴν χρίαν δὸν κριγῶ, οαπδαπι 
ἕἔμαπι ἀραπὶ. ---- ἡπ οὐπέθξδο. 

Ῥγον. ΧΧΙΠ]. 909. τίνι ὙΑΙ ; αὖἱ 
ἐδο4 9 5 . Ρτρν. ΧΧΨΙΠΙΙ. 45. 
ὉὈΌ1 Ααυΐϊα ἀντιδιχίαν ἢαρθοί. βεσιηο 
δυΐοχι δεῖ ἴῃ αἰροαὰθ ἴοσο ἀς ἐξέέδωσ 
ἐειπεγ αὶ. ---- ΤΥ Ρατ. Ῥτον. 

ΨΊ. 1θ. -- ΓΙΌ, πείρπιεν. ὥγτατα, 

ἴε8. ΧΧΡ. 7. Ψίαε σαργα ε. κρίνω 
δὰ ἼΦ) ποῖδᾷι. -- ΓΝ, Ῥγασερ- 

ἐιμη. Ὁ δυῖ, ΧΙ. 1, τὰς χρίσεις αὑτοῦ, 
δἰαίμα εἾα8. Ἑδηδοτμ 9] ρπ,βοκίίο» 
ὭΘπὶ 56 0118 αποαὰθ Βαροέ χρίμα. ---- 
δΌ: ἔχοα. ΧΡ. 25. ἔϑεγο αὐτῶ 

δικαιώματα χαὶ κρίσες, ἀραὶ {111 θγε- 
οορίδ εἰ εἰπέιία. 118 εε Ὠδοαΐ, ΙΥ, 
ὅ. 14. Βχοα. ΧΧΨΙΠΙ. 1δ. λόγων 
τῶν κρίσεων, ΟΥ̓ΔΟΌΪυ πὶ 186] ςἰοτύτΩ, 
αὐοα τριάετη ν. 36. τὸ λόγων τῆς κρ'ν 
σῶς νΟσΔΙΤΤ, ἔπ 1,6κ. Οὐυτ}}ϊ ΜΕ, 
Βεοση. λόγιον χρίδεων ΒΚΡΟΏΙ ΤΟΥ λόγος 
ἀκοηβής. δὶς εἰ ΟἸοβδα, ἰῃ Οσίεϊ. ᾽ 
(658 λόγιον) κρίσεως, λόγον ἀκριβῆ. 
Ὥδυξ, Χ. 18. ὁ ποιῶν κρίσιν «ροσηλύτῳ 
χαὶ ὀρφανῷ, ἐπ πιαϊοῖο ἀ6 ρτοβοῖγε οἱ 
οὐΡΒδηὶ σανίδα σορηοδοόπδ. ΘΙτΉ ΠΟΥ 
Χοηορῆ. Ηϊεῖ. στ. 110. Ψ, 2, 25. 
᾿Ισμηνίᾳ κρίσιν σωῆσαι. (ον. ἨδΡἪ ΘΙ 
Νοῖ. οχ οοά. δὰ 2οὰ, Υ. 27. ῃ. 
129. εμέ. ΧΥ], 18. κρινοῦσι τὸν )ιχὸν 
(χασὰ) κρίσιν δικαίαν, ἐπε ἡ)! υπς 
Ρορυΐυτη. Π)ευϊ. ΧΙΧ,. 6, χρίσις ϑα- 
νάτου, Ἰυα!συτῃ τηοτίδ. ΨῈΩ18 δὲ 61. 
ΧΧΥῚ. 11. ΖἘ]ϊδη. Υ. Ἡ. ΧΙ]. 88. 
κρίσιν ανατικὴν ΑἸχΙς. 2 Πορ. 1. 7. 
τίς ἡ χρίσις τοῦ ἀνδρός ει πηεδ νἷν 1ΠῸ 
αἰ σποκοῖ ρμοίεεί ὃ νοὶ χυΐπαιι λαμ 5 
{18 νἱτι 4 ἤερ. ΧΧΙ͂Ν. 96. ἐλά- 
λησε μετ’ αὐτοῦ χρίσιν, δεπέοπίζαηι ἄθ 
10 ἔβσεραϊ. 9 Ῥαγυ. ΧΧΧΥ, 18. 80. 
ΒΑ ΌΔΗ ῬΑΒΟΠΑ ὑστι6 χαγὰ τὴν χρίων, 
ντουΐ μι εταῖ. Ἐβάν. 11. 4. ἔδοιε υ 
Ὀβηΐ Ὠροϊ]οοδαδίασα οΟ[1α16, ὡς ἢ χρίσις, 

Ὁ ποῦ εἰ οσοπριει απο, δα: Ῥγοιΐ 
Ὄθψπν ΠΟΙΏΘΩ ῬΓΟΡΓΊτιτ.. σγτπηι, χὰ Ἄγαί. Ῥοδία αἰφοτεπε, ὡς ϑέμως 

νοι. 1Π, Χ 

166..7 
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Κρίσις. ᾿ς 8002 

α ἦν. Ῥε. ΧΈΧΥΙ. 89. ᾿ἰπρυδ᾽ οἦυο 
λαλήσει κρίσιν, Ἰοαυσίυς τεοέμηι. 146 
εἰ 166. Ν. 7. [ε8. ΧΙ]. 1. τότε κρίσιν 
ἀναγγεῆ. ἄτωσαν, ἴὰαπο τεοίωπι ΔΙΆ Π- 
εἰοπῖ, ναὶ: φιοά σοηϑοηία- 
πέωπε οεἰ. (οηΐ. Μδῖ. ΧΙ]. 18. 
δεγοηι. 1. 16. λαλήσω πρὸς αὑτοὺς 
μετὰ κρίσεως, δεπίοπίϊαπι ἀα 1118 
βδγδτη. για οἵ σεγεηι. ΧΧΧΙΧ. δ. 
111. 7. Ἅεν. Χ. 28. οὐδῦρα 08, 

ὁ Ἰ)οχηΐηα, πλὴν ἐν χρίσει, καὶ μὴ ἐν ϑυμῷ, 
ἢ. 6. ἑία μὲ ἰσηῖιδ ἀρα5, ὭΘΟ γε νϑ- 
Βοιπρηϊία ρογάδβ. Αἀ ἢ.]. ᾿ποοτίυδ 
ἱπ Οφίοθμδ ΟΠ 8] 6 σῖ Ρ. 9835. χρίσιν δὲ 

: ἐαῆνὸ φαρατετα μένην τινὰ βάσανον, ἐξ 
ς ἐαίγνωσις τοῖς παιδευομένοις ἐγγίνεται. 

ἔϑος γὰρ κχρίνεσϑωι λέγειν τὸν μαχρὰ βα- 
᾿σανιζόμενον. 6γ. ΧΥΤ]. 11. ποιῶν 
πλοῦτον αὐτοῦ οὗ μετὰ χρίσεως, ΟΡ68 
ϑιι8 5 ΠΟῚ 750 πιοάο δοαυΐτθηβ. ΑἹ. 
Φυαά. ΧΥΠΠ. 7. ὡς κρίσις Σιδωνίων 
ἡσυχάφουσα, Ἰιυχία 1ΓΑπαυ }1ο8 8140- 
Ὡΐϊογυχῃ πιο. Ψια6 εἰ Ζυα. ΧΠ]. 

. 18. ἃς οοηξ, 9 Μδος. ΧΙΥ. 88. Ηἰβ 
δήθ: ΟοΒεὶ. ΝῚ1]. δ. χαιρὸν χρίσεως, 
Ὁ] Ἰεσογιης αυϊάσιι σορυίατα δι, 
δε δοσερεγιπί ρὲ ἤρυγαια 1|181, 
αύυδῖη ΠΤΑΙΏτ (οἱ Ησδηάίδαγη νο- 
ολπί. 7 δηῖρις εἰ 7ματοίμπι οὶ ἐσπερεδ 
7μαϊοῖϊ,, ϑγτατα. οἵ υχχ ΟὈΜΒΕεὶ. 

ἃ Ψ]1Π]. 6. υδὶ χαιρὸν κρίσεως Ψυϊραῖυβ 
τοδαϊαϊε ῬῈΓ ορρογίμηπεαίεηι. ἴ68. 
ΧΧΧΙΙ. 1. μετὰ κρίσεως ἄρχειν, 256 
ἰχηρϑσγεσθ. Οοηξον ἰθὶ ρϑτδ  ]] ϑηιασα 
ΒΟΏΓΘΏΣΔΥΊ. ---- 2» μἰἱο. Ῥτον. 

ὟΝΙ. 834. [ε6ὅ. ΧΧΧΙΨΝ. 8. ΧΧΧΥ. 4. 
ἘῸΡ ὭΣ Ρασί. ΝΊΡΗ. [68. ΙΧ. 4. 

ι.] 

Ἱμερεταπῦ δῖος βογίαθθαε Ό Ὁ- --- 

ΓΛ). 7μαϊοίππι. ϑγταταδοῖ. [68. 

ΧΧΥΊΠ. 7.-- ΝΣ, ἐπιετργεία- 

ε ἔἴο. Ὦδῃ. 11. 86. εἴ 45. 8ες. (8. 
Ὁ ὶ χρίσις 681 1. 4. 1188 σύγκρισις, εα- 
»ίἰοαίϊο, ἐπέεγρτείαἰϊο. ---- τς, 7ωδίϊ- 

εἶα, 168. ΧΙ. 4. -- "χ-ν "ππαρπίι. 
ἴεβ. 1,Χ1Π.. 1. Τιορενταπηί Ὠΐο νη. 

Ιάδτὰ να]εὶ ἀε Ιοοο Ῥγον. ΧΧΥΠΙ]. 
. 3. 0] ὕχὸ Σ9Ἃ ἰορεγυπε 9 50. 

Νίδὶ ἔοτίδοθαε [0] ῬῈσ χρίσεις ἡμάϊ!οος, 
Ἰ 

-ψεοίε 7μαοαμαϊ Κασμζίαίε. 

Κρίδις. 

φτίποῖρες ἱπιολοτα τιαϊβ. Μιὰς 
ΒΌΡΓΤΔΑ 8. ν. ἐγείρομοαι. -- Δ ἸΠ, ἃ 
Ἅ)» ἰδίρατε. ὅοὉ. ΧΧΧΕΧ. 89. -- 
3... ἔς, 9 βδτι. ΧΥ͂. 9. Ρῖονυ. ΧΥ. ἢ 
19. ΧΧΧ, 88. ὅγτωμι. σον. ΧΙΧΣ. 
17. -- ΟἿεΨ ἴπῆὔη. 7μάέσατε. Οεπῃ. 

ΧΙΧΣ. 9. -- Ουθψ Ρἷυτ. Ἐχοά. 

Ν]. 6. ὅαρ. ΧΙ]. 1. χρίσεις δεοῦ, 
γαΐο, φμα 1 ει ἐπ τεροπάα α΄ ρσπ- 
δεγπαπάαςᾳ ἤἄαο τέγεπι ππιυεγδιίϊαίε 
αὐλέμν, 1. α. ν. 2. ἡ πρόνοια ϑεοῦ, 60]]. 
Ῥβαὶμν. {ΧΧΙ]. 1. εἰ οαι. ΧΙ. 538. 
δίνας ΠῚ. 1. οἵ 8. ργαοερίμηι, ργαασ- δ 
δογερίμηι. δ᾽... ΧΥῚ. 426. 00] χρίδις 
εϑὲ δϑαρίεπέϊα, »γμάεηία, χμξ σε π 
ἐμγ ἐπ αἰδογοίξοηε, ἡποάο εἰ ογαϊπο. 
Οεαίεγατα ρεγίϊποὶ 1]υὰ ἐν χρίσει δα 
τὰ ἔργα, ςο}]. ϑαΡ. ΧΙ. 96, ϑίχας. 
ΧΥΙΠ1. 90. υδὶ ἱποογίατπι δϑί, δ8Π 
κρίσις δῖ: 7μαϊοίμπι δὰξ ραπα. Ῥοβῖθ- 
γ18 Βυδαρηΐ βεαιοηῖα. 5᾽ς. ΧΧΥ, 
6. ὡς ὡραῖὸν πολιαῖς χρίσις, δετιοὺ ΠΉ}] 
τα ρῖ5 ἀοσοί ργνάεπία, ξαρίεπῖϊα, εἰ 

ΒΙΓ86. 
ΧΧΧΙΠ. 15. κατὰ τὴν χρίσιν αὐτοῦ, 
ἢ. 6. κατὰ τὴν εὐδοχίαν αὐτοῦ, αἱ Ἰερὶ- 
[Σ ἴῃ δπιθοροπιίϊυβ, Τοο]]. Τοῦ. 
ΥΙ1. 12. ϑίγας, ΧΧΧΙΙ. 84. ἄνευ 
χρίσεως μὴ ποιήσῃς μηδὲν, δἷπθ 7μεδέα 
γ6] ασμὶέαίο ὨΪΆ1] ρΡΐδηθ ἔροῖ48. ϑ:1Ὁ. 
ΧΧΧΨΠΙ. 17. κατὰ δὲ τὴν χρίαι αὖ- 
τοῦ σερίστειλον τὸ σῶμα αὑτοῦ, Ῥοϑέὲ 
“πογίεπι 6] ἰοσίδηο οἰ τεσορίο πιοτὰ ἃ 

- Θυγ πτ8, 146 ΒΌΡΓΆ δ. Υ. χρίμα. 
ΑΙΣ, ογηΐβϑο αὐτοῦ, χρίσιν ῬῈΥ οὐπδδε- 
ἐμαϊηοηε Ἔχ] Ἰοδης, ἀθ χὰ ποϊϊοπο 
νας Οατοίυτι δα οἷ. “Χ]. 44. εἰ 
ΧΧ. 6. 7. Βτοιβοβπείθσυ σψοσΐετο 
τηδνοΐε φεομπάμηι υοἱμπέαίεηι 8. δέπε-- 
ρίαοίιηι ἀείαης!. ϑὅϑ'ῖγαςο. ΧΙ.1Π. 
27. δὶ χρίσις εβῖ υαγὶείας, ἰἱ. 4. “ο»- 
κιλία, οἱ Ἰεοξῖο χείσις π81}1Ὸ τηοᾶὰο 
Ἰοουγα Πδῦοσα ροίθϑδι. 9 Μδοο. ΧΥ. ε 
20. τὴν Χρίφιν, εατίπιπι Ῥαρπια 8. ἀθ- 
ογείογη ρὑγαίμηπ. (οπῇ. ΟΠ γβ. 
ΗΑ]. ΙΧ. 85. Ρ. 1838. εα. Ἐεὶβκ. 
ταλαντευομένη τὴῆδε καὶ τῇδε ἡ κρίσις 
τοῦ πολέμου. Ψιᾶ6 ΒΌΡΤΑ 8. ν. κρίνω. 
3 Μδςοαρ. ΧΙΝ. 18. τὴν χρίαιν «οιεῆν 
δ αἱμάτων, βδαῃρσυΐπθ γτοΐιθϑο 58. 
ῬγοΪο τοὶ ἄἀδοεγπεγο. Αἰάς Ὦδη. 



ΚΚ ρίσιν ποιέω. 

“ ΧΠΕ 6. ὁσο. ΟἿ ϊκ-. --- γἱᾶθ δἰ δὶ] 8. 
. α}ια. 

ΚΡΥΣΙΝ. ΠΟΙΕΏ, 7κμαϊοων 7ποῖο, 
μέροπες. μπιο. Τ}) ΝΊΡΒ. 168. 1. 24. 

ΒΚΡΙΣΙΝ ἘΚΚΛΙΝΩ, ὀρργίνο 
αἴχμεπι περμε εἰ 7μ5 τεάο. ΠΩ» 

ἐποΐδηο, ἀεοίέηο, ἀοἠεοίο. Μαὶ. 11]. 
δ." δὲ ροϑῖ ν727) οπιίθϑαηι εβί 

ὭθυὉ, φιοά ἴῃ «119 Ἰοοῖθ «ἀὐάϊοις, 

ΚΡΙΤΗῬΙΟΝ, ἐγέδωπαὶ, ἡμα!οίειτη, 
ν Εἴϊδθη ΡῈ ταεΐοηγτῃ. ἡμάϊεχ. ἃ) 

Ομ. γκαιοεῖμπι. δη. ΝΙΝ 10. χρ 
τήριον ἐκάισε, ἡυάϊοίατη βθάθθβῖ. 
νι οἱ ν. 96. οἵ οοπέ. ΕἸβπογιτι 
εὖ 1 (ον. ΥἹ. 4. Ρ. 93. --- γ 12» 

ΠΟΥΩΘΏ Ῥτορσίυτη, ΑΙδάϊε. “υα. Υ͂. 
10. χκαϑήμενοι ἐπὶ χριτηρίου, ΒοἀΘῃ [68 
ἴπ ἐγσὶδεπαῖί. Τὰ φαοαῦα ἴπο. [πί. 
.86ς, εα. Βοα. Πεαυχογιηΐξ ἃ Ὁ εἱ 

Ἰερσετσηὶ το: -- ὈΘὉ' 1 Βορ. 

ΟΥΨΤΙ. 7. Ψψιάε οἱ ϑδυαϑαῆῃ. ν. 49. 
Η ογοῖ. πριτήριον, δοχιμαστήροον, δικασ- 
τήριον. , 

ΦΚΡΙΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΤ΄, ἐγὶ- 

δωναΐ 4. ἡκάϊοίμτε εὶ, ἢ. 6. α 1) εο 
ἐπεϊυία. Ὁ Μ. Ἐχοὰ. ΧΧΙ. 

ὅδ. ὉΔῚ οπιῆοβ [π|ξ- σοῃβοηεαηΐξ, 
“7μαῖοες ε886 Ἰῃςθ]εροπᾶοβ, 4υΐ 85Ὲ}06 
ἢος ποτωῖπα ἱπεὶ σηϊαηίυγ, ἂς ἴα 8ρ- 
}βε]] δηΐων, ααΐα Ἰυα!οία αρυὰ 90- 

ἀ ἄξοοβ ποτῖπο Ἰνίπο Βαρορδηΐζατ. 
ΚΡΙΤΉΣ, μάφα. ἸΣ 1άοπι. 

1 ὅσια. ΧΧΊΝ. 16. Ἐδᾶν. ΥἾ]. 24. 
Ρβεαῖα. ΟΧΥῚΤ]. 5. -- δα σοπίθη- 

ἐἰο. ἩδΡ. [. 8. Ιδροτιης ἡ. -- 

» "παρηι, πιαρίβίεγ. [65. ἀ.Χ1Π]. 

Ἴ. κριτὴς ἀγαϑὸς τῷ οἴχῳ ᾿Ισραὴλ, 
Ἰυάφδχ Ῥοπυβ ἀοτοι [Ἰβγαῦϊ. Οὐηέοσ 
Αςε. ΧΧΙΝ. 10. -- 2} ἐγίδιω, 

Ὠοαί. 1. 16. Ῥεχιπυΐαγατξ ἰμνίοευα 
ε τ) 5), ἐγίδμα, χυοά ἴῃ ἰοχία Ηερτ. 

Ἰεσίτασ, εἰ ὉΘ, 2.ἀες. Ἑοάεην 

τοοῦο οἱ 1 (ἤτζου. ΧΧΥΝΉΙ. 1. Ἰοδο ᾿ 
ἘΣΘ. ἐγέδωε, Ἰερεταπξ ΤΕ. 

2 

Χ:ε 

Κρίωμα. 

-π Ὀεὴσ. Ῥευε. 1. 16. ΧΥῚ. 18. δὲ 
ΔΙ ὲ βεορ βαίτηθ. τω δο ἢ. 1 Ῥατ. 
ΧΧΨῚ. 20. θὲ αγδῶὥτο Ἰερίταν ὅΔρ. 
ΧΝ. 7. ἀ6 ρνίποῖρε, δρίο, ΤῈ 
δῖν. Χ. 1. 9. δ. 8 Ξ, . ἢ]. ἽΤ. 
Ερ. Ψεγετι. ν. 14. Ἰάοϊυτ τιδηὰ 

χώρα; αυαϑὶ ργίποερε τορὶομῖβ. 
ΚΡΙΤΗ͂Σ ΓΙΝΟΜΑΙ, 2μάεΣ 70. 

ἈΠ Ηρ. ἃ 3γν ἐξἰήσο. 00. 
ΧΙ]. 8. 

ΒΚΡΙΤΑΙ͂, 7μάξοοδ. ΤὨΒΟΙΙΡΕΟ 56- 
συ Παϊ Ῥγορποίαγυτα θγίοσυτα ΠΡ σΐ, 
αυδεὶ Βιβλύον. χριτῶν, ὩΟΏ χριμάτων, 
αὖ ΔΡΡ6,]ασὸ τωδίυε ΡΒ ο πὰ. [410. 
46 Οοπἤιδίοπο ἰηρσυασ. Ρ. 888., χὰ 
.«οομίίπος Ὠἰδίοσιαυη ΘΟΓΌΏΙ, ΑἸΟΣΤΌΙΙ 
ορεῖα ἤδυβ ρΌΡεγπαραΐῖ [Ἔγϑϑ- 
οὔπι Ῥορυΐασι μοβὲ Μοβθῃ εἰ 200- 
βάδην, αὰΣ Ηερτ. υεσ ἀὐοθδδε.- 

(ὦ εἴ Ἰίπρυα Ῥαπίοα δι είε5, αυοά 
(οϑί6 {ἰνῖο ΧΧΧ. 7. σοπβυΐαγθ ἴπ- 
Ῥετίατη ογαξ δριιὰ ΟΑγμαρΊ 6 Π868. 
-- Ῥγωΐογε ἰοσιας φιοαὰς Εσεςδ. 
ΧΧΝ. 16. εες οοᾶ, ΑΪοχ. Ῥτὸ 
ὩΣ» Οκενοείκαι, τι ἴασηθῃ χρι- 

τὰς, φυοά εἴδατα Αταθ58 Βαρεῖ, ἔλοΣ 
ἰαρϑι 1 τασιὶ ἐσ Κρῆτας οτῖυτα εϑῖ. 

ΒΚΡΙΤΟῚΣ, Ῥγόρσυ. 7μαϊοὶο δεῖεο- 
ἐμ5, ἀεοϊπάς ἐργεριμα, ποδία, ρὑγα- 
δίαηδ. ΑὉ Βδο οεσγίβ νοῦθ, ῃθα86 8 
χριτὴς τᾶν Βγοιβοπηρίοτυθ ἀ6- 
Ἵπς: κριτοῦ, αυοὰ δῖτ. ἼΠΙ. 14. 
τορουϊζασ, υδὶ Ἰερίξατ : μὴ δικάζου 
μετὰ κριτοῦ, ὯΟ]1 ᾿πίσαγα συγ ποδιϊὶ, 
πϑτὴ δβεοιπάυτα διοίογδίθηλ ἦι 
ἴπ εἰνίξαῖα Ἰμάϊσαθυπί για ϊς68. Ηε- 
ΒΥο ἶιι8: χριτὸς, ἄριστος, ἐπιαλεγμόνος, 
ἐσίλεχτος.. 

ΚΡΙΏΜΑ, ογπαπιοπέμηι ἵπ οαρέδι» 
ἐφ οοἰμπιπαγισῃ, ἃ κριὸς, αγίδ5. Ἐν) 

Ρἷαν. ροείες, ἰϊπιπα. Ααι. Ἐσεςβ. 
ΧΙ, 15. ῬΓΟΊΠΟΓΘ 800 εἰγτηοϊ ορίαται 
ΒΟΥ αυ, πδτη᾿ χριὸς ἱπ 6 γ88.  εἱΐ. 
τῷ Ὅν τεβροπᾶεῖ. Νοη ορὺβ ἴϊ8- 

4υ6 τὰΐμὶ 6886. νἱἀεῖαγ οοῃὐεοῖασα 
ϑαιηϊογὶ, αὶ, χρίωμα ρύο νόοδ πῖΉ 1} 
ΒΑΡ δη8, στήριγμα ΥΘρΡΟΠΘΓΘ τρλν]ῖ, 
οὐ]. ΧΙ, 9. οἱ ΧΙ,1]. 3. υδ᾽ὴ᾽ ῶσ νὸχ 

4 

ἴδπεῖ βοερίσωνη ὡς ἄϑδϑρωπος κριτὴς 7 

[ 

ὃ» 



Κρόκῃ. 9394 

α ὕτὸ βοἄϑεῃ Εεδν. χερατίτιν. Ηἱο- 
Του του Β ")πέες ἰμ εγρσοίδίυγ. 
ΚΡΟΚΗ, διεῤέεδηιοη. ΤΠ» γεραϊ- 

ναὐο. 1ον. Χ]1]. δὅ. --- ΟἿ, δἧωαι, 

φυο οονσμάπιτ, ΑΥ̓ΔΌ. Ιραωὼω ΘγΤΩΤΔ" 
᾽υά, ΧΥῚ. 12. ..-.- ΧΡ» ἔγανια, 5“Ὦ.- 

ἐσπιεπ, γμοά εἰαπιϊπὶ ἘΣ πήλεγϑο ἔπι... 
πιεοοίεγ οὐ ἱπίεγίεσίιγ. Τον. ΧΤΠ,. 
48. 49. Ηδεγοῖι, χρόχη, σέμματος εἷ- 
δος, ἣ ῥοδάνη. 

ὃ ΚΡΟΙΝΟΝ, κβ0. μύρον, ἰπρβπεη- 
ἔων: ΕΣ ογόοῦ. "Ὑ, α. ΑΙ. 
Ῥγον. 11. 17. ἀδέλωγχα τὴν χρίτην 
βοὺ χροκίνῳ, ἈΒΡΟΙΘΙ οὐδ] 6 τϑευϊα 
μησμενίο ἐγοοῖπδ. [Δ οοὐ. αι. 5'οά 
ΑἸα, οπιρὶ. εἰ ΑἸεσ, χρόκῳ Βεθδα. 
Ὅς εοὐεῖ πηρῃοηῖο Ρχορεχῶνδ 
1αν. 111. Ελ. 10. ν. 22. Ξὲ ογοοῖμο 
πανϑα πιυγγάεις νησαΐ ον. Οοθδεν 
ϑρδαπβοιὶὶ ΟΡ β8. ἰῃ (δ πὶ. Ῥ. 70. 

« εἰ 98. 866: 

ΚΡΟΚΟΔΕΙΔΟΣ ΧΕΡΣΑΙ ΟΣ, 

ογτοοοίεῖμε ἱογγοείγια, δοίποις ἰαοργία. 
δ ἐεδίμαο. 1εν. Χ]. 20. Ἔορτο- 

διεπαὲς δὴς γοσβίοβοιῃ δϑρυὰ υχχ 
Ευσυθίηυθ 6ο, αποὰ ὑρυτῃ ἀμη- 
ἰδχαῖ 811 οἰ σς οὐοσοάέϊογιτα, ἰἄθτ- 
4 διρῃίθίυτη. Θοὰ Ργθίες Επ- 
ϑίδιίυηι, αὐἱ σγοσοαιϊι ἐογγ δι γΣ τα θ- 
ταϊηϊξ, εἰίατη τε ρουϊαν δρυὰ ΤὨϊοβοοσ. 

ἃ 11. 50. σχίγχος δὲ ἐστὶ χροχόδειλος “χερ- 
σᾳς. Δάάς Ρ]η. Η. Ν. ΧΧΥῚΠ. 
8. Πιοα στγοοςοάήϊιι5 11}6 411845 χός 
χερος. Ηεθγοῖ. χάχερος, ὃ χερσαΐὸς 
χροχόδείλος. ἴγηπιο οἰΐϊδῃι δενδρίτης 
ἀισίυ 6εβέ. (οπέ. ποίαΐϊδ δὰ Ηργοῖ. 
ἴῃ ἢ. ν. Ὁδὲ Βαρεῖ: Κροκόδειλος, χαὶ 
τὸ ἐν τῷ Νείλῳ, καὶ τὸ χερσαῖον, ἃς 
Βοοδασάιη ΗΐοσγοζΖ. Ρ. 1, 1. ΠῚ]. 
ΟΡ. 1. 

ε ἘΡΟΈΟΣ, ογοομϑδ. 53. δίθιι. 

Οδηΐ. Ν᾿. 14. ---- δ, πιγγτλα. Ῥτον. 

ΨΥ. 17. Οοπῦ. ϑδρδλμομι. ΟΡϑδβ. ἱῃ 
ΟΑ] μα, Η. ἴῃ ΑΡο)]]. 99. δεα. 
ΚΡΟΚΥΦΑΝΤΟΣ, τεἐσμέμηι σαρὶ» 

ἐδ, φμο οοπιᾶπι πιμίδεγες οοηϑίτη56- 
δαπὲ. ΓγΊΈΧΟΣ Ῥίυτ. πιψγοίλεοῖα. Ααα. 

ἴοαβ. 111. 19. κροχυφάντους. Ἐϊγτα. Μ. 
οἱ Ῥίμανοσ. χροχύφαντος, ὅτι διὰ κρόκης 

φαίνεται. οἱ δὲ ᾿Αττικοὶ 

Κροτέω. 

αὐὐτὸ 
καλοῦσιν, ὅτι κρύπτει τὸν φαλὸν, ὃ ἐσει.) 
ἐξοχὴ τῆς χκοραλῆς. (ασηΐον Ῥω]οο 
Ὁποῦ. Ὁ. Χ. βορτω. 109. δδαῖσω- 
νίυτα ἘΡίδβῖ, Ρ. 85. 8βε4. οἵ Ῥογὶζο- 
πΐυμα Ὡοίζ. δα ΖΕ] 14. Υ΄. Ἡ. ΥἹ]. 9. 

᾿͵ ΦΚΡΟΚΥΦΑΝΤΩΤΟΝ. 55». οοπ- 

οαυμςδ. ἴηο., βἰπα ἀυδίο Αᾳυϊΐᾳ, εν. 
1.11. 21. 86ς. οοἄ. ὅγχυ. εχ. Μεάϊοϊ. 
αδὶ Γδεπο ἃ ΝΟΥΌΘΥΡΊΟ οὐγοπα τοά- 
ἀϊμιρ. ϑδ':μμ6 ἀυδῖο βου βαθμόν χροὸς 
κυφάντῳ 8. χροχύφωντον, αυο ἶες. 11]. δ 
19. Ἡεῖν. ΣΑΊΒΩΣ) δχργεδβοῖς. διά 

αὐἱὰ ᾿ος 4101 πὶσ νοὶ, τη ἱζπο- 
ΤΕΓΘ ἔμίθοσ. 
ΚΡΟΜΤΟΝ, οερα. ὃν» ἰάατω. 

Νυκι. ΧΙ. δ. πρόμρινα, ΑἸεχ. κρόανα. 
ΚΡΟΣΣΟΣ, ΚΡΟΣΣΩΤΟΝ. γ᾽ ες 

Ἱκρωσαὺς, Ἐρωσσοτύν. 

ΚΡΟΎΑΦΟΣ, ἐεπιρες, ρατε οαρείἐς 
ἑρπρίοτ. Πρ 4Φ ἃ. ἐονϑ δ, ἐεπιρις, 

ῬΆΓΒ ΟΔΡΙΒ ἃ ὑβῃιτδξα Ὄβϑῖυμι ἴ8 ἡ 
ἀϊςία. Ψυά, ΙΝ΄. 42. (86ς. ΕΔ. Βοχῃ. 
(εῖ. Νῖς. εἴ οοά. Οχοπ. εἰίδση Ααψ. 
666. (018}1π.}) Υ. 426. --- ΌΥΞΡ 

ἀυδὶ. ὅγα. Ὑμοοάοι. Ῥραΐεο. 
ΟΧΧΧΙ, 4. Οοηξες ϑεδοὶ. οἷ. οι. 
δα ἢ. 1. 0Ὀ1 ἀθ ϑοῦπο δοῦιηο δϑδῖ- 
ϑυϊάαδβ : χρόταφος, τὸ μέρος τοῦ σώμα- 
τος. [οχ. Ογν}}}. Μ5. Βγεπι. χροτά- 
Φοις, τοῖς ἐπάνωθεν τῶν ὀφρύων τόπος. 

ΚΡΟΤΕΏ, ρείδο, ρίαμάο. ἜΡΙΑ 

ΗΙΡΆ. ἃ ΠΡ »εγομέῖο. 8. Ἄερ. ΧΙ. 

18. ἐκρότησαν χειρὶ, ὁ ταϑπυ. 
Μίαδοι Εζοο. ]. 11. Εσοον. ΧΧῚ. 
14. χρότησον χεῦδα ἐπὶ χεῆα, ρμίεα 
ΤΏΔΠυγ 84 τηδηιπι. -- ΔΚ Υ γο- 

οὗγενον, ἡμδιϊο. ἕὰο. Ῥε. ΤΙΧΥ. 2. --- 
ΡΈΕΙ ΗΣΡΉ. αρρίαμάο. ϑυγτατοδοῖι. 

ἴεβ. 11. 6. -- ΝΠ» ἐέγρο, ἴζεπι: 

οοπηρίοαο, η. ἃ. ἰεγρὸ πιαπεπε τπσπῖι. 
Ῥε. ΧΟΥΠ]. 9. ἔσει. ΧΧΨΥ. 6. --- 
ΓΒ εἰ ρϑζ»» »ίαμάρ, οοππρέοο ηια- 

πδ. ὅορ. ΧΧΥΤΙ. 28. ΤΒσγοι, 1]. 
15, Ἐ2. ΧΧΙ. 12. -νρν» οἶαπχο. 

Ῥραη. ΧΕΗ͂ΝΙ. 1. προεήσατε χεῖας, 
»ζαμάϊο τηδυῖρθυβ. Ηθεγοὶ. εἰ [6χ. 
ὅ 

τ 



ἘΚ ρουνηδῶν. 

- Ογεῖδι ΜΒ. Βγετι. χραγήσατε τ 
ἐπανίσατε ταῖς χερσίν. [18 εἴϊδτα 50}- 
«435 προτήσατε Τχϊογρτείδιαν, αὐ δα- 
τ Ῥγαΐεγεα:: ννιπηκόγων γὼρ ὁ κρότος. 
ἽΝ Βυῖ. 1Π|.10. χροτήσουσι χεῖῆας ἐπὶ 
σα, εοὐπερίοάενέ ταϑτνὰβ ῬΤΟρΕΣ ἴα. 
Ὅἴοαα ΜΒ55. ἐπ Ῥσορᾷ, τρογήφουσιν, 
ἐπελαγήσοται. ἘΞΕΡΤΟΠΙΗΝ: κρογήσου- 
σιν, ὑσαπνίφυων. 

ἘΚΡΟΥΝΗΔΟῊ, ἑνείαν δοαδεδγα Β. 
ὃ 7υκε; εσδεμέϊν. ὁ Μαος. ΧΙ. 46. 

Γὰ Ἰιοχ. Ογυῖ! ΜΆ. Βρεαι. προυνηδὸν 
(ΜΜ,5. νεῦο86 κχρουννδὸν) ἜΧροπίταν κατὰ 

χιφαλῆς. 
'ἘΡΟΥΝΙΣΜΟῚΣ, δοιίεῦνα, ϑοαλωνγὶ- 

89. Ἴγ οαπαϊδ, δροϑοϊδιίγη οαπαϊὶ 

“πα7οσ, αιδτα ΓΝ ἵν συἾ]08 τϑαϊχ δβῖ 

ἜΣ; αδιικάε τίραυϊ! ρἰκυία. Ααα!]. 

4. αι. Υ΄. 8, υδὲ νἱάε ϑ.μο]. εὐ, 
Βοε. 

ς ἘΚΡΟΥΝΟΣΣ, ἐραέεόγα καϊΐδεπα, δαο- 
(οκε Ἐππίδιδϊο ἴ αἰοία, απυοᾶ εχ 
τορτΡΌ 5 μετὰ κρούσεως, οἱη εἰγερθμ, 
ἀεβυδῖ. -ἡχιν οαπαίω. Ααα. 3 ὅ΄δῃι. 

Ψ. 8. δγιιτα. Ῥβαῖτιν, ΧΙ,]. 9. χρου- 
τῶν. Ἡδογεῖι. χρουνῶμι, ξευμάεων. Ιάοτ : 
προυνοὶ, ῥιλῖρα, ὀχετοὶ, ὑδάτων ἐκβολαίί. 
ΚΡΟΥΣΜΑ, ρογοϊδεὶο, ΠΥ» γα 

δέης, ἢ. 1. ναΐπμδ τεσενδ. ϑγταϊηϑο. 
ἴε5. 1. 6. Ῥτοοορίυβ Ἰοσὶς τραύματος. 

4 ἘΚΡΟΤΏ, ρεζτο, ΡΘ7' Ῥωΐδο, ἐγ 

ἄο. σὰ, ΧΙΧ. 429. ὄχρουσαν ἐκὶ τὴν 
ϑύραν, μωϊαδαπέ ἴοτεΒ. Μάθε εἴ 
δεῖ. .. 8, “ἀπ. ΧΊΥ. 14. ἔχρου- 
4αν τὴν αὐλὴν τῆς σκηνῆς, νἰδαδαπὶ δὰ 
ϑυΐατο ἔρεσηδο ἷἰς οἵ δ1188 
κρούειν δύραν ΑτίϊοοΒ ἀἴςεγε νἱχὶ ἀοςι 
οοηῖγα ΩΣ ΠΟ ἀοσυετιπί. Ψψιὰς 
Τιοχ. Ν. Τ.΄ 5. ἢ. ν. - “ΤΩΣ ἐπερεῖ- 

ἴο. Ὥευς. ΧΙΧΣ. δ. 56ς. Οχσῃ. 
ε ΚΡΥΒΔΗ͂Ν, οοουΐξε, οἷαπι. "ἡ ΓῸ» 

ἐπ οοσιιίο. 9 ϑατα, ΧΙ]. 19. 86ο. οο. 
ΑἸεσ. 

ΚΡΥΒΗΣ (αϊκε κρυφῇ), λαὸ 
εἶαπι. ἽΠΌΣ, ἐπ 4 ὅὅ818. 

ΧΙ]. 12. Ὑμποοάσε, ἐν χρυστῷ. --- 
"2: ἐπ δἰϊοπίο. Ἀυΐι. 1{Π1..7. 866. 

925 Κρυττὸς. 

ΑΙἴεχ, Ἀεοδαυὶ παίρνει ἐν χρυρῇ. --- 
τὖσπν “εκ. Ιπ6. ὕσα. 11. 1. 

ΚΡΥΌΣ, αἴσον, δίφις, δεῖία, ε.|α- 
οἶξα. ΌΤΙ βγανάο πιαῆογ. Ααα. ἢ 

Ῥω. ΠΟΧΧΥΊΙ. 52. (47.) ἄρύει. Τεχ ὶ 
Ογσῆι! ΜΒ. Βτεῖῃ. Κρύος, ψυύχος, 

«αγετὸς, ῥῆγος (Μ8. ῥῆγορ). 
ΚΡΥΠΤΟῸΣΣ, οοσμίξιε, αδεοοπάεδες. 

ὈΣοΝ Ῥασί. Ῥᾳῆ. ἐρειδηδι ἘΒοοὰ. 

ΕΙΧΧ, ΒΡ. ΝΙ. 4. ϑυρίδας δια- 
φαρακυπτορένας κρυπτὰς, ΠΟΒίΓδΒ, 
ΡῈ 4.28 δ᾽ϊαυῖβ ἱποὶμαπα 86 Ῥζὸ- 
αρίσεϊ ρμοίεται, οοομέία. τὴς 
σΙϊοοωο. ΜΒ8. 1 1Δ4Ὁ. 8 Βερ. χρυκτὰς 
ϑυρίδας (ΜΆ. κρναταὶ “υρίδες)ν καὶ τοὺς 8 
αταϑμοὺς τῶν εἰσόδων, εἴξουν τὰς σαρα- 
στάδας, τουτέστιν ταξιλάς, 'πν (οά, 
Ἑδητῖς, τοδίο ἴροὸὸ οοὐὐυησιησιν 
οὐτὰ ἐκνοιλεστάϑμησεν, εἰ μεεείεζρα 
οοτγυρία [Δ ἰερυπίυγ : ταῖς 9υ- 
ἐἴδας καὶ τοὺς σταϑμρὺς τῶν εἰσόδων, ἢ 
φούγων παραστάτας, τουτέστιν ὀαθ δ ΟΣ 
Τιξικαί. Ἐπ. ΧΙ, 17. ϑυρίδος χρνυπταί 
πᾶς Ο]ο85. Μ55. ἴῃ Ἐξϑοῖ χα 
ταὶ, τοξιχώ. ἘΛΊ,εχ. νεῖ! τι 
Βγετα. ϑυρίδες αἱ, αἱ τοξικαί. 
Ηἱετοηγτηαβ μὰ ἕδος. , ο.: Τοξι- 
κὰς ϑυρίδας δψημπαοῖμε υοραί, σμαξ 
ΤΧΧ {π||. ἀδεοοκάϊέας, αἰξὲ οὐζέφμαδ. 
Τοξικὰς ἀμέεηι, φυρα ἱπείατ ξαριία- 
γαπι ἀπρμδίνηι ἐπ σδε ἔμπιεπ ἐθεπαῖέ- 
ἰαπί, εἱ ἐπίγίνδεομ αἐαίδηξμν. «---Ὁ 
ὈΥΡΔ Ρἷυν. τμερίωγα. ἴε6. Χ ΧΙ]. 

9. τὰ κρνατὰ, σοϊδευγα, ΚΉΡΠΙΤΩ, να 
8. ἀνοιαχια ἰαϊμετγαπί. --- ΓἹῸΣ ῬΙΔ. 

ἰερο. ἴεα. ΧΧΙΧ. 10. -- ἜΤΟΣ» ἱ 

αὐσουποὶο. ζετεῖα. ΧΙΓΙ͂Χ. 9. -- 
Γυϑο» εβίσιεε. σε. ΝῊΙ. 12. 

Τιϊρυδγυῶς νοεὶ Ηεῦτ. ποιϊοποτῃ 
οὐεοιιταϊδδ, ἀὐᾶῖα βαθεῖ ΑΥ̓ΔΌΙσΑ 

ΔΙΞΞΩ ΝΣ). ... ἽΓΟΣ Ραγτί. ΝΙΡΆ. 

Ῥδυῖι. ΧΧΙΧ. 20. “πΞπρυ: Τμοοὰ. 

4 ϑαχη. ΧΙ]. 12. --- Ξ.» ἑωρεῦ- 

γ65 απὲ, 8. πιαγ δὶ λαπεοντἠοίδαίοε. 
ϑγίωτη, 1 ὅδια. Υ.. 6. σὰ ἪΡ 
6. δεοτ  οΥ ρατὲ παΐδεπι, υἱ υὐλώ ας Ἷ 

101 Ῥεῆα ᾿;δηδίυ τ, αὶ ἸΡ. ν. 10. 

ἂ»᾿ 

Χδ 



ὃ 

Κρ ύπτο. 

ΘδΣ νοσδὲ ογομείνεηίε ἐχίαϊς;. Ν1ὰ6 
δὰ ἢ. 1. Μοπίδδυο. Αἀὰδ ϑ'γιηωῃ. 
ευς. ΧΧΥΠΠ). 27. ... ΓῚ» - 

ἀϊέαδ, Ἀ. 1. οοσιίία εἰ ἀεδίϊα ἰογτΣ 
ἔοοα, φμίξ ἐσρίογαίοτες οὔδεγυατε 80- 
επί, μὲ αα ξιιος τοΐεγαπί, δυὶϊ ἴροα 
πιάα ργαεάι:. Ααυ. ϑγτητη. θη. 
ΧΙ,11. 9. τὰ χρυστά. Μιάδ δὰ Ἐ. ]. 
Ἐοδθηγα ]οτὶ β΄. μο] 18. .-- ῸΕ» 

φομίρεϊϊο. 4 Ἡδᾳ. ΧΧΙ. 7. ες. (οὰ. 
ΑἸοχ. υδὲ ἰΔηλθ ἢ χρυπτὸν ἴῃ γλυπτὸν 
τουϊδηάυχῃ 68. --- ὄπιν εν Ῥαλα- 

πεασΐ, νοὸχ Ὀδοδ. ϑγτυβ [ηἰ. 
Οεδβ. ΧΙ]. 45. ϑοδοὶ. οα. σι. ὁ 
Σύρος ἔχει, ὁ εἰδὼς τὰ τά. ῬΉ]ο: 
κρυπτῶν εὑρετὴς ἣ ὀνειροχρίτης. ϑιτ. 1. 
38. ἀσοκαλύψει κύριος τὰ κρυπτά σου, 
Τανοΐαθιι δυ8 οσουϊίΐα ἴυδ, ἢ. 6. 

. ϑεέγαπι απὶπηδ. δεπίεπέαηι, ἸΘταΡῈ χαρ- 
δίαν δισσὴνν. 26. ΜΨΜΙάο οὲ ὅ8:ν. ΤΨΡ΄. 
41. δυβδῆῃ. 49. οἱ οοηξ. Εομι. 1]. 
16. διν. Π]. 21. υνὶ τὰ χρυστὰ βυηΐς 
4188 ΠΟΒ ἰδΐοσε ἀοροπέ, χυΐα σα πος 
ΟΝ ρετίἐπεηί. ὅὃϑιν. Ν111. 28. ἐγώσιον 
ἀλλοτρίου μὴ σοιήσῃς κρυπτὸν, τοὶ οσε- 
ἰαπάζ 8. σἰἰδμέο ἱσροπα πιὰ δἰϊθποϑ 
(ἢ. 6. δοϑ, αυοσζυζῃ δηϊμηὶ ᾿πἀοϊθη 
ΟΠ 588118 σορηΐζατη 1406 49) ἴαβίθβ 
ἔδοῖαβ. ΨῸ]ρ. ΡῈῚ οοηδὶϊδε ἰγαρϑίας 
1}, 9011. ΨΦυᾶά. ΠῚ. 19. ϑ6Ρ. ΥἹΙ. 

ἀ 9]. τὰ κχρυπτὰ, ἐπυϊδι εϊα, ααϊρὺ8 
ΟΡΡοΟΠΠΩΣ τὰ ἐμφανῆ, υἱδιδὲδια. 

ΚΡΥΉΙΤΩ, οοοιἶίο, αδεοομάῖο, εείο, 
ἐερο, οδυοίυο. ἈΝΆ ΙΝ ΟΒια]ά. ρ]υγ. 

απίρηιαία. Τ)ατι. Υ'΄. 13. 5ε0. (ουηρὶ. 
᾿ κρυστόμενα, υΌϊ 4}1}} χρατούμενα Ἠα- 

Ῥεηΐ, αυοά νἱάβ βιμτα. [,βοϊίο 
κρυπτύμενα (μα ἰαίοπί, οὔδοιτγα, αἰ. 
υ)οῖδα ἱπιοἰεοίι.) οδὶ α]ϊπ8 [πξ. νογ- 
Βἷο. --- ἢ ΓΝ 2λλουδεσον οον υεῖ α 

« οογάε. δι. ΧΧΧΙ. 40. ἔκρυψε Λα- 
βὰν, ἱπϑδοῖο Τιδτ. ---- “Ὦ 67. 

ὄωμηι. Ῥτον. ΧΥΪ]. 9. “Ὁ ἡ υεγ- 

δο, χρύστειν, ὩΒῚ δΔῃΐο ἘΡῸ ΕΣ δηῖο- 

οοἀθπορυδ τορεϊεσυηΐ 1) οἵ ροοῖ 

κρύπτειν ΟΥ̓Δ᾿ ΒΒΌΤΩ Θεῖ λόγον. “το [ΠΣ » 

φεηιουοο. Ῥτον. ΧΧ.. 4. β6ο. άϊι. 
Οομρὶ. Ἐχ βοηϊοπίίᾳ Μιο δδ]18. ἴῃ 

926 

ΒΌΡρίειι. μαρ. 1694. (7) τεῖι]6- 

τυῃΐ δὰ ἌΡ οοομῖπις μ. --- ΔΓ 

ΗΙΡΆ. 1ξ. πῃ ΝΙΡΆ. εἐ Ηρ. Οδηαβ. 
111. 8. ἐχρύβησαν, αὐδουσπάεδαπί ἐε. ἢ 
Ψιάδα οἱ ..08. 11. 16. Ψυά. ΙΧ. δ. 
1 ὅδιὰ. ΧΙΝ. 22. εἱ κρυπτόμενοι ἐν τῷ 
ὅρῳ, αυἱ αδαϊάεγωεπέ δ6 ἷπ τηοπῖθ. 
1 Εερ. ΧΥΠ]]..11. ἐὁ αὑτοὺς ἐν 
τοῖ; στηλαίοις, οοσιίίαυι 608 ἐπ βρε- 
Ἰυποίβ. Φόγοα. ΧΙ ΙΧ. 9. κρυβῆναι: οὗ 
μὴ δύνωνται, οσοιζίαγὲ Ὡοπ Ῥοδοϊπέ. 
(οηξ 1 Τιμι. Ν. 25. εἰ δὰ ἢ. ]. 1. 
Βοβ. ἔχεγο. Ῥἢ1]10]. ρμαρ. 992. υδὶ 
ἈΡοδίοϊογυση ῥἈγαβίῃ, αυὰ ἴθ᾽ υἴ- 

Κρύσεω. 

[ῸΥ, ΟΧχ νϑῦῦ]8 Ψογοόσω. }. ο. ἀδϑυϊῃ- Ρ 
8886 Ρυΐαί. --ἸἼ Ὶ ΗΙΡΒ. οδέεπε- 

ὄγνο. 700. ΧΧΧΥΤΙΪ: 4. ὁ κρύπτων 
μεὲ βουλὴν, οοἴαπηξ τὴϑθ σοῃβ] τη. 
Ιθϊάθμα χυοαὺθ οσουχτιηϊ γψάσθὰ: 
ἐμὴ δὶ οἴεται κρύστειν, αυϊρὰβ πἰδὶ} 
Σοϑροηᾶεί ἰπ τοχίυ ΗδΦΌΓ. εἴ τππόγϑτα 
Ἰπ οσρσαϊδυομθμι νεγθοσυτα ὁ χρύα-- 
τῶν με βουλὴν σοπέϊπογε τα ἱ νάδη.- 
ἴὮΓ, -- ὍΓΟΠ ΗΒ. τὸ. ἴῃ ΝΙρῆ. 

εἰ Ηπῆρ. θη, ΙΝ. 18. Πδις. 1]. 
20. οἱ κεκρυμμένοι ἀπό σου, οοοιαπέεε 
86 ἃ ἴδε. ὙΙά6 οἐ 20». ΧΙΠ]. 44. 
Ῥραΐπι, ΓΕΠὺΙΥ. 13. οἵ οομα, «0. ΧΙ]. 
86. 1 ὅδ. ΧΧΙ]]]. 10. χέχρυστω; 
ταρ ἡμῖ, αδἮοοπα δ δεὲ ΣηῚ ΠΟϑἍ. 
Αἀάε 1 ὅδιη. ΧΧΥ,]. 1. βθο. Οοπιρὶ. 
ϑγυτώτῃ. Ρ8. ΕἸΥ͂.. 19. χρύβωμαι αὐτὸν, 
αδεοομάεγενι τὴρθ δὉ .δο, υδὶ νὸχ 
Ηερσ. συμ Ὁ ΟΟὨβίσυΣταΓ.--- ΟΝ 

ΗἸρΡΒ. 900. ΧΙ.11. 8. ὁ χρύπτων σε 
βουλὴν, αἱ εἶα ἴα σομβΙ τὰ. 
Τῆχοη. 111. 55. Αἀάς ἴπς. [μονϊξ. 
ΧΧ. 4. -- “ΠΌΠΟΙ Ἡμρ. ἃ 

ἽΠΠ.» ομποίον. ϑγυωσα. 4 ὅϑδχω. ΧΥ͂. 

28. κρυβήσομαι, οἷαηι πιαποδο. “Ῥοιοεὶ 
νοχ ΗἩθῦσ. αυοαυδ νεσ : δεομγέῥαἐς 
οαϊιδα πιογαδογ. ---- ἡδΓ, αδεοοηεῖο. 

ϑγτοσῃ. ΗΔ. 1Π1. 8. χεχρυμμένην. ---- 
ἬΣΓΙ, δοοϊείαα, δοάαίιἑδενι, οαίεμ. 

Ηοϑ. Υ͂Ι. 9. ἔχρυψαν. 1,Ἔροταπὶ 3] 
ὙΕ] ἡ} 97» οσομέαγεπί, ἃ δ ἍΤ, ἰα- 

ἐμὲ, ἰαϊαυϊ. ---- ἸΌ Εχοὰ. 1]. 12. 



Κρύατο. 

α 3ο8. 11. 6. 1. 42. 20». ΧΙ, 8. 
εἴ ΑἸΠ0] βαρίυβ. --- Ἵ110 ΙΒ. ἰξὲ ἴῃ 

ΗΙΡΆ. οὲ Ἡϊρ. 708. ΨΙ1. 19. 
1 ὅδιι. ΠῚ. 17. Ρε. ΟΧΧΥ͂ΤΙ. 4. 
ΟΧΧΧΥ͂ΤΙΙ. 14. εἰ αἰϊδί. --- ΣΌΣ 
ΡΙΒ. ἑξρο. Θεη.. ΧΥ͂ΠΙ. 17. Ῥτον. 
ΧΙ. 18. ΧΙ]. 17. Ὁ] χρύατειν πὶ Ὠο-. 
Ὀσῃθ ἀἐεεηπίαηπαϊ δοεϊριοπάυση 6896 
Υἱάεξζαν. --- τον, οὐυοίυο. 4 ϑᾶτα. 

ΧΙΧΣ. 4. ἔχρυψε τὸ πσρόσωπον αὐτοῦ, οὗ- 
ὁ υοἱυεδαέ ξασίεηι διραπι. ---- 4 Ἄγ), αὖ- 

:οοπισῖο, ἰαἰἰδμίμπι. 1ε5. ΧΧΧΊΙ. 9. 
χρύττων. δῖς αυοηθ Ααὐ1]48. Η6- 
θυασηΐ ΓΟ Ῥδυθοὶρίο νουρὶ δ 2: 

- νυ. οοἠΐδεο. 9ετ. ΧΕ ΤΙ. 4. οὗ 

μὴ χρύψω ἀφ᾽ ὑμῶν ῥῆμα .----ἴ2)»}» ΡῈ} 

Ρἷαν. αὐδοοπάϊα. ΑΒά. ν. 6.--Ἴ 

εἰπε, ἐγερίάαηπε. ΤὨΘοά. 1 ὅδ. 
ΧΧΙΠ]. 26. μενος. Βεπα: αυἱ 
οηΐτη ϊηοῖ, ἢϊς 86 Δρβοοπάᾶογο 80]6.. 

ο.- ὈΣΓῚ Ρ]υγ. ἀερνεῖδει. 2 Βρρ. 

ΨΙ. 9. ὅτι ἐχεῦ συρία χάκρυτται. Β6Π6. 
ϑουγῶο ΕἸ οδὲ (ὧἦ86 1η5141}18, υ88 
δΥΥΐ δι χογδηῖ, --- δ Ὡ» ΝΙΡΒ. 

αὐπεγαδις σε. “ετεὰ. ΧΧΧΙΠΙ. 
97. μὴ ἐπ᾽ ἐμοῦ χρυβήσεταί! τι; Νοὰ 
118]16 αιοβα δβϑηβιτι: Πδιη σψεσρὰ 
Ηθργ. τοδθπμδ διιηῖ : πῆι πίλδὲ ροί- 
ἐξέ ε686 αἰχωεά αγάμιπι ὃ --- ἼΞΥ» 

αὐφοοπάον. ϑγτατα. ΤὨθοά. 200. ΧΥ͂. 
ἀ 20. χεχρυρομμένος. ῸΪΩ. ἱποογέμδ. --- 
ὍΣ ΤΣ γτοσηδοβῃ8 (6 ΘΟΠἾ60- 

τα πορθ Μοκι) 900». Χ]Π]. 8. 
ρα δύνασϑε κρύψαι αὑτόν; Ἡάτη ροΐδ8- 
[6 εἴ ζαίονε ὃ ὅ8ὶ Ἰοςο 88π6 δϑδί, 
ΝΟ) Ἀν 1. δοζερεγυπῖ ἴῃ ὩΟΙΟΏΘ 

ἰοἰϊεπάξ, αἰήεγοπαϊ. Αιξεγγε 8οὰ αὖ- 
δίταλεγε α “ε ζαοίεπι Π)εὶ οδϑῖ ἴδεμης 
ἰαίεγε, φεδάμοεγε δὲ ε)μ4 οομίδδ. ϑεὰ 
γοτρα Π]6 ϑυτησηδοῆϊ διιπί βομο] οι 

4 ΟἸγπιρίοαοῦ! ἱπ Οαΐθηδ Ψψυη1} Ρ. 
263.--- 70. αδεροπεῖο. [ε6. ΧΧΧΊΙ!. 

2. -- ΓΘ, οαἴἶρο. Ἐπ. ΧΙ]. 6.7. 

12. -α γον» ϑαϊπιμπαΐ, Ὠοταθα 

ῬΓοργ. Φυά. ΥἹΙΠΠ 10. χεχρυμμένοι. 

921 Κρυσταλλοειδῆς. 

Βεάυχι ἷος ἱστιοῖι. ἴῃ ᾶ 
τὺ 4ιοά ἴπ 1. ΑταΡ. οἵ ΠΝ ΤΑΝ 

ποίαϊ οὐδομγμα, ἱοπεῦγοσμς ἔμὲΐ. ---- 
ΤΕ» πολθα ΖΕ σγρὕδουχη. [η0. 

Οδηθβ. ΧΙ]. 45. Οσηξεν βυρτᾶ δ. ν. 
χρυπστός. -ἸΞν: Εχοά. 11. 8. 9208. 

1. 4. 39». ΧΥΠΠ. 4. εἴ 4181. Ααά6. 
Ῥᾳ. ΧΥῚ. 15. τῶν πιχρυμμένων σου. 1 
αυοαυς Ααυΐα. Κ᾽ σεδαϊτον αὐδοοη.- 
ἔα, ταιο]]οραπίαγ θοπα, ᾳιθ Ποὺ 
ΔΟΒΟΟΏΑΙ, ἰ.. 6. Τοροβυϊῖ, αο βεγνανὶξ 
1118. ΒῚ νοσϊωτν αδδοοπα δε, βαυιξ β8π0- 
Ὁ ἰηι6]]εροηαὶ ἅγιοι, αὐ νοσδηΐυν ῬΒ. 
ΙΧΧΧΊΤΙ. 8. Αψυ. Ρβ. ΧΧΧ. 20. 
Ὁ] ν]α. Μομῖ, Ααυ. ϑίγσησ. γον. 
ΧΧΥΙΙ]. 16. χεχρυμμένος. ΓΘροτυπῖ 
θυ: - ΩΡ» ηοάξ, αἰ γέοιἑα ἐπ- 

ἰοἰϊοοίμ, ΟΒα]ἃὰ. δη. Ὗ. 12. βδο. 
Οουρὶ. --- δ. Ρείο, τορο. ΑἹ. 

2 Βερ. ΨΙ. 6. χεκρυμμένον, αΌἱ νο- 
Τα Ἰεστοποσα σα]ϊαι ΠΠΡυὶ Βαθοηΐ, 
ὨΘΙΏΡ6 χεχρημένων. (οηξ,. ἨδεχδρΪα. 
Μυϊρχαῖαβ: πεμέμο ἀσοόρόγαπι. ΤΟΌ. 1. 
10. ἔϑαπτον καὶ ἐχούβην, Ἦ. 6. ῬῸΣ 
Ἡεπάϊδανῃ ἔϑαστον κρύβδην, ο0]]. ν. 
18., οἶατὰ οἵ ὁσοι]ῖϊθ βαρϑ θα. 
1014. ΧΙ]. 7. εβὲ ἑάσετο, ποὶ εῇεγτε 
αὦ αἴϊος, αἰφμα ευιίσατε. ϑὶν. ΧΧ. 80. 
εἰ ΧΙ]. 17. σοφία κεκρυμμένη, βαρίΘῃ.- 
εἰα αὁδοοπάία. 
ΚΡΥΠΤῺ ὯΣ ἘΝ ΣΦΡΑΓΙ͂ΔΙ, 

αὐεοοπάο φμαεὶ ἐπ εἰσίϊο. ὈΩΙΤΊ, οὐ- 

δίσπο. δγτωτη. 200. ΧΧΈΊΥΝ. 24. ὡς ἐν 
σφραγίδι χρύψουσιν ἑαυτοὺς, απιᾶ81] ἴῃ 
δἰ σἵ]]ο δὐβοοπαάθης 86 0808 Ὁ ΠΠ, 

δίσπαγε, Ῥτὸ αὐδοοπάεγε, αυἷα, αὐ 
φΟΠανηιι5, ἔΈ Τα 8 {1110 ἱτάρσϑβϑο οἷδυ- 
ἀΐγαυϑ. ΗἸης δογίπίμηι δἰ σπαίιη δρυᾶ 
Ψαΐον. Μαχ. 6. Ιάθτ δϑὲ ας οἰαεδιιη. 

ΚΕΚΡΥΜΜΕΙΝΩΣ, οὔομῖίο, οἶαπ. Ὶ 
ομἴμηι. ὈΩΥᾺ ρῶν» ἡη οοομζίς ἰοοῖδ. 

όσοι. ΧΙἼΙ]]. 17. 

ΚΡΥΠΤΩΩΣ, 1:ἄομ. ΤῸΡ. ΧΙ]. 4. 
Ὶ Μδευὺ. Χ. 70. αδαάϊίος ἐπ ἐπδιαδεδ. 
ΨΦόθορὶ. Α. 1. ΧΙΧ. ν». 922. 10. 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΒΙΔΗΣ, ογυδίαϊἶο 
εἰμ δ, ογγδοίαϊ δ φρεοίοπι τοΐεγεης. 
ϑδρ. ΧΙΧ. 20. ὲ 

Χε 



Κ ρύσταλλος. ᾿ 

« ΚΡΥΣΤΑΔΛΛΟΣ, ογγσίαϊηιμ, ἧ- σία- 
εἰθξ. ΡΝ» σαγδαποιῖπε. ἴε6. ἘΖΤΥ͂. 

12. λίϑους χρυστάλλου, Ἰαρίἀθν γγβ- 
14111. Οὐμξας ποίαϊα ἱπ ν. ὕαλος. --- 
ΓΙ 15, δάείίῥκηι, τιοθεα ᾿ἰσοΐϊ νοὶ 

δυθοσὶθ. ΝΌπι. ΧΙ. 7. υδὶ χρύσταλλος 
εἰαοίεηι ηοιϊαῖ, οὐἱ, ἴῃ ταΐπογα 
σοπίμϑεο, εἶν τδπῦὰ. νὰ Η. 
Βεϊαπαϊ Ὦ. ἀς 8΄τι Ρασαάϊει Το 
Τεδισὶβ ὃ 12. Ὁ. 97. δἊθα. “ῊῊ Ρ» 

ὁ σγαμο. ϑγτονη. 2095. ΧΧΧΥΤΙΙ. 99. 
-- Γ915}, ογμεέαϊίμϑ. ϑγτατα. 908. 

ΧΧΝΉΗ. 17. --τ ἢ Ὠ}» ἐπλαϊαίίο, 
Ῥβ, ΟΧΙΨΠΠΙ. 8. ἹἜρογαπὶ 55. 
Ῥτμῆπα. ----  ΤΥΧ»» δἰαοῖε. “00. . 

16. κρύσταλλος σοσηγὼς, φἰαοῖεβ οοη- 
ἀεπεαία. 146 εἰ 700. ΧΧΧΥΠΙ͂Ι. 
30. ἘΖ. 1. 22. Ἡξδβυοῆ. κρύσταλλος, 
τὸ αεπηγὸς ὕδωρ ὑπὸ κχρύου. Αἀάδ 
ϑαρ. ΧΥ]. 89. βδίγασ. ΧΕ 111. 94. 

ΚΡΥΦΑ;, αἰΐδβ χρύφα, ἱ. ᾳ. χρυφῇ, 
οὐσσμέξο, σἷαπι. "Ἢ ΓῸΣ» ἐπ οσομίίο. 

ϑγχθσι, 000. ΧΙΠΠ 10. 
᾿ ἘΚΡΥΦΑΓῚΟΣ, οοοιίί. Χῶρτι 

ἔδετα. Οἱ λοιποὶ 4 Βερ. ΧΥ͂, δ. 
Τησδοαοχοίως : χρυφαζὸς οἱ λοντοὶ ἐχδιο 
δώχασι, τοῦτ᾽ ἔστιν ἔνδον ἐν ϑαλάμμῳ ὑπὸ 
μηδενὸς ὁσώμενος. ν᾽αἀείυῦ νὸχ Ηφῦσ. 
οἰΐγὰ δῆς εἰρη ηοδείομοιι ΠαΑΡιΐδδ6, 
Οοπέες ἴδηιθα ποίαϊβ ἱπίγα 8. χρυ- 

ἀ φαίως. ---- γ ὍΣ» ἐδγομες ὕους. Ἐχ. 

ΧΥῚΙ. 16. Ηἰς ἔσχε Ἰερεγυαπὶ "505, 

ἐδοίαα, δυὰς μοῦ ΓΛ 2» δυῖ Ὁν "5 

ΓΠῸΣ Ἣν ΝΕ ἄυο οοαά, ἩΪμι. 

Βδρεης 10 χραταιᾷ. -τι. “Ἢ ΤΌΣ» ἴροις 

αδάμιν. εν. ΧΧΊΠ. 94. ἐν πρυφαίοις, 
85. σύαοις. 1ὰς εἰ ΤἭγεη. [Π1|. 10. 
“πῷ 0. ὅγια. Ῥεαΐ. ΓΧΧΧ. 8, 

-ἼὮὦ ΓΙ ἨΙδΙρ. ἃ Ἴ» αὐάο πιξ, 
ἰκέδίο. ϑγτατα. Ἰμθοὰ. 1685, ΧΕ, δ, 

«.-- Ἰ39Ὸ εἰ Ὁ) ἡπησίίτο, ἀγρόϊία, 

νπας ἰαίεγατία. ΑἸ. Ζενεια. ΧΙ.111. 
9. ἐν χρυφαΐῳ, υδὶ νἱὰ. Μοπιῖ, ὅς. ἐν 
κρυφαΐῳψ Ῥεγίίπεῖ ἰδηΐυση δὰ Ὧν. ἢ; 

928 Ἔν κρυφη. 

«ιοὰ ἀοάυχεγιπὶ ἃ δ, φΠι Ὴ, 
ευαεῖέ. οσοτα Ι Δ) δαΐοτα ὈγΌσθιιβ 
ομϊβοτισης ἰῃ ψεζϑίοηθ βῦα. Αὐάήβ 
βάρ. ΧΥ͂Ι. 3. 

ΚΡΥΦΑΓΏΣ, οοοπίε. ἽΓΟΣ. ἐπ 

σεομἶο. 7ετ. ΧΧΧΥΤΙ. 16. ΧῚ, 15. 
-- υθη, ἢδόνέας. πο. 4 Ἐερ, 

ΧΥ͂. 5. ἐὲ 2 Ρατ. ΧΧΥῚ. 91. δε ἴὰ ᾧ 
αἰτοάμθ Ἰοού τοϑεροπᾶθε όγπηι 
ΓΘ Π2, δάδοσιε χρυραΐως 

αυοδά ϑοπϑιση νεσιθηοτη οὐξ: ἑΐα 
πὲ ἰαίογεέ ἐπ ἄοηῖο ἐθραγαία. ιὰΣ 
δὰ ἢ. 1. Μοπεβεοοι. δὸ ΜΙ νδδὶὶν 
ΒΌΡΡΙ ΟΣ, Ὁ. 888. ϑιιϊάπο: κρυφαίως, 
χρύφα. - 

ΚΡΥΦΗΠ, Ιάθτὰ. ὈΌ 3. ἼΣ 

αἀδεοομ μὲς. ϑγτατα. 8. {Χ1Π1|, 5. 
-- ΠΟ: ἰάσα. θεπ. ΧΧΥΠΙ. δ 

57. 1 ϑαχα. ΧΙΧ. 19. 790. ΧΙ]. 10. 
- ΤΠ Ρτὸ υὐ 2, σἰἰσπεο. Ὑμοοὰ. 

4. 56α 101 χρυρῇ ποῖ. ἐχροηῖς σὺ κ ἡ» 

αδα Ῥγοσξαβ περ] οχογαπε, βοὰ ἰὰ 
αυοά Ββεαυλίυν, εἰς τὰ ὦτα. Νίτωρο 
Ἠερταίϑηναπι οἷατίοσί νοσαρα]ο εχ.- 
Ηἰϊοασυπί. --- ΝΩΓῚΣ ΝΙΡΗ. αδεοοκάο 

ηιδ, ἰαἰἐίο. αεοη. ΧΧΧΙ, 96. γιὰ 6οἐ 
8αρ. ΧΥ ΤΙ]. 9. εἰ φοπξ Ερᾷ. Υ. 12. 
Ἠδαγοδ. κρυρβ, λάϑρα, ἀδήλως, κρυα- 
φῶς. 

ἜΝ ἘΡΥΦΗΓ, ἰάεηι. Ὡμῦ5, ἐπ 

αἰἰενεΐο. συ. ἸΨ, 41. 5ος. γαῖ. αὐοὶ 
ἐν κρυφῇ οδῖ ἱ. α, Ταῦτ αἰοητιε »οξβὸ 
8δτι δ ηδ0 ρείε, Ἰζὰ αἰ ποῖ ἀχροῦ- 
κ᾽ δοογείυν. Ηδαυὶ Πρεὶ [δ] Βαρραῖ: 
ἡσυχῇ. ---ὔρ 5, Ἰάετα. Βυ. 1. 7. 

γιάθ δὰ ὉΝῸ2 ποιδία. -π ἼΓΟΣ: 
Ῥβ, ΟΧΧΧΥΤΠΙΙ. 14. 166. ΧΙ. 19. ἐ 
ΧΙΨΙΠ. 16. .-- ἡ Γρὗ οοπίταςῖς 
εχ ΔΌΣ, αὐ οοοιμαπάμηπι. [65. 

ΧΧΙΧ. 15. ---ὄ ΠΟῚΡν ἀοίμς. ΑἹ. 

πὰ, ΕΧ. 81. 606. εὰ, Βοι, εἰ (δὲ. 
ΝΊοερΒ. 11 αύοαὰθ ΨοΪρ. οἴανη. 
ϑοβαυίδηρεσρίι δά ἢ, 1. 7υάϊοδξ, 



εξ 

δ 

Κρυφιεσεῆς. 

'νοπὸ ἰεεδοδσεῖα Ἠεῦνο Υἱχ οὐσπαί- 
Ἰχασὶ Ῥρόοβθε, τὐϑὶ δὰ υδσίδσα Ἰθσσπεια 
(ἴστιε ἽΠΡ2) οοηξυβοτια. ϑεα πὶ- 

χαείαγο Βὲρ νόσβϑ ἴδια ξοῦο ἡδίω 
ἔοττοδ ἀμῇεταπί. ϑεταίοσυβ Αρραζσ. 
«αν. τ. Ῥ. 300. ἐν χρυρῇ ταυϊαπάυπι 
οεσιβοὲ ἴῃ ἐν χορυφῇ, αμδεὶ δυσίον ᾿υ- 
ἦτ ᾿πξευργοίδ!σηϊν Ἰοροσὶξ ; ΠῚ» 

ἐπ ἐζεεῖφο, οοἶϊ. ἘΖεοοῖ, ΧΥΙΪ. 92. 
Νες δος βδῇς ρῥσόῦαθῖ]6 νἱάσίαγ. 
Ῥοθπβι νἱάοιάυτη δοῦ, δηηο ἴογ- 
ὅ5ι6. ΓΟ Ἰεσοσῖ, Νδὼ εἴ 

πΘ ἘΦ ΤΙ χρυφιασταὶ γΟΘΔΏΚΙΡ, οἵ 

Θ᾽." ἃρυὰ ΑΥ̓δθ68 οἰαπάεείεπα ἴοσα, 
«ἀγία, εἴς. ἀεποίαδί. 

ΚΡΥΦΙΑΣΤΉΗΣΣ, οοομίογωπε οορ- 
ἩΜΟΥ͂, ἐπέενρσες εἰ ρμαΐγαίοτ, τηαρΊιδ. 
τ τι» "αρίεμε. Ααὰ. Ἐχ. ΝἼΙ]. 11. 

χρυφιαστάς. ---- ον πιάξμε. Ααυ. 

Οδηεβ. ΧΕ, 8. [,6χ. Ογγῇρ ΜΒ. 
ς Ἔτενα. χρυφιαστὰς, μάγους, ἑπαοωιδούς. 

ἁ υεἰ φιοά τὲ οοσιῖίας εἰβοίαπί, υεὶ 

ι 

[μὰδ ρνιείἀϊυκι δοοιρίξς βεηίθηξζίδ 
ἘΎ]))οσι, αἱ ἴῃ ΜΙϑοεΙ], βδεγ. 1,10. 
ΜΝ. ς. 11. Ρ. 647. κρυφιασεὴν Ἐ}Ε1] 
αἰαὰ οἰρτιίβοατα ρυϊαῖ, αυδιι "πᾶς 
δῶν, α. ἀ. τεγμῆν αδεοοπάδαγιην εἶ 
αδάατεσε ργοίέδεονεμι. δὶς εἰ Ὦγχυ- 
δἷο ἴῃ γαρτα. Ρ. 186. χρυφιασταὶ 
βῃπς παρὶ αὖ οσοιίαμαο ἑέα ἀἱοϊξ, 
φεΐ χυοὰ ατίεπι οσοκίίαπε ργοἠέεαπέμν, 

ἀεπέημε, φεοΐ εοίεκέδαπι σξιαηι οὐσιζο 
ἐεπέ, ἢ": ἔπ πιαΐοτε αἀηιγαίίοπε σὶπὲ 
α' οπεπεε. 

ΚΡΥ' ΦΙΟΣ, οοομέαΣ, ἰαίφηΣ, οἶαπο 
ἀεείζπμα, ἱ. α. πρυφαξὸς. ΣᾺ “Ἐ) 

ἔπνο, 9 Ἀερ. 11. 14. υῦ] νὰ, Μσηῖ- 
ἐλαοομάνιβ. τῷ Ῥτορσὶθ ἑποίμείονε 
8. ἐποίιιδειπι χω οἰστιβοαδῖ, εἰ ἢυς 
ξογίδεβε χεβρεχεσυμς ἴποετί. [π|ῖ. 
Ῥοβῖ κρύφιος δυΐεμι ἔοχίδδϑε οὔ 55Ό1 
εδὲ “γεὸς, ἼΔΟΙ δα “4571 Τείεσεηυγα 

εδϑεῖ. --- έν ὉΣ» ἐλγοπὶς ὥουα, 

Ἑχοά. ΧΥΤΙ. 16. θεὲς. (δε. Νίο. εἰ 
τ  οπ: Ψτάδ βαρτα 8. χρυφαῦς. 

λοιποὶ ἴω. ΧΙΠῚ. 9. Νοη αἰϊίοσ 
Ἰεχοζυπῖ, δε ΟἹθυοτγαπί νοοὶ ΗΘΌσ. 

829 

᾿ππς ποσησει, 68 γ᾽, εγέμεγε, 

Ἀδέγαγε τοῖλι. Ὠγτυδίυα Ἰερῖς ἦν 

Κρύψι. 

χρυφαίῳ, αιοα νἱὰε ξυργα. --- “70... 
ρμαστὶ, ΝΙΡἢ. Ῥβ. ΧΥ ΠῚ]. 18. ἐχ τῶν 
χρυφίων μου κα λάρισόν μ9, δ σοοωδὲς 
τλθὶβ Ῥυγρα τηθΘ.0 ϑυι δα: χρύφιου 
οἱ φονηροὶ λογισμοί. [Ιάοτὰ νεῦρα β. 
Ἰ, ς. δἴδχη βυδ᾽πηριι. --- πο δα) 

μᾶτί. Ῥδῇ. οοοίκεια. Ῥε. [,. 7. -α 
ἽΠΌ» αὐδοομπεῖο. πὰ. 11]. 10. -- 

ΣΟ Ὁ» ΦΈΡΕ πηιογίεπι. Ῥβ. ΙΧ. 1. 

Ηϊς Ἰορίοδθθ νἱάθηξας ππδιι γοοθαι 
Γ τὸν ἀϑαποῖδπι, Ὁ γὸ πλὰ --ε 

ΓΑΌΣ.» αἰαπιοίλ. οχ δὰ ταυδίοδηι 
γοὶ οαπίαπι Ηθοσεεοσισα βρθοΐδῃδ. 
Ρε. ΧΙΝ. 1. ὑσὲὶρ τῶν πρυρίων. Ἐσοτίο 
δὲ ]υγ. εχ ΠΡΟ" Ααάε 1 Ῥασ. 

ΧΥ. 40. εεο. Οοιρ]αί. --- Ὁ5 

ΣΊΔΩΣ ἑπποπνιϊπαίμε αἰδοῖα, συ ως 

μουν γε οείωγ, ὁ δεδα. Βυῖ. ΙΝ. 
Ἰ. χρύφιε, ἐμ, ογωΣ ποηιέπ ὀοσμέδεηι 
κεἰλὲ ἐπ. --- ὮΝ νν αδεοοπεῖο. ῬΒ. 

ΧΙ,)171. 428. 86Ρ. ΧΙΝ. 28.  πρύφια 
μυσνήρια. ὅδιτᾶς. ΧΤ.1]. 1. λόγοι χρύ- 
φιω. 1 Μδος. 1. ὅ8. 560. ν ΑΙοχ. 
ἐν πρυφίοις, ΟΝὶ 8.11 τ ἐν χρύφοις πα- 
θεπί, 

ἘΚΡΥΦΙΏΣ, οοομῖίο, οἴασηε, 1. α. 
χρυφαίως. Λάνεγρίυτα μος ὩΘΙ]60- 
[πὰ 8. ΒΙοἰϊο Ἰεχιῖαν ἀρυὰ [ποεσί. 
ἃ Ῥαταὶ. ΧΧΥ͂Ϊ. 21. γγὸ χῃὩ 

ΓΡ ΠΣ, ἄοηιο ἔἔδενα, Ἐ. 6. δερα-» 

γαία. Αἰμοῖος Βυ)υδ νδγαϊουβ δἰῃθ 
ἄυρῖο Ἰοοϊοποσι ΤΩΔΥΡΊΠΔΙετη Β6οιι- 
ἴὰ8 εδί, αὐ ΣΡΘΕΠ ἐσ ρος, ουὶ 

τευροπάει χρυφίως ἐγκεχλεισμένος, ν- 
ἀδ βιρσα 5. χρυφαίως. Ϊιερίτυν ῥχεὸ- 
ἴετοα δρυὰ ὅγιωητη. Ηδρ. [11]. 14. 
ΡτῸ ἽΣΙΟΌ Σ᾽: Οὐοουσεῖς οὐδ πος 

αἀνοιθίνπι ἀρυὰ Επσῖρ. Ηδουβ. ν. 
98. εὐ 1,ποΐδη. ῬὨΣορδῖν. Ρ. 1191. 

ἣν ἐπ εδε οσσμις ἴροσιε, ἰαίοεῦτα. 
1 Μδοι. 1. 66. ἐν χρύφος. ἔν. 11. 81. 
86. 41. 

ἘΡΥΨΙΣ, αδεουηδίο, οσοιζίαίο. 
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« 127 ἰἄδπι. Ααυ. Τποοᾶ. ΗδΔΡ. 

111. 8. κρύψιν. -- - ΟΠ ΗΙΡΙΙ. οο- 

ομδαπᾶο. ΑἹ. Τεν. ΧΧ. 4. χούψει. 
ΚΡΩΣΣΟῚΣ, τοοῖϊ8 411885 χροσσὸς 

(υἱάς β.μοὶ. ΤὨθοοσῖς. Ιἄθα. ΧἼΠ]. 
46.), “Ἱηιότία, πιδιδ. Υ͵ὴᾺΝ βίῃ. 

οοπίογίμπι. Ἐχοᾶ. ΧΧΥ ΤΠ]. 24. 25. 
-- φο Ρἱαν. οαίενα. Ἐχοὰ. 

ΧΧΧΙΧ. 18. --- χη ὸ οοπῖτδο- 
ται 6χ ργίοσὶ. Ἐχοά. ΧΧΨΠΙΙ, 29. 

ὁ Ἠρεγοβ. κρωσσοὺς, τὰ κατὰ τῶν ἱμα- 
φίων, τὰ ἑαμματώδη. Ι,Ἔχὶς. Οὐτη}} 
Μϑ8. Βγεπι. Κροσσοὺς, ἁλύσεις, χαλάσ- 
ματα. Ἀεϑρίςδσε νιάοῦιν δὰ ἔχοα. 
]. 6. υἱὲ Οοα. ΑἸεχ. ῥγὸ χρωσσοὺς 
Βαρεῖ χροσσούς. ἹΚροσσοὶ 4188 “ϑύσανοι 
οἵ κχόσυμβοι ἀἀϊοΟ ΔΏΓΙΓ. Ηδεγοβ. 
ϑύσανοι, κροσσοὶ, χόσυμβοι. δὶς Θιλίγα 
Ὀ6Π6 ϑ]πλββίυβ ὑΓῸ χόρυμβωυ. ΨΜιὰΘ 
ποίδία ΒΌΡΓΑ 1π κόσυμβος. 

ςἘ ἘΡΩΣΣΟΤΟΙΝ (ροΐϊιι8 Κροσσωτὸν), 
ἃς. πλέγμα, ἐεκίμγα σαίεηΣ ἰηδίαν 

δεία. ΠΡΌ» οοεἰϊαίῖο. ΤΒΘοά, 

εἰ ΟΧΧ Ῥβ. ΧΙΗΥ. 1ὅ. ἐν κρωσσο- 
τοῖς χρυσοῖς, Ἦ. 6. δαῖ Μδειϊίδ εἴ ἴαφμε- 
οἷὲδ βοὰ οσαἰεπεζ αὐγεῖδ, φμῖδιις υδ8- 
ἐξ αὐδίγἰπσοδαΐμν, φαΐ οοἰἑἐραἰϊοπίδιιδ 
6 αμτὶ, φεῖδι ροιηια ἐποίνιϑα δαί. 
ΤῊ δ  Ρὶυγ. οαίθησ. Ἐχοά. 

ΧΧΥΠΙΙ. 14. 
ΚΤΑΌΜΑΙ, αὐσφμῖγο, δπιθ, Ῥοεδὶ- 

ἄεο, οἴ εχ Δα]αποίο, ἀοηεΐποῦ, ῥὑγὶπ- 
εἱραίμηι δαῦτο. Ὁ» ἀοηιΐπογ. 168. 

ΧΧΥ.Ι. 18. -οῦν ἀοπιΐπεις. Ῥτον. 

ΧΥῚ. 22. -- ΨΟΟΝ Αι. Ῥβαὶπ). 

1ΧΧ]ἠ1]. Φ. υδῖ᾽ ἰδθῃ ῬΓῸ ἐχτήσω 
τϑροπηάυγα δὶ ἐλυτρώσω, ἴἴ8 αὐ Β. 
1. ἴῃ ἔαρταθηεβ Ααυ]β ἸΥΔΏΒΡΟΒΙἶο 
γοσθοσὰπ) Ἰοσαπι Βαρυεῦ. Μ1ά6 
δὰ ἢ.]. Μοπίξαυς. --- 2» ᾿σίρηο. 

, ἔτον. ΧΥΙΪ. 22. ΙΕ ἐς Ροίεβῖ 
“ἢ. 1. εοάθται τηοὰο Ῥαίγεπι, δῦ ρα- 
γοηίες βἰστιῆοαγο, αυὸ ΠΡ Ορϑῃο8. 

ΙΝ. 1. ραγέγε Ὠοῖδί. ---- πν λα- 

γεείαα. ὅεν. ΧΧΧΙ]. 8. -- ἐπρ᾿» 

ορρίο. ἘΖεςΝ. Υ. 1. "πο ἼΡὉ. υεπάο. 

Ἑσϑοῖ. ΨἼ1. 18. --- ΠῸν ἀοφειί- 
σἰθίο. Ἰωνὶς. ΧΧΥ͂ΤΙ. 99. --- ὉΤγ.; 
Ι65. 1]. 18. 2εν. ΧΥῚ. 18. ---- 
σῶν» αοῖο, ἴξ. ἀαοσμῖγο. αφη. Χ7ΤΙ. 

ει: δ) Ὁ ῬΙΗ. ἐπυέάρο. Ῥτον. 11]. 7 

31. Γαεβετυπῖ ΓΊΣΟΓΥ ΄--- ΠΡ 5) 
ἌΣ Ἐσεοῦ. Ι1Π]. 8. χτωμένου. 

Τ,ρεγαηῖ [2» Β6α 5'πὸ οχηηὶ 56 }- 

Β8ι1. ---  Ηθῦτ. ὅ5.γτ. ΙΧ Χ 

Οεη68. Ἰ ἢ 1. υδὲ 'π Ησχ. Μοπέε. 
ὙΠΌοδβο ἰοριτυν ἐχϑησάμην Ρο ἐκτησά- 
μῆν. σρηοβ. ΧΧΧΙΠΠ]. 10. ἐχτήσατο 
τὴν μερίδα τοῦ ἀγροῦ ---- ἑκατὸν ἐὐλ αι: 
ΡΓῸ ἀντὶ ἑ. ἀ., επιοδαΐ Ῥατίοτῃ 
οοηΐυτῃ ἀρηΐ8, Οοπῆ, σεη. ΧΕΝῚΙ Ἂ Γαι 
10. υδὴ]᾽ ἀντὶ δΔαάϊυν. Ὑιάδ οἱ Οὁ- 
69. ΧΧΧΙΧ, 1. ΧΙΙ͂Χ. 80. 1ο8ἢ. 
ΧΧΙΝ. 338. οἵ οοπέ, ὅ8ιν. 1,1. 88. 
Αςς. ΧΧΙ͂Ι. 38. --- 1)» »οεξεεξδῖο. 

σεη. ΧΧΧΥῚΙ. 6. -- ον ασημέγο, 

οοπιρατο. Οεμοβ. ΧΙ], 5. ὟΠΥΙ. 6. 
ΒΗ “ἡ : Ῥείο, 7ῸΡΌ. 1 Βορ. 111.10. 

αδὶ ἰαπιθη ΡΥῸ ἐκτήσατο, ηαιοά εχ- 
διδεῖ ΑἸὰ,, σεροπεμάμπι δὲ ἠγήσα- 
το. ῬΓαΘύδΓΘΆ ἰερίταν 2 εν. Υ. 17. ἃ 
ὉὉῚ νεῦρα ἵνα χτήσῃ δηΐθ ἐλαιῶνας, 
αυΐρι5 π|ἢ}} 'π ἰοχία ΗΟ. τεϑροῦ- 
ἀεῖ, ἰῃδογῖα διιηϊ νοὶ ροῦυδ τερεξῖα 
ΟΧχ δηξθοθαθηςρυθ, δὲ ἴθ ἰοχῖω 
Ηερε. ΣΙΏΝ ἸορίταΣ. 8:ν. ΥἹ. 8. 

εἰ χτᾶσαι φίλον, δὶ ροδδίετε ματς 
ΘΙ στα : ΟΡ] χεᾶσοαι -ποΐαὶ δεοΐϊτπσα 
ἱπομοδίυτω, δοὰ πο μεγέδοεϊυμ. ὅ86- 
αυϊίαν χτῆσαι αὐτὸν ἐν πειρασμῷ, ματα 
εἰ οσμεραγα ἐμηε Ρὲτ' ἑξπίαἰΐοπεπε, ᾿.. 6. ἃ: 
ἱεπία εἰ Ῥγοῦα ςξ7μ6 βάειι εἰ ἀεχίεν!- 
ἐαίεηι ἢπ τεδμς αὐυεγεὶδ. δῖτ. ΧΧ ΤΙ. 
95. χτῆσαι σίστιν, ἢ. 6. ῃγαδε ἐε Βά γὴ 
ἀτηΐοο ρδιροτὶ. ἈΚτᾶσθαι ἐν τινὶ τόστῳ 
Θβί 65:6 ἐῃ αἰἶφμο ἔοσο, υεγδαγέ, λαδι- 
ἰατε αἰϊοιδί. ϑίνας. ΧΧΙΥ͂. 6. ὉΒὶ 
ἐχτησάμην εεῖ 1, ᾳ. Υ. 7. κατισχήνωδα, 
εἴ ν. 8. ἀεμεγζάτησα. Ὑυΐρ. ἰδίάδα 
ΙΔΏΒΌ]1 : ργὶπιαίμηι παδωλ, δο ϑὃυ- 
ΤΌΒ: ἀοπιπαία δεπι. ὃ Μδος. ἿΙ. 
11. δὶ, αυὶ δά χρογβ δὺ ῬἰἸσίαχα 
ΤΑΡΙ ΙΓ ἱπηοσθηβ, ἀἰςεϊξ : ὴ: οὐρανοῦ 
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ταῦτα κίχτημαι, οαεἰέταιν τοῖμιὶ ἑηξωποία Βιαΐραξ. --- Πγγ5» υὐιμοτ, δοξῖ. 1. 11. 
λαὸ ἐσρεγίονυ. Ἐδογοΐ. χτησάμενος, 
λαβὼν, ἔχων. 

ΚΤΕΓΝΩ, οοοΐάο, ἐπίεγ Ποῖο. ΧἹ ΔΙ» 

τεπιουεο. ῬτοΥ. ΧΧΥ. 5. 0δ] .46ᾳ6- 
ΤῊΒ ΡῬΓῸ χτεῦβ βου οπάυτηῃ δχὶ δι πδῖ 
ἔχτενε, τεπιουε, ἐσίγαλε ἃ οοπβρεοῖυ 
χερῖθ. ΜΙΟΒΔ8115 πὰ ΒΌΡΡ]οτα. οο- 
ἔετ Αγδλίσυτη ἰ-Ξ- ἴθ Οοη)υρ. 

1. εἰ ΙΨΡ. ἀπιρμίαγε, γέβεσαγα. -- 

; ὦ» οὐοίδῖο. Ῥτον. ΧΧΙΨ. 11. -- 

ὑγ0}» οοοίάο. Αι. ϑγτῆχη. Ῥβαῖτα, 
ΟΧΧΧΥΤΙΙ. 19. --- ΑἸΣΎΠ Ρίυτ. 

αἰααϊί, ΑἹ. 165. ΧΧΙ. 14. χτεινομένων. 
Ἡδεεγοΐ. χτεήνει, φονεύει, ἀναιρεῖ, 

ΚΤΕΝΙΣΤΟῚΣ, ρεοίμιαξμα. ΓΊΡΥ Ὁ 

Ρίυγ. φεγίοα ρτιαεἰαπέϊδείνια. ϑγτητη. 
ἴε5. ΧΙΧ. 9. λίνον τὸ χτενιστὸν, 11πᾶ 
δεπε ρεέσα, δχ αἰρτι βοδίίομα ΟΒ6]ά. 
εἴ ϑ'γγ. γυ» »εσυε. Οομε Βταυ- 

α στη ἀὲ γεδιςι ϑδοοσγάοι. Ηθῦγ. 
110.1. α. 8. ξ. 110. 190. 

ΚΤΗ͂ΜΑ, ρομεξξίο, τῈ3 ρμοδβδεϑα, 
ὄοπεπι, γασκέαίεε, ἀρετ. ἡ, δμδ- 

δΦἰαπέα. Ῥτον. ΧΊΪ. 98. χτῆμα δὲ 
τίμιον ἀνὴρ χαδϑαρὺς, ΤῊ διιΐεπι ᾿ΓΘ- 

. ὕοσβα νἱῦ ὑσοόοῦιθ. (ὐπῆ ϑάρ. ΙΗ. 
ὅ. ϑῖγαο, 11. 99. -- 9 2.» σὐπσα. 

Ῥγον. ΧΧΧΙ. 16. Ηοϑβ. 1.15. ἴῃ 
ποῦ ἰοοο νοσδρυΐυμι ΡΘΏΘΓΙΒ 

ἀ ὕῬγοῸ γνοσαθυΐο βρεοδοὶ ροβιδγιπηΐ. 
6]ο58. χγῆμα, ργαάίμηι, ξμπάπια, ροε- 
δερδῖο. Ἀτηματοφύλαξ, δαἰματίια. (ΓΕ. 
ίση. Ῥείανι Νοῖ. δὰ 7υ}δτεῦσα Ὁ. 
97. Ὀτυκῖυ8 δά Ηοκ. ]. 1. εἰ Μεν- 
Θογς δα .708]. 1. δ. Ῥῖο χεήματα 

ἰερεπάσηι σοηδεπὶ χλήματα. Ἐδο1115 
8ΔΠ6 ΠΕΩῸ6 ἄὐιτα ετηθηαῖο, δα θὰ 
ἴλπιθη, 488 νοοὶ χλῆμα {ΡΣ ν 8 
ἰπθ0] 68 εἴ πον. Τυσίαῦ Ῥχεθίοσθα 

ε Τεοδρίδω Ἰδοϊΐοπεπι νοσβῖο ἀτῦϊοα 
ἃς ΗΙΟΣοΏγταυΒ. ΓΧΧ σνόοδθι} 18 
ξεποσυση αἱ βοϊθηΐ ῬγοῸ νοσδθῸ]} 15 
ἰοστηδσαπὶ οἰ οὐηῖγα, αυοὰ υϊάετη 
ἴδετε μΐς δὸ τηδρὶδ ρμοίεσαῃηΐ, (118 
Υἱποε οἰίδσα βοεῖα, ἀζτοῦ οομρΐεο- 
ἴυπαις;. (οά, Β. ἴῃ χιλγρχίηο χγήτορες 

δὶ ἴῃ τααγρῖπα οοὰ, Β. ῥτὸ χγήματα 
ἸοχιΥ χτήτορες. Ῥοδῖ χεήματα νἱὶ- 
ἀεῖυσς οτηΐϊβουθ δὰὲ βυρρίεπάστ 
6888 ἔχοντες. --- ΡΠ» λατεαϊίαδ. 

700. ΧΧ. 99. εἰ ΧΧΨΥΤΙ. 18. --- 
ΠῚ. ἀρεν. τον. ΧΧΤΠΙΠ. 10. υ}] 

χεῦμα μπάμηι ποῖδξ, ςο}}. Αςῖὶ. Υ͂. 
}. ὍΌ1 τῖοχ χωρίον. ὅ5:16 [,δ|πὶ χυο- 
46 »οδδεασίοπεδ βἰπρυϊαϊίτα 6 ρὑγς- 
ἀν ἀϊουηῖ. Αἀάδ δι, ΧΧΥΠΙ. 
97. (Ὁ ἰδπιθη ὑσὸ τὸ χτῆμα Ταρο- 
ΠΟΙ ἼΩΔΙΘῖῚ τὰ ὠτία, δορὶ ἀμγέξ᾽ 
ἔωᾳε τρὶπίδ, Ἀ. 6. σαῦε, πε ἀμάϊας.) αὶ 
ΧΧΧΨΥΙ. 25. ἨἩξεθγοῖ. χεήματα, 
«ἕντα τὰ ὑπάρχοντα. 

ΚΤΗΓΝΟΣ, 7ισπεπέμηι, μέσοις, δ62- 
ἐα, αγηιεπίμηι, ργες. νυ ἐεπίο.- 

γα. Ιηο. οἱ χΧ ὅϑθη, ΧΙΠ]. δ. 
ὉὈ1 Ἰοοο χγήνη δβῖίη6 ἀΡ]ο ἰεροηάαν 
δβὲ σχηναώ. Ξ51111}18 ροστηυϊδῆῖο χο- 
ΡῬετανγ 1 ἤερ. ΧΥΤ1]. δ. υδὲ εἀ. 
οι. Βεαραοῖ σχηνῶν Ἀ͵ΤῸ χτηνῶν. ἘΠῚ 
ΨΟΙΟ ἢθο νἱτίοθα Ἰοοῖϊΐο χεήνη δβδἴϊ8 
δηϊτίαυδ, πὰ (ΟὨγγϑοβίοτηιβ (δῖ. 
ΝΙςΕΡΉ. Ρ. 190. δδῖὴ αἰβοῦῖε ὄἽχρσί- 
ταϊϊ. ---- 22» ὑέδίἐπιεπέισα. Ἐ ζϑοὶ. 

ΧΧΥΙΙ]. 20. μετὰ χτήνῶν ἐκλεκεῶν. 
Ῥαυϊατυπί 14 τεἀἀοηάιπη 6886, αυΐα 
βοαυΐίζυς εἷς ὥρμωτα. ---- [ΧΟ ὑεε- 

ἔα. ΟὍεῃ. 1. 95. 46. 11. 90. 11]. 
14. οἱ 4110] ββριββίηωο.1 Αὐάς 5. 
ΨΙΗ.γ. εἰ Ῥσον. ΧΧΧ. 80. υθὲ] χτήνη 
ξτας ποῖαϊ. --- 2), δγιωζμηι, μοσιδ. 

Εχ. ΧΧΙ]. δ. Νμιη. ΧΧ. 8. Αψυ. 
ϑγτμι. αθμεβ. ΧΗ, 17. ---- ἽὮΦΨ 

δοδ. Ζετετα. ΧΧΧΙ, 19. --- νὴ 

οοἶδιδ. 1οὉ. ΧΥ. 7. υὃν᾽ ἰλταθῃ Ῥσχο 
χτηνγῶν ὩΟΏΠ0}}18 ἰεαοηάυτχα νι ἀδἴιν 
βουνῶν. ϑ'εα πος ΒΡΕΣΠΘη68 δβὶ ρίας 
Ἰδοῖίο ϑινῶν, φχιδτῃ 15. Βοβ ἰπ 1οχίιτῃ 
Τϑοορῖ. (σία αυδημηδαη ὨδΙΓΌΤ 
Ἰεοϊίοπυχα Ἐχργθββοῦῖς ν υ]ρδίυ, ααὶ 
Βαῦρθῖ: εὐ απίε οοἰΐες ἐογηιαίμδ, ἀ6. 
βΏΣΙ νἱχ ροΐοσς. (οι, Ρσον. Ν]1]. 
35. -α ΓΙ, απὲπιαί. ἴμν. ΧΙ. 2. 

-΄ ΠΡΌ» Ῥορφεσδίο, ἴϊ. ρέεοις. Οεπ. 



Κιτηνοσρόφος. 

« ΧΧΥ͂Ι. 14. αφόνη πρεβάτων καὶ κτήνη 
βοῶν, 68 ΟΥ̓ οἱ ατιηθηίδ Ὀο- 
10. δῆς εὐ Ὀειυΐογου. 111. 10. 
209. 1. 14. 710. ΨΝ]. 5. τὰ κτήνη 
866. ΑΙοχ. εἐ ΑἸά. Ηδϑγοῖ. χτήνη, 
βοσχήματα. ---- γα ὦ ὅ7εΣ, ονέξ. Οεῃ. 

ΧΧΧ. 44, ΧΧΧΙ. 48. τ Π)}.»οε- 

ϑεεδῖο. δος. ΧΙΝ. 4. --- ὑπ Ρὰ" 4μὖ- 

εἰαπίϊα. Νύχτα. ΧΥ͂Ι. 89. Ὑιάδηξυς 
Ἰερχίαδβεαο ὑπ οσυΐα τοΐϊῃυδ ὥϑν 

ὃ μέομδ, νεὶ 7μηιεπέκηι, αἴ Ἶδῖη οὔϑεῦ- 
νὰν Βοοδαχίυβ Ηἱοτοζ. Τ. 1. Ῥὰξ- 
2925. οα. Ἐοβοϑηχα  ]οσὶ. ---- Ὧν 

τερίεἰε. ει. Ὑ 111. 19. υδὶ φυοαῖι 
ὃ 5 Ἰεζεσυπῖ, ποῦ δυΐδωι πῶσ» 

αἱ Ὑ ΘρΊοτιιβ οοποοίξ. --- μ᾿ Ῥατί. 

8. Ὁ, τευεγίονα. Ἐπεοι. ΧΧΧΥ, 

7. Ιΐὰ νεουγϊεσυπί μγὸ αὐθίσίο, αυΐα 
ἀνδοώφσους ῥταοοδθοσζαῖ. --- δ αν 

γορεϊε. Ἰιονῖι. Ν. 2. βοο. Μοπίξαιιο. 
66 νἀδ δὰ ἢ. 1. Βοδβιαγδηβροσρίυμ. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ, ιερμεηίὶ ραδίον, 
ἱξ. ρεοογὲ αἰοπμάο ἀρέμδ. ΠΡ» Ῥέοι. 

Θεπ. ΙΝ΄.19. γυϊε. ρασίογεπι. Ὁ τεῖ- 
406 νίβυγα δδὶ δηΐθ ΠΣ ΒΌΡΡἰ6ἢ- 

ἀν ΠΥῪ Νυπι, ΧΧΧΙΙ. 4. υδὶ 

ἔεγγα ῬΕΟΟΤῚΣ οβῖ (ΕΥ̓Τα Ῥεοοτὶ αἰοπαο 
αρία, ᾳυοὰ ΤΧΣ μδνὺ γῆ χτηνοτρύφος 
ῬΕΠΕ ΘΟΧΡΓΕΒΒΟΓΈΏζ. --- ΓΟ Ὁ χὰ κτε 

οἱτὶ ροομάμηι, '. 6. ρεσμαγιε. ΟΘΠ6Β. 
4 ΧΙ 88. 85. Ααϊεοῖίνε ἸορίευΣ 
δρυᾶ Ὠ]οά. 85:15. Ρ. 47. 95. 
ΚΤΗΉΝΩ ΔΗ͂Σ, πρπεπίο οἰπιλδδδ, ὄγι- 

ἐ. ΓΙᾺ Ρίαν. )μπιεπία, δεβέϊα 

"πῶρπα. Ῥβαΐτη. 1ΧΧ]Ὶ]. 22. κτηνώδης 
γὰρ ἐγενήϑδην «αρά, δον, ΓΞ ΤΊ νὴ 
οσδὺλ δρυϑὰ ἴε6. [1,εχ. γε Μ8. 
Βγϑῖη. χγηνώδης, ἀλογώτερος' χτήνη γὰρ 
λέγονται τετράσοδα. 

ὶ ΚΤΗΝΩΔΩ͂ΓΣ, )ωπιεμίξ μιογε. 
« ΓΛ ΌΠ:» ιαπεπία. ὅϑὅγτωτα. Ῥβδίτη. 

1ΧΧῖ]΄. 428. χτηνωδῶς. ΒΘῆ6: πδιι 
δῖα ΓΔΤΤΔ ΟΥΩΙβϑατα δδί 5) βίη ϊ- 

μρλάηΐθ. Ὁ 
ΚΤΗ ΣΙΣ, μοδδοδδίο, ορέξ, ἀἰυϊία. 

994 Κιζῆσις. 

Γῆ Ῥοφϑϑϑαίσ. αφη. ΧΧΙΠ. 4. 9 

φῇ. εἰ Δι. δα. ΧΧΧΥ͂Ι. 45. Ιες- 
Εο χγήσεως, αυδηι ρ]ετίαυο ᾿ἴοΥ μ4-- 
απ, αἰ ὁΧχ σοσρθμῆ!ο ΘΟΣ 6. .}1 
τηαἷθ ἱπτοϊϊοοῖο, αυῖ Ἔχ οἰβοηήδίϊοειο 
δα ἰοχίυπι εν. οσία εἶδε νἱἀείιτ.᾿ 
ὕέεγα Ἰθοῖίο εβὶ χατωκήσεως, αλε8 ἔτι 
οοἀ. Οχου. τεροσῖυσ. -- τὸν σεα- 

ἐωγίρο. ϑγτομδοῦ, (806. ἴωτα 
(δι. ΝΙῖς, Ρ. 133.) ψυά. 1. 15. Θυο- 
πιοῦο δἷσ νοσδϑυΐστη χτῆσς ΕΗ ΘΌΣ. 
Ὁ. οομο ταν! ροϑεῖς, δαυϊάεέτα ποτὶ 

γἱάεο. Μία δὰ Β. 1. Ηοϊταθδίνικαν. 
Ἐογχίδϑθο ροβί χτῆσιν ἀχοϊϊ ὑδώεων.------ 
ἡ «μδείαπέία. Ῥτονετῦ. 1. 18. τὴν 
χτῆσιν αὑτοῦ τὴν πολυτελῆ καταλαβώ-. 
μεϑα, ορεε εἷυ5 Ῥγεῖίοβϑβ δυξεγβσαι. ἡ 
ΨΙαδ εἰ Ργονετῦ. ΝῚΙ1. 18. ἐξ σοι δ. 
Βαγ. 11. 10. Ηδεγοῖΐι. χτῆσις, σλοῦτος. 
-- 900. υεπίίϊο, ας μὲσ τισῖοῃων -- 

πιϊδτη υεπα έηι. ϑγτητηδοῆ.  οτιξ. 
ΧΥΤΠ. 8. ὅϑέστοο δυΐεπι ἴὉ] δε ὅδ 
νομαὶ Ὀομὶδ Ῥδίθγϊβ. --- ΓΙ» 

αογμέδιο. Οου. Χ ΧΙ]. 18. Ψ9}ε«τόσε. 
ΧΧΧΙΙ 11. 18. 14. 16, ---- ΤΡ» 
Ἰάδτ." ὕεδπεβ. ΧΙ ΙΧ. 31. 1 Ῥασγε}.. 
ΧΧΥΙΪΙΙ. 1. Οὐμεὶ. 11. 7. οεἕ δῖ, 
Αἀάε “264. ΥἹ. δ. υτ Βοβεγέβει δου. 
αἷο Ῥζὸ αἱ χεήσεις ἸΏ εὐ,. ΑἸά. «ε 
Οσμρ!]. τοσμε τὰ χεήνη ἰερὶ νᾶ. 
τὰν. δεὰ εττανὶς. Κυῆσς δρυὰ ΤᾺ Χ 
ἔτεβες ρεοογωπι, ρέομς πιοῖδῖ, ατι18 
νοΐϊοσιιῶχ αἰνιτς τηαχίτηθ ρδοιαῖς 
οομδίαρδηῖ. Ψιά, ϑίχηοῃ!β 8. νυ. 
ΓΙ Ρ. 1488. Ηϊῃς οἴΐαμα σσα 

κρήνη υἱδίυν 4 Ῥαγαὶ. ΧΙΝ. 15. 
Β60. χ, σχηνὰς Ἀτήσεων. 
οαμίαε οὐἷωνι. 7900. ΧΧΧΥῚ,. 539. 
ὉΝ1 νεῦρα χλυρίου χεῆσν, χιξ ἄλλως 
αἰρυπηῦυτ, δυπὶ 6 (δἴδηδ ἀεσαταξα: 
-- "Ὁ}}"}» ἰσπιεκέαδδοπε. Ααι, 

Ἑσοοῦ. 11. 10. οαυχὶ 4 ΠΣ 

ψιάθ δὲ ἢ. ). ΜοιηφΔδυοοιίυτη. ---. 
ἸΝ2[: Ῥραὶν.. ΟΝ. 40. Ρχον. ἔΝ. 7. 

Α΄α. βγπιπι. Τῃεοᾶ, Ῥβαῖπι. 6111. 
44, ὉὉῚ χεῆσις ϑεοῦ Βιιπὶ ογεαίηνεε, 
αυθ0 νοοδηΐῃν Β. }. 4υδαὶ τ[: εἰ 
ἀϊνίεἶα Γλεὶ. σοπῇ, Ῥεῖ. ΟὟ. 42}. 



Κείζω. 

α΄ -π το «πδείαπδα. Οεὰ. ΧΕΙ. 

δ. - ΠῚ ἱπῆπ. 8 σῦν Τονῖε. 

ΧΧ, 44. Αὐάς Βαγιςοῖ. 111. 10. 
15. 

ΕΓΣ ΚΤΗΙΓΣΙΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑ ΝΩ, 
15 Ῥοξδεβδίοπεηι ἀοοίρεο. ζγ)7», ἔσιο, 

αοηίτο. ες. ΧΧΧΙΙ. Ἰ. 

 ΚΤΙΖΩ, οζεο, οοπάο, ἐδίτειο, ματῸ, 
ἐμιϑἰῥίμο, ογάϊπο. ψ3 1, ογέο. Ἰδευῖ. 

ΙΝ. 823. Ῥραΐκα. 1. 11. ἴς8. ΧΗΩΥ͂. 
δ. εἴ δἸΠοὶ. ---- πον, βάρ. Ἔχ, 1Χ. 

19. ϑεηδιπι βϑοιὶ βαπέ. --- "ψν, 

ῶνπιο. 1ε4. ΧΧΙΠ. 11. ΧΙ͂Ι. 11. 
- Ἰὸν, “ἰο. Ῥεαῖηι. ΧΧΧΙΙ, 9. 

ΑμρεπΠῖο δὰ Β.]. ΧΧ Ἰοςο ἐκτίσθησαν 
ψοτεῖθθο ἔστησαν ῬεΤΡΟσγάτη νἹ ἀθηζασ, 
οσύτα ροζίυ βοηδυμα 5δῖ Ὀ6Π6 Εχργθθ- 
φεσϊηῖ. --- ῶγ» ρῖο. ἴε8. ΧΊΑΥ. 

9. -- πὸ» Ῥοεείαάεο. σαι. ΧἼΙ͂Υ. 10. 

φῳ, Ῥτον. ΙΙΠΙ. 92. χύριος ἔχεισέ με 
ς ἀρχὴν ὁδὼν αὑτοῦ, Τοτηΐπυ8 ραταυϊέ 
τὴϑ 1Π10}0 νἱδτατα βυδτατη. [18 4υ0- 
4πὲ Αἰδεπαρ. 1,ορλῖ. Ὁ. 87. ΤΒοο- 
«ἰοτείυ5 εἰ Οἥρεηθα. δ'ϑὰ δἱιὲ 16- 
βετο ταλ] τι ἐχεήσατο, αἱ Αααϊὶς [6- 
δεῖ, ἰσποταηίοα, μοεδέιίενε ῬγῸ οΥδαΓα 
8ὲ »γοάμφετε αὐυδηάοαμα 8 Ἰ, 
ν, ο, Ρεδίαι ΠΟΥ ΧΧΙΧ. 18. εἴ ἰδευῖ. 
ΧΧΧΙΙ. 6. Ηἰϊεγουγιηιβ αυοαιδ 
«ἦ ἢ. ἰ. τηοπυϊξ, ουσόσθηὶ 6886 ἴῃ 

ἀ 1,ΧΧ, εἴ ὑγὸ ἔκτισε βουϊοπάι 6586 
ἔχτησι. δεά τὰπς γμοϊυι8β ἐχτήσατο 
βου δευάυτι ἔμπεδα. (ΟΟΠΙΕΥ Ῥτεο- 
ἴεγοα ὅν. 1. 4. 8. εἰ ΧΧΙΨ. 10. -- 
ἸΞ:ῦ, δαδίίο. Ἰνῖς. ΧΥΊ. 16. τῇ 

σχχνῇ τῇ ἐχεισμένῃ αὑτοῖς» ἸΔΡΘΥΠΔΟΌΪΟ 
11119 ἐσείγμοίο: δθοηδθι οοαρδαι. 8 Εβαγ. 
ΙΝ. 538. χτίσα; τὴν α«ὁλιν, σχδίτιρεγε 
το. Οοπῆ, ἘΠδηοσυμὰ δὰ ΕθοΡτ. 
ΙΧ, 11. Ρ. 861. 58ι:ν. ΥἹΙ. 16. γεωρ- 
γίαν ὑπὸ ὑψίστου ἐχεισμένην, ἀρτὶουϊτι- 
Υϑτῃ ἃ ἢθο ἐπείαηι οἱ ογαἐηαίαπι. 
ϑν. ΧΧΧΥ,ΙΙ. 1. 12. χαὶ γὰρ αὑτὸν 
ἔκτισεν ὁ Κύριος, Ὥάτη οἵ 1 }υπὶ (80. 
τηραϊοι) δὰ ἐπεί, ογαϊπαυλί. 
[)6 στεαίϊοπε Ῥτορτὶς εἰς ἀἰεῖα ἰορὶ- 
ἴμτ ϑαρ. Χ. 1. ςοἸ}. 1. 14. εἴ ΧΙ. 
18. Κτίθομαι, υἵ «αἰΐ 1, 4. γίνομαι 8. 

ᾶ 

995 Κεύκος. 

41.), Ἰεσία δι... ΧΙΙΧ. 16. ο]]. 
ΕρἈ. 111. 9, ϑδι᾽ν. Χ, 19. οὐκ ἔλεισται, 
ΜΝΟΝ ἀδοδί, πο οὐπύεπιξ παίμγα; ἄδε Γ 
πᾶπς. ϑγτιδ: πον δὲ αἰνίεα, ἢ. φ. 
τ ρμοστίο δϑϑιρηδία. δι... ΧΧΙΠ, 97. 
φ«οὺν ἢ χτισϑῆναι, δηϊδηιλιῃ 68 7- 
οϑρεί Ἀστηο. ϑγτυβ: ἀπέεφναηι βαὲ 
φάσματι. Ορροῃίξυγ δηπη ἰδὲ ἀ6- 
ἐϊοηίδων τοί. ϑῖν. ΧΧΧΊΧ, 80. 
ὕχφισται;, ἀοοίἐπαία σμηί. 

ΚΤΊΣΙΣ, ογεαΐξίο, ογεαίωγα, εἰτο- 
ἔωγα. ΤΟΥ» Ῥοδδεδδῖο, ρέσως. 9 Ῥατ. 

ΧΙΨ. 15. υδὲ ἔλτηθη αἱ. γϑοῖυϑ ὑσὸ αὶ 
κτίσεον Βᾳοης χτήσεοι. ---- 752» Ῥοε- 

δε5πῖο. ΑἸ. Ῥξκαὶπι. ΟΠ]. 25. Ῥχο 
κτίσεως ὈΪετίδαθς βου οηδι 6550 
νἱἀ είν χτήσιως. (ογίδ 1 ΔΌΠ Υ οἴ 
Βαρεῖ:: φοδδοοςίοπε μα, οἵ ἸαΡτῖουβ 
ΒΔΏΘ 6δὲ αρβα5 46 χήσεως ἴπι χτίδεως. 
ΝΊΝΙΪΟ ταϊηϑ ἴδταθπ ποῖ 801} απ 
οϑὲ Ἰοσίίο τεοθρῖβ οὐ ἰοσιπι Ρυον. 
ΥΙΠ. 22. υδὶ κχείφεν Ηδδν. ΓΤ 

τοσροῃάεϊῖ, οἱ Ἰοσο ἔχειδεν δὴ ἴρ80 ἡ 
Φοβδῆπε Αγρος. [1]. 14. σοπβστηδ- 
τὰν. ὙΙΔ6 ϑυργα 8. Υ. χτῆσις. Αἄάε 
Αᾳυ. ἘΖ. ΕἸ. 10. 0] βου θοπάυπι 
κτῆσις. ΥΙάς δὰ ἢ. 1. Μοκϊιίδυς. -.--- 
ΧΡ “πδείακίϊα, Ἐκάτ. 111. 21. 

Ηἰος ποηπο ῥτὸ κείσεν Ἰεςοπάπαν νἱ- 
ἀεδίυν χγήσει. συ ἢ. ΧΥΪ. 11. ιν. 
ΧΥῚ. 11. υἱτὐὲὶ κχεΐσις δοξ γόγενε δη͵ὲ- 
υεγείέαα, ο0]]. βδαρ. Υ. 18. ΧΥ͂Ι. 
94. ἑ 

ΚΤΙΣΜΑ, οτεαίηγα. ϑδρ. ΙΧ. 9. 
ΧΙΠ]. δ. δίνας. ΧΧΧΝἕΠ. 45. 
ἘΠ δγοΝ. χείσμα, ποΐημα, αἰχοδόμημα. 

ΚΤΙΣΤΗΣ, οτγεαίοτ. ἐς ἢ» Ἰάεπι. 

ΒΑΔ ΟΗ. 168. ΧΕΙΠ. 1ὅ, --- ῷ 
γηρεθ. ϑϑοα. ΧΧΊΤ. 82. Ηἰς ἴον- 
ἴδΆ88 ἰεχεσυμπῦ γν", ὕογπιαίοσ, Μὶάα 

εἰ ψυάϊῖ. ΕΧ. 138. 42 Μδος; 1. 94. 
Εδγο. χείστης, ποιητὴς, πλάστης... 

ΚΤΥΠΟΣ, δοημξ, φμὰὲ μεΐδιι οἱσίων κα 
(α χευσίω, ρμμῖδι φοπϊξμηι οἷεο, φμαζὶς 
ἐδ, ἰψπιραπῖ), 7Γαρον, δοπέξδιδ, δἰγορὶ- 
ἔωδ. Ὑ}ν' οογμροαίο. Ααυΐα 90}. 

ΧΧΧΥΠΙ]. 25. χεύπον φωνῶν, 77γα- 
δονεηι ἰουϊταϊ. 8 70. 



Κύανος. 

« ΧΧΥΠΙΪ. 26. εἰς χεύπον. ϑερ. ΧΥ͂ ΤΙ. 
19. κτύπος ἀπηνὴς κασιχῤῥνυτομένων 

᾿ φατρῶν, δομπίέμ ἨΟΥΓΘΠΘ].8 Ἰαρι αν 
ἀεεοζοσυμα. Ηδευοῇ. χεύτος, ψόφος, 

ΚΥΑΘΟΣ, ᾿ογαξῪιιδ, δογρλμδ. 
ΓΛ Ῥ)Ὸ Ρίατ, ογαίλι. Ἐχοὰ. ΧΧΥ͂. 

420. τοὺς κυάϑους, ἐν οἷς σσείσεες ἐν αὐτοῖς. 
γΙ46 οἱ Εχοά. ΧΧΧΥΊΤΙ. 16. Νυμπι. 
ΓΝ. 7. ΦΔογο. {.ψ{1. 16. Ο]οβ8. ἴῃ 

ὃ Οοἰδί. χυάϑους, ἀντλητήρια, σχυφάχια. 
ροπάμπηι νἱάσίαν σχαφιόμα να] 
σχαφιώλια. Ἰ,οχ. ΟγΥ}] ΜΆ. Βγϑηι. 
κυάδους, ἀντλητήρια. Ἰάξετη : κυάϑους, 
σχαφιόλια. Ἠδδγοΐ. χυάϑους, σχαφιώ- 
λα, ὡάρια, σιδηρᾶ, ὧα κύαϑοιρ' δέχεται 
δὲ ὑγροῦ τινὸς οὐγγίας δύο. ΟἘἨγγϑοϑῖο- 
ΙΩὰΒ ἴῃ Οδίδμα Ο 1516 σ. ἴῃ Ψ6ζ. ". 
920. τοὺς χυάϑους, τὰ μωκρὰ ξέστια 
λέγει, ἐν οἷς ἐλάμβανον τῶν μεγάλων ἀγ- 

ς γείων τὸν οἶνον. 
ΚΥΆΜΟΣ, ζαδα. [Ἰίὰ νοοσδέυγ 

»ίἰαπία, οἵ Πμοίπιδ ἱη σἐϊχιδ οοπίξη- 
ἔμ. Ὁ, Ιάδι. 3 ὅδ. ΧΥΙΙ. 98. 
Εοϑοῆ. [ΓΥ, 9. 

ΚΥΒΕΡΝΑΊΏ, φμδεγηο. ΤΊ» 

οὐπδίδα ργμάεπέϊα. Ῥτονετο. ΧΙ]. 5. 
κυβερνῶσι. ϑ6ρ. Χ. 4. υδὶ βαριοδεία 
Ἰαζαν δ εὐτελοῦς ξύλου τὸν δίκαιον 
κυβερνήσασα, Ὦ. 6. Ῥ6Γ Ἰανθῖῃ Αγ σα 

ἃ Ἰηβοπΐθηι δόγυα286 Νοβοῆυπ), εἴ κυ- 
Βερνᾷν (αποὰ ἀ6 σωδεγπαΐξίοπο αἰυϊπα 
ἴῃ αἰζαιηαιια Ρᾶγΐεπι αἰοϊξυγ) δβὲ 1. 
4: σώζειν ἰὴ δηξθοθθπτρυθ, ἤζσετγε, 
μὲ αἰϊηιΐδ δαίυμα εἰ ἱποοίμηιϊδ δυα- 
Εἰαί, 86 σδιυι88 ροϑιία δδὲ ὑγὸ δβδοίυ. 
[μἱὰά. ΧΊΥ. 6. ϑυβαπη. ν. 6. 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ, ρεδεγπαΐϊο, ῬὉτο- 

ῬΣΙΘ πᾶνῖβ, ἐπέοϊϊορεπίϊα, οοηδὶἰξιμη. 
ΓῚΔΠΙ Ρίαν. οὐπαίδα ργμάεμεα. 

ε Ῥγον. [. 5. ὁ δὲ νοήμων κυβέρνησιν κτή- 
σεται, Ῥτυ 68 δυΐδτα ἐμέο οσοπίλαπι 
δοσυϊχεῖ. [οχὶ Ουν}}} ΜΆ. Βγϑηι. 
κυβέρνησιν, φρόνησιν, ΟἸοβθεΒ ἱποάϊ{ε5 
ἴῃ Ῥγον. ϑδίομπι. χυβέρνησιν, ἐπιστήμην 
φῶν πραττομένων, Ῥτον. ΧΧ. 21. χυ- 
βερνήσεσι δὲ γίνεται πόλεμος, σοπεϊὲδ 
δυΐοῖ ργηαεμίδεα χογῖτυν Ὀ6]]υιτη. 
γ06 οἱ Ργονοτῦ. ΧΙ, 14. ΧΧΙΨΝ. 6. 
ϑγτηι. ὅο0. ΧΧΧΥΨΙΙ. 19. Ηδεγεῖι. 

2» 

954 Κυδοιμὸς. 

κυβερνήσεως, προνοησικα! ὀπιστῆμαι (Βῖς7 
οηΐτ Ἰοροηόιιτ ᾿γὸ ἐπιστολαί. ΙΕ, 
ΑἸΒετε ποῖ. δά Ο]σε8. Οτ. Ν. Τ. ρ. 
133.) καὶ φρονήσεις Οὐπέεν 1 (οσ. β 
ΧΙ]. 98. τ 
ΚΥΒΕΡΝΉΤΗΣ, ρεδεγηαίον, ὑτο- 

Ῥτίθ παυὶδ γεοίογ. Ὁ Δ, παιοίεγιις. 

Εχεομ. ΧΧΨΉ. 8. 37. 98. -- Σ΄ 
Ῥᾶσί. ομδαπσὶ Ῥχον. ΧΧΙΠ]Π. 84. ὧσ- 
Φερ χυβερνήτης ἐν σολλῷ κλύδων. Αα- 
τηοάυχα ᾿ἤθοτο, ἀθ βοῆϑα ἐδηξιπλ 80] .- ̓  
Ἰϊοὶςῖ, ἢ, 1. τυδιβιυϊοσαης, υὐ πο 
Ορὰβ νἹἱἀθαΐῃν ναγἰβιαΐδσα Ἰοοείουᾶς 
ΘΧΡΊΒΟΔΤΙ ψν6]]6, χαρὰ 5.1]. 1 ἔξοα- 
γυηΐ, ααϊ χυβερνήτης Ἀ. 1. δὰ ΔΓ» 

γεάεπε δ 8. γκαῖξ παυΐς, τοῦ]οσγυΐξ, αἱ 
ΔΠ Ἰεροτῖπί. 

ΚΥΒΕΡΝΙΣΜΟΙ͂Σ, σεδογπαξίο. ΡῚ:)» 
ἀἠαοεγαξίο. Ααὰ. Ναῆ. 111. 1. αδὲ 
ΥἹ ἀδίυγ βίρηιῆςαγα ἑη)ωδέαπι ἀοπιΐτια- 
ἑΐοπεπι. Ἄοχ Ηθθγ. ὁπίτη 46 σμαυὶς 
ἐπ) μοί μία Δα Ι  οζων. 

ΚΥΒΟΣ, ομδμδ, ἐξέδεγα. 5), 

ογδϊα, αηρπμίωε. ἘδιᾺ. 1. 6. ἐκ) κύβας. 
γιάδίασ οπηπίηο Ἰεσοιάνηι ἐπὶ κύ- 
«λοις, αἴ ΥΤεδροηάσεαϊ νοοὶ ΗθΌσ. -.-- 
Ἃ2).}ν δίεδα. 200. ΧΧΧΥΤΠ. 88. 

κεχόλληχα δὴ αὐτὸν ὥσπερ λίδῳ κύβον. 
Οτονῖο δὰ ἢ. 1]. βουϊδοηάυτ νἱοῖατ 
λϑόχυβον νοὶ λιϑοχύβοις. 8εῖ!. ὈΣΞΔ 

ον. ΧΧΙ, 38. Δ ΤΧΧ τεδάϊτυτν 
χάλικες : 18 ἢϊς ποῦ Ὠϊτηΐυτα ἄἶνοτ- 
88 8 σῃΠοδίίοπο λιϑόχυβο. Οοηϑεϊτα. 
Ἀροβὲ. Τὰν. ΝἼ]. ο. 25. οἷδεν οὐρανὸς 
φὸν ἐπὶ μηδενὸς αὐτὸν καμερώσαντα, ὡς 
λ»ϑόχυβον. Ηδεγοῆ. κύβος, «ἂν - 
γωνον. 1,Ἔχ, Ογν]}} ΜΒ. Βγουα. αὐξως. 
πᾶς τετράγωνος ψῆφος. 

“ΚΥΔΙΏΝ, φίονιοείου. ΤΟΡ. 1. 2. 
866. ΑἸΙοχ, ΨὙι66 8. ν. χυδίως. 

"ΚΥΔΙΏΣ, λοπογίοε. ΤοΟΌ. 1. 2. 
Β6ε0. αῖ. υἱδὸὲὶ δι ἸΙρτὶ χυδίων ΘΕ χυ- 
ως Βαοπῖ, Προηϊο ἱπ ποῖῖβ δά Β. 
ΐ γα ἰροίίο 6886 νἱἀοίιΣ Κύδιος 8 
Κύδις, αἴ Τράλλιος, Σάρδιος, ἃ Τράλλις, 
Σάρδις. 
ΚΥΔΟΙΜΟΙΣ, ἐπηιμΐξια, ἱμεγδα, ἷξ. 

ἰοπήσμ. 7} Ἵ» “αι μείτνως ἰονῖ- 

Ἐν» 



β 

| 

Κῦδος- 

α ἐγνι. 00. ΧΧΧΝΙΙΠ]. 95. ὁδὸν 
χυδοιμᾶν, νἱαῖα τοηϊίγυῦτῃ. [,6χ. (γ- 
ΣῚ ἢ] Μ5. Βγοιβ. χυδέήμων (16,6 χυδοί- 
μῶν), βροντῶν. Ἰάδια: κυδοιμὸς, ϑϑόρυ- 
βος, τάραχος. δ ΒγοΝὶι8: χυδοίμοων 
(βουῖρα χυδοιμῶν), ϑορύβων, ταραχῶν, 
0] νι. [μπτί. : 

ΚΥ͂ΔΟΣ, φίοτγία. Ὁ Δ» ονμς. ἴδ. 

ΧΙΨ. 95. Τοοο χῦδος τοροποηάιιηι 
τῆι ν᾽ δίας κύδος, ᾳφιοα ἑφποηείπέαηε, 

ὃ φμα αἶξεν αἰὲοξξειι;, βιστιῆοαλε, τις συ τὶ 
δηϊδοράθηϊο ζυγὸς ΡΕΓ ΗδηαϊΔάγῈ 
Ἰππρδέυγ : 7ερεπι ἑρποηιϊπίοδιη, Ἡϊδὶ 
ταὐτὰ ΒΟ ΘΙ ἄθτο δἰδίυογο τη δ᾽ ἴηι, 
κῦδος ἀυοατ δ ἴῃ τηδίδτ μάτίοτῃ δά- 
ἢιθετι. Ἡδβυο. Κύδος (ϑο 6 χῦδος), 
δίξα, ἀρετὴ, νίχη, τιμὴ, ἀρισσεία. δ" 
ἄδε: χῦδος, γαῦρος, δύναμες, δόξα, φῆ- 

μῆ. 
ΚΥΈΏ, σταυϊάα, γγαρηπαπδ δμηι, 

᾿φ οὐποῖρίο, Εὔα ρατίο. ΣΟΥ.» ὁεπ- 

ίοπες, οἴίδιη χεπιοίίοπες, ηιοπείτμα. 
δύση. ἴ68.ὄ {ἈΧ 1. 6. χυουσῶν, ρ»α- 
γίεπίμεαι, ποτορθ ργομυΐϊωπι ἰροῖιο. 
γῆς Ἰπιοορσοπε. Κοχ Ε]εῦτ. ποῖδί 
ϑ0Υ ες, οἱ οἴαπε φιοι αὖ οσεἶδδ τεπιο- 
σεπάμε εεἰ. ἔεμὲς ραγίεγιεπέϊεπι δῖ 
φαηριῖηο ἐμρμίηαία, αὐξοημε ἐπερεγα. 
Ῥοϊεδὲ ἰδτθθῃ ἢ. 1. αυοαυθ. ἸΠ 6] ]ορὶ 
ογμοπέαέκηι ἐριέεμηι, υἱγριεπεα ἐδ ἀρυὰ 

ἀ Ψἀ:ο8 δίσπεπι. Οομΐοσ ἰηΐτα 8. ν. 
μαρτυρία. Τ γεβρεοηΐϊυ8 Τεπίδτη. ρδρ. 
128. χυουσὼν οξοιαπέδεπι νοτίϊῖ, υἱ 
ΓΤ, ἰσίαϊμα ὁδί, ἴῃ. ταθηΐα ἢ8Ρι:19- 

86 νἹἀοπηίατ, --- [7 1, οοποίριο. ΑἹ. 

ρα, 11. 15. χυήσας. ΗΘΌν. εἴ 
ϑγτητ. Φ0Ὁ. [1]. 8. 00] ἴατηεα ρα7- 
ἐμγίγε βιστιίίβοιξε νἀοίαγ. Θυουιο- 
ἀο επΐτὰ δηΐα ράγίμπι ἀΐσοτα αἰ χαΐβ 
Ροϊεξξ, οὐοποερίμηι 6556 υἱγπι ὃ ΕἾ6Β. 

ε χυέει, ἐγχυμονεῖ, ἐν γαστρὶ ἔχει. 
ΚΥΉΣΙΣ, οοποερίπδ, - Ῥγαρπαξίο. 
ἢ οσποερίεμα. Ἀ0(Ν. 1Υ̓͂. 13. τὶ 

οοἄ, ΑἸοχ. χοΐησις ΒαὈδξ 6 υἱῖϊο βουῖ- 
βεπαϊ.---- 1, 1άδιη. ϑγίημι. Τβοοά. 

ἑῷ 11. 16. κυξσεις 860. ςοα. Οοἱδ- 

ΚΥΘΡΟΊΤΑΥΔΟΣ, ἰαότγεπι τοίμπ- 
ἄμπι. Γ 52 Ρίυσ. οοποῖλα. 1 δρ. 

585. 

«δίκα κα 

Κυκλόϑεν. 

ΨΙΙ. 38. )υχία οοὐ. ΑἸοχ. ἐποίηον 
ὑλοὺς οἴίδηα 7 αὐλοὺς. ἹΚοθρῷ 

βου 10 οθορθυβ Α. «ἢ, [18. Ν]1Π. ς. 
8. μδρ. 425. [ἴΐδ οἴίϊδια ΤΒδοάογο- 
(8 ἴῃ 8 Ηερ. ορβεγναηίθ ΗἩυάβοηο 
ποῖ. ἴῃ Φοβορῆ. ΑἸ δυΐθτι χυτρὸ- 
.γαύλους Ῥτοπυπίδπί. ὙΙά6 ᾿πέτα 1π 
χυτρίγαυλος,, Ὅοχ. δυΐδπι ΟΥ̓ ΡΊΠΘαι 
Ῥτόοουὶ ἀαθίο ἀυοὶξ α ΧἼ}}2 εἰ 

0)» ἐπ ογδοια υοἰυεγε. 46 εἴίαπι 

Ὁ. Ζδ0Ἐ. ΙΨ΄ 2. εθἴ υαξ οοποαυϊῶν οἴ 

γοίμπάπηι. ἘΠ γαῦλος, ραμΐμϑ, Ἰαχία 
Ἐδείσι σεπμδ παυϊρὶ τοίμπαάμηι. 
Οομῇ. Βοοβατιὶ σπδη, 1,10. 11. ἂρ. 
1]. Ρ- 819. ’ 

ΚΥΚΑΊΏ, ἐπνηριμίμοῦ, τὰς πέδοοο, 
ἐμγδο. ὦ λ. ἱωτδαδ οοποῖθο, ΟΟΠΟΉΤΤΟ 

εἰ εἰγερίέμηι ζαοσῖο. ϑγτωτα. Ῥβ. 11. 1. 
εἰς τί χυκᾷ ἔθνη; φᾳυὰ θάΣράγὶ τυχηιι]- 
(υϑηΐαγ ἢ ὅΐοδοὶ. θα, Βοτῃ. ὑσερη- 
φανεύσᾳαντο. ἘΕΒγΟΝ. κχυχᾷ, ταράσσει. 
Τάδιι ἰγααϊε δ 1448. 
ἘΚΥΎΚΕΩΝ. ἡ» Ατιοῖπεδ. Ααα. 

ΤΒοοάοί. βες. οοα. Βαῦρον. 90η. ΙΥ͂. 
6. ὕδτογαυα νοσεῖ Ποῦτ. Οτγαοὶβ 
Ἰξοσ 8 Ὄχρτεββίς. 

ΚΥ ΚΗΣΙΣ, ἐμηνεέμδ, ρεγέμν δαΐϊο. 
Π)), διγδα ομπι δἰγερίξε, ΘΟΠΟΊΤ. 

γεπϑ. ϑ τατα. Ῥεαΐτα. {ΧΠ|. 8. 
ΚΥΚΛΕΥΊΏ, οοπυετίο, συτο. ἍΓῚ 

Ηἰρἢ. ἃ 0. ἰάθη. ϑγταμι. 9 ὅδγα. 

Υ. 28. κύκλευσον. Μ᾽ αἷρ. σῳγα. 
ΚΥΚΛΗΔΟΙΝ, ἐπ οἰγοιμ, οἰτοιηι- 

οἷγοα. ΓΛ ΔΌῺ, οἰγομιἐδιιδ, ϑγγητα. 

ον. ΧΧΧΥΠΙ. 19. Ναὶ. 
ομέξιηι. 

ΚΥΚΛΙ͂Σ. Μια Κιγκλής. 
ΚΥΚΛΟΘΕΝ, 

ομποίτοα. ἌΌ» ἃ οἴγομηι, ἱ. 6. 

ῬΕΥ οἵγ- 

οἰγομηιφμαάφαε. ἃ. Ψ]1Π1. 84. 1 ὅδτα. " 
ΧΙ], 11. ὶ ὅδ. 11. 1. οἵ δἰνδὶ 
βεορίι8. Ασα. ϑγεηῃ. Τμοοά. 0161. 
ΧΧ. 8. Ψαϊραῖ. ὠπάϊφμε. ---- 0}, 

ἐγαπδίμα. 168. ΧΧΧ. 82. ---- Ἅγ50 

εἴ ἴῃ ῥἷυσ. Σ1"Δ0. σίγομδέμδ, οἷτ- 

οισπ. Ζαᾶ. 11. 14. Βερ. ΧΝΤΗ. 
82. 4, Ῥαταὶ. [Ρ. 2. οἱ δῇδι. Ααιι. 

ἐπ οἰγομῆέω, οἷτο, 



Κύχλος. 

« Ἐχοά. Ἴ], 54. --- Ἅ 2.2. Ε2. 

ΧΙ, 17. 96. ΧΙ. 11. 19. 19. --- 
Ὁ 220 2520: ΕΖ. ΧΙ]. δ. 

ΚΥΚΛΟΣ, οἱγομέμα, ογδὲδ. "- Ὁ Ὁ, 

““μηϊδο. Αηὰ. ΗδΔΡ. 11. 1. ῬγΑΒ]ο 
δὰ ἢ. 1. νογδῖο δς Ααχυΐεα ἰγβάϊῖο- 
πὸ Βαρἱ πίοι ἡἰτὶ νἱάοίατ. ΑΥΑΡ. 

ογίλο Ρῖὸ ΘΎΣΩ οβί ἐπομγυαγε, υατία 

γαίδοπμε οοπυσγίογα, ατμὶα ΡΠ υ 

ἐμπουγυαίο. ΜίαΘ 8. γύρος. --α Ἃ γὃ 

ὃ ῬΙΏ. οἱγομηιεο, οἰγορᾶο. ογοτα. 
1ΜΠ1. 18. --- 2) οἴ ρἷυν. 2 2Ό.- 

Ὅκαυι. ΧΙΠΠ. 7.1 Ῥᾳ;. ΧΙ. 8. (οἢ. 
1. 6. χυχλοῖ χυχλῶν πορεύεται: 08] 
Ῥσΐμλα δέ βθοιπδ νῸΧχ πι8]6 νἱάθῃ- 
ἴὰΥ ΒΟΣ Ὁ δο ξοτγίδββα γζεροηθπάυπι 
εδί: κχύχλῳ κυκλοῦν σορεύεγαι.. ὅ68 
ΙΧΧ βρα νεῦρα δρρεπάυηϊ πορίβ, 
βοηϊθπίατῃ πο ταῦ ϊζι τ Οουγδηΐδα. 
Αἀάε ϑγγυτσα οἵ τοὺς λοιπούς. 6 ΓΘΠΙ. 
ΧΙ. 14. τὰ κύχλῳ σου. αὶρ. φια 
}Εγ7 οἰγομδέμηι ἐμμηι σμηί. 8. Ἐάν. 1]. 
8. αὶ ὑτο αὐ σερὶ κύχλῳ Τοροπεπαάισῃ 
εβῖ ὑπ νόοοῦ σερικύχλῳ (8 Ἐδάγ. Ι. 
ὅθ. πδτ ἴῃ ἰοχίι Ποργ, Εϑαν. 1. 6. 
Ἰεσία Ὁ 2.20.) οἰγομέδια 

δογα, οἱ σερὶ αὐδηηυδιλ οἐγοιη 
ποῖδῖ, ἔδγε δοοιβαῦνιτα ΤΟΧΖΊΣ --- 
ΠΝ Ψ ΟΒ] ἃ. τεσίάμεπι. Ἰλ8ῃ. Ν 1. 

η. 19. 566. οοα. Οΐ5. ἈΌῚ ΠΟ Αἰ τον 
Ἰερετγιηΐ, 564 Βοηβατα ἴθογα Ἔχργαβ- 
βογιιηξ. Γαἰοῖ δηΐτὶ [ἢ ΙΓ 5 ΤΟ Χἕι8 
ΟΠιαϊά. ποίο πηπένεγβαξίαϊ5. ΟΟΠΘΡ 
ΡεΕ. ΧΧΥΙΙ. 6. δΒιᾳηϊβοδὶ χαοαὰθ 
κύχλος ἀδομγϑέηι ΠῈΤ οΥδειπ, Ὑ. 6. 
ϑρΡ. ΥἹ1. 19. ἐνιαυτῶν χύκχλοι, εἴ ολΡ. 
Χ]Π]1. 2. χύχλος ἀστέρων. 

ΚΥ ΚΛΏ, ῥτὸ ἐν κύχλῳ, ἐπ οἱγοι- 
ἐμ, οἰγομηι. Ν. Ἰ,.ἕ Βοβ ἘΠ|ῚΡ58. αν. ρ. 
818. τη» υἱα. 700. ΧΙΧ, 8. κύχλῳ 

] 

φ-ι 

«εριῳχοδόμημα:, οἱ γομπιδερίεδ διιηι. ἴῃ 
τοχῖυ ΗοΡγ. ἰοσΊΟΣ : δεπιξέαπι πεδαᾶπι 
δερεὶξ δοὰ οἰγοισηδερείξ; Βθιδυ 6ο- 
ἄφῃι. --- ΠΡΩ͂ ἴῃηῆη. ΗἸρΡἢ. ἃ Ῥν 

οἱγομηιἰαηάρ. ζο8. ΝΊ. 3. εἴ 11. σε- 
ρελϑοῦσα ἡ κιβωτὸς τὴν πόμν χύκλῳ, 

Ὁ 

996 

10, Ἐς, ΧΥῚ. 56. --- ΚΔ) ) μϑτί. 

Κυχλόο. 

ΟἰγΟυΒιΘης δ΄ῖο8 ὈΡΘΟῚ ἐπ οὐγοιεείμ 
-- ΡῈ σἰπς. Ἐσοον, ΧΙ1Π1. 117. 

Ἐλοσία. ---- ὈΨΌΌ, δρογνα. 165. Ὁ. 

3. ὉΝΩῸ ἢ. 1. 7καία ποίας. ---- 9, 

οἰγοιόξεια. 1 Ἀερ. ΥἹ. 48. --- πον. 

α οἴγομπι. υτα. ΧΥ͂Ι. 94. 10. 1. 

ΝΙΡΗ. ἃ “5"» ἁυαομς, οαυι. Θεόν. 
[1]. 18. 10] νοὶ Ἰοβροσιιπε Ἴν} ναὶ 

ΒΓ Πάυτη οϑξ χόλον ὑσὸ χύχλῳ. ---- 
Δ) ΝΙΡΆ. ἃ 290. 7ετεπι. ΣΧ ΧΥ. 

39. --α Ἄ)Ό οἱ ἴβ ρἷυτ. Ὁ π Ὁ 

ταρ8ς. εἴ ΠῚ Δ πάπίπισε. δεη. 

ΧΧΧΝΨ, δ. ἐσὶ τὰς πόλεις τὰς κύχλῳ 
αὑτῶν, ῬὉτὸ ἦν κύχλῳ αὐτῶν οὖσας νεῖ! 
χειμένας, ΒΌΡΕΥ οἰν!ταῦοβ 1 οἰγεοιιῖξιι 
ΔΠ]οσατι Ἰδορηΐεβ. ϑίσωθεῦ Γας. 
ΙΧ. γ2. εἰς τὰς χύχλῳ κώμας. Μιᾶς 
εἰ Μασεο ΓΝ]. 86. οἵ δὰ ἢ.]. Νοϊδιτα 
Ῥ. 464. Ἐχκοᾶ. ΨΊ]. 94. ΧΥῚ. 13. 
δοἱ ἰδὲ βεορίυβ. Αἀάς ὕβη. νΊ]Ι. 7. 
566. ΟΠ ΐ5. --- ἼΌ ἍΌ.- ἘΖοςοΝ. ὡς «ἐν 
ὙΠ]. 10. 17. ΧΙ, δ. --͵αἰ πὸ. 

ἰαρὲε πιεγοαίοτμπι, α. ἀγαοὶπκέπως ἰαμὲε. 
Ἐφίθον. 1. 6. ῥόδα «οσασμριένα. ἴ 
ἽΠΡΌ εϑὶ αἰγομέγε, υπᾶς μυϊδτεηξ, 

ΤΟ 6888 ἐν χύχλῳ. 46 φαραὰς 

8. Υ. χυχλόω. 

ΚΥΚΛΟΊΏ, οἰγομπιάο, οἰγοιέηεδο, 
οἴπρο, οδέεγγο, οδενταγε ζποὶο. ΡΠ 

ΗἰΙρΆ. 8. ἢ» εἰγοισπά. 2 Ἄος. ΧΊ. 

8. 3 Ῥαν. ΧΧΤΠ. 7. Τῆτεη. 11. δ. 
στη. ΡΒ. ΧΥΨΙ. 9. ξες. σδξθηδτη: 
ἴῃ Ῥβδίτηοβ Τ. 1, ραρ. 289. ΤΉ οοά. 
εν. ΧΙΧ, 27. δὰ χαθῶ Ἰοουτα νά: 
ΘΟΠΑΥηΡ τ. --- 0 1, Ῥεπείγα- 

ἔα. Ἡρῦτ. 200. 1Χ. 9. καὶ πάντα τὰ 
ἄστρα τὰ κυχλοῦνεα, νότον, αυξθ νουθα 
ἰδηΐυγη δά ἸὉ ΥΠ’ Ῥεπείσαἴξα 

φυαένῖ, πο δυΐδωι δὰ ΠΟΛ Ῥεσεὶ- 

πεηΐϊ. --τ Σ12} οασέγαπιδίοτ, [6ς. 

ΧΧΙΧ, 8. --- Ὁ π)ῖν οαδέγουνε- 

(0 οἰγομέμ. 100. ΧΙΣ. 19. --- ὩϑΌ: 



Ἰζυκλόω. 

50): 338: 20» Καὶ, Νίριι. ΡΙΒ, 

εἰ Ηφᾷ. Οδη. 11. 18. χυχλῶν «ἄσαν 
τὴν γὴν ΑἸῬιοσίας, οἱγοιπιῖδης ΟΥΑΉΘΤΩ 
ἰεστασα ΖΕΛΒῖοριο. Ἐχοά. ΧΙΠ]. 18. 
ἐχύχλοισεν ὁ ϑεὸς τὸν λαὸν ὁδὸν, Τὸ χαδ' 
ὁδὲν, οδέγγαγε ὕαοιεδαὶ Ἰ)ευὰβ Ρο- 
Ῥυϊυσθ ἰῃ νίδ, δὰΐ οἱγοισπάπαὶ 
Πδὺβ ρορυΐϊθωι ρος ἀεβεσίΐυσω. Ὠδυί. 
ΧΧΧΊΠΙ. 10. ἐκύχλωσεν αὐτόν. ἩΠΘτοΙ. 
εἰγοιγπάμχη δαπι. ΑἸ} νου το τη» 

ὁ ἷχαπε: σαζι εἰ ιπάεηκαχμε, αἴ κυχλοῦν 
ἢ. 1. αἷς αἰχμεηι αὖ οπιπέδιδ ραγίδια 
ἐμέ ργισείαζε. 708. ΝἸ. 8. κυχλώσατε 
φὴν σύλ.ν, οἱγομηείε εγόεηι. Ν᾽ ια. οζν. 
4.15. Ψυὰ. ΧΙ. 18. 9 ὅδ. ΧΙΊΥΝ. 19. 
866. οἷ, Οοιιρὶ. 9 ὅδ. ΧΧΙ]. 6. 
ὠᾶζες ϑανάτου ἐχύχλωσάν μι, νἱποιιϊα 
τιοσιϊ8 οἰγοπεάεγμπέ πιε. 2 Βερ. 
[Π|. 9. ἐκύκλωσαν ὁδὸν ἑπτὰ ἡμωρῶν, 

Ε οὐφβοϑανν: ἴῃ να βερίοσα ἀΐθγαμι, ἢ. 
6. ϑερίθιη αἸσυσα 16 σοηΐδοογδηζ. 

᾿γιΔὸ οἴ Ζαςι. ΧΙ͂Ρ. 10. οἵ τοπξ, 
1 Μδος. ΧΙΠ). 20. Ρε. ΧΧΥς. 6. χυ- 
κχλώσω τὸ ϑυσιαστήριόν σου, ὉΠῚ χυχλοῦν 

οἰχοιτηδαίίατε ποΐλτο νἱἀείυτ. Οογία 
'π φαἰδακάϊ ποὔομα χυχλοῦν Ἰορί τυ 
δρυά ΟΑ]] πὶ. Η. 1 γεν. 170. οἱ 
267. Ηἰκ δά δ 1 Μδοο. 11. 45. υδὶ 
χυκχλοῦν οὐὗἶγο βου οἱγομέγε ποῖδξ, υἴ 
Νυϊραῖαβ ἐγαπδζυϊ. ΡΒ. ΟΧΥΤΙ. 10. 

ἃ τάντα τὰ ἔϑνῃη ἐχύχλωσάν με, ΟἸΏΠΟΒ 
ξεηίοϑ ΟΠ χοσυπΐ τθ6. Ὑ14ε εἰ ν. 
11. 12. ὕδηί. 11]. 3. χυχλώσω ἐν τῇ 
χύλει, οἰγομηπῖδο ἰῃὰ οἰνιιαῖο. γιάς οἱ 
γ. 38. Αἀὐάδο ἴῃς. 9 ὅδ. ΧΙΝ. 20. 
Ὁ] χυχλοῦν σογηπηοάζυμ) ΒΟΉ ϑΌ1 Ἐ11|-᾿ 

ἀϊ, ἀυϊπιπηοᾶο. ῃ οδάθπι δἰσηϊβοα- 
ὕομα τιϑίβμοῦῖοα δοοϊρίδίασ, αὐδηι 
περίέσχεσδαι δρυὰ ΤΧΧ Β. 1. Ὠαροῖ, 
τυ εἴ οἱγοιγπυσπῖγε, οαἰϊας ἀεοίρετε, 

« Ἰωθίδρδογα ἀδϑυμιία ἃ τὰ ΠΠΡυ8. δῖ 
νϑῃδίοσιθιιβ. Ααυ. βες. οοᾶ. Μοδβαυ. 
Οεηο9, ΧΧΧΥΙ͂Ι. 7. Αᾳυ. ΤὨοοά. 
1 δα. ΧΧΤΙ. 18. --- 50 εἰ Ρίατ. 

Γἡ 220. 2 ὅδια. ΧΧΙ͂Ν. 7. Ῥρδϊτη. 

ΧΧΥῚ, 1. εἰ ΧΧΥΊῚΙ. 6. υδὶ Ἰερε- 
τ ὙΠ. -- Ἢ,» γευεγίου. 

Ι ες. ΧΧΙῚΙ, 89. Ἐοτγίδεβα ἢἰς ]ε- 

881 Κ ύκνγειος. 

ΧΧΙ͂Χ. 8. 5ες, εἄ. Οοιηρὶ. - ΠΟ: 

γριὰ, οἶψρειια; αυΐα ἀγα δὶς οἱ εἶπριι ͵  
ομΐποη. 8. ΧΟ. 4. χυχλώσω σε. 

Ῥγὸ νεῦρο Βαθβηῖεβ Ἰερετυπί ΠΟ 

ἶν κν.} εἰγομέτα, ΘΌλτα Ποῖ ἀποοτα- 

τηοᾶο βθῆϑυ. ὕβίμο ᾿ῃ Νοῖδ δ 
Ρραϊζεν. ϑγυ. Ρ. 9310. ουὐτὰ ὅ'γγτὸ 16- 
δ᾽856 νἱἀθπθιν ΤΌ» -- 20)» ἐ- 

οἱάξωπι. Ὡς. [66. ΧΧΎΠΙ]. 9. χαται- 
γὶς κυχλοῦσα. ἴΐα ἴῃ ΗοχΑρ] 6 Μοπῖ- 
ἔδυ οου!. ϑοα ἴῃ δα, Βοβίδηδ 84 }» 

Ξταημάο, τε πυμι εϑί. Νυι Ἰορὶς “1 Ἴ2 

Ὁ ΑΥΔΡ. ὧν, “εραταυΐ θ᾽ ---- ΕΟ, 
ἑγγμο. «0Ὁ. ἵ. 117. -- πεῦ, εῇβικάο. 

Ι.. ΧΧΧΥΊΤΙ. 38. Εὔμπάετε ἀρρο- 
γδι οδὶ σρρεῦε οἰπρέγε, χυχλοῦν χά- 
βακα. ἱ,ερὶταν ῥγεΐεγεβ [)δη. ΧῚΠ, 
87. 86ες. ςοὐ, Ο(Ὦ 8. δὲν. ΧΧΤΨ. 5. εἰ 
ΧΙ. 11. --- γἱάθ αυοαὰθα ᾿Π 8 5. 
ὅπλον. , 

ΚΥΆΚΛΩΜΑ, οἱτγοιίμ ἽΣ3» “το- 

ἕο. Οδπῖ. 11. 17. Ὑιάοπίυν ἱερίοθο 

ΠΡ» 8 ἽΣ» οἰπαὶ, εἰγοιωπα οα,. ---- 

β7 6)». ἵπ γῥἷυγ. τ: οἱ Σ 2. 90}. 

ΧΧΧΥΙΙ. 19. Ρβ. ΟΧΧΧΙΧ. 10. 
δα αυστὴ ἰοουϊα Εδίτογεβ [πα] ηθη- 
868 ΤΉ 65. Θίορῃδηι Τὶ 1. Ρ. 118. ἢ. 
ῬΈΒΡΕΣΧΙΒδΒ6 Ρυΐαπϊ ρίοδθδτη ϑυϊάε: 
φὺ χατακύκλωμα, φὸ αέρας καὶ ἀνωτάτω 
τῶν κακῶν, Ὁ} 6 ΤὙΠεοδοτεῖο (ᾳυ! 
μεθοῖ: ἐνγσαῦϑα “«ρλίγει τὰ ἐσόμενα αὖ- 
φοῖς χαχὰ) χύχλωμα Τεροπαοήάτιπη 66 Π- 
τ. -- )50. Επεοῦ. ΧΙΨΝΠ]1. 88. 

-- “’ εἷρρι. 720Ὁ. ΧΙΠ]Π. 97. β6ςο. 

οοἄ. ΑἸεχ. ΟἴρριιΣ οοἄετι Ἶμγα κύ- 
κλωμα ἀἱϊαὶ Ροϊεβί, 400 κολωμα, 
υοὰ Ῥ»χο χύχλωμα ἰπ τεοϊϊαυΐδ ᾿ἰθτῖδ 
Ἰερσίϊαγ. Ὑιάδ ᾿ηῆγα 8. κύχλωσις. --- 
» ἐΐποα, γερεῖα. 2 Ῥατγ. ΙΝ΄. 2. Ἐξ. 

ΧῚΙΠΠΙ. 17. 
ΚΥΆΚΛΩΣΙΣ, οἱγοιβίο, οἱγομδμδ. 

Πρ» οοαγοίαίο. ϑγταγα. Ῥβδἴῃ). 

ΤΧΥΡ.11. 
ΒΚΥΈΝΕΙΟΣ, ογρηεια, οἷογίμιι. 

4 Μαος. ΧΥ. 91. χύχνειαι φωναί. δ1- 
κεγοη 230. -- σθν, οσαγοίο. ἴ68. ἀα8: χύχνειον, τὸ τοῦ κύκνου μέλος. 

γος. 11, Υ 

ἐδ τ 

8" 
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ὰ 
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Κύκνος . 

ΚΥΆΚΝΟΣ, οὐπι, οἷον. ; 

οἱοομέα. ϑγτωνα. δοῦ. ΧΧΧΙ͂Χ, 18. 
κύχνος. ϑαδρίοοῦ, νοοθῖα βδης 880 
οογευρίδι, εἴ ὑΓῸ ὁ χύχιος ἰοσεηᾶυτο 
6888 ἦχεῖος, πιίυμδ, αποτηοᾶο 4110] 
ἐπ Αξθλ ΟΙΠΙ. 17. ότει. ΚΠ. 
7.) φορεῖ ̓  ἱπίεσργθίαϊιιβ δῦ 
ϑγχασοδεῖπθ. --- ΠΟ» ποοίνα. 

θους. ΧΙΝ. 16. κύχωον. 1 νετίοσασε, γεοῦὶ 
ηἶδε ογάϊπιεαχο, χὰΐϊ ἱπ'᾿ ̓ ΗφΌνεοο οί, 
πρκίανεσίωδ. ---- ΠΏ» Ρείβοαπι. 

Ἰποοάοι. ϑσρα. 1]. 14. - ΘΝ 

"πέγορβ.. Ἰν. ΧΙ. 18. 
ΦΚΥΛΙΚΕΙ ΟΝ, οαζἴέουηε τεροεῖίο- 

γένη, ἴοοιΣ, δὲ οαἶοεε φέι θαξα οὁπε- 
πίνο γϑροπωπίμτ - εἰ" γεσον μη, ἡ. 

αὐτηρία» σχευδδήκῃ, τῷ ἘαΡ] σβισ 
ΔΡ ἐπ γρομοι Βεΐρη. ΧΙ. ς. 23. Ρ. 480. 
1 Μδοο. ΧΥΎ. 32. χυλικεῶν μετὰ 
σωμάτων καὶ τῶν, δὶ νι. 
ΜΙς δα. Θυϊάδα: χυλιποῦν, ἡ ΚΗ 
τῶν ποτηρίων. Ζοιδσαδ ἴ.6Χ. «οἱ. 1268, 

᾿ κυδκπεῖν, ἡ κοεηρισλήκη, [χυλίκιον δὲ, ..] 
υϑὶί νὰ. ΤΊ πδηητ8. 

ΚΥΛΙΈΚΙΟΝ, οαἰοιῖΐαδ, ραγυμ οα- 
ἕξ, πιϊπεέωηι οοιεῖμτι. [Ὁ οαπέίϊο. 

Αι, Οοδεϊ.΄ 11.. 8. υδ] νἱὰ, Μοπεξ 
Βεαυχὶξ ἃ ΓΤ» ̓ χυοὰ ἰπ 1]. ΟΒα]ά. 

οἱ ὅ'.γσ. υιάετε, εἤμπάενε ποίαϊ. 
81 θύχη ἀ6 οαπέϊοπέδιδ ἐπέεν' ροσις- 

ἕα οομίξαδβθ ταΐπιιθ εϑί ῬὈσορδὈ 16. 
ψιδε αμοίοι 6 ἘΞ... 1. 7. ὉΡὶ ῥγὸ ἤδοὸ 
τ Αἶμ αχίδι ἴῃ ἴοχαι Ηθργαῖοο. 
“ἜΥΛΙΣ, οαἴδα, ροοωζωηι., ΓΙ. 

οαπίι. Δαα. (οὶ, .11. 8. γ1Ὰ6 5ὰ- 
Ῥζδ 8. χυλίχιον. ἘΕαγοῖ. χύλιξ, κοτύ- 
λη, επρονν 1εχ. Οὐγη]}: ΜΒ. Βγϑτη. 
κύλιξ, αοτήριον, φιάλη." 

“ΚΥ' ΔΙΣΜΆᾺ, . υοἰπέαὀτωπε. ΡΣ 

γτοία. ϑγτατα. βεο. ΜΚ. 168. ἙΣϑοι. 
Χ. 18. Ηἰἴογοῦ. οἱ Ἄυϊᾳ. υοἱωδὲϊδε. 

ΚΥΛΙΣΜΟΙ͂Σ, υοἰμέαί!ο. δν 07- 

ὀέέα. Τμοοὰ. Ῥτον. 11. 18. χυλισμούς. 
ΚΥΔΙ τ υοἶυο. 89)» υοἷυο, ΑΥ̓ΔΡ. 

ελίει εἱ εἱς; ἐπ ογδέηι ΓΕ. 08. 

Χ. 18. 1 βα. ΧΙ. 838. Ῥτγονογρ. 
ΧΧΥῚΙ, 427. Ατηοβ Υ. 394. χυλισϑήσε- 

ες 4 

8338 Κυμαένω. 

τα. ἴα ἀπο486 5 
Αι]. Ῥβ. ΧΧΧΥΙ. δ. .- ἐν... 

ὙΠΟΥΟΥ͂, Ἰπογαίΐμδ δεπι. ϑγτοτοα, 165. 1. 
91. ἐκυλίοϑη. δοΣρϑι: ἔογίδεθε ηὐλιίσ- } 
“η. -- ῺΣΠ ΗΠΡΒ, δ γὴν, Ῥγέσιο. 

Ατοοβ 11.138. Τάρεσο νεοσίοσυμῃς, δυ, 
πὸ Ψαϊονὶ γετθὲδ υἱδν, κυλέω ΟΣ ἴχηδ» 
πο. ἐὰῃ Ρεϊδυσι εδί, σατα ἴπιθεσ - 

τὸ Ρὴν πρὶ Ἰΐφμιοε 
ἸΏ ΗϊρΡ. νεγίο πιε. 7αα. ΝΙΣ. 

18. -- ὈΌΣΤΥῚ Ἡμπδρ..- ἐαπφεαης 
υεπίμηι εγῆραν. Ζεοεοδ: ΙΧ. 16. Ηἰς 
4ποηϊ Ἰίροστε νεσίεστωί. ---- Ῥϑ} 8) 

ΝΙρἢ. ἐμοίογ. Αγ. 
ΧΣΧΙΙ. 34. ἐχυλῆεο. δ'ωηθ ἀυδῖο 
Αὐυῖαβ βογίρρίε ἐκονϑενο, ἡποά ἴπ 
Οοά. Οοἰεὶ. Ιποετίο αἸδυΐϊξασ, συΐὰ8 
γοοὶϑ εχρ]Ἰςαπάα σϑυβᾶ Δἰϊαυΐβ ΤΔΑΣ - 
Εἰεὶ παρ χϑεὶ αὸὶ ἐκυλήετο, ΠΕΙΗΡΕ ἐν τῷ 

ὁρτῷ, 868 ἐν τῇ κόνιδ;. --ὦἕ 10}, Τέ- 
ἡμᾶς Ῥχγον. ἜΣ 4. γοϊνθηβ ἰ8- 
Ρ᾽άσιι ἐφ᾽ ἑαυτὸν χυλιεῖξαι. Ό δ» ἄε- 

ἐωγὅο, ἀεγιοίο, Ῥγϑοῖρίο.  Ἄεξ. ΙΧ. 
38. ὅι:. ΧΧΥΙ]. 28. ὁ σωᾶῶν 
εἰς αὑτόν χυλιϑήσισαι, αὶ ταλ]δ ἴδειε, 
᾿ ἐρεὶ ἑηλιγίαιι Κποί; υαὐὶ κχυλήεσ- 

ποϊίίομοπι ργαυὶξ ρονκάετίε, σνὸ 
αἰ ᾳιιὸδ ορρτὐριέμτ, δα γιυυσίαμα μαρϑί. 
ΚΥΜΑ, Πιοίωρ. ὈΤ κἢν» 

αἴυσκα ἰογτεπέιαα. σοῦ. Ν]. 15. --- 
δ, Μιομ. 9200. ΧΧΧΥΤΙΙ. 11. 
Ιε8. ΧΙ,ΨΊΙΙΙ]. 18. ὕεια. ΧΧΧΙ. 
87. ϑγίωτη, Ῥε. ΧΙ, 10. - Ὁ 

ἀπαὶ. ἀφμα. 70Ὁ.. ΧΙ. 16. ἴπο. “ες. 
ΧΙΗΝΙ. ἃ. -- ΐτΙν αὖψεειι:. 

ἘΕχοὰ, ΧΥ͂. 8. Ηδεδγοῖ. χῦμα, ὕδατος 
ἐσιδρομὴ βιαία. 
ΚΥΜΑΥΝΩ, μοίμο, αείμο, τε- 

ἀμπάο. ΣΤ. δίγερο. 165. ΧΥ]]. 

19. οἱ ψόγεω. ΥἹ. 48. ϑάλασσα κυ- 
μαΐνουσα, τῆλτα Ππσίαδηβ. ΕΕΒγ ΟΝ. 
κυμαίνουσα, ταράσσουσα,, οἷδαίνουσα. (εῖς 
ΘὨἷπὶ 66 ϑ'δὶγηβδὶιι ῃχγοὸ οὐδένουσα), 
ὑπερβλύξουσα. --- ΦΌΔΠΠΙ ΗΣρ. 

οοημπουθοτ. ζετεῖα. ΧΊΊ. 7. ὡς 
αυταμοὶ χυμαΐουσι ὕδωρ, ἰδιιαιδτα 
ἤαν!! πωοίμαπέ ἀασάτν. ὅ6ρ. Υ 10. 

5. Αὐἀο 

ϑγπστα. Οεμδα. Γ' 



Κυμάτιον. 989 Κυνομυυΐα. 

α χυμανέμενον ὕδωρ, ἤμόίμαπε υπὰᾶκ. ΚΥΝΗΣΈ ΤΗΣ, σεπαίον. 05» 
1. Ογεῖἱ ΜΜ05. Ἔγετα. χυμαδόται, 
ταράττενα;,, χειμάϑεται. ὦ 

ΚΥΜΑΎΤΙΟΝ, ρατῦμὲ ἠκοῖεα, 
εἴἴδι: Ἵγὰ γεὶ οογοναχεεπέμης Ῥγονε- 
ΜΕΉ2, ἑΐα ἀϊοίμπι, φιοά εἰβμορὸ ἥξχιε 
ρίας μοίιαπέες τοίεγγεί. τῇ, ἰἕηι- 

ὄκε. Ἐχοά. ΧΧΥ͂. 11. 94. 35. (δὶ 
νὰ. . Ττακῖαε) ΧΧΧΥΉΙ 2. 1]. 12. 
--- ΤΙ. Ἐσζϑοῦ. ΧΙ. 48, 586ς. 

ὃ Ορτηρῖ. υϑὶ ἰπ αΐ. γεῖσος Ἰερίξαν. 
ΗεργοΒ. κυμάτια, τὰ χείλη διὰ τὸ χυ- 
καήενν, ἢ αἱ ὑπεροχαὶ «αρὰ τέχτοσι χαὶ 
λϑϑδοπονῦῖς. Ὁ αίε χασαθε σγοΌγδτα 
δ" ΨΠΓΟΥΟ τρϑπ  σμθ οαθ6 ἀοοσεί 
Αἀν. Τυγπεῦυδ Αάγνενβ , ΧΎΨΙΠ. 
ς. 90. ᾳαὶ εἰίδτα εκ ΠΘαγοΠο πὶ 
αἰετὸς οὐϑοσυδέ, αποῦ [1 υα αἰϊσυδπάο 
αἰετὸς νοτείατ. ΑἸΐα5 οἴξατπι γοῖνος, 
γέδα εἰ γίῦσον ἀϊοεθαῖατ. ὙΊδ6 εἴιρτα 

ς ἴῃ γένος, οἵ Ἰπῖγα τ νοῦδ στρεσγύν. 
ΚΥΜΒΑΛΙΖΩ, ονπιδαῖα ρμῖφο. 

Ὁ" ἸΣ ἈΡ, ἴρ ἅ4]. ἐἱπεξηιαδειία. Νεδ, 

ΧΙ. 97. 
ΚΥΜΒΑΔΟΝ, ογνιδαΐμηε. ΣΟ 

Οἷυτ. οἰείγα. ἃ βατι. ΥἹ. ὅ. ---- 
ὩΣ ἀν]. ἐππίππαδιία. 1 ῬΑΣ. 

ΧΠΙ: 8. ΧΥ͂. 16. 4 αν. Υ. 11. οἱ 
αἰτϑὶ. --- οὐνὺνς Ρἱυγ. ενηιδαῖα. 

Ιπς. εἰ ΤΧΧ ΡΒ. ΟἹ, 5. ᾿πολον 

ἀ μαπάμνα, ἱπείγιμπεπίωνι πεμσῆσιηι ἐγὰ- 
τὴς οπδογάσγπηι. 1 ϑα. ΧΥΠΠ1.6. Η6- 
ϑγοδίυδ: χύμβαλον, βαχύλλιον, βα- 

μον (εχ : βακύλμον, ἀρλύανν 
εἶδος ἀρ μουσικοῦ. Ἷ,εχ. ΟΥ̓ΣΙΣ 
Μϑ5. κύμβαλον, βακύλιον, βά- 
κούλιον. ᾿ϑαΐδαι: Βακύλιον, χύὐμβαλον. 
ψΐε ἀθ δος ἱπείισυμηθηΐο τηδῖοῸ 
ῬΗΐυτα ἀρυὰ Γιατυρίαπη ἴθ δου]. 
ϑοσίρέο ἀθ Ουεηραβθ Υ οἱξ, εἴ Οσχηπι. 

εἴα Ῥβ. ΧΊΨ. Ῥ. 26. δο ΕἸ1Π1611 οπιμι. 
ἂς Ογπιρα , ἘοσιυΣ8. εἦι8 5δου δ 
ἀνωνύμως Ἐοϊοτοί. 1727. εὐϊι|8 δἄ- ᾿ 
ἡεοΐτχτα, πος ποπ Β1}}]. Βγθ. (ΟἹ. 1. 

Ῥ- 67. 8εη- 
ΚΥΜΙΝΟΝ, οιηπένεηι. 10.» 1ἄδι. 

Ι.α. ΧΧΥΡΊΗ. 95. 27. ΜΝιάς ΟἹ. 
(οἱαὶ! Ηἱεσοροί. Τ. [. Ρ. 516. 864. 

"(εσὶ ἢ. 

οαπὶς. Ὑποοᾶοι. Ῥβαὶτα, ΧΧΙ. 17. 
κυνηγίτωι. μερὶς “,5, υεπαίον, δυῖ 

ΤΟΠγταῖ8 αὐοαιδ ἰΥΔΏΒΊ ΟΝ, Αι. 
οἱ ὅγυαπι. ϑηραταύ. 

ΚΥΝΗΓΕΏ, νεποτ. Ἴ ϑεπαϊίο. 
Οευ. ΧΧΥ. 27. εἰδὼς κυνηγεῖν, το 
νη δηΩΪ ροτὶτι8. 

ΚΥΝΉΤΙΟΝ, υσπαΐῖο. δῖν. ΧΤΤ]. 
41. κχυγήγια λεόντων ὄναγροι ἐν ἐρήμῳ. 
ϑεὰ ἴὰ 1110 Ἰοοο χυνήγιον ἔρϑαπι τεσ 
ἄκηι 8. ἐδοῦπι Ὠοῖδῖ, ἔδο υεηα- 

Ῥοῦυε 2325» υεπαίογεα, οἱ Η]ο- ᾿ 

“ω 

ἔων, αἴ ατα Κ'ιγτυβ νἱαϊῖ, ὅ:ς εἰ 1,8- 8 
Επἷἰβ ὑεπαϊο ἴρβα ργαάα ἀϊοίξυΓ. 
Οοπᾶ Βυστηδηη. δα Ουίηςς. Ὠδο δια. 
ΧΗ]. 18. Ρ. 3981. 

ΚΥΝΗΓΟΣΣ, υοπαΐίογ. Ὁ, Οαΐεο- 

δίέα. 1 ὅδ. ΧΧΥ. 3. Ῥατϊναταπι 
γοοαῖα Ηθῦτ. ἃ 05. οαπὶξ. ϑδεα εἰ.) 

ἄυδιο 10] Ἰεροπάατα κυνιχός. ---- νῷ» 

υεπαίϊο. ΟεΏ, Χ. 9. 
ΚΥΝΙΚΟΙΣΞ, οαπέπδ, ἂς τηοίατ' 

Ῥδοσίοβ ἡπρκμάδηϑ, ηαἰφαίοι. 22» 

Οαϊοδίϊα. 1 ϑαα. ΧΧΨΥ͂. 3. υδὶ Νὰ- 
04] ἀϊοϊζον ἄδρωπος, χυνικὸς, Ὦ. 6. 
σχληρὸς χαὶ πονηρὸς τοῖς ἐπιτηδεύμασι, 
ἐκ χυνικῆς ἀσκήσεως σεποιημάνος σὸν βίον, 
αἱ ουτὰ ἀθβουῦθις ΨΦοθορθυβ Α. {. 
ὟΙ. ς. 18. δ. 6. ὅγευθ: γαδίοδιδ, αἱ 
σδηἶ8. ΑΥΑΡΒ8: οαπὲ εἰπε ἐπ οπιπὶ- 
δι αοἰϊοπέδι δι. 1,6χ. ΟΥ̓͂Ν 
ΜΝ. Βγϑιλ. χυνικὸς, γλωσσώδης. (οπῆ. 
Βγίοροε Π]188. βου] οη85. οἱ βοῦσοο- 

874. 866. οἴ ΒΌΡΓΔ 8: ν. χυνήη- 
γός.. Αἀᾶοθ Βοοβατιὶ Ηἴοσγοσ. Ρ. 1. 
Ῥ.- 6638. ]. 68. 
Ε΄ ΚΥΝΟΚΕ ΦΑΔΟΣ, σνψηποοορλαΐίως, 
οαγεὲ οαπῖδ. 209 νον Ἰάεσω. ϑ'γτηῃι. 

4. ϑάτη. {Π1. 18. 
ΚΥΝΟΜΎΙΛΑ, τπδοα σαπἧπα, 568 

οαπέδ πιιαίηια Ῥυηρί, δ σα 
τπιρμάενϑ ἐδ ἰαπαμαπι οαπὶδ. Τλτλθο 
οοπορὶδ πουαΐπθ αἰοῖξατ, ποθ σέέ 
Φριειθθίεχεν ἄορ Πν. “ν» πεσίωγα ἐπ- 

φοοίοτπι. Εχ. ΨΊΠ. 21. (υδὶ νἱά. Ι,. 
Βοβ.) 292. 24. Ῥφαῖτα. ΟἸΝ. 80. ταν: 

Υ2 

ὃ» 



Κυοφορεά. 

α Ῥραὶ. ΕΧΧΥ͂]ΙΠ]. 45. δὰ απο ἰο- 
στα Ογροιβ αὐἱάδπι διοῖοσ, απ θ πὶ 
Ἰαυάαίς Αὐο]] 19, χυνομυΐαν, ἰπαυΐξ, 
οἱ ̓ Εβραῖοι ἑρμηνεύουσι σλῆϑος σάμμογον 
ἀγρίων καὶ σαρκοφόρων (Ἰε,6 : σαρχο- 
βόρων) ϑηρίων. οἱ δὲ "Ἑλληνες λέγουσιν τὴν 
τοῦ κυνὸς ὑλακτοῦντος μυΐαν. ὅ.ο1]. 8εγ]- 
θὲ αυοαια χονομυΐα, αἱ Ἰερεηάστα 
ῬΡυΐας Ηΐεγου. δὰ Ῥβ. ΟἿ. 80. αἵ 
ΟἸΏΏΘ ΓΩΪΙΒΟΔΤΌΣΗ β6Π08 1η 61] ΔΓΕ, 

ὁ Νιᾶς 5. χοινομυΐα. ΗΘβγοῖ. χυνομυΐα, 
ἀναιδὴς καὶ ἰταμὴ καὶ Φρασεῖα. τοιαῦτα 
γὰρ τὰ ζῶα ὁ χύων καὶ ἡ κυνομυΐα, Β6ὰ 
Ῥοδυι καὶ ἡ μυΐα, αἱ Ἰερεπάυτι ο6Π- 
βεηΐϊ ϑοβγονε δ 1π ποῖ. εἰ Βοοδδσ- 
ἴὰ9 Ηΐογοσ. ΒΡ, 1. Δ}. ΠΠ. ο. δ6. νῬ. 
680. εἰ Ρ. 11. 10. Ι΄. ς. 15. Ρ.. 
1552. γιά Ηδδγοβίυμῃ ἴῃ χυναμυΐα. 
Οοηξ ΡΒΠοΏρ ἀς γι. Μοι. Τ᾿. Π. 
Ρ. 105. (πόῤῥωδεν μετὰ ῥοίξου χκαϑάσερ 

ς βέλος εἰσακοντίζεται.) εἰ Βομέγεν. δα 
Ἐχοά. 1.1]. Ρ. 879. πες ποὴ ὅ.ῃδῦ- 
ἔεηθεῦς. δὰ Εχοά. 11]. 41. ἂς. 
ΜιΙοβδδ]8 δυρρίθηι. ρ. 1958. Β66. 

ΚΥΟΦΟΡΕΊΏ, ἤακίμηι ρεδίο, ργαρ- 
παηδ διιῃι, ἈΪΠΟ χυοφοροῦσα ματί. ἔζτα. 
Ῥ»γαρπαης, ργαυϊάα. χγρᾳδν ἔστω. 

»ίεπα. (Ομεὶ. ΧΙ. ὅ. ἐν γαστρὶ τῆς κυο- 
φορούσης, ἰῺ αἴοτο στανϊάερο. [,6χ. (γ- 
Υ1}}} ΜΗ, Βγθιμ. χυοφορούσης, ἐγχυμο- 

ἃ νούσης. δι ϑιΔη ἘΠ νυ τ χυοφορία ἸορΊταΣ 
δρυὰ ΟἸοιηθηῖ. Αἷοχ. (Οοδοσί. δὰ 
Οσεπῖ, Ρ.9.1. 

ΦΚΥΟΦΟΡΓΑ, ζσξιδ ἐπ μέεγο ρ68- 
ἑαϊδο, οοποερίϊο. 4 Μδρολρ. ΧΥ͂. 6. 
ΧΥΙῚ. 7. 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΝΟΣ, ομρνεβοίπεισ. 
ΣΟ ΤῚΝ Ρίατ, οεάγαέα, οεάγίπα οαρ- 

“ὦ. Ἔσεοι. ΧΧΥΊΙ. 94. κυπαρίσσινα 
ξύλα, συ Γοββίῃα Ἰΐστια.--- »ὲη- 

ὁ δμεο, ἴζδτα οἷἴδμηι. 1 Ἀδρ. ΝΊ. 29. 
ὉὈῚ νἱάρπάπ5 Ἰλαιπῖυ8. Νοῖ. 11]. 
17. 

ΚΥΠΑΙΡΙΣΣΟΣ, ὀμργέδδιδ. γ.γ}; 

οεάγια. 700. ΧΙν, 13. υδὶ τεϊίᾳαί 
Ἰηἴξ, ὡς κέδρος μαδηξ, ἰρδίθ ὅὉδοὶ]. 
-Θα, Βοηι. ΕΖ. ΧΧΥΤΠΙ. ὅ. ΧΧΧΙ. 8. 
ϑ. -- ΟἽ, αδὲε5. ἃ Ἀερ. ΧΙΧ, 938. 

Ιπο. εἴ ΧΧ Ιε6. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 94. 
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ΧΙ. 19. ἴης. Ῥραΐμι; ΟἸ11]. 17. Τς. 
ν 860. οοἄ, Χ, Ιονιι. ΧΙΝ, 4. χυπάρια- 
σὸν  υτἱ ΗοἸτοσδβὶιβ σϑοῖδ Ἰοσροπάδυιτα 
ορηβες χυχαρίσσινον. ---- Γ  ὀγιέα, 

αΥδον ΟρτεεδῸ δὶπιξίς. (αι. 1. 16. 
γιά εὐ ϑίγαο. ΧΧΙΥ. 4.1, 11. 

ΚΥΠΡΙΑΧΗΣ, Ονρτὲ ρμγαζεο- 
ἐμ5. 4. Μδος. ΧΙ]. 2. 

ΚΥΠΡΙΖΩ, ρεγηιέδο, ἥογεο, «ἃ 
Κύσρις, ἔξεπεδ, Ῥ6Υ ἀυδτα ΟπΠ18 ὅΣῈΧ- 
χταϊπδηΐ, βογεπέ εἴ ῥγοραραπέξωυγ. 
Γυοτεῖ. δα Ψεοηογοῖι 1.Ρ. 1. ν. 8.: 
Τιδὲ σμαυες Ιχεάαϊα ἐεϊίμα σισπηιεέξε 

ἤοτεε. ὙΤΊΡΌ» "τα φγῶπα. ΑἹ. δι. 

11.18. αἱ ἄμπελοι κυκρίξουσαι (ἔτατλοο- 
ἔατί, τιδὶθ χυσρίζουσ!), νἱῖδ5 ἤογθιῖθα. 
Ηδογοβίυδ, δυϊάδε εἱ [,εχ. ΟΥτ}}}1 
ΜΗ, Βγει. χυσρίζουσαι (ϑυ 1485 Ἰ18]6 
χυπσριάζουσα!), ἀνλοῦσαι. ΥἹάδ εξ ν.-. 
15. Ποάαποζωμα νογῦυχ μος, Ὡο- 
(Δία Κιβίοχο δὴ ϑυϊάδχωη, αὶ Ὠουασο. 
χύσρις, αυοα ῥγεοῖου 8118 εἰίδι ἤοτ νη 
εἰσηϊῆοαί, Ἐπρίαϊυς δὰ Οανγεβ. 
Ῥ. 327. οα. 481], ὄμφαχες κἱ τὸ ἄνθος 
ἣ τὴν χύπριν μεταβάλλουσαι. ποῖα 16- 
οὔπὸ ΤΟὔϑεσγαὶ ϑορίηριϑ δὰ Ἐ1- 
βυοδίυσα. Α χυκρίζω διΐοπι ἀεδβοδῃ- 
ἄϊς χυπρισμὸς, αυοα ᾿ἀεα ἥογεπι 
ποίαῖ. για εὐπάσπι Επυδίδι τυχα 
δὰ Π. Ρ΄, Ρ. 1095. 94. 

ΚΥΠΡΙΝΟΣ, ογρτγίπμς. ἼἼ, α΄ - 

Ῥγισ, φέπιιδ αγδογτὶΣ οὐοταίς. ΑἹ. 
(δηῖ. 1. 18. 

ΚΥΠΡΙΣΜΟῚΣ, εβήογεπέϊα, ρεγυηῖ- 
παίϊο, ἢος. Ὑ]2Ό» "να »γίπια. (τι. 

ΨΙΠ. 19. υὲ θη χυκρισμὸς εϑὲ 
ῬΡοῦυβ ποῶμδ, 6 ᾳμὸ εγιπηῖῖὲ 77ος. 
Οοπῆ. 5. ν. χυπρίζω. 
ΚΥΠΡΟΣ, ουργμς, αγδον οὐοταΐα. 

ἽἼ55. ἰάοια, ὕδηῖ. ἱ. 18. 

ΚΥΊΙΤΩ, ἑμποῖθο "6, ῬΓΌΜΙΣ δίέτη, 
ἐποιγυο 16. ὉΓῚ» ῬΓΟΘίΕΥΝΟ πεε. 1 

Ἐερ. ΧΥΠΙ. 44. ἔχνψεν ἐπὶ τὴν γῆν, 
ἱποϊπαραῖ 86 ἴῃ ἴοσσαι. γυ]ραῖ. 
Ῥγόμες ἐπ ἐέτταπι. ---- ὈΝΕΧΟΤῚ ἘΠΙΡΒ. 

λιρεῖο, ἀεργώνο. ϑγτωτα. [ε8. ΧΡ. 
12. χύψει ---- ἽΔΌ. φγοοσιπεῦο. 7685. 

ΧΙΊΥ͂Ι. 6. -- πρ υδγέϊοεηι ἱποίξπο. 

θη 
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Κυρεία. 

« Ὅεῃ. ΧΙΙΠΠΙ. 28. κύψαντες προσεκύνη- 
σαν αὑτῷ, ἱποϊῥπαπίες τε διάογα 
1Πυτὸ. ὙΙάο εἰ Εχοά, ΠΥ. 31. ΧΙ], 
97. 1 ὅδτα. ΧΧΊΥΝ, 9. ἔχυψε Δαβὶδ 
δαὶ σρόσωνξον αὑτοῦ, ἑποϊδηαδαΐ δὲ ανϊὰ 
1πι ἐδοίοτα βυδ. Υιάθ δὲ 1 ϑδχη. 
ΧΧΥΙΙ]. 14. 1 Βερ. 1. 831. 9 Ραν. 
Χχ. 19.--ο-ττῷ, λιηπις. ΦοΌ. ΧΧΊ]. 

20. -..- ΓΤ» ἑπουτῦο πιε. ἴρα. 1,1. 

238. Ααἀάε ἴης. ΡΒ. ΧΧΧΙΨ, 14. οἱ 
ὃ Ῥχου. 11. 18. -.-- Πφ» Ιάεπι. Ῥβ, 

ΙΧ. 88. 168. 11. 9. ΑἸ. ΡΕ. ΧΧΧΙΨ, 
17.--- τ γῦ, ἀἰεἰεπιάο. α ϑατη. ΧῚΙ, 
10. ἔχυψε βοο. οοά, ΑἸεχ. 1,δοΐϊο 
δρθο δδῖ δρεγία νἱείοϑα, ΘΌ7118 Ιοοο 
δι ὄχρυψε δυΐ ἔχοψε, δυξ Δ1ἀ αὐἱάὰ.. 
ἰεπεπάπτη 5811, δαυίάεπι ἴρποσο. 
Βασυς. 11. 18. ὃ βαδίζε; κύπτον καὶ 
ἀσϑενοῦν, ᾳμοά ἱποραϊξ ἀερηϊαέμηι οἱ 

ς ἰπβττημτα, [π66 ἀρυὰ Ηεδγοβίθμαι: 
κύπτον (ψυῖξο ΓΠΛΆΪΘ χυστὸν), ταπεινού- 
μενον. Ἰάρτα; χύπτι;, χάμστει, ἑαυτὸν 
χλίνει. 

. ΚΕΥΡΕΙ͂Α, (ΡῈ ΒΥΠΟΟρθη ΚῸ 
κυριεία) εἴ ϑεταεὶ χυρία, ἀοπιέπαίίο, (ο- 
γεπέῶηε, μοίεείας, ροέεπίϊα. "Ὁ 

ἀονέπίε, Ὠ δΔη. ΧΙ. 8. κυριεύσει χυ- 
ρβείας αολλῆς (βυραυάίοηάυτα νἱάδεις 
μετὰ), ἀοταϊπα το οὕ Ῥοίεείαϊς 

ἃ ταῦ τα. [ριά. ν. δ. χυρνύσει κυρεΐαν 
πολλὴν (Βεῖα δ ᾽η6] ρου γι6- 
ἴΓ χατὰ), ἀοιηϊμδθϊτιν ροέεϑίαἑε 
τῃ 1]. -- Ὁ ᾿πδηϊς, ΠΤ 4η. ΧΙ. 4. 
.-- ΠΟ Ὸ Ῥαγῖ. ἔωτω. 168. ΧΙ; 10. 

κύριος μετὰ ἰσχύος ἔζχισαι, καὶ ὁ βρα- 
χίων μετὰ κυρίας, ἀογαϊηυβ οὔχτὰ το- 
Ῥογα νϑηϊῖ, οἱ Ὀυδοξιί τη οὕτα »οίεη.- 
ἔα. Ἐογίδβεα Ἰδροζυπί πο. Ηό- 

5 γΥΟΒτδ: χυρίας, τῆς κατὰ φύσιν ὑπαρ- 
ε χούσης δινάμεως. 816 οἱ Σ υϑς Ογτίῆι 
ΜΒ. Βτέτα. οἱ δϑυϊίάδε: χυρία, ἡ κατὰ 
φύσιν ὑπάρχουσα δύναμως. ---- Ἰϑ)ῷ 

Οβαὶά. Ῥδη. ΓΨ. 19. ἡ κυρεία σου εἷς 
τὰ πέρατα τῆς γῆς, ἀοπιέπέμπι ταυτα ἰπ 
ἤηηοϑ ἔδεσε. Ψὶά6 οεἐ ἤδη. ΥἹ. 96. 
Ὦγας. ν. 6. ἔχοντα πάσης σαρκὸς κυ- 
ρείαν, ΒαΑθετζθτῃ οὐατβ ΟΔΥθ 8. ἴῃ 
ΟΠ 4 ΘΠ ΓΘ Π 8 ἐπιρεγίμηε. 5185 : 
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κυρεία, ἡ ἑἐξουοία. 1 Μαοο. ΨΊΠΙ. 94. 
ἘΠῚ χυροία ἀἰδέοπεπι 5δδὰ ἑρδάπι τορίο- 
πεῆς ἐριρετγτίο αἰδοι7ες δμδ)εοίαπι ἀ6- 
Ὠοΐδί. ψοσθα βυηῖ: ἢ «ἄσι τοῖς συμ-- 
μάχοις αὐτῶν ἐν «άσῃ κυρείῳ αὐτῶν. 
ψυϊμ. αὐὐ ονιπίδει δοοϊὲδ ξογαπι ἐπ 
οἴππὶ οοηιέπαίίοηε δογ πὶ. ᾿ 

ΚΥΡΥ͂Α, ἀοιείπα. ΓΝ} ἰάθτῃ. 1 
Βερ. ΧΥ͂ΙΙ. 17. -- ΓΙᾺ» ἤετα. 

ὅεῃ. ΧΥῚ. 4. 8. 9. 2 Βερ. Υ͂. 8. 
1.8. ΧΧΙ͂Ρ. 9. 2.» απρισία, τε- 

εἶπα, ϑγτωτα. δογοω. ΧΙΠ. 18. 
ΚΥΡΙΕΥΏ, αἀοπιπογ, υἱπι Ἔζέγοεο. 

ἡ» ἀοπνιδ. Ααυ. (006. 11Π],11. 

Ὡς, Ῥε. ΧΙ. ὅ. -το ΓΤ)» αυριεία, 
τερίπα. Ααηυ. Ψετεῖα. Χ11]. 18. τῇ 
χυρμυοῦσῃ. --- ν, δέπιεπ. Νυτηον, 

ΧΧΙΝ. 7. κυριεύσει ξϑνῶν «Ὄλλῶν. Ὗ1- 
ἀεδηζησ χη ἱῃιὶ ΥἹ Ἰερῖθθε : Τγοῖ- 

βΕΏΪΟ γετῸ [5.2 ΓΤ Ὁ. --- 75: 
ὐΥ ἢ , Καὶ οἱ ΗΙΡ᾿. ροεεδο, ροδ- 

δἰάοπάμηι ὅ(ο. Ἐχοᾶ. ΧΥ͂. 0. 76γ. 
ΧΧΧ. δ. .--. δ. σε. 11. 16. 

οβ. ΧΙ]. 9.2 Ῥανὺ. ΧΧ, 6. σὺ χυριεύ- 
ως πασῶν τῶν βασιλειῶν, τὰ ἀοχηϊ Πατ]5 
οὐλΠἶραΒ τερπΐβ, --- ΣΝ Ὁ» φοἰρίο. 

Νυπι. ΧΧΙ. 18. ἐν τῷ κυριεῦσαι αὐτῶν. 
ϑομασέβηθοσχίυβ δά ἢ. 1. σομ]οϊξ, 

οι Ἰορίωο Κα γῴΟ, υἷα σΦῸ 
ΒέῈρεῈ τεδάυπι χυρσύον, πες ἤρυτγα 
᾿δασασιιτα τηυϊζυτα Δρυάϊ, ϑδοά 
[οσίδββα βοὶ ρίοθδση ὧδ δοεβέγο Θχρ]!- 
οδηΐθβ ᾿ἴρεγα γεγο γ Ώζ.----ἰ » ἐχῖδο. 

168. ΧΙΝ. 4. --- 5}, οὐγάπι γαοῖο. 

4 Ῥαν. ΧΙΝ. 7. ἐν ᾧ τῆς γῆς κυριεύο- 
μεν. ἴὰὰ ΑἸοχ. ὑδπί. Α]ά. οἵ ὑδαυςΐβ8 
τηυίδ 8 (ΟΡ). ΥἹάδηΐζαΣ νοῦρα 
ἢδες 6888 ἰΏςϑγ [π|. χυΐ Βαροῖ ἐν ᾧ 
τῆς γῆς κυρεύσομεν. (οὐ. γαῖ. ΒαΡεῖ: 
ἐνώπιον τῆς γῆς κυριεύσομεν. Αδσοοια- 
τηοάδίο δὰ ἰοχίυτ Ηθῦσ. ΓΟΧΧ 5οτὶ- 
ῬεγῈ ἀδρυίϊδδοης ἐν ᾧ ἡ γῇ ἐνώπιον 
ἡμῶν, αἴ ͵ δτα τοοῖο ορβαγνανὶξ ἵ,. Βο58. 
Ομίογυμι τοοῖΐθ ΟΡ ὙΟΡΡΟΓΌΙΙ 
Βθηϑισι ἜΧρτθδας ΨΌ ραίυ8: ἄοπεο 
α δε ὲδ φμῖοία διιπὶ οηρεία, Ἦ. ε. ἄοπες 

Υ 9. 
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Κύριος. 

οπεπία ἐγαπὲ Ῥαοαία εἰ ἐγαπηυΐϊία. -- 

2 ἼΡ5» ἐπ πιεάϊο. Ἑχοᾶ, ΨΠΠ. 39: 

Τάθεσε νοστιαγυηΐ.-- 7. 1 Βορ. ΙΧ. 

28. κυριεύοντες ἐν τῷ λαῷ, ἀοταϊπδηξεοθ 
Ῥορυΐο. ἴ686. ΧΙΥ͂. 2. -- η.. 965. 

11. 831. οὗ κυριευϑησόμεϑα, πο ἀοηθνὶ» 
Μ7} 1ῃ. ὯΟΒ ραξέθηηεν". «τ. ον ΟΒια]ά. 

Ὅλη. 11. 89. 1Π1|. 28. οὐκ ἐκυρίευσε τὺ 
πῦρ τοῦ σώματος αὐτῶν, ἢ Ϊῃ 
δοζυπι ΟΟΥΡοΤα υὴε ἰρηΐβ λαδιέξι 
δ. ]. 234. ἕως οὗ ἐχυρίευσαν αὐτῶν 
οἱ λίοντες, αϑαποάμπηι υἱὲ ἐσ ετ εν δέ 
ἴῃ 1Π08 Ἰδοπαθ. --- νῦν, ἀοπεϊπαίον. 

λδηῃ. ΤΙ. 99. 990. ἡ. 25. Ῥχαῖογοα 
Ἰερίταν 168. Ὶ]Ϊ. 18. ἀρυὰ ϑ'γιωῃι. 
ΤμΒοοά. εἰ ΓΧΧ,, υἱοὶ ὨΪΉ1] οἱ τθρβοι- 
ἀες 'π τεχί Ηδργαῖοο, εἰ κυριεύσει 
ΘΧΡ Ἰσβτίοη 8 οδυβα δα ἀϊξασα νἱάθ- 
ἴΓ : πίϑὶ ἔοσίδϑϑε 10] τῷ ἡ δὲ Το- 

βροηάεί, ῥγο αυοὸ Ἰορεσιης Ἂν 

φιξ ἀουκπαίμγ. Ψιάδ ατοαια .[05. 
ΧΧΊΨΝ. 38. υδἱ ἐψγαππίάεια ἐκογοοτα 
ποίδί, ἃς δυϊς νοοὶ π|ἢ1] ἴῃ ἰσχία 
Ηδεῦν. τεβροπᾶοί. 1 Μαος. Χ. 76. 
ἐκυρίευσεν ᾿Ιἴόσπης, ροίξἑει6 6δὲ 8. οδὲῥε 
πμιὲ ϑόορρεῃ. Αἀάβ Ψυά!ἢ. ΙΧ, 18, 
ὉΔῚ κυριεύειν Εἴϊατα Θσομραγε 8. μοί τὶ 
ποίδί. 

ΚΥΡΙΟΣ, δά]εςξ. γαΐμβ, δαποίξμξ. 
1 Μδος. 111. 30. ὃ ἐὰν «ροσϑῶσιν' ἢ 
ἀφέλωσιν, ἔσται; χύρια, ᾳαεοουηαυς δὰ- 
ἀἰάενριπίζ νοὶ ἀδιλθοσιηξ, ταί: οσμηΐ. 
ϑυ 65: χύριος,. κυρίως ὁ κεχριμένος καὶ 
βέβαιος. 

ΚΥΡΙΟΣ, δυρεῖ, ἀσπιπειδ, ἔόγω, 
80 ἀς Πθο εἴ Βοιρίηΐριδ ῥσοζηΐϊβουθ 
ἀϑυγραΐυγ. ἘΠῚ ἀοπιο. 1 ϑδχη. 

ΧΥῚΙ. 89. Ἐοχία Ἰερετυπέ 11Ν. 
-- ἡ τὸ εἴ 1 ῥ]υγ. ὩΣ ἽΝ: ὅκῃ. 

ΧΨΊΠΙΠ. 12. ὁ δὲ κύριός μου πρεσβύτερος, 
ἀομιίηυβ δυΐθπι τη 6 18 ὈΓΟΥΘΟΊΟΥΙ 
εοἰαΐθ. ὅδῃθβ. ΧΙΧ. 2. ἰδοὺ χύριοι, ἐκ- 
κλίνατε εἰς τὸν οἶκον τυῦ παιδὸς ὑμῶν, 
606 ἀοιῃϊηὶ, αἀϊνογζα ἰπ οηυγα 
ΒΟΙΥῚ γοβῖτι. Ἔπ68. ΧΙ,11. 10. οὐχὶ 
χύριι, πεουϊίαυδηλ ἀοιηϊπθ. (θη 68. 
ΧΙ.11. 88. 1 ὅδ. ΧΧΙ͂Ν. 0. κύριε 
βασιλεῦ, ἀοταϊηθ ΓΕΧ. --- δἼΝ» Αἀο- 

3942 Εύριος. 

καὶ, ϑις σοἷῖ [δο ἐτϊϊναϊϊπεθ. απ. 
ΧΨΥΤΙ]. 3.47. Ἐχοά. [Υ͂. 10. Ν. "22. 
οἱ ἰἸΠΌΣ βεορίι 8. - Αὐἀδὲ ϑγυησι. 8. Καὶ 
ΧΧΙ. 84. δὲ κυρίῳ οεῖ ἐπ δοπόγθη 
Ἰεὶ, αὶ εἷε σ]οτίεε οἷπιδ τωομπυϊηθη- 
ἴση. --- ΓΟ Ὅτ 1 Βορ. ΤΙ. 36. 

166. ΧΧΥΤΠ. 16. 1Χ1- 1. σέτεπι. 
11. 448. --- ὃν» εως 7οτίἑε. Νυτα. 

ΧΧΠΙ. 8. 708. 1]. 10. 20». Ψ1Π. 
8. “-ἶςῳἌ ΠΝ» δἴτιρ,. ἤει. ΨΦοὈ. 1. 

4. ΤΡ. 9. 17. Μὰ 17. -- πϑτῦν» 
μἷαγ. ἰάοτα. Θει. ΧΧΙ. 2. 6. Εχοὰ, 
ΠῚ. 4. ΧΠΙ. 19. οἕ δἰ] ββορῖυβ. --- ας 
Υν ἐεγγα. Νυ. Χ ΧΙ]. 13. ὅθῃ- 

βυπι ΘΧρτθββοσυπί: ταΐθδὶ ετίτα ογϑηί 
ἃ Τορὸ Μοβδβιίδσαια. “-- “ὭΣ Ῥςε. 

ἸΧΥΠΙ. δ. Νοη Ἰερότγυπε ΣῊΝ δὶμθ 
- 

“» αἵ σΔΡρεῖϊυα ἴθ σις. 5. Ρ. 638. 
Ἑοπ͵οοϊξ, 86 ᾿τερρ." ἢ ϑξεραε σλεονά- 
ζει, ν. ς. Ῥτον. ΙΧ. ὅ. Ηοε. ΧΙἼΠ]. 
9. --- ΝᾺ εἴ ἴῃ ῥἷαν. ὩΣ γ)3: σεπ. 

ΧΙΙΧ. 28. κύριοι τοξευμάτων, αοητῖπὲὶ 
δαριίαγμπι, Ἦ. 6. δαρίατί,. Ἐχοὰ" ἃ 

᾿ΧΧΊΤΙ], 8. ὁ χύριος τῆς οἰκίας, ἀονιδπεΣ 
ἄοπιμδ, Ἦ: 6. ραΐεγ ζανιδαα. Μιὰς 
εὲ Ψψυὰ. ΧΙΧ. 12. 28. οἵ σΟπέεν 
Μαραὶ ΧΙΠ. 835. οἐ δα ἢ. }. ἡΨοϊδητα 
Ῥ. 580. Αἀα6 πο. Οεη. ΧΣΧΥΊΠ. 
46. υδὶ νια.. Μοπιίίαποοηίια. ---- 
ὃν» "πατέμε, [69. ΕΝ. δ. --- δη 1, 

οὐγό. 32ο0. ΧΙ͂Χ. 49Φ. ἸΤιροταπὶ 
γ}}}), αὖ οπιπὲροίεπέο, Ἰοοο ΥΩ) ἋΣ» τυς Ὁ ὡς 
εἶο οἄγπε πιξα. -- 2» λέγ. σδπ. ὶὶ 

ΧΧΥΤΙ. 499. 87. --- ΜῈ» ἕρδε. 
Ὠουΐος. ΧΧΧΙΣ 4. .-- Ἢ δβῖχ. 
διη. Ῥγονοῦῦ. ΧΧΙΨΝ. 7. ὙΓΠ Ἢ»: ΟΣ 

δεμηε, σεύμα χυρίυ. αδσεξο ᾿εθς 
νεσῦα ογίδ νἱἀθπεον εχ ἡγγῖσν νεϊιεὶ 

Βοῦ  η σοΡ ΠΟ ῬΣῸ ΠῚ ἊΝ Ἔν 

Μα]]ὲτὰ εχ Μη 58. --- Ἢ Ῥβαῖγη. 

ΠΧΧΝῚΊΙ]. 18. χύριε ῥῦσαι ἡμᾶς. 
Τιερομλάυτῃ καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς. Ἡππς 
δύσόζεπι ροηυϊ, πἰδὶ δἀτηράντα ἔπ] - 
ΟΣ, τόθ Ὀσανὶζου βου ΘΠ χε ὕὑσὸ 
κύριε. Νὰ οσΣ χαὶ ἔβοϊῃπι ῥγίταιπι 
χε, ἀοἰπήρ, οὐπὶ 1ἃ ἱπίορτο βοῦρεγο- 



Κύριος. 

" (τ, πύρα. ΞῸ ὌΠ» δόξεν. ασηρα. 

-ἈΧΈΝΤΙΙ 95. δὲς; Β. [10]. δα; ἬἌοηι. 
κύριο. (υ͵υθ ἰοοὺ 'ἴπ Οοά. 127. 
᾿Ἡοΐ. Αγυ1]. πόρεν ἰιυἱραίευν. Ηοὶ- 
τηθαῖο 'ἰσρονάτίπο. νἹ ἀθθπς ἐχυρὸν, 56 
πααιχιΓ ρμαΐτεις. γιὰ. ΑἸΒΟΣὶ οἃ 
ἩΦΥΟΆ. ἜΝ, γ. - ἣν "αλ, ΒΟΙΏΘἢ 

θεῖ ἢ . Ῥῳ ΤΧΥ͂ΙΙ. 4. 90. 
ΧΟΗΠ. 7. 12. “δ ᾿δΠριὶ. -- τὴν 

τάεαι Τεΐ ῥτορτγίυμα. Οεη. ΧΙ, δ. 
ὃ Ἐχοήΐ. 111. 4, Τ,οτῖς. ΓΧ, 4. οἱ δἰἴοὶ 
ββδ οἱ δοῖη6. Αἀάᾶο Ῥεαΐσω, ΧΧΧΥ͂Ι. 
32. «αρὼ κχυρίυ. Ψαυϊραίυβ, αυ 
νεγεϊ: Ἄξος Τροπιῦπιηι, Ἰερίβθα νἱ- 
“εειν «αρὰ κυρίῳ, Ὧοπ 86118 δρίρ. 
γταιη, σεθηδβ. ΧΧΊΥ. 31. δὶ ρῥγο- 
ΒΑΡ ΟΣ ἀυχ δϑὲ -χυῤίου, αἱ 
οΡβεγναν ΤτομοἸθηθυτρίας, ΠΒΤΩ 
Ῥοϑίγοιμβα βυ]]θε5 ἀντ ]βεβ αγϑηξ ἴῃ 
οοα. οἱ δυοίον Ὠοΐεβ ἐδιγθη ἀΐνεσ- 

ς σαυτῇ πὰ ΔΡ ΑαυϊκΑ ποΐδσο νοϊδβαί. 
δεσυμπάυτη ϑοδδν θη ρογρίυτα οἰίδσῃ 
ἀρυὰ Ααυΐαπι Ἰερειάυτι εβέ χυρίου. 
-- Γὺ οἱ Ἅ ὁυποῦπι. Ἐχ, ΧΥῚΙ. 

16. τ᾿ γηΐν Ἴ υεγδμηι “ελουα. 

1 Ἤορ. {. 6. 2 Ῥαγ. ΧΠΠ. 4. 
Τὴ αἰτοαῦς Ιοοο ΓΤ) ἀρὰ; Ογασμ- 

ἔμπα αἰυίπεοι, ἃς ᾿χύφνος Τρετς γα. 
ομῖα εἀδπίοπι ποῖαι, ΑἀΔᾶδ Ἰμοοῦ. 
4, ἥἕδτα, ΧΙ]. 9. υδὶ ἔοντηιῖα Ηοῦτ. 

ἃ νιαπάαία, ρμγαςερία αἰυέπα ποιαῖ, 
πᾶς δρρατεῖ, ἤδυπι νοὶ χύριον Ββαυὰ 
ΤΑΤῸ (6 τεϊϊψίομα α Πδο Ζυ(εἷδ σα- 
ψεϊδῦα, 8. Ῥγεεοερίῖβ εἴ τα δ[18 ἴῃ 
68 Ῥτοροῖϊες Δ ὨσοσΊ. Οοπέ, ἱρ. ν. 
10. -α"Ὁ τ οεμα. ὅοα. ΙΧ. 38. 

ϑες. - δὲ τρδτρίπου οο. ΝΙαοίδπί 
εἰ Οὐἱβ!, κύριος, Ἀ. 6. Τλδιις. ΡῈ «7οειω- 
ἀπ, (011, ν. 9. οἱ 10. εἱ (δξ. ΝΙΟΘΡΆ. 
ςαρ. ΧΙ. 21. Ῥευρεγϑσω. ἴδαιθ 

ε ϑεταϊεσταβ Αρρας: Ρ. 8065. κύριος ὕτὸ 
δἰοκδείαδίε ΟΠ τι βδηϊ οσυλυθάδτιῃ ᾿δ- 
Ὀυϊ! -- ΝΡ Οβδὶά. ἐπι πμπῃ ἢ δι. 

1. 47. ΓΝ. 17. 21. Υ. 93. -.--. ἪΝ 

δ, αὐλμο πὸπ. Ῥσογεῦ. Ψ1Π|. 26. 

δ ὐρμι ἴοτίε ὙΠῸ ἃ γαὶ μοί 

Υτ4 
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οπΝροίοηςΣ 

Κυρίως. 

16. δες. ΑἸὰ. 8.6 ἴοοο κύριος Α]1ὶ 
ΤΕΟΙΌΒ Βαρθης λαός. (ὐεχίδ ἴοοο 
κύριος εὖ σὺ βοτϊειάστα αΐκθεῖ : χὐ- 
Ειός δου εἶμί. Ἴην, τίρεε. [ε8. ΧΥ͂ΤΙ. 
10. ϑεσπιο 15] οϑὲ ἄς [)6ο, αυΐ γκ- 
»έδ ἀἰοϊζυν ΟΡ ρμοίεπε αεαίδδιηι, φιοά 
»ταξίαί, ἀυδῖὰ ποὔομοτω αυοαθδ 
ΥΟΧ χύριος ἸηνοἸν], --- .., πιαρπῶε: 

τ, πεαρέείεγ. 9 Ῥατ. ΧΥ͂. ὅ. --- νῷ, 

ἱροίεπε, εἰ βοίοπε. “οΌ, Ὑ]Ι. 4. 
14. ΧΠῚ]. 8. ΧΧΙΝ. 1. --ο οὐδ» 

ἀονεϊπαίον. Ὦδιι, ΤΆ. 14. ὅ::. ΤΠ. 
7. ἠβήοχο, γραΐογ. ᾿ΐὰ ΨυϊρκΌια. Ῥοε- 
ταϊδλῖ απὸ εἰ ρτϊβορίίοσεσπι βεσίθα ὁ 
οὐδ οπία. Οοηξ. ν. 8. δῖν. ΧΥ͂, 9. ὅτι 
οὗ «αῤὰ κυρίου ἀπεστάλη Ἔν τὰ Ἐο 
νογίυηξ : αἀποῃίδτ ΠΟΣῚ 
εϑὲ δά ἱργορυη. θα υλβ] θυ 
πυρίου δὰ σοφίαν τεΐξττα, αἱ κύριος Φὸ- 
φίας εἴϊ, φωὶ λαδεὶ φαρίοπέϊαπι οἴ εα 
ἐπείτιιοίεια ἐεί. ϑιὶς εἴίατι ἴῃ δθᾳ. ὁ 
κύριος διῦθ εὐοδώσει, αὶ ϑγτιδ : εἰ 
φις ἀονπαξιν ἐπ ἰἶα. ΤΌΡ. 11. 11. 
ἀσίστελλε τοῖς κυρίοις, ὉΒῚ κύριω γε ἃ 
επίοτες τοἀὰὶ Οεγία ἰΐὰ" 
ΓῺ βυταΐξας σον. ΧΧ, 14. 

᾿ ΕΥ̓́ΡΙΟΣ ΚΥῬΊΟΣ,᾿ ἀοπείπες ὅ0- 

"πϊπιω. ΓΟ ὙΤεδ- θομι. ΠΠ. 94. 

ΙΧ. 46. οἱ αἰδὲ: ΒΈΒΡΪΠ8. --- ΓΟ. 

ὟΝ: ῬΩΟΊ ΧΥ͂ΤΙΤΙ. 22. ἜΤΙ 20. 

ΟΧΙ, 8. 
ΑΔΩΝΑΊ ΕΥ̓ῬΙΟΣ, ΑΔοναὶ »- 

ηῆπιιδ. ΓΠΓῸ ΣΝ Εσθοβ. Υ. δ. 

ΡΠ. 8. 11, εἰ αἰϊθὶ ϑαιρῖπε. --- τ τε ἑ 

Ἔχε. ΧΧΥ. 17. 
ΚΥΡΙΟΣ Ὃ ΘΕΟΣ, ᾿ονιέπε 

ει. ΓΟ 2ἼΝ- 1ε5. ΧΧΥ͂. 8. 

Ἑσεοῖ, Ὁ. 14. Χῖν. 6. εἰ αἸϊϑὶ. 
ΚΥΡΙΟΣ ἜΜ], ἀροηιΐμες σιρη. 

γν 1. ἀοηιίπον. Ἐχοὰ. ΧΧΙ. 8. 

ΚΥῬΙΟΝ ΚΑΘΥΣΤΗΜΙ, ἀοπι- 
πμπι οοπδίϊέμο. ΓΤ Ομιοϊά, ΔΑρῆ. 

Ὁ δι. 11.38.5. ἣ 

ἘΚΥΡΓΩΣ, οεπὶ αἀμοίοτίέαίο εἰ ρο- 
ἐεσίαίε, ΠΥ 6, δἰαδέϊιέον. Το. 1. 
2. 866. Οὐρὶ]. Ὑιάδ δϑιργα 8. χυ- 



Κυριώτατος. 

ὦ δίως εἴ κυδίων. - ϑιιϊρα: κυρίως, τὸ 
ἀναγχαίως. χαὶ χυρίως καὶ τὸ ἁασλῶς 
“ταὐτὸ σημαΐνε. ΗδΕγο 8: χυρίως, 
βεβαίως, ἰφχυρῶς, ἀσφαλῶς. 

ΚΥΡΙΩΎΤΑΤΟΣ, »ιασίπιε ργαοῖ- 
ρῶς, ρνἱποιραϊϊδ, σμὲξ ργίπσιας ἰθηέϊ. 
4 ΜδςολΡ. Ἰ. 19. δυϊδ8 8. χυρίωρ" 
κυριώτατον, τὸ ἀναγχομότατον. 

ΚΥΡΟΊΏ, γαΐμηι [ποῖο, ταίμπι λαδεο, 
οὐοπήνγο. "ιαΑ γὲς ΟΒΑ)]. οὐσέποίῥο. 

δ Ὅκῃ. ΥἹ. 9. εος. οοά. ΟἸιΐς5. ἐκύρωσε. 
“-ο ΞΘ. “υτρο, δίο. ἄεω. ΧΧΠΙ. 

90. ἐχυρώϑη ὁ ἀγρὺς καὶ τὸ σπήλαιον τῷ 
᾿Αβραὰρ εἰς κεῆσιν τάφον παρὰ τῶν υἱῶν 
Χὲν, αὐαϊοίμς ὁεὲ βάμμα τὰν 1116. ουτὰ 
ϑροΐαποα ΑὈτϑίιδιῖο αἱ βρρυ]ογιτω 
δὲ Ῥτοργίστη ἃ ΟΒο 18, Εδηάστα 
ΘΟ δα Βαδοῖ αυοαιθ ἢ. ᾿, ΗΘΌΥ. 
ὩΣ γιά εἰ [εν ΧΧΥ. 80. 

Αᾳυ. σεη. ΧΧΙΠΙ]. 17. ἐχυρώϑη. ΟΕ, 
5 αἱ]. [Π|. 156. --- ΡΠ Ααυ. 

1 ὅδ. ΧΥ͂, 18. ἐχύρωσα, γαίωπι δα- 
διί. ΑἸ1υ8 οοὗοχ ὅϑγτασι, {ἰραϊς. 
ΗφσγοΝ. χυρῶ, χρατύνω, βιβαιῶ. 

ΚΥΡΤΟΙΣ, σωγυμδ, χίδδοσιδ, ρὲδ- 
δως, οοηνεσι.. Ὦ» Ἴ . 1ονῖς. 

ΧΧΙ. 19. --᾿ ΔΓ, Ῥαγί, πορὶποίειδ. 

1 ες. ΧΥ. 11.- Οοπξ, δὰ ἢ. Ἰ.ὄ ἴγ- 
αἀἴυτα ἦδ ὸ ΜΗ. ρας. 66. φιὶ ἀο- 
οὐ, χυρτοὺς ἢ. 1. ποίαγα ἱπα υἴοβ στϑ- 

ὦ γἹογ ἀτηδίαγα, αἰ] 8} ΟΠΘΓΘ αἰι881 
᾿πουγναθαπέιτ. 

ΚΥΎΨΎΟΣ γὲὶ] ΚΥ ΤΟΣ, ἰαξίμαο, 
οαὐυϊέας, οαραοίίας, ργοξμπάμαδ. ΓΛ )ΤῚ 

ΟΒδ]ά. ἀρρεοίις. ΤΗροᾶ. Πδη, ΤΥ΄. 
8. τὸ κῦτος αὐτοῦ εἰς τὰ τέρατα τῆς 
γῆς, ἰαέιαο εἷὰβ δὰ ἔἤποε ἴεσγε. 
(106 βιρτα 8. χῆτος) Μὶάθ εξ ν. 
18. Κύτος Ἦ. 1. βἰρηιῆσεαγα νἱἀεῖυσ 
αἰ μάέηδηι, αἱ Ἰάτα ομϑεγνανιξ δὰ ἢ. 

«1. ΒΟ Βαυ δη) θυβῖυθ : υπἄθ ἤθη ορὺβ 
δϑὲ δρυὰ ΗἩΙΕγΓου ταῦτ (αυΐ Παροῖ: 
Ομοά αἱ σία Τἠεοάοίἑοπεηι τὸ χύτος 
1. 6. αἰβέμαο 47.) Ῥτὸ αἰπέμαο ἰορετα 
ἐαξέμάο, αἰ ΝΟΡΙΪ 8 οομδοϊξ, αμμδῃ- 
αὐδιὴ Βα νοσα8 ἐγθαι θη βϑίσηθ Θ0ἢ- 
υπδυπίυγ. Μιὰς Ουάεπάοτρ. δὰ 
70]. (658. Β. Γ. 1. 61. εἰ Ὠγάκοη- 
Βοόγοῖ. δὰ 811. [2]. 111. 418. Οε- 
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ΜΨαΐρεῖ. σογπῖ ἐπεῖρβης. 

Κυψέλη. 

ἐδ δογνυϊέ νὸχ Εἶθῦνσ. ἐμεξενεὶ 
ἀεβοσιθοπάθ. ὅδ: δη. 11. δ." 
ΣΤ εϑὲ ἱ. ᾳ. ν. 8. ΠΣ ᾿- 

Ψψοβερᾷτιε - 
μέγιστον χίρας. ἙἘἙσάοπι ἕεγε πχοεῖο 
ΓΝ τ υἱὲ ἀδρεοίεδ, 3. ὅδιτεν. 

ΧΧΙ]. 21. ργοοεέγμς αἰοίτυν, 6ο]]. 
1 Ῥαταὶ. ΧΙ. 28. Νόοῦ ορυβ ἰαπυς 
νἱάδοιν οὑπὶ Βασι μοϊάϊζο 5ἰδίυεγα, 
θύσῃ ΠΣ} ὙΠ (0011. 1νῖ, ΙΧ. 950.) 

Ἰερμίδεδε. --- ἸΣ Σ δίγερέια. ΑἸ], ἸῬΡα. ᾿ 

ΠΧΤΝ,. 7. συνταράσσον τὸ χῦτος τῆς “)γοι- 
λάσσης, ἰατθδηδ ργοζεπάϊαίενι τΑΑ ΤΊ ε. 
ϑ0Βοὶ. δὰ ἢ. ]. χῦτος ἱπίετργείδξιις 
κοίλωμα, «“λάτος ἣ βάϑος. ϑυϊᾶδ5 : 
κῦτος, ὄγκος, χώρημα, βάϑος. Ῥαῖες 
ἱπάβ, συσὰ εοἴαπι χύτος βουϊθδξωσ, 
αυετηδατηοάυτη αυοαθθ δβεγίρϑῖε 
Ηϊετοπ. δά ἤδη. ΤΡ. 8. (οηῇ. σι:-. 
βίατα ἴῃ ΕὙΆΡΤΩ. μας. 1917. ΤΥ ΠΟΥ 
Οὔθ8. Οὐ. Ρ. 21δ. εἰ ϑορδδσ. δὰ 
Πδῃ. Ὁ. 1. 

ΞΚΥΦΩ !. ᾳ: κυφόω. γγμ λιηπέζες. 

ΤὨοοά. εἱ ΧΧ ον. ΧΧΙ]Π. 90. 
Ὁ} τῷ» λιωπες οομἰς (Ἀ. 6. τπὸ- 

ἀεείμα, ταπεινόφρων, Ὥδιι Ορροηξξιιν 
101 ΒΌρΘΓθΟ,) χύφονγα ὀφϑαλμοῖ. 5εὰ 
βἷηθ ἀυδίο [θὲ οδὲ ἰἸοροπάυχτη χυβοῦνεια 
ὀφϑαλμοὺς 6. ὀφαλμοῖς. 
ΚΥΨΕ ΛΗ, αἰύεατε ἀρμῆν, ἴξ. πεδνε-- 

διγα ἡ ιαπεπίατία. ἸἸτοῆεταβ ἱπῖδν- 
ῬΓοίδίοΣ "ποάδιδ. ΠΡ} δοεγυξεε. 

Ηαρα. 11. 17. ὅτι ἐνεβάλλετε εἰς πυ--: 
ψέλην χρϑῆς εἴχοσι σάτα, οὐτὰ ἰλλ76- 
οογβ ἴπ νας βωπιεπίαγίενι νἱρίχηϊ ὁ 
βαΐλ. 61.538. ΜΚ. ἰῃ ἜΡῚ κυψλειν 
(ἰορὲ χυψέλην), χυβέρτιον, ὃ λέγεται 
ἐγχωρίως γοβάρωον. Ῥτο υαδὲ ὕγ ὦ- 
φιεπίατγίο Ἰερῖτατ οὔδτι δρυά Ατῖο- 
[ὌΡΗ. Ῥαοα ν. 649. υδί ϑεδιοὶ. 6 
γόσα χυψέλη: ἔσει δὲ εἶδος ἀγγείου ἣ 
μάτρου δεκτιχὸν πυρῶν ἢ κριῶν. οὕτως δὲ 
εἴρηται διὰ τὸ χεκρύφϑα; αὐτοῦ τὴν ἕλην. 
ἔστι γὰρ ακοτεινόν. διαφέρει δὲ αρὸς σὴν 
κυψελίδα, ἥτις ἐσσὶν ὁ ἐν τοῖς μρὸὶ Ἡμμ 
οὗ μόνον δὲ «“λεχταὶ ἦσαν αἱ ίλα;», 
ἀλλὰ καὶ κεράμεω. διὸ λίϑῳ φησὶν αὖ- 
σὴν χλασϑῆνα. Ἐδάδιι ἔδσε ἱπᾶθ 
γαροϑῖῖε δυϊάδο πὶ χυψέλη ἐξμέδιμνος, 
8 



Κύο. 

ποῦ δὰ Ἔἐχρουυπίαν τὰ ὠτηρὰ ἀγ- 
γύκ. Ἰιδίηο χυψέλη ἀἸοῖτο σπριερα. 
Ὑιάθ ϑεδο]. Ηοσαῖ. ϑδεσυηο, ἱ. 1. 
53. 

ΚΥΏ, 1. ᾳ. χυέω, οοποὶρίο, ργαρ- 
παπε ΚΟ. ΓΥΤῚ» οοποϊρίο. ἴε5. ΧΙΙ͂Χ. 

4.. κύουσι «ὄνον, καὶ τίχτουσιν ἀνομίαν, 
οοπεὶρεμπὶ Ἰαθογετα, οἵ μαυυμπὶ ἰηΐ- 
αυϊίδίετα. ΙΔ εἴ ν. 18, --- 9}, 

ὃ ἐποαΐεεοο, οοὔο. ϑγτητωα. Ῥα. ἵ,. 6. 
ἐχύησε. --- Γ᾽ νἷυτ. ἰαοέεπξεδ. 
ϑγτηη. ὅεη. ΧΧΧΙΠ]. 15. κύουσι. 
Οομῖον ϑι᾽τησηΐβ [οχῖς. Ηθρσ, ὑ. 
1169. 

ΚΥΏΝ, ραπὶξ. Ὁ». ἰάετα, 1 ϑδσα. 

ΧΥΠ]. 43. ὡσεὶ κύων ἐγὼ εἰμ), ἴΔῃ.- 
ἀσδτὰ (8118 Ε9Ὸ δυσα, ἧι. 6. οοπέθν- 
ἐπε. 1 ϑαῃ. ΧΧΙ͂Ν. 15. ὀφίσω 
κυνὸς τιϑνηχόεος, Ῥοαῖ σπηότῃ τηοῦ- 

ε ταιτω, Β. 6. βοεί λονείπεπι ἴοπρε υἱῥε- 
“ἔπεμπε εἰ ομεηέδκε υἱγιδια ογδαίωηι. 
νιάδ εἰ 4 αι. ΙΧ. 8. ΧΥ͂Ι. 9. 
43 Ἄδρ. ΥἿΙ1. 18. Ῥε. ΧΧΙ. 17. ἐχύχ- 
λωσάν με χύνες αολλοὶ, εἰτουτηά δά. 
Τα Τὴ6 ΟΔΠ68 ταυτὶ, ἢ. 6. λογιέμε 
ἐπιριεπκίες εἰ σαπίπα πιογ σοί. ---- 
ὍΣ.» οὐπερεξ. Ῥτον. Ἶ]. 292. ὥστερ 

κύων ἐκὶ δεσμοὺς, κἰσυξ σδηΐξ δά νἱη- 
σα ἀυοίταν. Ἠεθγο. χύων ἐπὶ δεσ- 
μὰ, «αρωμία ἐπὶ τῶν ἑαυτοὺς εἰς χολά- 

ἃ σεῖς ὑπιδιδόντων, λέγεται δὲ χαὶ βοῦς ἐπὶ 
δισμά. ἴπ ποῖ δὲ ἧι. 1. οἰϊδηίζυς 
Ζεηοῦ. Ρ. 10. Ὠίορ. Ρ. 390. Βοοβαγ- 
[.8 Ηΐεγοζ. Ρ, 1. 11Ὁ. 1]. ο. δ6. Ρ. 
694. ρυΐαι, Ῥτον. 1. ς. ῥζὸ χύων 16- 
ξευάτωτι ε686 χύφων, α165 νΟΧ ποῖδέ 
οαέαείΣ βεπ;, φμα τεῖ οἱποίεδαπέεν, 
δος ἐογφμεδαμίων, ἰΐετα υἱγμηι δοεῖοε- 
ἐμη, νπιμαΐιοη οἱ ρεγπιοίοσεηι, ϑϑα οὐτὰ 
ΟΥΆΠ68 οΟὐς68 χύων ΒΑΡοδηΐ, δδαιηχυ 

ε ἰεσξίοπετα οἵ ἱπίουρσοίδ σπθαι αἰιο- 
αυς Οιαϊδουιβ, ὅγσυιβ οἵ Ασὐδρδϑ β6- 
ευϊὶ εἰπῖ, οἱ ῥγονεγθίυτα χύων ἐκὶ 
δεσμὰ α1146 εἴδη ἀ6 11118 ἀϊοαδίυγ, (6 

η Ῥγονυ. 1, 6. ΒΕΙΤΩΟ 6δξ, ἱπιηο δ γίρ, ᾿ ΠΟ, Ῥοϊίο, οὐ ' 

ἘΟΧΧ δἴδε νοὶ δἰτοσ (μεταρα 5.55) 

οὶ Ῥσὸ 2} ἰεβέζα, νεὶ βδεῃϑατα Τη8- 

Εἰα χυδῖὰ ψέσρα Ἐχρυίταοσα ροίιε- 

845 

« Αγνυὰ Ηδεγοδέτπι᾽ οἰΐδτο χυψηλαι 

οοηϊοοῦλγα Ὠοράοσ]οῖπ, αυὶ 
στη ὥσπερ κύων ΟΥΑΙ 6588 ΕΧ ἰεχ- 
ἄοπα ὡς σχῳρτῶν, οἴ ἔδης 1111 ἰοοο 
Σϑροποπάδσο 6886 δι τ γαίυβ εβί. 
Βοοθῃταΐ ]θγο ἱμ ποῖΐ8 δὰ Βοεῖιαν- 
ἴαχα Τ. 1. ν». 808. νιΙάφρηῖν ΟΧΧ᾽ 
ὍΣΩΝ 46 οαπε οαἰεπατγίο ἰμρεἰ]οχίθ86, 

Ὁ αἰ] ραπὰο ἐαγα ἀϊοΐατα ρυϊδηίοδ. 
γι άς φυοαυς, αυδ δα ἢ. 1. 74ερο- 
ΤῸΒ ἴῃ Οὔ 88. ἀϊδῃρυίαν!. 

ΚΩ΄ ΔΙΟΝ, ρδὺ σοπ  δο ΟΠ 61 ῬΤῸ 

εοὔο- , 

κωΐδιον, ρεϊὲδ ουἷς, ρεΐδε υἱϊίοδα, εἰγα- αὶ 
ξυένηε ἰαμέμηι. την, πιϊδείίε. (Ἐπὶ 

Ἠΐς ποιλθη Ὀ᾽ϑοῖηε ΗΘ ΒΟ  γτη 18.) 
Νοῖῆ. ΠΙ. 15. εἰς τὸ τεῖχος κολημβή- 
ϑρας τῶν χωδίων, ἰῃ ΤΑΌΤΟΤΑ Ὀ ΒΟ Πε5 
ῬΕ] ]υτΩ. 5:πη6 ἀυθῖο ἱπ ορίπίομο 
ὙΘΥΒΑΡΑΠΙΌΣ, 0.908 ἔι11886 Πὰς Ὀ ΒΟ Π8 
δά ἱαναηδβ ονδ δηΐθ ἰοηβυγδπα, υἷ 
εχ δα ἀϊο χουρᾷ ᾿πσυ]επίοσ δρραγοῖ, 
υὐ δίδθο γομὁῃ"» ἄς ἐπιριςδδίοπε ουΐμηι 

Θχρ]ἱοδνοσίηξ. Μιομδδ]ῖθ ἰῃ ϑαρρὶ. 
Ῥ- 3828. νοοθι Ηδξεῦγ. ἀδάιοϊξς ἃ 

2» ἐχοογίατε. ϑϊ᾽ς ἴοχεῖ: δεῖ 

(ἀετδειίείεῦ, α ἐαπ-ρὶὶ, ρὶδοῖπα οοτία- 
τίογτεηι. ὕυάπῆ. ΧΙ]. 14. ἔστρωσεν 
αὐτῇ χαμαὶ κώδια, Βἴετπεραί 111] 
Βυτχηΐ ρεϊϊες. ἨεϑγοὮ. κώδιον, σκύλλον, 
ἢ δίρμα «ροβάτου χωρὶς σώματος. 

ΚΩΙΔΩΝ, ἐϊπέϊππαδιίωηι, ογερίία- 
ομΐμπι. ἡ ΌΌΞ)ν Ἰάετα. Ἐχ. ΧΧΥΊΠ. 

80. ΧΧΧΙΣ, 24. 25. --- ἡδν "πα- 

Ἰοσταπαίεηι. ἃ Ῥασ. ΕΥ̓͂. 18. Βεσυπάυτη 
Κινγοδογυτι πιαϊορταπαίμηι τα αἱς}- 
(ἃ σαρὰ τὸ ἐν τῷ κινεῖ ᾧδειν. Ὑ]ὰ6 
εἰ ϑδῖτας. ΧΙ. 11. Ηδθγοδῖυβ : χώ- 
δων, σάλαιγξ, ἠχεῖν, κύμβαλον, μήκων 
([ Ἰερεπάνπι γχο μύχων), χά- 
λυξ. 

ΚΩΓΘΩΝ, οοπιροίαέϊο, δρωίαέίο, 

Εδίι, Ψ1Π1. 17. κωϑων καὶ εὐφροσύνη, 
ἐο οἱ Ἰώ 64. Οοπῖ. 8 Μδοο. «οοπιεροίαξ ξ 

ΨΙ. 31. Ηδφεγον. χώϑων, ἄτακτος, μὲ- 

ἂ»," 

ΓΦ 



Κυωδονίζομναι. 

α ϑυσος, μόνωτον πονήριον, κυράμειον, εἶδος 
Μήβί Α γλάδ. ἀὐβῖμαι Ῥοξῖ 8. ν. πω - 

ΚΩΘΩΝΙΖΌΜΑΊΙ, δοηεροίο, ὀρεϊον. 
Ῥυυσίυγη ἐπ α θπηθ χώϑων, χυοᾶ 
δαὶ ροσμίωπε 7, ἀσοπίοσιηι Ποίίζο, αἰξῖτια 
ἀύδτηῃ δι} 5, φσαοά Παβογοὶ Ἰαῦοτα 
Ὧ0ἢ Ταοΐδ βυνρϑ τα, Ὑθγαση Ῥτζοίυ- 
δεγαπίία. ΡΨ. Αεθϑη. ΧΕ 10. υδί 
τοηξ Ομθαι. Ρ. 541. Ετίατη Ῥοσ- 

ὅ ΦΑΓΌΓΤΑ ῬΟΟΘΠ]Α βι6 Δρρο δὶ ΣΧ ΘμορΉ. 
(γε. 1. 7. 8. γὴ ἈΦ) »)» Φϑάεο. σα 

»οίαμπάμηι. Ἐδῖν. 111. 15. ὁ δὲ βασι- 
λεὺς καὶ ᾿Αμὰν ἐκοωϑωνζοντο, ΤῈΣ δΙοτΩ 
εἴ Αὐῦδλῃ ἐρνίρῤῥαηπίην 5.. ἐπρδυῤαδαη- 
ἕωγ. Φοθορῆαβ: σρὸς ίαις καὶ σύ- 
φοις ἦσαν. 8 Ἐπάν. ΙΝ. 68. ἐχωθων- 
ζοντο μετὰ μουσικὼν καὶ χαρᾶς, οοπερο- 
ἑαδαπὲ συτὰ ταϊεὶοίβ.. τηοά} 18 δὲ 
δαυάᾶϊο. Ηφεγοῖ. ἐχωδγωνίφοντο, εἰς τὰ 

ς μεγάλα ἔκινον, ἐμελύσκοντο, ἐχόρευον. 
Ἰάριῃ : χωϑωνῆσαι (ἔοτία Ἰεροπάυνα 
κωδϑωνίσαι ὁχ ϑυϊἀ4 εἰ ϑ'οθοὶ. Ατί9- 
μὲ ἣν Ἐφαξ Ρ. 398. εἴ Ῥας. ῥ. 467.), 

ὑσαι. | 

ΚΩΚΥΤΟῚΣ, ρίαποίεις, Ἰαπιδηέειηι. 
Ὁ» οἴαπιον. ϑγτηγα. Ῥα. ΟΧΤ.111. 

14. 8 Μαςος. ΝἼ. 82. οἰμωγήν᾽ τὰ «ἄ- 
σαν χαὶ χωκυτὸν ἀπωσάμενοι, οἱ Ἰασξζαχα 
οἴπθηλ δ ρίαποίμπε ἀδροπρηΐεβ. 

ἀ (οηΐεν Ευσὶρί ἃ, ϑρρίδμι. ν. 721. 
Ἡδδγοβίυδ: χωκυτὸς, κοπετὸς, ϑρῆνος, 
ὀδυρμός. ιὰ6 αυοαὰα δυΐάατα ἰπ 
ἢ, ν. 

ΚΩΛΈΕΑΝ, οοπίτδοϊα χωλῇ, ἴξοτῃ 
κωλέα εἴ χὡλαΐα, ἀγηῖμς, γε, »έγηα. 

Ῥ᾽ 1» ογμδ. 1 ὅδσα. ΓΧ. 94. Ααυΐδι 
τὴν χνήμην. Οοηέογ, αὐο εχ Ῥῃοιίὶ 
Ερίβίοὶ. Ηοοβοβοὶμβ ποίας ἱπ ΡῬΉσυ- 
Ὠἰρῆυπι ν. χωλύφιον ρ. 27. Ἠεβγοῆ. 

« καλέαν, ᾿γνύρν, τὴν γαστροχνημίαν, τὴν 
χγήμην. ; : 

ΚΙΓΛΔΟΝ, πιεδγαρι, ὁ08. δὴ 5, 

οἤεναϊοιίεηι. 9 Ῥαν. ΧΧΥΨΤΙΙ, 96. 
ΔΙ ἰδθθπ Α}}} ῬτῸ χῶλον χοροί 
σκῶλον». “-- Ὲ),. σαάανεν, “Ἰνενῖα. 

ἈΧΥῚ. 80. Νυχα. ΧΙΝ. 40. 1. 
ΠΧΥῚ. 94. Ηεσγον. χῶλα, σόδις, 
σχέλῃ, ὀστῷ, μέλη, κερώδες.. δι ἢ 

Θ416 Κωλύω. 

ΚΩΔΥΜᾺ, ἐπερειἑπεενίεν, ἔξ. ἐΐσ- 
ἘΜῈ ἐπ ΟαΥΌΕΓΘ, σιο σαρέϊοονιρια Ῥεαΐες. 
«οπϑέγἐηρεδαπέμν, ἼΟ, οἴρρες. Ὁ. 

ΧΙΠ). 7. ΑγαΡ. ς λ.., οὐδέγεςσιξ. 

οὐΐοο, ἡπρεά!υἱ!. Οΐοτυτα Ἐχτιθδιῖου 
ἴπ ποεῖ δῇ Ο(Ἷοιβ. ϑδοταα ἴδον οἩὶϊ 
Ῥ. 381. χωλύμαει οὶ φονττρέακα νἱ- 
ἀδίυν Ῥσο κολώματνι. -- νοῦ. 
Ῥίυν. ἀἰθεγθα ρόπεγα. ἴπο. Ἰ,ονὶϊϊ. 
ΧΙΣ, 19. ΤΒοοά. Πευξ. ΧΧΙ]. 9. 
Μοπθλυο. [μ6χ. Ηεῦν. δὰ Ἠεχαρὶα 
Ογρϑηΐβ δὰ Βαπὸ γορεῖὶ ποῖδὲ: 
Ῥιείεν ΤΑεοάοξίο πον πἰρὶ ἐς αᾳὔωπεῖ- 
ἐαέε υοοἷὶς Ἡεῦν. αὐδκοίμς βιάδεε, κέ 
υεγίετεί κωλύμα, πὲεὶ ἦσο ὑοΣ αγσοα 
ἠἰδνατὴδ οἷδο ἐπάμοία ἤμετ!. Νανε 
δὲ Τ᾽ λεοάοίδο κωλαὶ γε μἀεγί!, ἄπης 
υροέπι ζαοὶΐο ἀδγαγὶ ἐπ χώλυμα πεμέα.- 
υεγὶπί. ϑεὰ ομοῖδε διυῖϊς ϑεδιατιεῖκα 
ΨΟΧ, εἰργμὸς ἀρὰ ὅγτησ. Ἰποοάδοιϊῖο 
(δυς ῥοξίπο Ααιϊΐϊα, σαὶ, εἰγτβακείσω 
αυΐρραβ. δοζυίαϊοτὶ, μῆς νϑζεϊοξιθτη 
᾿ΊΡυσγα τ 8] 1601) τεβροχίς Ὡοϊοσιοση 
ἐνιρεασμαϊ, χαλτὰ Ἠαροὶ δδ5 (νἱἅς 
Ἰηἶτα 8. χωλύω) δ6 Ῥ6Γ κώλυμα Ογερξ ἃ 
Ἰπιθ]εχὶς, σωοά ζεγ( ἰμαίοπε ἐετσς 
ἐπερεάτε ρμοίεδέ, ιλ]1ὰ ἰτηροάϊπεδειτα 
βΐ ΘΟΠΉΠΔ ΟἸ ΤΟΥ Βὶ βόες. Μο]οσα 
ἴρτιοσο. ᾿ ᾿ 

ἘΚΩΛΥΤΙΚΟΙΣ, σμὲ ργολίδεί ἀειέ 
υδη ρ»γολίδεμαϊ 5. ἐριῤῥεαϊεπαϊ Καδεὲ. 
4. αος. ἴ. 9, τὰ σωφροσύνης κωλυτιχὰ 
σάϑη, αὐἀυεγϑαπίος ἰοταρεταηῖίε μοσ- 
ὈΑΓ αϊϊοπο5 δηϊτηὶ. 

ΚΩΛΔΥΏ, ργολῖδεο. Ἰ.νν» οαρέο, 

οορίωιπε ἑδπδο. Ἔγτοτα. Ῥω. ΟΕΧΧΨῚ. 
4. ἐπκώλυον..---Ὦ Ὁ» οοἐίφοξίο. ϑγτεροα. ἰ 

1ο6. ΧΧΧΊΤ. 10. ἐχωλύϑη. ΠΑΡ) 
Ῥγὸ νεῖθο, δἰίχῃθ {ἰρδυϊε ποϊσμθιας 
αμεγοπαὶ οἱ αὔδιπιεηαὶ, χυτὰ Παρ θε: 
πᾶς εἴδη α ΕΧΧ μὲσ σαύεσϑα;, 
δ. 1. τοδάϊξαχ. --τ ὉΠ Ηρ. ἃ 

09.» ανιουεο. ΜΊο. Π. 4. -λιῶῦ 

ΗἸρΒ. « ᾿γω, τευένεὶ 7αίο. 1εε.ὉὉ 

ΧΧΥΊΙΠΙ. 6. .-. ΝΥ55, »γολίδεο, ἐμε- 

ρεΐϊο. σον. ΧΧΤΠΙ. δ. Νυ. ΧΙ. 98. 



ὃ 

«Δ ΜδοΩ͂. 526. υείωτγε, 

Κωμάρχης: 
ῬΡ ΧΧΧΙΧΣ. 12. Ἰποοά. Οπίπαι 
εχ ΡΩ ΟΧΥΤΪ]]. 101].--- "Ὦ 
βχυτα. ϑψτοτη. Ζεαοδ. ΙΧ. 8. χωλύων. 
--»» ἑπλίδθο, οοὐέδεο, ργολίδεα. 

1 ὅδ. ΧΧΥ. 46. 2 ὅαπι. Χ]1Π]. 78. 
Αἀᾷε Απα. Τβοοά. Ῥγου. 1]. 16. ... 
Μ)23 Νέρβ. ἀπνπείξοπε. ε ες. ΧΧΙ. 

428. ἴα Βιοϊέτιο οχ Ττοταμιῖο. 1φοξίσ- 
ποῖ ἐχωλύϑη Παροῖ ἰδηΐυτῃ δα. ΑἸ. 
Ἐεοῖαα Οὐτορ!]. κανενύχϑη. --- " )Ὸ» 

σεοεο. ϑγτητα. Μίοῖ. 11. 6. Τ,ωερῖς 
διά πορερῖῖ ἴὰ (ου͵, ΗὶΡἢ. τεοεάενε 

εἰ 

ἴπειο, Ἀ. 6. ἑπερεάϊο. ἴα ἀθοχαθ 
1ΧΧ, ᾳυὶ μεν ἀτωϑεῖϑαι ̓ἱπζετρτο- 
τι ἐπ. 8 Ἐπάν. ΨΙ. 6. Οβαϊά. 
ὉΌΣ Β68.᾿ δ πρριὰ ἡοῖ, ὑπρεάϊοξ. 

Ἑφάν., δ. ϑΕϑάν. Υ]. 88. Ομα]ά. κυ Ὁ 

οὐΐο ρμογεεημὲ. Ἐπὰν. Ν]. 12. Βίγδο. 
ΧΥΊΠ]1.80. χωλύου, αὐδέδπο Βαὰ οοΐγος. 

ἐπέεγαίρετε 
ποῦπ. 

ΚΩΜΑΡΧΗΣ, υἱοὶ ΕΒ δ ὙΡῈν κώμ 

Ῥναζεοίμ. Βεῖμ. 11. 8.. πωμάρχας, 
ὉὉ πὶ οἄ. Οτῖρ. Ἰερίτας χωμάρχους. 
1αχ. ΟννΠ ΜΒ. Βτεῖα. πωμάρχαι, 
οἷ τῶν κώμων ἄγχοντες. ΡΠ νοσσηῦ : 
κωμάρχηῃς, ὁ τῶν αόλεων ἄρχων. Αἀάδ 
ϑεδιοί. Ατἱβίορῃ. ἔτι Ῥαρ. ν. 1144. 
ΚΩ’ΜΗ, υἱεῖ, 8, οασίεϊζμτη, " 

ὰ Ῥέαμπι. 9.1} Ρίασ. εχ 9". 2ο 

ΧΧΧΨΉΙ͂. 84. [τὰ Βιο!ίυΒ Ἔτοαν. 
ταϊατη βαςζῖηθ, 8606 ΠΟᾺ Ἰωφροσίο 
ἰοχία Οτεῖο, ἢ τὰ ΠῸΠ χώμηξ, 
56 χόμης πρλόμ αυοά νἱάε ΒΡΤΆ. 
-- ΤΣ Ρίαν, ἐσ Πῷ ὑἶια. 
πὶ 55. μιρὸϑ ργμπαγιά 5. "πεὶ 
πηαῖτες ὨοτΊϊτ6 νιν «Εἴ. βὐεύ ουα 
Ὡσθε9, υἱοὶ εἴ (δευπίαυγ. 
Οοηΐεν ΟἸδββιι ῬΆΙΩ. 5. Ρ. 1022. 
Νιυπι. ΧΧῚ. 2. 2.06. ΧΡ. 45. 47. 
ΧΝΠ]. 11. 1 Ῥαγ. 11. 28. εἰ ΑἰΠοὶ 
5εΕΡΙ 8. --- ΑΓ» Ρίυτ. σα. «106. 

ΧΊΠΙ. 80. 1 Ῥασ. 11. 28. --- ἐν, 

αέγέμηε, ἴτ. υἷα. “06. ΧΥ.-. 81. 86. 
ΨΙ. 9. οἵ 4110]. .-- πο οαδίεϊζωνα. 

1 Ῥδε ΝΊ. 84. αὗσαι αἡ κατοικία; αὖος 
σῶν ἐν ταῖς; κώμως αὐτῶν, ᾿εοο Β40118. 

541 Κωνωπ 820}. 

οἶδ ϑυκπσα ἔπ οαδέοϊέν ὁΘοεαν. ΟΕ 
Με. ΙΧ, 8δ. ΣΧ, 11]. οἱ ἔμιο Υ. 
17. υῦὴ᾽ υϊκαί. τὰς κώμας οαεέεἶϊα 
ληϊαγρτείδζος, πθα τολῖθ αυϊάσει, 5», 
ἀϊού Βαρβε]ῖο ἴω ποῖ. ῬοΙΥΡ. ἢ. ὅ8. 
4νΐα δος ορρίάἀδ τυὐνυῖε, ϑει χαορπὶ- 
μυϑ εἰπεῖ, δρροϊ] μίαν. ΜΝ άδ χυο- 
ᾳὺ9 )οϊβιιη αα Μδιν, ΙΧ. 86. μ. 
172. ϑίο οὔδιι. ῬηΟΣ γι οδσηυδ, 
ᾳυοὰ δδηυδηάο χώμη δρυὰ ΤΧΧ 
τῷ Ἣν οἵ ΓΥΡ -τεεροπάεας. --- 

ἼΒ3,» βαρ. 1 Ῥαν. ΧΧΥΤΊ. 25. 

Οδηξ. ΨΙΙ. 11. -- ΚΉΏΣ» ἐκὸ 7ωθε- 

πἰν. Τποοά. οἱ ΠΧ ΕΖ. ΧΧΧΥΠΙΙ, 
18. Ηἰἴο Ἰοχενης 52 δὺυῖ Ἴ55: 

Νιάς δὰ ".1, Μοηϊδδιο. «-- μυν 

τ ΒΕΕΙΧΧῚ ΓΝ ΥἹ. Ὡς -- 
Ὑν, υγόδ. σά. Χ. 3537. ΧΥ͂. 9. ἴκο8. 

ΧΙ,11. 11. --- ΠῚ» οἱυδίας. Ψαετ. 

ἜσΝ Ἐξ κώμην ἠγάπσηδαν. ἸΤιορα 
ἣν ἠγάπησαν. ἃ Μπόο ΥΠ|. 

1. 1. ΧΙΝ. 16. Ηεαγοῖ!. χῶρον, ἀγυκαὶ, 
ἐύμαι. Ἰάομι: κώμη, ἄμφοδον, χιυῤίον, 
ΟἸοδιιε : πομη, υὐΐέα, οποέδϊ εν, υἱ» 
οἱδ. [δὲ οτίραῖμο. Βυ)υ8 γοάϊβ γυἱᾶς 

. Βγσδϑῃΐ. γ. χώμη, οἱ 46 
ὑπι6 ΣΕΡΘΌΪς Βοϊαπάυβ Ῥαίρεδι. 1ἀὉ. 
11. Ρ. 5616. 

ΚΩ,ΓΪΙ͂ΜΟΣ, οοπιξεξαίο 8. ορπυλυίεης 
ἑαδοῖνετε εἰ ἱπεπιοεγαίμηι, ἐπ φμὸ 
“7οοἱ ἀπρμαϊοὶ, οαπ ἔίεμΣ ἤξάς, εἰ “αἰ. 
ἀμήν αὖ λοπεξίαίε τεπιοίϊε οδέξηέ- 

ϑορ. ΧΙΝ. 238. ῶὶ δος, ΥἹ. 
4. Ων ΡΝ Μ5. λὰ ὅδρ. ϑαίοσα. χώ- 
μους, ὀρχιόι Ηδεγοδΐυδ: χῶμοι, 
ἀδελγῆ ἐ ὐβδίλοι αυρνκὰ συμλύσια, ῳ δα, 
1εχ. γε! ΜΆ. Βεϑι. κώμσς, συμ: 
φὈσίοιρ, θῶ. μαϑυστικαῖς. Οὐμξαε 
Ῥγθοῖον Αὐιβιδοποίυπι Ὁ. 1. ἘΡ. 
27. εἵ 110. 11. Ἐρ. 30. Βουτάϊηυτῃ 
δὰ ἢ. ΤΕδοτηορΆ. ν. 997. δὲ 
Ό. σ. δεδνασσιὶ θοῦ]. Ὠιβθοσῖ. ἀθ 
Οοπιηοββαίοηθυδ ψείΐογσιαμι, ΑἸϊονς 
1744. 4. ἢδο πο 1(οχ. Ν. Τ. 5. ἢ. 
ν. “«---- 

ΚΩΝΩΠΕΙΓῸΌΝ εὐ ΚΩΝΩ ΠΙΟΝ, 
Ῥτ. υεἴωπι αὐ ἀγεοπάοϑ σπἰρες υἱμα- 
τίοδ, ἃ κώνωψ, ομίος υἱπαγίωδ, αυὶ 

ὼ 

ὃ» 
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« αἰϊο ἱπείσαςίυϑ οϑὶ, οἱ οχ υἱῦῆο δ0668.- 
οδηΐδ ΟῚ ἴδηι ΠΔΒΟΙΓΣ, αυδληι 60 
Αἰταιν, πο τιν, οἱ τραχίπιθ ἀο]εσία- 
(αν, τοδί Ρ]υίΐδτοῖο ἴῃ ᾿ἰρτο οοηῖσα 
ϑιοίοοα (Τ. Χ. ν. 494. 15. Κεἰδὶς.) 
«χαίρουσι (οἱ χώνωπες) λάρμνπῃ καὶ ὄξει" τὸν 
δὲ σότιμον χαὶ χρησεὺν οἶνον ἀποσπινόμενοι 
φεύγουσι. ϑεὰ αυΐα κώνωψ οἴἴδηι ἀδ 
οπεπὶ ᾿πδεοίογμηπι ρόπεγε αἰοϊταγ, φμα 
λονεέπενι ἐπγεείαγε εἰχμε νιοίεδίξαηι 

ὃ ΟΥ̓ΕαΥῈ δοἰεπί, χωνωπεὸν Τυἢ. Χ. 
98. ΧΙΠ]. 10. 17. οἱ ΧΥῚ]. 17. εἰς- 
πἰδοῦνο νἹἀδίαν Ὀεΐμηι Β. ραρὶϊοπδηὶ 
ἐἰζεπι ἔειπε, σμξ ἰογὸ οἱγομπιααξμδ 
αὐ αγοεπάα ἱπδεοία εἰ ογοϊδδεπάας 
αἰδαε Ἰηγεγίαα α ἀογηεπίε Ἡοίοζετπε 
εγαί, εἰ χμο ἀεοἰοαέίογες εἰ πιοίϊδ5 ἦο- 
γπἴπες ἐξ φοἰεδαπί. τ Βδία οὶ 
ἢθθο ΨῸΣ ἴῃ [,δίδη) ᾿ἰησυδιν, ἰπ 
408 οὐπορεξμπι ΔΘ βοϊτα ἐρδηπι ἰδο- 

ὁ ἐϊῶπ αρἰοαξίογοη, βορὰ οὔδιω υεἴπηι 
ομ86 ἐχραπδωηι ποίαϊ, ν. ο. δρυὰ 
ψανοηδὶ. 8δῖ. Ί. 80. πὦ ἐεείμαξποο 
ἐϊδὶ, 1,εηέωξε, οοπορεο, Ὁ ϑομοὶ. ἰῃ- 
τεγρτοίδθις πηι ἐδπιεεὶηιὶς πιαοιμ 
ἔξ υαγίαΐεηι, φμέα 7,αἰϊπὶ οοπορειπι 
ομῖοαγε αἰϊομηί. Οομέ. οἰίδτα Ηογαῖ. 
Ἐροά. ΙΧ. 16. οἱ Βοοβασίὶ Ηΐοσοσ. 
Τ. 11. 1Δ.Ὁ. 1ζν΄. ς. 17. 
ΚΩΊΗ, γεπιμδ. ἘΔ Ἵ Ρίυτ. 

ἀ γεπεὶ, ᾿Ἐποοῖ. ΧΧΥΊΙ. 6. ---- του, 

γε σίμηι. Ααὰ. 1.96. ΧΧΧΊΠΠΙ 21. 
ΚΩΠΗΛΑΊΤΗΣ, τοπιες. Ὁ ΤΊ Ὁ 

Ρὶυν. παμέα. Ἐσοοῦ. ΧΧΥΊῚΙΙ. 9. 97. 
-- Ὁψ γ"επεα, τεημδ σβέπϑ. ἘΣΘΟΝ, 

ΧΧΝΥΊῚΙ. 8. 36. --α 18) τειπέρέμπι. 

ϑγταχα. 168. ΧΧΧΊΠΙ, 21. --- ὉΠ 

Οὐ, ἐγασίαπε τέπαθπ. Ἐκθοῖ. 

ΧΧΥ͂ΙΙ. 290. Ηδθγοῖ. χωπηλάται, 
οἱ ταῖ; κώπαις σερισερίφοντες τὸ α΄λοδὸν, 

Δάβη. 

ΚΩΦΕΥΏ, σεγάμε νοὶ περες διε, 
ἀ{, εἰΐξο. ὉΠ: ΧΩ ΆΓΝ ΚΑ εἴ 

ΗἸΡΒ. Ψυὰ. ΧΥ͂Ι. 4. ΧΥΠΠ. 10. 
1 ϑαη. Χ. 27. 2 ὅδ. ΧΙ11. 90. 
Φοῦ. ΧΙ11. δ. οἱ δ]. Αἄἀας 
ΤὨροάοί. 100. ΧΧΧΙΠΙ. 81. Ααυ. 
Ῥρεη. ΧΧΥΠΙΙ. 1. ΧΧΧΙ. 8. οἱ 
Ιε8. ΧΙ]. 1. δογοῖ. χωφεῦσαι, 
ἀναισϑητῆσοι, ἡσυχάσαι, σιωπῆσαι. 

ΚΩΦΟῚΣ, φιγάμς, ἴί, πεμέις. ἘΔ) 8» 

πειέμς. ΕΔΡ. 11. 18. --- “1. .6- 

δεν. εβ. ΧΙΙ͂Ν. 11. [Ιρροστπξ 

δ πΠ- - ΠΣ Ἐχοά. ΤΡ. 1]. 

Ῥραϊα. ΧΧΧΥΙ!. 14. ἴε8. ΧΙ... 
8. διυϊάδθ δὰ βαϊι. {Εὼ01]. Φ. οχ 
Ὑμοοάοτοίο: χωφῆς. δΔαβίδ' ὡσεὶ 
ἀσπίδος χωφῆς. οὗ τῆς κατὰ φύσιν χω- 
φΦευούσης, ἀλλὰ βυούσης τὰ ὦτα, καὶ 
ὠϑουμίνης τὴν ἐπαοιδήν. οἴ 4110]. .--- δ 
"ὮΝ, οαομδ. ὅσωι. 168, ΧΙ.1]. 

19. υδὶ ποῦ ἴδπι Ἰερτ δ Τν φύδαι 

δας βυ8 νουβίοπο οβϑίθη ἀθρα νοὶ ξ, 
Ῥσορμεοίαιαι, υἱ εἰρὶ οοπβίασεί, [8 
ῬΤΟΡΥΙΘ βουίρεσα ἀδρυΐ886. Αὐοοε- 
ἀξ, αυοᾶ χωφὸς Ἰαἰἰθαίτηθ μϑίεϊ ἃς 
ΟΏ ἰδηΐυτα (6 ᾿ηἰεγοδρίο δυαϊαι οἱ 
Ἰοᾳιιεῖα, βεὰ ἀδ οπλμίυπι δηΐμπ οἱ 
ΘΟΥ̓ΡΟΣῚ8 ἐβου!αίαπι ῥγίναίίοηα α- 
Βυγραίυσ. Ψιὰς Μ,Ιίβο ἶδη. Οὔ 59. 
Αὐωβίβὶ. οὶ. Κ΄. ρ. 60. βοᾳψ. Ηδβ. ἡ 
κωφὸν, ἀναίσϑητον, μωρὸν, τὸν ῥοῖδον μὴ 
«οἰοῦντα. Ἰάσῃι: Κωφὸς, οὔτε λαλῶν, 
οὔτε ἀκούων, ἑννεὸς, ἀσϑενήῆς. (ΟΟὨΪΟΣ 
ΒΌΪΟΕΣΙ ΤΗ68. Εςοϊεβ. Το. 1]. ". 
203. 

ἙΚΩΦΟΏ, ϑωγάμηι γε] τπμέμηι γο- 
ἄο. τ δὲ) ΝΙΡΆ. οὐηιμέεδοο. Ῥβ. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. 8, 18. ἐκωφώϑην, οὗπμι- 
ἐμὲ. 

Δ. 

᾿ ΔΑΒΗ, ἀανιπμα, ΘΕΔι τιεέμδ. 

Αᾳυ. [ε8. {1011..1]. ῥγὸ ΝΠ"
 εν 

Βαροῖ ἄνευ λάβης, αὐυοὰ Μοηί- 
ἔχυς. το ϊάϊὶ σὲμε ἀανιμπο, τοσῖλυ8: 



Λαβλ. 

Ἰὰ ΦῖηῈ γευεγεπέῖα. ει ἰοζίλβθο ἱδὶ 
τηδ8 γοοο Ἰόρσομάυτα εσὶς ἀνευλαβής.᾽ 
1606 δὰ ἢ. 1. Μοπεῖ εἴ οομίοσ διι- 
Ῥτὰ δὰ εὐλάβωα ποίαϊα. 

ΛΑΒΗῚ, ἀπεα, πιαπιδεῖμηι, σουθ- 
ΓΑΙ ΟΡ οπιπέ, ημὸ αἰϊφυϊά ἀρρτελεη- 
ἄτπινα. “χν), οαρμίμς. Ψυά, 111. 22. 

Ἡεγςοῖ. λαβὴ, ἀξορμὴ, ὁρμὴ, χαὶ ἡ 
τοῦ ξίφους λαβή. 

ΑΑΒΙΣ, ἰάδσω, 11. 7ύγοερα, ζιδοῖ- 
ὁ. πα. ὩΣ) ἄν]. ζόγοοερε ἐς ἀω- 

ας ρῬατγίδι οοπείασ. Ἐχοά. 
ΧΧΧΨΥΙ. 46. Νυῶ. [Ρ. 9. Ααυ. 
Οὅγτητω. Τμοοά. ΓΧΧ 166. 1. 6. 
Λαβίδας ουχν αἰχογυηΐ, ιτἰϑυτα᾽ 1ι- 
ϑῖσυχηθητ! δἰπλ}} ἃς οὐ ρίποιῃ ἰρ5108 
ἐχρτγεβϑθεσγυηΐ νοοῖβ. ΕἸ δηίΐτα ἀσὺ 
σοῦ Π})» αυοὰά εδὲ λαμβάνειν. 

ΛΑΙΒΡΟΣ, νογαῖ, (ΕΧ λίαν εἰ βυρὸς, 
εὐἰακςὴ 11. πηρείμοσιδ, υελεπιδηδ, ατια5ὶ 

ς λίαν βαρύς. ἩΙΤΟ Ῥασί. ευέγγεπε. Ῥτονυ. 

ΟΧΧΎΥΙΙ. 8. ὑετὸς λάβρος καὶ ἀνωφελὴς, 
᾽να συεμεπιεης οἵ ἰπὰ{}}18ὅ. Υιάὰθ 
εἴ 700. ΧΧΧΨΊΤΙΙ. 95. υδὶῖ π|}81]} εβὶ 
ἴῃ ἴεχῖα Ἡερταῖοο. ἴνεχ. Ουὐτ] Μ 5. 
Βτεῖω. λάβρος, λαβρότατος, σφοδρότα- 
σὸς. ---- 7)» σπιηια. Ααηυ. Ῥπδίχη. 

ΟΙΠ]. δ. αὖρ λάβρον, ἱστιετη σελεπιεη- 
ἐεπι. ῬῬοῖεβι αἀυοαὰθ τε] υαΐάε 

ἀ υοτασέπι. ὅϑ΄ῖΊς. Ορρίδηνϑβ [{,ἢὉ. 1{Π], 
καὶ αἰϑομένης αυρὶ λάβρῳ. Ὑ᾽ᾶς Ὠγτυ- 
δεἴιισα ἴῃ Εταρτη. Ὁ. 1002. Ααυ. Ρα. 
{ΥῚ. 5. λεωνῶν λάβρων. Ὑ146 ᾿ῃΐτὰ 
5. λαύρος. 
προπετὶς, ταχὺ, μαινόμενον, βορόν. Μιὰ 
Ῥλρομετῖ πᾶ. ῬαϊΘΡΆ. 8. ἢ. ν. 

ΛΑΒΡΟΎΤΑΤΟΣ, υελεοιπεπέϊδει- 
πι8. 4 Μαοο. ΧΟ]. 8. λαβροτάτῳ 
αυρί. ϑαϊάδθ λαβρώτατος, ὉΡὶ 'π ΜΆ. 

ε ἘἸοτεπύῃο δααϊευς σφοδρότατος. ϑδοτί- 
"επάσυχα δυΐοδπι 6896 λαβρύτατος, ΟΧ 
Ἠεπγοϊεῖο ἀρραγεῖ, πὸ] ἑάδτι Ἰορῖοιν. 

ΛΔΑΤΑΝΟΝ, ἰαραημπι, ρίαοεπία. 
ΤΌ Τν »ίασεπία. Ἰηο. νυ. 11]. 26. 

-- Ῥγοιν ίαοεπία ἐεπεὶ, ἰαραπεηι. 

Ἐχοά. ΧΧΙΧ., 2. καὶ (λήψῃ) λάγανα 
ἄζυμα κεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ, βυτηδ8 
Ρ͵δοθπίαβ ἈΖυτηδϑ τηρυίΔ8 ο0͵60 : Ὁ] 
5. μοὶ, χολλύρας. Μιὰ εἰ Ἐχοά. 

849 

Ἡδογοῖ. λάβρον, ἀϑρόον,. 

Λᾳγχίζνω. 

ΧΧΙ͂Χ. 48. Ἰκνῖι, 11. 4. ΥἹΙ. 4.. 
ΟἸοοδ. Β[}]. Οοἱεὶ. Ρ. 478. λάγανα, 
«λακχούντια, ὡς πυρώδη. Ἠδεγςοΐ, λά- 
γανα, εἶδος «λακουνταρίου, ὡς συρώδη, 
ἀκὺ σιμιδάλεως ἐν ἐλαΐῳ τηγανιζόμενον, 
καὶ) ἀρτιβραχεῖ ἐλώῳ. Οοπέεν ΑἸἢ6- 
πῦπὶ 110. 11]. μι 110. Πϊουπίυγ 
41146 λώγαρα. Μιᾶς ϑυϊάδτα ἰῃ λά- 
γαρα. Ἐτοαυθηβ πεῖρα δρυὰ ατω- 
(08 οἷ 1118 σοηΐδββ ᾿ἰδγασιιτι γ οἴ ρ 
Ῥοτγτη βίο. 

ΛΔΑΤΑΝΟΝ ΤΗΓΑ’ ΝΟΥ, ρίδοεπία 
εατίσρίπε. Ὡξγυῦ, ὕγεσέιση σατπὶε ας 

ρεϊογιθα. ΑἹ. Ἱ Ῥαγ. ΧΥ͂Ι. 8. βες. 
Οοωρίας. ϑεὰ :π ἀυρίο ρμοδίξατα 
εβῖ, δὴ λάγανον τηγάνου ροΐϊι8 δ 
Ῥτεεσθάθ 8 πὸ Ἢ 55 τεΐεγεπάβ 

εἰπί, εἰ εἐχρ]!οδσπεσῃ ῥγεοθάδῃς- 
στ χίχαρ ἄρτου 6Χ Δ]1ο ᾿πίεγρσζεῖθ 
ἀοδυτξαΐατη Ομ πθδηῖ. Α]119 1δὶ 
γΟΟΕΒ ἰγδπεροίῖοα νἀ ἀδμευν, εἰ λά- 
γανον τοϊδσοπυμι δα ΟΝ: γυϊᾳ. 

αδεαίωτα διδιεῖα σαγπὲδ, δὲ εἰ εϑβεῖ καὶ 
ΥΟΧ ΠΟΤΑΡΟΒΙΐα ΕΣ Ἵ), ὅοθ, εἴ γὴν. 

ΛΑΓΑΝΟΝ ἈΠΟ ἘΗΓΑΝΟΥ, ᾿ 
»ίαοεπία ἀε δαγίαρίπα. δυσὶ δὰ» ἴα- 

βέπα. 4 ϑαη. ΝΙ. 10θ.0. ϑεᾶ ἢϊς 
αυοαῦα ἀυδθίυτα ἐδ, στη νὸχ λά- 
γανον ἰ. Ὁ. δὰ πα ΕΘ ΥΘΠ6Α εἴς, 

δυῖ ροῦυβ δα Ὀγεεοβάθῃηβ ἼΡΨΝ 

Ῥεσίπεδί, εἰ Ηδθθσζαϊθοο ΠΟΙΘΪΠΣ Ὡ08- 
[0 τοοϊυβ Γοδροηάοδϊς βοαθηβ νοχ 
ἐσχαρίτης. ἴῃ Βοβο}15 τηθῖβ ποῖδ- 
ἴδται ἰΏΛΘΏΪΟ ΠΟΙ ΘΟ ΓΑ ΥἹΤΙ ἀοοίΐ ς 
Ὠ6ΒΟΙΟ οὐ͵.8, αὶ ρυΐϊαῖ, ΧΧ βοσρ- 
5558 λάχανον ἀπὸ πηγάνου, σαμίοηι ἀξ 
γμέα, αύλτα δα ἤοσοβ δῖ σογο ΒἸΏ Ή- 
(8 ῬΕΣΌΠΕΧΕ ἐδίδουν Ρ]Πϊ Η. Ν. 
ΧΧΙ. 7. 

ΛΑΥΧΑ’ΝΩ, δογέέον, βογίε ασοὶρῖο, 
οὐέϊηιδο, οοπμδέψμου. 5}, αοοϊρίο. 1 

ὅδ. ΧΙΝ. 48. Σαοὺλ ἔλαχε τοῦ βασι- 
λύειν ἐαὶ ᾿Ισραὴλ, 5:4] οὐξέπιι ταρ- 
Πυτα ΒΏΌΡΕΙ 81:48]. Ὑιὰθ οἱ ὅβδρῃ. 
ΝΙΠ. 20. ψυχῆς δὲ ἔλαχον ἀγαϑῆς. 8 
Μδος. ΥἹ. 1. ἐν σρεσβείῳ τὴν ἡλικίαν 
ἤδη λελογχὼς, 56 Π] ΘΟ, εεΐβξθσα 781 
οοπδεομέμδ. Ἡβγ οἷ. λελογχὼς, τυχών. 



Λαγῶν. 

ΛΑΑΣΙῺΝΝ, ἑδέα, οἰδοονα, ἰαέεν σα- 
υἱέαν ἰασίον εἰ εχοεεὶς ἐπέεν' οοείαδ εἰ 
εὐσεπα ρει. πα Ὑγυ ἐμηιδὶ. 166. 

ΧΧΧΙΙ. 11. ϑυπιμα, 168. ΧΙ. 8. --- 
ὩΣ οὐδία φιέκία. ϑγτητα. 3. ϑδσζω. 

ΠῚ. 27. --- "Ὸ5» γερίο ἰωπιδογων εἰ 

ἅὥπει. Ααα, Ῥακῖαι, ΚΧΧΝΙΠΙ. 7. 
λαγόνες. ΣΤ ἄσ4]. ἱμνεδέ. ϑγυσχο. 

200. ΧΙ. 1]. ἐν λαγόσιν. Ψιάε εἰ 
δῖν. ΧΙΨΕΙ 20. Ηδεγοδ. λαγὼν, ὁ 

ὁ κεγεὼν, τὸ ᾿σιχίον. 
ΔΑΓΩΟῚ εἰ ΔΑΓΩΣΣ, ἔφριι:, τι. απὶ- 

"πα εἰπε κάέπεηι λαδοπδηιτὶς οἰ πε ξὶ. 
Γϑσην ἔεριΣ. Ααυ. θευξ ΧΙΝ. 7. 

--Ἰ ,γΐ, ευπῥομίια. Ῥεαῖτα. ΟΠ]. 19. 
τοῖς λαγωοῖς; δὲ 
βαρϑης. [Ἃἄἀδι φυοαυδ ἰοουχσι Βερεῖ 
Ῥχονυν. ΧΧΧ. 96. ! 

ΔΑ΄ΘΡΑ, ἑαϊοπέον, οἷατι. δ» ἐπ 

οοοΐίο. 1 ὅλα. ΧΙ. 993. .-ς- 
ς ἽΠΟΌ» ἰάθη. [πο. ξῖαν. 111. 18. 

“πο ἼΡ03, ἴάετι. Ὅθυς. ΧΙΙ. 6. 
Χο», ΧΧΧΊ. 47. Ῥεαὶην. Ὁ. 6. ---- 
ἽὝΒΨ αδεοοκάο. ϑγτατα. Ῥβαϊτα. ΕΥὮὦΣ. 

ἡ, Ἐδοΐα : πδαὶ νὸχ Πορτ. ἃ. ἰ. δὰ- 
γουθ δ᾽ ἴον δυπιίθιγ. 1 Μδος. ΙΧ, 60. 
᾿ρογςοὶ. λάϑρα, χρυβίως, ἠρέμα, ἡσύ- 

ΔΑΘΡΑΙ" ΟΣ, ἰαίεηε, οσομῖεμδ, 
εἷαπαεείέπμε. ἼΣΟΣ» ἐπ οοομίίο. ΑἹ. 

ἀ Ῥτονυν. ΧΧΙ, 14. 
ΔΑΘΡΑΙΏΣ, ἱ- 4. λάϑρα, οοουζο, 

ἰαίεπέεν. 15» ἐπ Φεογεῖο, οἷαπι. 1 

Βα. ΧΧΙ͂Ν. ὅ. -- 3» γον. 

ὅγταπι. 200. ΓΥ͂. 12. λαϑραίως ὡς ἐν 
κλοασῇ : δὲ ἀυθ γϑσβίοπθβ ὉΟΔ]Π- 
τυπί, αυδχυμι αἰΐεσα ἐοχίδϑθε 66- 
διυηΐα οδῖ ἐχ δἰ ίετα ϑγιαπιθοῦΣ οὐ ὶ- 
ἐἰοπο. 4 Μδος, 1. 19. 

ΔΑΘΡΙΟΣ, ἰ. ᾳ: λαϑραῦς. ἼΠΌΣ» 
« ἱπ οοοιίίο. Ῥτον. ΧΧΙ. 14. δόος λά- 

Φριος, δὶ ᾿ηθῃ δα. (οι ]. λαδραῖς 
Ἰαθοῖ. ιάθ εὐ ϑδρ. 1. 1. φϑέγμα 
λάϑρωιν. ; 
᾿ΛΑΘΡΙΩΣ, ἱ. ᾳ. λαθραίως, εἴ 

λάϑρα. “)ὴ» ὕγογ, ἀεϊπάς οἷχια αἰϊ- 

950 Δαέλαψ. 

γιά ζποῖο. 76Ὁ. 1. 12. δες. (οχηρὶ 
ΔΑΙ͂ ΚΟ, πορείαν, υμίσατι:. 

᾿}, ργρίαπνε. Ασα. δὲ ϑες. (οἱβὶ ἴῃ. 
ϑγτηχη. ἃς ΤΠοοῦ. 1 ὅδ. ΧΧΙ. 4. 
Ἠοε ϑεσυῖιδ δὲ γυϊραῖαβ, φαΐ Βα- 
Ῥεῖ: ἐσίοος ρᾶηεςξ, Ἀ. 6. ἀὰο8 αυΐν[ϑ8᾽ 
6 Ῥορυΐϊο δάεσε ροῦεβῖ, ὕϑδβ Ἷοῃλ- 
ΤΩΏ65, 4πἰ Ορρομυπῖον δαρτὶς, Ἡ. 6. 
8 Βδο}αοιθιδβ δοσυπθφυθ ἐλσ ΠΙΐβ 
δϑαδιβδιμῖῖθ, εχ ἰορε, αυδ ἐχϑίδϊ 
κεν. ΧΧΙΨ. 9. Αὐἀάς ϑγνωνι. 
Ἰδεοά. ἘΣ. ΧΙΥΊΠ. 18. λαξεόν. 
γι1άο ῥχισμα. 

᾿ ΔΑΙ ΚΟ, Ῥγρίαπο, οουπμηε ἔα τὺ 
οἷο. χη, Ῥγφίαπο. Αχα, Ἐπεςὶι. ΤΙ. 

21. λαϊκώουυσιν. Ἠοϊϊχυΐ θδυς. ΧΧ. 
6. ἐλαΐχκωσεν. Ἄ υἱρ. πέο ἀππε ἐαπι Πεοὶΐ 
ἐεεε οὐπππενι. Τὰ. λαϊκώσε; αὐτόν. 
Αᾳι. ὕεουις. ΧΧΥΙΠ]. 80. καξκώσεις. 
ΨΙΔδ ααοαῦδ ἱπῆτα 8. λαχχόω. 

ΛΑΙΔΑΠΕΏ, 
αρίίο, ῬΕΡ ρῬγοοεϊίαπι αἀΨψύεγο, αμξετο. 
Ἵν» Ῥγοοεῖδε ἀρίίοτ. Ααᾶ. Ῥεαῖτι. 

ΓΥῚΙ. 9. λαιλαπήσει, υδὶ Κταογεεῖσίο 
Ἰεχομάμια νἱάεϊαν λαιλασίσει. 
ΔΑΙΛΑΠΙ ΖΩ, ἱάρυω. ἽΝΌ) Νιρἢ. 

Ῥγοοαίϊορως σωδι. Ασα. ῬΕ. ΧῚ ΓΧ. 4. 
ἐλωλασίϑη. Οὐμξ διγλοηΐδ [,Ἔχ. 
Ἡερε. Ρ. 1700. 
ΔΑΙΔΑΠΩΔΗΣ, ἐωγόεπε ρέεπαε, 

»τγορείίοεμε. πιὸ» ἐκοΐϊαπια. Ααυ. 

Ῥεαῖπι, 1. ΠΥ. 9. 
ΔΑΥΛΑΥ, ρνοοεΐα, ἑωγδο. Ὗνυ 

αγεα. Ἡμαὶς νοοῖ Ἔσὸ νἱάε- 
ἴυν λωύλαψ ἀρυὰ πο. Ηοκβ. ΧΙΠ. 
3. ηυοὰ εἰ κυιηίατ, ἐυτα τ ἰ6- ! 

αἰθθ6 βιδιιαοπάπιι οτὶξ : βοὰ τηδαῖβ 
γΘΙΟ δἰ: }}}6 δεῖ, ἱ 12 πὶ εἶπ8. γεὶ- 

εἷσηια Ὡοὰ ἀσγγοθδιτι 6886, δὲ ἔσε- 
τηυΐοτα λαήλααι ἀσοφοδᾶσλα; Ῥετῦ- 
ΠΟΘ δὶ δηὐβοοάθωβ μθ». --- ἘΣ 

ὩΣ τρϑϑ» ἱπαπάαείο δἰσμὶ τίσι 
αἀφμαγιρπ. ϑγτοτη. ἴε58. ΧΧΧΤΙ. 9. --- 
ΓΒ, ἐμγῦο. 700. ΧΧΙ, 18. ---- Ἵν 

»ηορεῖα, ἐμγδο. Φοτετα. ΧΧΥ. 59. .-- 
ΓνΌ» ἰάααι. ΨΖοῦρ. ΧΧΧΨΥΠΙ. 1. 

Αι. Ἐσβοῖ. ἰ. 4. ὅαρ. Ν. 156. 29. 



Λαίλαψ, αἦρει. 

ματὰ συστροφῆς ἀνέμου. : 
ΛΑΥΔΑΨ ΑΥ̓ΡΈΣ, ἐμγόο ἐοϊξ 

ἽΝΘΌ, ὅσ πιαι. Ῥδαϊα. Εἣ(Ψ11, 10. 

Βεβροχὶϊ σπῖτι ᾿ίπριε Αγὰρ. σους 
ϑέσπποενὶα 1.6χ. Εεἰγε. Ρ..1 700. 

δ ΦΛΑΙΜΑΡΓΊΑ, -σογαορίαθ, ἱπρῖίνο 
οἷει. 4 Μδος. Ϊ. 27. 
ΛΑΙΜΟΣ, συΐα, σιίιγ. ΧΙάς ἴῃ 

λωμὸς δαϊεοῦν. Ξ - 
ΛΑΙΟΊΤΠΟΥΣ. {πὸ. ὅκῃ. ΧΧΧ, 

δ. λαιόκοδας, Ἦι. 6. φἰρἐείσιρεάε;, πᾶ 
Μοπεῖ, ἐξα δι}, οὐ ἰδιηθὴ ἢδθς 
ΨῸΣ πόσο δτὶ οϑέ, ἢ υδίυσα 
εδὲ, πιῦτη ἢετος νετεῖο δᾶ ΓῚΤΡ.» δῖ 

δὰ νου τείδσεη δ. οἷς. Εοσίδδοο 
ε 6 λαύκοδας τρίπουν ΒΌΔΙΙ 
ἀορα τῷ λευχόχοδας, ηαποὰ ερυὰ 
ϑγιρτηδοΐαια ἰδρίέιν, δας βουῖρεη- 
ἄστ εεἰ : 

ΛΔΑ'ΚΚΟΣ, εεα, Τύυεα, ἰξ. οἰδίετ- 
πα, . ἾΝ» δκίεις, Νύχτα. 

ΧΧ,. 17. 49 ϑαη. ΧΙ]. 18. 19. 91. 

-τ ΝΞ Ργὸ ἦν δὲ Ῥγὸ Ὑ. 3. ὅίδζη. 
ΧΧΧΙΠ. 16. 16. 90. --- ΠΣ ΝΜ ἃ 
Τήν ἀπρίεχ ρἷυτ. εχ εἰπρ, Ἴν ἢ 

ἃ γε] “ἡ. «06:1. 11. 13. .--- ,,. ες 

ΧΧΧΥΊΙ, 19. Εχοά. ΧΧΙ͂. 88. 1ιεν. 
ΧΙ. 86. εἰ δἰἱὶ βωρίυβ. Ααὰ. 93 
ϑαπι, 11]. 26. ---- 2 Σ12» ἀοπεμδ 

υεα, 1. 6. σατοεν. Ἐχοὰ. Χ1]. 20. -- 
Ἣν Ρείειιβ. ζεσεσα. Ἴ. 7. -- ἸΧ: 

ΝῺ Ομαιά. Ῥδη. ΝΊ: 7. 41. 16. 
17. εἴς, ---- γι, ρεγαϊεῖο, ἵξ. Μιηΐε. 
δέτεια. ΧΧΧΨΗΙ. 6. --- ἰΣΙ9Ὸ» 
οανΐίας, πιογίαγίμηι, ἄξηδ πιοϊαγίδ. 

ε ΑἹ]. 7υα. ΧΥ͂. 19. ϑὲ νεγυχα οεξ,, 
ᾳυοά πιοσυϊε Βιηηοιὶθ ἴῃ 1,6χ. ΗΘΌΥ. 
Ρ. 842. 5οτῖθεμδ: Ὁ 704. ΧΥ. 

10. εβὲ ογαέετ, χμδπι εἰδὲ δοαίωτρίηδ8 
ἐχυαυαγμεπέ: προχῖθ ρρατεῖ, ΟΌΥΣ 
ἩΧΧ τὰ ἐγδιδιυϊογηι. ΑἸ: ἱπίεϊ- 

851 Λαλέω. 

ἰοραης γυπέεπι μὲν Ῥεγομεξίονεηι ἐχοῖ- 
ἑαέμηι, τἱἴ δἷξ 1. α. γν" τ ΠΤ, 

όυεα. Ἰης. Ῥε, 1]. 7. 5αρ. Χ: 14. 
ὩΣ οαγοογεηι ΠοΙῖΑΙ, πῃ αιθτ μὲς 
Ῥβδν “Ζοθερευα οσοη͵θοίς. 9 Νίδος. 7 
Χ. 37. εχ. Ψεῖ. λάκεος, ἰαοιοια, 
ἔασσεδ, οἱείεσπα. ϑαϊάδα: λάκχος, ὁ 
ϑάνατορ" ἐπιιδὴ λάχχῳ «αραπλησίως ὁ 
τάφος ὀρύττιται. Δαβίδ (Ρε. ΧΧΥΊΤΙ. 
1.}» καὶ ὁμοιωδήσομιαι ταῖς καταβαίνουσι 
εἷς λάχχον. καὶ τοὺς μεγάλους κινδύνους 
οὕτως ἔδος διομάζων τῇ ϑείᾳ γραφῇ (ΡΒ. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 2.) χα) ἀνήγαγέ με ἐκ λάχ- 
χοὺυ ταλαμτωρίας.. 

ΞΟΙ͂ΚΟΣ ΤΟΥ ΛΑΈΚΟΥ. “Σ Ζ 
σἱξέεγηα. εν, ΧΙ, 15. 560. (σκφῳὶ, 
εἷς τὸν οἶκον τοῦ λάκκου τούτου. 
"ΔΑΚΚΟΏ. χη), ἀφο ποοίε. 

ἴης. Κυΐ. 1. 13. συΐας νετρα καὶ 
ὀγενόμην λελαχχωμόνη ἀνδρὶ ἴῃ οἃ. Α]ά. 
οἱ (οά. (οἰεϊΐ. ἱγγερβοσυηῦ. 1,ερεπ- 
ἄυτα λελαξκωμένη, ᾳ. ἃ. ρκδἰαία, 
»ερίακαία, ὃχ δουϊθηξίᾳ ϑεμδυέδη 
βνεταῖ, φαΐ αὐτὰ Ση Ωγ Ἰοβίεοο ρὰ- 
(δέ Ηδεεγοῖ. λελαχκωμένη (ῬΒδνοτ. 
λελαχωμένη), βεβοημένη. ϑοὰ ρίοκδα 
δας Βῃς ποὴ ροχίποῖ, οὔτ ταοΐδ 
ΤΑΟΏΪΣ ΤΩ 911 ἰῃ ποία ΑἸἹΡοστὶ 1. 11. 
Ρ. 446., Ἰεροηάμγα 6886 λελαχημένη, 
ἃ λαχὶῦ, οἷαηιαγε. ᾿ 

ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ͂Σ, Ζιαοοηῖοις, 7, αρο- 
πίδιιΣ ργορτίμα. Ψιάδ βαργὰ Διαφα- 
νἢ λακχωνικά. 

ΔΑΛΕΏ, ἔοημον, ἑπάϊοο, ργασάϊοο. 
ιν σἄο. ἴπο. Πεμς. ΙὟ΄. 48. λα- 

λήσωσιν, ατἱ ἴδτηδη ΠΟῚ “δὸὰ ἐα- 

Ῥγεβδίξ, υἱ Μοπείδαοομπιο νἱἀεδαίυτ, 
Β64 Ῥκὸ Ἰυδῖτα δἰΐδτα γοσϑῖ ςὈἢ- 
ἰοχία: οἴβίίοαϊ φαασ' οομγθηοτιῦεθς 
8.0 ἐσϑλήειν Ροβυϊξ, ---- Κγηουίης, Εἰεαῖε, 

ὩΟΙΏΘΗ ὕτὉ 18. [69.Ψ ΧΡ. ὁ. ὑδὶ ἐλά- 
λησεν ΟΧ ἐλεαλὴ ογζιτη 6886 γἱάδίυγ. 
-- ἼΝ» ἀἴοο. ὅδ. ΧΙ, 42. Ἔχ." 

ΧΧΙΠΙ 18. Νυμι. ΧΥ͂Ι. 86. οἱ αἰϊδὶ 
ΒΒΕῬ Β6 116. ---- Ξ' ΞΟ Δ» ἐεγγοσεδ 

υελεπιοπέες. 100. ΥἹ. 4. εοάυχογαης 

ΔῸ ΤῊ» ᾳυοὰ ἰπ 1. ΑΓΔΡ. (2: 

ἃ» 
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α οἷαπιαγε,τιοῖδί, δῖ ἰοβετυπξ ΣΤ} 

ἃ ( οὖ, ἰοφωΐ. ---- ἼΧῚ εἴ Ραβεῖαι 

, ἴῃ ΡΙΒ. ΣΤ Εχοά. ἸΥ͂. 30. ἐλάλησεν 

αὑτοῖς ᾿Ααρὼν πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, 

Δαλέω. Δαλέω. 

ῬΙῸ ΓΝ ἱερεγυπί ΠΣ γιάς 

δὰ ἢ. }. Μοπίῇ --- ΠΧ Ηἰρδ, «ἃ 
ἽΔ» ἱμάϊοο. Ἐδία. Γ΄ 8. --- ἼΟΕΥΤ 
ΗΙΡΗ. ἰακο. Ῥε. ΧΧῚ. 7. ἐλάλησαν ἐν Κ 
χιλεσι. Ζακατε ἰαδία εἰ ἰοφιὲὶ ἰαδὲὲς 

ἃ ἰλάλησιν ὁ ϑεὸς αρὸς Μωυσῆν, Ἰοαιθ- 
Ὀδῦιγ 1118. Αδγοη ομχηΐα νοσῦδ, 4185 
Ἰοοσπέυ ογαῖ ἤθυβ δὰ Μοβεοῃ. Εχοά. 
ΧΧΧΙΝ. 84. υδὶ λαλεῖ εβὲ οοἰϊοφεὶ, 
οἴ οὔπι συλλαλεῖν ροττηυίαίαγ ἴῃ οο- 

ὃ ΠἸοῖρυ8.1 ες. ΧΧΙ]. 18. φάντες οἱ 
φροφῆται͵ ἐν στόματι ἑνὶ λαλοῦσι καλὰ, 
ΟΠ Π68 ὈΓΟΡΒοίδΒ υῃ0 οἵα ργααϊομπέ 
θοῦ. Ὑιάδ οἱ 4 Ρασ. ΧΥΠΠ]. 19. 
δ΄ ἸὩοΧχ ποίδία ὃχ 1 Βορ. ΧΧΙΪ. 8. 
ὶ ἄορ. ΧΧΝ. 96. ἐλάλησε μετ᾽ αὐτοῦ 
κρίσιν, δεπίεπέϊαπι ὧδ εἰΐο ζεγεδαί. 2 
ἤερ. ΧΧΨΥΝ. 48. ἐλάλησε μετ᾽ αὐτοῦ 
ἀγαδλὰ, Ὀεπῖστιθ οὑπὶ 6ὸ οοἰοσμδεδ 
εϑ. Ααἀάε ἴῃς. εἰ ΤΧΧ 2 ὅδ 

ς ΧΥΠ]. 6. υδὶ λαλεῖς ποίαξ οὐπδίδέμηι 
ἄστεα, ργοΐεγγε δεπίεπέίαπι. Ψαυὶρ. 
το ας οοηδεέωηι. Τ᾽ οοάοί. “Ζοῦ. 
ΧΧΊΠΠ. 81. χώφευσον, καὶ ἐγὼ εἰμὶ, 

λαλήσω. ϑδὲῇὴς ἱπίεγρυποίυχῃ ταροσὶ- 
( ἴῃ Ηδθχδρ] δ. Μα]οτα Ἰορβεγε: 
καὶ ἐγὼ εἰμὶ λαλήσων, παπι εἰ ἐρὸ ἴο- 
φμαν; εἴ ἴῃ Βρα πο ΠΌΡι8 ργοὸ λαλήσω 
γψαὶ βου οι υτῃ εδὲ ἀχούσω, αποᾶ οὉ 
ΒΘ4ΊΘΠ8, εἰ μὴ, σὺ ἄκουσόν μου, ποῊ 

ἀ ἸΟΡΤΟΡΔΌ116 εϑῖ, γεΐ λάλησον, χυδτα 
ΘΟ] Θσζυσδι οοηῆστηδέ δυοίοσι θυ 
γυϊρμαῖί, χὰ Βαρεῖ: δέ ἰοημέεγε. ----- 

᾿ ἈΡᾺ υογὗμηι. Ἐχ. ΧΧΧΙ], 27. 1 

ὅδηι. ΧΥ͂. 18, 43 ϑδχα. ΥἹΙ1. 7. οἱ δἱτοὶ 
Δαποῖίε5. Αἀἀ6 ϑγσητα, ΟοΠε]. Χ.14. 

᾿ λαλεζ αυλλά.--οὔ ἡ), ὑογδεηι, οὐηδιιδ- 

ἐμᾶο. Ἐ8.ἢ. 1. 18. Ἰρογυης ΠῚ 

- "3 Ἵ πουλθῃ Ῥσορσ. Τεδογαῇ, 
. ἴπο, ὅδ, ΧΧΧΥ͂. 8. --- 7} ἽΣ, 
ε Ὁεγδωπι Μί. 1 ες. ΧΥ͂Ι. 7. ΧΥΠΙ. 

81. --Ἦ Ξιὺὐδον πιεῖ. 1 ϑδτα. ΧΙΨ. 26, 

λαλῶν. Νιιπλ Ἰορεγιπέ “ΔΊ δυῖ 

ῬΓῸ λαλῶν τεροποηάυτ δαὶ μέλ} 
δὲ Ὀσίαϑ βίαι υν, λαλῶν ΡῈΓ πιμ7- 
πιμτατς τϑὰὰϊ ἀερεί. ---- "71, υυἱα. 

Αι. ϑυτωμι. Ψεγο. 11. 48. υδὶ 

ΒΘΏδιι ὨΟΏ ΟΣ τ η. ---- ΠΣ ΗΙΡΕ. 

πα ρίϊοο. 900. Χ],. 92. χαλήσε; δέ 
σο! δεήσει, αὧϊ λαλεῖ συογϑοδιηι 6556 
δἰ στη ἤσετο νἱἀθξαγ. --- 5. ἼΠ ΗΙρΡΆ. 
ἃ 5, έρο. ὕετ. 11. 20. υδ᾽ λα- 
λέν αρὸς τὰ ἀξ αἷ! οσηφμετγὲ 
Πποίδί, ---- ΒΟΙΔᾺ ΗἩπΐπδρ. φυορλείο. 

1 Ἀερ. ΧΧΙ]. 8. οὗ λαλεῖ χερὶ ἐμοῦ 
καλὰ, ἀλλὰ χαχὰ, ποι ργαάιοῖ! ἃς 
ΤΩ6 ὈσΠδ, 96 τηἈ]8: ---- ἐρυ» οἷανιο. 

ψυά. ΧΥΠΠΠ). 98. ἐλάλησας βοουμιχα 
᾿ἴοχοβ πομπι]]ο8 εἰ δὶ. ΝΙΘερδοσί. 
Οὐδ Ιοοο βου δηρεγρὶιϑ ἐχάλεσε 
ΤΟΡΟΠΕΥΘ τηδνυϊξ. ΈΣθα χαλεῖ εἴ 
λαλεῖ ἃ 1ΠΡΤαΥ δ αἰδία 6866, 
ἀοοοῖ Ἰοσυ8 Εχοά. ΧΙΧ. 7. υδὶ εα. 
ΑἸά. ὑγο ἐκάλεσε Ἠαρεῖ ἐλάλησε. .---- 
ΠῚ οοπέεπερίον. 168. ΧΧΧ, 10. μὴ 
λαλεῖτε ἡμῆ. Βεηδ. Νίδιηῃ »Ὑ)ΓΊ, οὐάδο, 

βεῖι υἱδίομε εαὐοοέον, θεῖ ἢ. 1, 1. 4. 
δ» δ΄ “21, υἱ ΒΟΥΪ68 ογαῖοπῖ5 

οἷἶατε ἀοοοί. (ίδγυτη ροβὲ μὴ λω- 
λεῖε ἡμῦ ἴῃ 1,ΧΧ αἱαυϊὰ οχοίἴββα 
Ῥαῦο, ξοσίαβϑβϑ ὀρϑά. ---- ΚΔ Ωγ, οορίίο. 
ἴηο. 8, 1.1. 4, Ἡδβρεῖ ΔΘ ἢ, 1. 
ΠΟΠΟΏΘΙΩ ργοίεγεπάϊ, αἱ δᾶθο ποὴ 
ΤΩΔΪ]6 ΒΘΩΒΌΣΩ ΘΧΡΥΘΒΘΟΣΊΪ. ---- πρν 
αοοὶρίο. Νυτα, ΧΥ͂Ι. 1. δ΄ῖ΄ηθ ἀυδίο 
Ἰερετυηῖ γΓρν, εἰ ἀοάυχοτγαπὶ ἃ 
ΤΠ» 4υοά ἰῃ 1. ϑ'γγ. εβὲ περγσεεγα- 
υἱέ, τἱΣαέμε ἐεἰ, τε Ἰεοῖίο Βδπα ἢὶς 
ΒΟΥΪΘὶ ογδίϊοηἱβ οοηνθηϊ. ϑεουη- 
ἄσμα Τγοββοπίυτα Τεηίΐδεα. ᾿. 86. 
οορίϊασυης ")77}}- --- ΠΡΌ, δεγΊΝο., 
“οῦ. ΧΧΙΧ. 0. 9ΦφΦ. ΧΧΧΙΙ, 14... 

Ὁ Ριη. Ζ2οὉ. ΥΙΠ. 2. ΡΕ. ΟΥ. 9. 

- γ») 6) (μαϊ]ά. Ῥαῆῃ. ὕδη. ΥΨΠ,. 8. 

11. 20. 95. --- Ν᾿)» το. ἃ ες. 

ΙΧ. 425. ΝΣ οἰίδηλ βῖπθ δι ἀϊξο δ 

φ. 



᾿Ασελγῶς λαλέα. 

α ῃγοΐξγγε ἰα πυοῦέ πΟΙ͂ΔΤΘ Τηυ εἶ8 
ἀλυνν ται οσυϊ ϑχαοιῖβ 1ἐχὶς. 
Ηδερτ. Ρ.-. 1064. 86α. -- Ὁ. πα7γ0. 

ϑγτητω. 5. ΓΥ͂111. 18. Βδῃο. --- 
Ἵν» ἴγαπδεο. Ῥ8. ΧΥῚ. ὅ. Ἰερο- 

ταηξ Ἢν --- γεξρομάεο. 200. 

ΧΙ͂Χ, 7. -- πων» δοῖο. 4. ϑδτα. 

᾿ ΣΙΝ. 20. ἐλάλησεν τὸν λόγον τοῦτον, 
ἐηείγεκὶἐ πιε ἤϊδ οπιπίδει, 
τενε. Βδῆθ ἢ. 1. βαεὰ Ἐδιῃ. Π. 1. 

δ Ἰοοο ἐλάλησε 5ῖηα ἀυβῖο τοροποπάυμι 
εβί ἐσοίησε. ---ὖῷὸ εν ἐπίεγοεάο, ΟφΏ. 

ΧΧΊΠΠ. 8. λαλήσατε «ερὶ ἐμοῦ, ἐπέεγ- 
οὐδε Ῥτὸ τησ. ---- -- ΠῚΣ Ῥῆϊ. ρὑγαοϊρίο. 

Νι. ΧΥ. 84. -οῸ» ἕταάίον, ργὸ- 

οεάο. Ῥτον. ΥἹ]. 8. αὶ ᾿λπηθ Ῥτὸ λα- 
λοῦντα ταθὶυ8 Ῥχοϊορ. πὰ ΠΧΧ [πεϊ. 
ΤΟ ΊΝ. ε. 4. ὃ. 8. Ἰερεμάυχῃ οϑηβοῖ 
ἀλᾶῶντα (ΔΌ ἰηυδιίδίο ἀλάω, ὕχο ᾳυο 
Ῥὶεσυθασας ἀλάομα; Ἰοχιέατ), ῥχε- 

ς οδυπίε ἔδσγε (οίοϊοσῖο Νοῖ. δὰ 1.00. 1. 
Οοπείζας. ΑΡροϑβί. ς. 7. φαΐ ἀθ νᾶτῖα 
Ἀυ7υ5 ἰοῶ Ἰεσξίοῃα οοπέδυτι ροίεϑί. 
ΜΙΊΒῚ νετοὸ ΤΧΧ ἢ. ]. νἰἀδηΐυν ἐχ 
ἐσ ηϊο 800 Ἰητογρτεῖδε 6886, οἵ, υἱἰ 

τδυϊοϊορίαι ον δγοηῖ, σἀυοη δι 
ϑαρβαθο δῖα νεῖρο «ἀραπορεύεσϑαι 
Ἔχργεβθᾶ εταῖ, Ὦ. 1. δ]ίατη υόοστα 
βυροιτίξαϊοδθο, δάδο ιἱὸ λαλοῦντα εἱξ 
σϑοσειι ἐπε ξεπέεπι 8. ὑθοε δίρηπιαπ ἀαη- 

ἀ ἰξηε, μὲ τιον εἰ οδυίαπι υεπὲαέ. ----: 
ἘΣ Ἴ» ὅὕοοο. ἴῃο. εἰ ΧΧ Ἐχοά. 

ΧΙΧ. 7. υδὶ γγο ἐλάλησε 411} Βαθοηξ 
ἐχάλεσι. Ἐχοά. ΧΧΧΙ͂Ν. 6. υϑὶ 
λαλεῖν Ῥγέοες ἔχασεν ποῖδι. ζυά. ΥἹ]. 
9. 1 ὅατα, 111, 4. ϑ'οά ὑγὸ ἐλάλησε, 
υοΐὰ 1δ᾽1]᾽ εα, ΑἸΑ. Βερεῖ, Ἰερθτθ 
τη Δ, οι ἐχάλεσε, 4186 σΟΟδ8 ΒΕΕΡ6 ἴῃ- 
νίσετι μεσιπυίδηζατσ. --- Υ) ΡΝ. ἃ 

νὼ υοοίξεγον. ἴε5. 1Ὑ1Π.. 9. --- 

ς Τῷ» "ποάμαίίο, εἴδλτα εἰοχμῖμπι. “00. 

ΙΧ, 27. διν. ΧΠῚ. 9. 111. 88. 
Ἡδεγοῖ. λαλεῖ, λέγειν, βλέπειν, λαμ»- 
βάνεν. .-- Μιὰς αυοαῦα 5. ν. εἰρηνιχὸς 
εἰ ατυλλά. 

ΦἈΣΕΛΙΩΓΣ ΛΑΛΕΏ. ὗν, φως 

Ὗο:. 11. 
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ἄϊοε- " 

ἰο. Αχυΐὰ Ηοε. ΚΠ. 14. Ὠεαυχίέ 
εἶπα ἀυβδὶο, Ὡοἢ ἃ δὉν, δοα δ Ὁ, 

ΚΑ ΝΣ ἐἰογίατὶ ποῖαι. , Ὅσας, ἰὶ Ηεα- 
8 

ὝΜΗ ΛΑΔΛΕΏ, τ» ἕαοεο. ναὶ 

Ηςῦν. [π|. 720». ΧΙΠ]. 19. ψυϊρ. 
παγε ἐσ εΉ ΟΟΒΈΟΥ. 

ΛΑΓΔΗΜΑ, φέγηιο, ἰοφμεία, εἴίατα 
ἀϊοίεγίμηι, ζαδεία. ΤΉ)» ἀτοίεγίμηι, 

"ᾳδιμα. 1 ΒΕ. ΙΧ. 7. εἷς λάλημα εἰς 
σαάντας τοὺς λαοὺς, ἱμαϊδγὶο 5. ἀἰοίεγίο 
ἸΏΓΕΙ ΟἸΉΠ65 ῥ᾽ Πἴ68. ---- Γι)» -ποπιδη. 

Ἐσοοῦ. ΧΧΊΙΠ. 10. --α ϑ » ἰαδίωνε. 

ἘΖεον. ΧΧΧΥῚ. 8. 

ΛΑΔΗΤΟΙ͂Σ, ἰοφμεπάξ ὕαομζαίε 
φ»γαάϊιδ. 7900. ΧΧΧΥΝΊΠ. 14. λα- 
λητὸν αὑτὸν ὅϑου ἐαὶ γῆς, ΟὧΪ Ὠ181] ὕτὸ 
Ἦἢδς σόοθ ἴῃ ἰσχία ΗΘΌΣ. ἸορίζυΣ. 
Ι͂ὰ Βιοϊΐυ5. ϑιοὰ αχ Οδρρϑὶ] θ61.- 
ἰεηῖα τεϑροπάδηϊ Βεος νεῦρα ΗΘΌΓ. 
ΩΣ 2.75), ῬΓῸ αυΐθιυ8 Ἰορεγαηῖ 

γηΐ ἸΟῪ ϑίτας. ΧΥΊΙΙ. 838. λαλη- 

τὸς εδὲέ ἰοφιεῖα λονεῖπεπι οὔποχμιδ, 
διποσι, ἐποιττενΣ ἐπ ἀἰοία ἠοπιπιρη. 

ΔΑΛΔΙΑ,, ἰοομέϊο, ᾿ἰοσικεῖα, ϑΈΤΊΠΟ, 
άπ, τωπιον, ἰοφμαοίξας, γέ 
“παῖε ἰοφμεπαϊ. ἽΝ: Ρᾳ. ΧΥ͂ΠΙ. 8. 

-- χνν» γασὶμα ἑοχίοτίε. 2.0". ΥἹ]. 

6. ὁ δ βίος μου ἐστὶν ἐλαφρότερος τῆς 
λαλιᾶς. δίηῃε ἀυδίο εχ 4119 858. 
ἰοςἶ8. ϑεαϊοσιιβ ΘΟ] ΟΣ Ἰεροπάυχω 
6586 ἐλασίας, 46 αυὁῈ νοοθ νἱά. 
Ἡδεγοῆ. εἰ Ρο]]υχ. ΑἸ18πὶ νίδτι ἰη- 
ύθβϑυϑ δὲ βου οηδυ8 ἴῃ Οροτσ. 
Μίῃ. Ρ. 19. αυἱ οομίτ ΑΥΔΌ. 

ζ, 
ὉΠ46 77ν8}»» χήρυξ, ἀρυὰ Ηδφχεεοι. 

Ι, ΦεΡΊΠΟΝΕΣ δρίγαγα, ἰ. α. -"" 

--- ἼὩ υεγδμπι. ον. ΧΧΧΙΠΙ. 1. 

Ὅδη. Χ. 6. βεο. Οβί8. --- -- ΠΙᾺ)» 

οαμ2α, γαίο. ΟοἨ 6]. 111. 18. ΨΙΙ. 

15. --- ΤΙ ΔῚ ποχθεα ργορσίατα 
Τεδοταῖ. ἴμο. Ὅεη. ΧΧΧΥ͂. 8. .- 
“2910. ἀεεογέμηι, 1, 2έγπιο. Οδῃῖ. 

ΙΝ. 3. υδὶ λαλιὰ εδὲ ργοπενέαβίο, 
Ζ 

Δαλιά. 

ἂν": 



ΔΛαλιὰ. 

υοοὶΣ τοπδ, πίἰς Αυφέρτκεῦε, ἐδέ 
Ῥγοπειποὶαξίοη. ---- Γ 70, ϑεγδειπι, ἀο- 

ἰδο, δεγηιο. Ααὰ. ΡΒ. ΟΧΧΧΥΠΙΙ. 
4. -- ὈΣΝ ν»Ὀ Ὁ» αμαάϊς αἀἱ- 

γίμηι. 168. ΧΙ 8. Θυθ ογὰ ρῬσοῖδ- 
ΤΌΠΙΙΓ, 68. δυσθυ8 ρατοϊρίυπίυτ. -- 
τὸν 08.) εἴ ΤΟ ΟΏΨΤΩΪΟΘ: φεοά ΟΥ̓ 

ὃ 

Ῥγογεγίαιν, ζον. ΧΧΊΧ, 28. ---- γγν 
σαπέμα. ὅϑὅγτῃτα, Ῥβδίτα. ΟΧΙ]. 7. 
9 δος. ἮΙ]. 7. λαλιὰ εἰς τῆς εὖ- 
ανδρίας αὐτοῦ διεχεῖτο πανταχοῦ. ψυ]- 
ϑαῖι8 Ὀαπο: εἰ ἤπια υἱγέμδ 678 
πόίημε ἀϊϊιπαεδαίαγ. ἴα αυοαο 
ϑὄγτυκ. δι... ΧΙΧ, δ. ὁ μισῶν λαλιὰν 
ἐλαττονοῦται; χακίῳ, ταῦτα τῖδ]ὰ ἀ6- 
νἱταῖ, αυἱ 4] οσυση ἔλυηθ εἴ εχὶϑα- 
ταλιϊοηὶ ποὴ ποςεῖ ἃς ἀείτδμῖς; υδὶ 
λαλιὰ εδῖ ργεγεΣ τιαΐε ἀὰ αἰξὲς ἴο- 

«επαὶ εἰ αἰδος σαϊμνππίαπά!. ϑῖτδς. 
{{1Π|. 11. πὲ 116 πορυᾶϊοα ποιήσῃ 

ς σε ἰσίχαρμα ἐχϑροῖς, λαμὰν (ἢ. 6. 867- 
ο4ποηέπὶ υκῖσὶ, ζαδυΐαπι, Ὠοδίταμπι Ὑ59 

ἀ 

ϑ 

διχυϊδεορταιδ, ἐλε ἐοινη-ἰαἰξ.}) ἐν 
ᾳόλει. ῬΟΪΥΡ. 1. 32. 6. ἦν ϑροῦς καὶ 
λαλιὰ σαγὰ τοῖς αὐλλοῖς. Β͵γ80. 
ΧΧΧΙ 14. 001 ἐχχέειν λαλιὰν 68 
Ῥγέοες ξωπάοτο, εἴ λαλιὰ συτὰ ἡκετεία 
Ροιτηυϊδίυν. ϑδιν. ΧΧ. 4. μισητὸς ἀπὸ 
πολλῆς λαλιᾶς αὐτοῦ, αὰϊ τααϊία ἴο- 
φμαοίίαίε οαϊοδιι8 Θϑῖ. 

ΛΑ΄ ΔΙΑ. 1ε8. ΧΧΧ. 10. ἐχμῖ- 
Βοης ἄυο Οοαά. Ἧδερ. ου͵υβ Ἰοοο 
ψοσοῖ δόλια δυἷ 551) ἰϑῖο Χ 6χ 
οοπ͵δοίαγα βυρκατυϊ  Οταθίαβ, χπο- 
τη οαο ΓΗΡΟΠ ΔὉ 1ρ518 ΟΧΧ Ῥεαϊπι. 

ΧΙ. 8. 4. νεγβυχη οδί. ϑεὰ εχ μος 
ΠΟῸΠ ΟΟἸ]ΠΡῚ ροίεθξ, εὐπάθτα ἢ. 1]. 
τοῦ ἰδιὶ οοπηραίεσε εἰ Ποδ ΟΠ τ. 
ΠΟ ὀὁπὶπι ἴῃ ἰοοο οοπίεχίαβ μδῆς 
τδηβἰδιοηθηλ δάση αῖ, δβοὰ ἢ. ]. 
Ιϑταδιεθ ποσὶ ἀοἷοεα, δοα ἰπουπαα 
᾿Ἰπαϊοῖα Ὀἰαπάοθβαιο ϑοσιηομθ ἜΧρθ- 
ἴυπί. ἴσίτυν ρτοὸ λάλια τοροποπάυχι 
γἱἀοίυν λεῖχ, αὐ ἀοᾶϊε ϑγτοσάδοδιυ, 
85 Ῥσοοορίι8, οΘοπβοπε ηΐο ΟμΔ]6θο. 

ΛΑΜΒΑΓΝΩ, »γελθηάο, αοοϊρίο, 
οαριο, παποίϑοου, οσομρο, διῶπο, 48- 
δμηῖο, αμΐετο, ογὶρίο, ρμοτίο, εἴευο, 
ἀμδίευο, οβενο. “Χ}}Μ» οἱπριοίαηε, 

δ 

954 Λαρβάνω. 

166, ΧΙ. ὅ. ἀληϑείῳᾳ εἰλημμένος (κατὰ) 
τὰς “λευρὰς αὐτοῦ, νεγϊϊδία οἰποῖαβ 
αυοδᾶ ἰαΐοτα δι. Μαίθαι 10ὶ 16- 
θετα εἴλόμενος, 8 εἴλω, αγοίο, ἱποϊμαο. 
-οἸσνν φργελεμάο. Ἐχοᾶ. ΧΥ͂. 14. 

ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος, ἴεττοτα οοτγεορίϊ 
“πὶ. Νίάς εἰ [ε5(. ΧΧΧΙΠ] 14. 
δὶς οἵ {μλις. ΥΙΙ. 16. ἔλαβε δὲ φύβος 
ἅκσαντας, οἵαῦοϑ ἐϊθοσε ὈΓΟΌΪ91 
διπί. Ηετοοις. 14. ΝΊ. Ρ. 407. 
Κλεομένεα δεῖμα ἔλαβε Σσαρειητίων.. 
γιά Βαρμεὶ! Απποῖδί. Ἡδτοά, δή 
Γμκις.]. ς. Ρ. 944. οἱ Ε). Αῃποῖ. 6 
ΧϑμηορΆ. δὰ 1 ὅοσ. Χ. 18. ρ. 3996. 
ον. ΧΥ͂Ι. 12. λαβών με τῆς χόμης, 
φγελεηπάξης τὰ 6 οοῖαϑ. 168. ΧΧ]. 8. 
ὠᾶδες ἔλαβόν με, ὡς τὴν τίκτουσαν, ἀο- 
Ἰοῦθβ ἐπυαδεγμηξ τὸ ἰδησῦδπι θΑΓ- 
ζυΣϊοηΐοτῃ. 146 εἰ Εχοὰ. ΧΥ͂. 14. 
- "ον οοἶξίσο. ἃ ϑδτα. ΧΙ. 21. 

δὰ Ἡδερτ. ΠΌΝΟ Μοπεῖ. ε οοὦ. 

Βορῖο ποίαν! νοσβίοπθαν [ποουϊ 
ΕΝ αὑτήν. Ἡΐϊς, εἰ τοοῖθ νἱάᾶιϊς 
Μοηιῖ,, βοὴ ἱποοιησιοᾶβ αἰςὶ Ῥοϊεεῖ 
Ἀεθο νοσγβίο. Νοῃ επὶπὶ ΥῸΧ ρὲ 

8014 εἷς βρεοσίαμάα εβί, βεὰ ἰοία ἔοτγ- 
ταυ]6Δ ΣΧ ὃ Ὡρὲν οοἰϊσεγε βδὰ 

ἐπίγοάμοογε ἐπ ἀοηιμῦε δώαηι, ατι85, 5 
ἀθ ἔδοιηϊπα βοπχο δϑί, δοχ ΧΟΓῸ 
Οὐ θη δ] υτη ἃὉ αἰΐοσα, μάόγονμ αἰξ- 
φμαηι ἀμοεγο, ταϊπΐτηθ αἰεγι. ϑοὰ 
ἔοτίαθϑθθ Πα ψθγβῖο Ῥοίδιιβ δά ῥγοχι- ἃ 
τὴ6 Βοαυθηίδ ἊΝ ΑΣ, ἡ) ὙΠ. Τὸ- 

βενενα εϑὶ. --- ἰϑ γν ΡΙΒ. ἀεδροπεο. 

Ὠευς. ΧΧΥΤΙΙ. 80. γυναῖκα λήψῃ, 
τἰἀόγόπι αμςο5. 116 οἱ 39 ὅδ. 11]. 
14. οἵ Ιπῃς. 866. οὐ, Βαγθεν. Ηθοβ. 
Π. 19. --ὦ ῺΤ' ἴοχμον.. οαῖ. ΧΙ. 

19. βεά [δὲ ῥτὸ λαβιῖ, ᾳυοά εἀ. 
Οομιρὶ]. βαρεῖ, δρογίε Ἰεβεμάυχι εξ 
λαλεῇν. --- κ᾿» ἐοοε. αεη. ΧΙΥΙΙ. 

48. λάβετε ἱαυτοῖς σαίρμα. επε ἃ 
αυοεαα δαηβυτω. ---- 85} ΗΙΡὮ. ἃ 

ἀν» υεηέτα ὕαοο. ῬΒ. ΧΧΥΙΗΙ. 
τ6. --- τὸῥ πὶ Ηίρῃ. Ὥ» δίρηο. 

1 Ῥὰγ, 11. 18..ὄ ἔλαβε τὴν ᾿Αζουβᾶ γυ- 
ναῖκα. ἴΐα ποὴρα μῃΐαγιπι νερὰ 



Λαμβώιν. 855 Λαμβανω. 

« Ηοδν. γοδάδοπάδ δέϑο, απο ροξυ8 
νογΐθηα ογαπέ ἔλαβε ἐκ τῆς Ἂ. γυνα- 
κὸς, ἢ. 6. δυϑ} οχ Αβδθα, ὕὑχοόῦθ 
δυδ, ἢο5 δ]ϊοβ. 46 δὰ ἢ. 1. ἢ) 6- 
εὐθτα, --α ἡ ΗΙΡΗ. δ ἐδ ν5, σμ- 

,γο. 39 Ῥατ. ΧΥ͂]. 2. Ἐβάν. 1. 7. ..- 
ΡΎτΙ ΗΙΡΒ. ,γνιΐεῦ ἰεπεο. Ζυα. 

ὙΠ]. 90. ἐλάβοντο ἐν τῇ χειρὶ τῇ ἀρισ- 
τερῷᾷ αὐτῶν, εἰπιεῖτα τηδπὰ ἐεπεδαπ- 
ἔωτ. ---- ΣΙ ΗἸΡΒΙ ἃ ΓἼ9}» Ῥεγοι- 

ὁ ο. 708. ΧΥ. 16. ὃς ἂν λάβῃ τὴν σό- 
λ.»,, αὐυἱουπαὰπθ οσομραυεγὶἑ υτθϑτη. 
1 περ. ΧΧ. 21. ἔλαβε «ἄντα; τοὺς 
ἔπους καὶ τὰ ἅρματα. ἴ{Δ, εἴ αυϊάδιι 
ΓοΟίδ 6Χ ΙΏ6Ὰ Βοηῖοηὔδ, ρυΐαν!ς [ἡ- 
ἴδυργεβ στε ἀθη δα 6886 ᾿δθο ΨψΕΡΒ, 
αυϊα ὩΟῺ Οοιητηοάθ αἰεὶ ροῖεβῖ: 
οοποϊα οἰ ωννεοις εἰ ΟὨΡΤΗδ. ---ο 
ΟΠ ΗΙΡὮ. 6 η)0, συξέγο. Ἑπιὶ. 

ΝΠ. 2. -- Ὁ ΗἸΡΕ. 86 58)» 

ς σαάδεγε ζαοῖο. 1 Ῥαγ. ΧΧΙ͂Ν. 8]. 
ΧΧΥ, 8. ΧΧΥῚ.18. --- ΡΞ ΗἸΡΗ. 

ι΄ ΓᾺΞ» Ῥγοίετο. Ῥχονεῖρ. ΧΥ ΤΠ]. 
34. οχ Ἡρῦγαϊοα ἢ. 1. ἡπρείγατε 
ποῖδξ. --- ὮΝ ΗἸΡΙ. ἃ ὃν, εγὲρίο. 

ΑΙ. 168. 11. 9. λήψομαι τὰ ἱμάτιά μου, 
απ βέγανε νεΒΌσΑ θη τη68. --- ὩΣ 

ΗΙΡΗ. ἃ ὈἿΡ' ἐγῖβο. Απιοβ 1]. 11. 
ἔλαβον εἰς «ροφήτας. νεῦρα Ηδερτ. 
τεσ οπαάς διιηΐ : ἀζοϊαυὲ ρτορλείαϑ. 

ἃ --α ἌΡ ΗἸΡΒ, ἀρρτορίηφματο [ἃ- 

εἴο. Νυῃ. ΗἸ. θ.-ὴῷὸ ΠΩΣ Ηρ. 

"πείοτ. 000. ΧΧΧΥΊΤΙ]. 14. Νυΐὰ 
Ἰερσοσυηί Π ὩΣ, απ Ῥγχγελενάσθηδϑ 

-- Ῥ ΤΊ, Ῥαγέϊογ. ὃ Ῥατ. ΧΧΥ ΤΠ]. 

41. ΟὐΟΠΟΙ Βίτηοηβ [,χ. ΕΗ Ότ. Ὁ. 
568. --- ΓΝ Ὁ Ἵ» "παπες ἐμοθηῖ, ἢ 

6. οοοηραυὶ. 168. Χ. 10. --- τ» 

λατεάμο. 76τ. ΧΧΧΙΙ. 23.---"; 71, 
7 ἀϊο. Ὅπαι. 11, 6. ὅς. ;Τγ5 ἴῃ [Δ]. 

ε ογδῖϊοιιῖϑ 96.186 ἜΡΓ, ἀοημίγοῦα Το- 
ἰλξ, ς0]]. Ηοϑ. 11. 9. --- 152} οὐοε- 

ρο. Νυι. ΧΧΧΙ]. 39. 41. 42. 
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Πραι. 11. 835ὅ. 108. ΨΠ]. 21. οἰ 4115]. 
-- ΠΡ ὅδεηεβ. 11. 6. λαβοῦσα τεῦ 

(Ργο ἀςκὸ τοῦ) καρποῦ αὑτοῦ τι, δηηιδ- 
δαὶ ἂς ἔγυσζα 6᾽.18 4]1.14. ΟΘΏΘ8. 
ΧΧΨΝΙΙ]]Π 11. ἔλαβεν ἀπὸ τῶν λίϑων 
φοῦ τόκου, 5ο. τινὰ, φωπιοδαὲ ἀ6 Ἰαριὰ!- 
διι5 Ἰοοῖ 11] 8 αἰαιοια. ὙἹάθ οἰ 
Οϑδη. 1Π. 99. ΥἹ. 91. ὙΠ]. 20. ἴε8..7 
ΧΧΧΙΧ. 7. σεησβ. ΓΝ. 18. ἔλαβεν 
ἑαυτῷ δύο γοναῖχας, ἀμοοδαὲ ἀλδλβ υΧ- 
ΟΥΘ8, (011. ΧΙ]. 19. ἔλαβον αὐτὴν 
ἐμαντῷ εἷς γυνῶκα, φωπιοδαηι ταἹῃὶ 
1Π]|Ατ 1 ἀχόγοῖὰ. ἄφη. ΧΧ. 9. ἔλαβε 
φὴν Σάῤῥαν, 80. εἰς γυνωῶχα. (οπέ, απ 
εχ ῬὨπΠοβίσαίο ποῖαῖ ϑΟΒ υσζίυβ 
οι. ΟΥ. 1,. Οσ. Ν, Τ. ὑ. 890. 
Ἐχοά. ΧΥ͂ΙΠ1. 12. ἔλαβεν ᾿Ιωϑὼρ ὁ 
σενϑερὸς ΜΜωῦσὴ ὁλοχαυτώματα χαὶ ΟΝ 
σίας τῷ ϑεῷ, οδίμδέ «6ἴὮΓΟ, ΒΟΟΟΣ 
Μοῖ5, μοϊοσδιιδία οἔ νυἱοϊζίγηϑβ [ θο. 
2 ϑδνη. 11. 21]. λάβε σεαυτῷ τὴν σαν» 
οαλίαν αὑτοῦ, οσὰρε ὈΌΪ στάνοπα ἃζ- 
Τηϑιτϑι οἾυ8. [18 58ρ. Υ. 18. λή- 
Ψινγαι πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὑτοῦ, οαρὶεὲ 
ξαϊυπι βαυυτα, ἰΔπαυδαι σΤΆν ΘΙ 8Γ- 
χηδῦιγατη. Οοηΐες αὰ ἐχ Ατὶβίο- 
Ῥθδῃ. Αν. Ὁ. 561. ποίαϊ ἴ,. Βοα δὰ 
Ἐρδοβ. Ι. 18. ν. 102. Ρβ. ΧΥΙ]. 
19. ἔλαβΞ με, αρργελεπάοϑαί τχο. Ῥ5. 
ΧΧΧ. 17. τοῦ λαβεῖν τὴν ψνχήν μου 
ἐβουλεύσαντο, Ἰπαολτπαπίμ" πιξῆὶ ἐΠ- 
ἐογἐέμπι. Οὐμξον Μαί. Υ. 40. ΧΥ͂. 
26. Αρος. {Π]. 11. Ρ6. ΧΙΡΊῚΠ].. 16. 
ὅτε λαμβάνῃ με, οὐτα τεοὶρὶεί τιο. Ῥ5. 
ΤΧΧΙ͂Ν. 2. ὅταν λάβω καιρὸν, απ δῃ- 
ἀο τορι παοίμως ὕμεγο. «2}6Υετα. 
ΧΧΙΧ. 17. λήψονται ἀπ᾿ αὐτῶν κα- 
τάραν, αδδωπιεπὲ Ὁ 11118 τηαϊθαϊοιο- 
ΠΟΘΙ. ϑγιητω. σον. ΧΧΙΝ. 1]. σῶ- 
σὸν εἴλημμένους εἰς ϑγάνατον, ΒοΕῦνΆ 608, 
υὶ αὐγιρεμπΐε δὰ τηογΐοη. ᾿Αἀάδ 
ΤΗδοά. Ἐζεοι. ΧΥΤΙ. δ. ληστὸν ἐφ᾽ 
ὕδατι πολλῷ, σαρίπι δα δαυδτὰ τηυ]- 
ἴδτα, Ὁδ1 ληπτὸν ἴῃ ΜΆ. [66. ρυποίίε 
υἀπάϊαυια οἰπρσίταν, ἰδπαυδιι 500 - 
τίατα, αποά ἰλτιθῃ σεθροπάοὶ Ηεργ. 
ΠΡ’ ΠΝ ΠΡ)» οαρίο σαρέϊυππι. 

Νιω. ΧΧΧΙ. 80. 47. --- Ὁ» 

ποροίἑαἴϊο. Ἐοοι. ΧΧΙΧ. 14. Δαμ- 
βάνεν οεγε αυοαθα ποίας δρυὰ 

φ', 
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Λαρμβάνωα. 

« Τπεοοτίς. 140]}. ΧΥ͂. 90. --α Ὁ, 

ἐπιρίοο. 1 Ἔσδρᾳ. ΧΥ͂ΙΠ. 84. --- 
ΤΡ)» οσαρίμγα. ἴεα. ΧΙΙ͂Χ, 95. 

λαμβάνων, υπιᾶς Δρραγεί, 608 71] 

Ἰερῖδδθ. --- ΠΙΡῸ, δοοερίιο. 8 Ῥαταὶ. 

ΧΙΧ. 7. τ ΓΝ ΘΟ οπιω. βόρδ. Π1. 

19. Ἰιερογυῃΐ ἔπίλλη Ὦ.--- ΠΌ» 

ἐοπίο, οοπον. ΤὨοοα. 20Ὁ. Ι΄. 9. λη- 
ψόμϑα. Ἰαρετυηί ΝΟΣ 8 δ Ὁ)» 

ιοά τηοᾶο αἴέοϊἶδ, τηοάο οαρεγε Ἠο- 
ὃ ἰδ. Οαίοσια λαμβάνων Ἦ. 1. 68 ἱ. 

4. 1.Δἱ. σισπότε ἴῃ ἔοτταυϊα ἄἀοο πιὲλὲ 
διό. ας. δὲ οαρεγίνια ἰοφμὲ ἐἰδί. 
γιάθ ϑυρτα 8. ἀναλαμβάνω οἴ ἐπαίρω. 
-- τὐὉ» σπήπια. 2 Βερ. ΧΙ]. 4. Ν. 

1. πο Ὁ}, το. Των. Υ. 17. λάβῃ 
τὴν ἁμαρτίαν αὐτοῦ. ΨΪ. θεπα: ρέο- 
οαἰὲ τεα ἐπίεἰϊοκοετίέ ἐπὶ φμείαίεπι δαπι. 
εν. Υ. 1. λήψεται τὴν ἀμαρείαν αὗ- 
τοῦ, ροτίαδὶε Ῥδοοδίυχα βϑπυτι, ἢ. 6. 

᾿ς ρεσοαίδ δὶ γε εγὶί, εἰ ραπαηι 678 
διοίποδὲί. Ὑιὰδ οἵ ον. Υ]]. 8. 
ΧΥΙΙ. 16. ΧΙΧ. 8. ΧΧ. 17. ΧΧΙΨΥ. 
16. ΕΖ. ΧΧΙΠΙ. 85. 3 ὅδ. ΧΙΨ. 
14. οὗ λήψεται ὁ ϑεὺὸς ψυχὴν, ποῈ 
αμίετεί θυβ δῃϊμηατα. Εβαν. 1. 4. 
λήψονται αὐτὸν ἀν σοῦ τόπου αὐτοῦ 
ἐν ἀργυρίῳ, διιδίευαδιιπέ Ἰ]άγα ἨοτΩ,- 
Ὧ68 Ἰοοὶ 110 ἀσρεηῖο. Η]ς λήψον- 
ται αὑτὸν ἰἸάδχ οΘϑ, 8ς 581 βοσῃρβίββϑῃηΐ 

ἀ ἀντιλήψονται αὐτοῦ. ΡΒ. ΧΧΠΙ. 4. 
ὃς οὖκ ἔλαβεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴν 
αὑτοῦ, φμὲ ποπ οἷἴευαί αὐ υαπίξαΐοηι 
απίπιατα σαι, ἢ. 6. ποπ ἀεοιαογαΐ, 
ἐαρείἐ τες υαπαϑ. (ομῆ. Ῥδυ]ο ροεῖ 
ποίδία εχ Ηοα. ΙΥ. 8. 5. ΧΧΧΙ΄ 
3. πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε, ρεγ- 
ΒΟΠ48 Ρδοσδίογυτη γερρίοιδ. Ψὶὰσ οἱ 
ον". ΧΙ.11. 8. Μοῦ. ΧΙ 1. 16. ἄνεμος 
λήψεται αὐτοὺς, νοπίαδβ αμβδγεί 11108. 

« τὰ εἱ ΕΖεοῦ. ΧΧΙΧ, 19. Ηομ. Υ. 
14. εν. 1Χ. 10. ἐπὶ τὰ ὅρη λάβετε 
χοσετὸν, ΒΌΡΕΣ Ιηηΐ65 αϑδμηηές γε] 
ἀϊοῖέε νἱαηοΐατη. 146 εἴν. 17. [68. 
ΧΙΝ. 4. Εεοϊ. ΙΧ. ]. ΧΧΥῚ. 17. 
ΧΧΥΊΙ. 2. 82. 716ν. 1.11. 25. ἔλαβε 
φὴν χιφαλὴν, εγίσεδαὶ σαραῖ. ΟἸγι- 
Ρἱοάογυϑ 'ῃ Οδίθη. ΟἾ 516. Ρ. 929. 

556 Δαμβάνω. 

ἔλαβε ᾿ϊα ροπίίζατη 6896 ἀοοοῖ ἀντὶ 
φτοῦ, ἀνώργωσεν, ὕψωσεν, ἄνω βλέπειν 
«αρεσχεύασεν. (Οοηξεν 2 Βερ. ΧΧΥΝ. 
27. 0δὶ τγὸ ἔλαβε Ἰερίξυν ὕψωσε. 
Ἐεοῖ. ΧΧΧΙΙ, 234. ἐλάβοσαν τὴν 
βάσανον αὑτῶν, Δοςσορογιηξ οτιιοϊαζυται 
βιιῦτη. Εζοοῦ. ΧΧΧΙΠ. 25. ὀφϑαλ- 
μοὺς ὑμῶν λήψεσθε «ρὸς εἴδωλα, οςυ- 
]ο8Β ψεβοβ ἐευαδίξἐς δὰ ἰ4ο]4. ΕΖ. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 7. τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν λήψον- 
ται, ἹπΌοτηϊπίδο ϑυδῖὴ ρογίᾳδειηί. 
γιάο εἰ ΕΖ. ΧΧΧΙΧ. 96. ΧΗΙ͂Ν. 
18. Ηοϑ. ΙΥ. 8. ἐν ταῖς ἀδιχίαις αὖ- 
φῶν (ὈΓῸ εἰς τὰς ἀδικίας αὐτῶν) λήψον- 
τῷ ψυχὰς αὑτῶν, δὰ ρεοςαία Π]οτυτα 
απίηιας διας εἰευαδεπὶ, ἢ. 6. δὰ Ῥεο- 
ςαία 1Ποτὰπὶ ἀπϑπέσιοβ δυος δχερεοία- 
ἑίοηα υεἱ ἀεδίαοτίο εγεοίος ἱεπόδμηξ, 
αυο δοἷ]. β8ου ἔς 18 ῬΓῸ ῬθΘοςδΕ8 ν68- 
Οἱ μοββῖπί. 5.1 ποῖϊίομθ ργαϑὶβ 
αἴρειν τὴν ψυχὴν 811Δ8 ἀρυὰ ΤΧΧ ος- 
οὐχ. ὙΙΔ46 βυργβ 8. αἴρω, εἴ οομέ, 
Ὦγιυϑιὶ Μ|βο. (δηΐ. 1. ο. 035. ΜΙΟΝ. ἃ 
11. 4. ληφ)γήσειται ἐφ᾽ ὑμᾶς «αραβολὴ, 
αϑδιηιδέμ ΒΌΡΟΓ γ08 Ῥάσαθοΐβ, ἢ. 6. 
εἶ υοδὲ ργουεγδλωπι ἐγ 5. ἀσεγραδὶ- 
ἐωγ. Ψιάδ οἱ Ηδρ. 11. 6. ΗΔ. Ι᾿ 8. 
ὁ χριτὴς λαμβάνει κρίσιν, Ἰαδχ ἀροῖριὶ 
νοὶ διδὲέ Ἰυαϊοίυτα. ΖδςοΒ. ΥἹ. 18. 
λήψεται ἀρετὴν, ἱπάποί σἸοτίατηα. Αἀἀ 6 
θδῃ. ΧΙ. 12. βεο. (18. λήψεται τὴν 
συναγωγήν. ἴπο. [ἐν. ΧΧ, 17. ἁμαρ- 
σίαν λήψεται, ρεσσαίογιπι σμογμπι ρα:- ἃ 
πας ἰμεί. Ααυ. 1 ὅδιω. ΧΧΥ. 38. 
εἴληφα (8011. τὸ σρόσωπόν σου), ταΐϊ τα- 
ἑΐοπεηι λαδμὲ. ἴτὰ φυοαιο ἴθ1 ΤΒοοὰ. 
Ηοβ. ΧΙ]Π]. 1. 00] λαρμβάνεν (ᾳυοὰ, 
αὐ ΠῚ» αυδπάοαμε εἰίατῃ αἤέεγγε, 

αρρογίατε Ὠοῖατ) δικαιώματα εϑβῖ ἤξγ- 
γ6 ἴερεξ. Ατῶοβ ΙΝ. 4. λήψονται. 
Ταρογυηῖ οὕτὰ δῷ Ῥϑγδοσῖοο δ}5}).- 

Ατποβ. ΥἹ. 10. Τβρεγυηΐ ἢν 2.1: 

- ΝὉ}) Ομαϊά, Ἐκβάγ. Ψ. 15. ---ο 
"πὸ πων οδἰτυίδοον οδἰϊουϊδοεπᾶρ. ὦ 
δεγεῶι. ΧΧΠῚΙ. 89. Ηἰς Ἰορεγαπὶ 
δὲ Ὁ). τ ΠῚ» ογπο. Ζεγε. ΧΧΧΙ. 

4. --΄ Ἴν, ἤρο. Ὥρσυϊ. ΧΙΝ. 95. 
2 ϑδτῃ. Υ. 38.---Σ } ΟΒδ]ά. Ῥδδεὶ. 

Ὅκῃ. 11. 6. σημὴν πολλὴν λήψεσθε «αρ 
7 



Δαρμβανα. 

ὦ ἐμοῦ, Βοποζεσα χη] ταγ δοοὶρίοιθ ἃ 
ΤΩ6. -- Ὁ Ατροβ 1]. 1]. ΡΝ 

καὶ ἔλαβον. Τ,ορίδδε νἹΔδηξυῦ ΠΝ» 

δυΐ ΣῊΝ}. αυδπαυδτα ΒΟΟΏΟΩ ὨΘΟδ8- 

ΒΔΥΛΠ ΤῺ 6βῖ. -νΡ ἔασεγο, αδεοϊπάο, 

αδτνεπερο, Ἀ. 1. υἱ εγίρίο. 1 Ἄδερ. ΧΙ. 
12. --- “ΠΝ υἱάεο, Θἴδτα μον. 

(Ἀεὶ. Υ. 18. ν᾽ λαμβάνειν εχ κδὰ- 
)υποῖο »πῶ ποῖλί. ϑγγηση Βιαρεί 
ἀπολαύειν. ----- πλῷ» οαρίξυμπι ἀμοο. 

ὁ 3 Ῥασγ. ΧΙΨ. 1δ. ἐλάβον πρόβατα πολ- 
λὰ καὶ καμήλους, αμξεγεδαπέ ονο8 
ΧαυΪτ85 οἱ σδιμοῖὶοθ. [14 εἰδιὰ Π6- 
χαοϑῖῃ. ΟἸγη. 1. Ρ. 19. ταῦτα (8ς. 
χρήματα) δὲ ὑμεῖς οὕτως, ὡς βούλεσϑε, 
λαμβάνετε. εἴ Ρ. 38. τὰ γὰρ κοινὰ τῶν 
Θετταλῶν ἀκσὸὺ τούτων δέοι διοικεῖ, οὗ 
Φδλγταον λαμβάνειν. Αὐἱδίορῃ. ΡΙ]υΐ. 
νυ. 381. (ομπέ, 2 (ογ. ΧΙ. 90. ε7 τις 
λαμβάνει, 5.11. τ], δὶ αι] σιΐεγέ γε] 

ς υἱ εγὶρε! Διαυ!α. Αααε (ο]οτηοβιὶ 
ΟἸβε. 55. ρ. 616. --- Σ) Ὁ, γμοπο. 
168. 1..11.11. 79ογοὰ. ΧΙ,. 10. --- 
σϑν» »γελεπάο. ἴε8β. ΧΧΧΥῚ. 1. 

Ζεγοῖα. 1,, 94. 11. 82. ΤιορίτυΣ 
Ῥγεεΐοσοα 2 Βεορ. Υ. 17. δρυὰ ἴῃς. 
ὩΣ γοσἷβ λήψῃ ἐν αὐτῶς ΔὨζα χήασους 
161] τεβροπᾶεξ ἴῃ ἰοχία Ηθῦσ. [᾿- 
βεσίδ ροῦῃπ δυηὲ ναὶ γϑρεῦϊα εχ δῃ- 
τρορθηθθυδ, 00] ἴῃ ἴοχτ ΗθΡσ. 

« ΠΡ. Ἰερσίτυτ. Οπαίογυμι λαμβάνειν 

δὶ ἢ. 1. ἀσφμέγεγε, ΘΡΊ6ΓΕ, ἷ. α. χτᾶσ- 
α“. δίν. ΧΙΝ. 16. λάβε, ἀοροῖρε, βε. 
ΕἶΌΙ, Ὦ. 6. τέεγο δὰ Ἰυσυπάδ δος σομ- 
τάδ νἱνοηάυτῃ. διν. ΧΧ. 17. λαμ- 
βάνειν, αἱ ΠΡ) ν Θεὲ ἄατο, αἀἐδίτίδεετο. 

Ζυάι. Υ11. 14. λαμβάνειν εδὲ πεεπ- 
ἐε ρεγοίρετε, ἐπέεϊίερεγε, σαρεγε, εἴ 
οὐπὶ ἐπγφώσχειν εἰ χατανοεῖν Ῥεῖαυ- δ 

« ἴδῖαγ. (οπῆ. Π) Ὄνν!]ς δὰ (μασι. ῥ. 
818. 23 Μδος, ΥἹΙ1. 11]. λαμβάνων 
(οπενε) πρὸ ὀφαλμῶν, οοπδίάεγαγε, 
οοπίεπιρίατι. ὅαΡ. 111. 18. λάβω 
αὑτὴν (8ς. σοφίαν) εἷς ἐμαυτὸν, Ἀ. 6. εἰς 
χὸν οἶχόν μου, Ὀχογέτα ψοὶ ΒΡοΏβδιῃ 
Π]ατα ἀμοάπι, Ὦ. 6. ὈΟΡΟ Τοχηοῖο : 
ατγοϊἐδείηιε ομπὶ ἡϊα οοπγμηχαν, ἐἰὲ ἰο- 

951 ΔΛαμσπήηνὴ. 

ἔμπι πὲ ἀἰσαδο. ΜίαΘ ν. 9. 9. 16. 
βδηδβι οἰ σεπάξ Ἰεσὶτιν ΕΤδρτα. Ἐδι, 
ΓΝ. σὰ ἔλαβες τὸν ᾿Ισραὴλ ἐκ «ἄντων ὕ 
τῶν ἔϑνῶν. 8. Ἐβάγ. Ί. 20. λαμβάνειν 
συντέλειαν (1. 4. λαμβάνειν τέλος ἀρυὰ 
ῬοΙγΡ. ΙΝ. δ2. 10.), αὐ ἥπεπι ρετ- 
ἀμοὶ, ρεγβοὶ, ΟΠ Α]α. τὴῷ Ἐπάν. 

Υ. 16. -α 46. χαοαις 8. γαστὴρ, 
ἐνέχυρον, κόλασις, μέτρον, μισϑὺς, φεξα, 
αϑρόσωπον., 

ΔΑ'ΜΙΑ εξ ΔΑΜΙΑ, ζαπιΐα, ὕτο- 
Ῥγῖα απὲπιαὶ πιατίπωπε ρταπαὶ τιοίμ, 
ϑοουηάυσα 41108: ἀπέπιαί, φιοά 35- 
δυπί λαδεγε ζαοίεπε πιμεῦτεπι, τὰ 
Ῥεάεε ἐφμίποε. Κγνγ), αυοὰ φρεοίτὶ 

ξεπῶ 6886 ὙΘΊΕΓΘΒ ΒυΙΏΠλΟ ΠΟΏΔΘΏΒιΙ, 
ἀοουδσγυηίς. ϑγιηθι. ἴε6. ΧΧΧΙ͂Ν, 
14, ἐχεῦ ἠρέμησαν λαμία. ϑοΥΙΡοΠπά τι 
εβέ νοὶ ἠρέμησιν λαμία (φυτὰ Ἰεοίίο- 
Ποῖ [6] νἹἀ εν Η] ΕΓ γτπιι8), νοὶ 
ἡρέμησαν λαμίαι, αἴ αι οὈδογνανῖ 
δὰ ἢ. 1. Μουπίέ. δοδοὶ. Ατὐιβίορἢ. 
ἴῃ εβρ. νυ. 1080. δ δυάδα: Δά- ἃ 
ἐμὰ »)ηρίον, ἀπὸ τοῦ ἔχειν μέγαν λαιμόν. 
νι. Μαγίίηι: 1,Ἔχῖς. ῬΆὮ1]ο]. 6. ἢ. 
γ. 

ΛΑΜΠΑΔΙΟΝ, »Ῥαγῦα ἴαιεραξ. 

ἌΣ ἐεοψέλμδ. Ζαςοῖ. 1. 9. 8. ο- 

“ἢ. λαμσάδιον, τὴν λεπτὴν κηρίαν, ἐν 
ἢ ἐκιδιδίσο. 

ΛΑΜΠΑῚΣ, ἰαπιρας, 71. “νη, 

ἔαπιρα9, ζχα, ἰ(σἄα. Οοπεβ. ΧΥ͂. 17. 
Εχ. ΧΧ. 18. ψυά, ΝΙ]. 16. εἰ 4110 ὶ 
Βεορὶι8. --- ἡ ἔοι οΡΡ; ΟΠα]ά. εβῃι- 

ῬΜδί. ἰψολμπμολις, νοὶ ἔμοεγπα. 1)8ῃ. ἃ 
Υ͂. δ. --α τχῦσν δοἰπεἰα. ΑἹ, Οδπῖ. 

ΨΙΠΙ.. 6. λαμαάδες. 

ΛΑΜΠΉ ΝΗ, ἰδοίϊοα, σμγτιδ τὸ- 
9. ἸΤὨροοάογοῖιιβ Οὐ 5ι. 60. ἱπ 

1 Ηορ. λαμπήνη μὲν ἔστι εἶδος ἀμητς 
ξης, ὥσπερ ἂν καὶ ἀπήνη. ἢ νῸ» Ρίακ- 

δίχογηι απιδίίμα. 1 ϑδιη. ΧΧΥΊ]. δ. 
Σαοὺλ ἐκάϑευδεν ἐν λαμπήν»;, 881} ἀοτ- 
ταϊοθαῖ ἰῃ σμττε, ΒΘ ΡΟΙΪ 5 ἰῃ (Ω7- 
γασίπε, Ἦ. 6. ἐπ ἴοοο, δὲ σμγτεις τερὶὶ 
ἐγαπί. Ὑἱὰδ οἱ ν. 7. ΟἸοβθ. ἰὼ {4}. 
8 Πδρ. ᾿Ενλαμπήνη, ἅμαξα καροῦγχα, 
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Λαμκηνικὸς. 

ρει ᾽ν λαμπήγῃ, ἁμάξῃ, παρύχῃ. 
“τ 2. οαπεγαίως. ἴ65, 1,ἰΧΥΪ. 90. 
ἐν λαμυαήναις ἡμιόνων, ἴῃ γρὨϊου]α χὰ. 
Ἰοτῖιπι. ΗἸΘγογταια νοτε ἐπ ἰροϊοὶδ. 
Ἠεβγολ. λαμπήνη, εἶδος ἁμάξης, ἐφ᾽ 
ῆς ὀχοῦνται. ἔνιαι ἀπήνη ἢ ὥρμα ἁμάξης 
περιφανοῦς βασιλικῆς, ἣ βδίω φερὶ χε- 
φαλὴν ἐστὶν (Βοοδιατίαβ ΗΐετοΖ. Ρ, 
Ι. 110. 1]. ς. 19. Ρ. 299. εἰ δυΐϊοοτας 
Τμοβ. Τὶ Π. ρ..911. τεροῃυτῖ ῥαΐδιον 
φεριφανὲς, ὃ ἔστι») ὥρμα σχεααστόν. διυιὶ- 
Ὧ45 εἰ [,6χ. Οὐ} ΜΒ. Βχεῖω. λαμ- 
φήνη, ὥμαξα βασιλικὴ ἢ ῥέδιον (ϑυϊάδε 
νἱοβα ἤρδιον) «εριρανὴς, ὃ ἐστὶν ἅρμα 
σκοτασεύν. --- “ΤΙΝ οαπαάΐάα;. 

ψυά. . 10. λαμπηνῶν Β6ο. οοἵ. ΒαδΙ]. 
Ὁοἰϑὶ. εἰ ΑἸά. υϑί ϑομαγέθη ογρίιιβ 
ἙΟΠ͵θοἷ᾽ τεροποηάυμι 6886 λαρυσρῶν. 
ἴῃ οοα, Αἰοχ. εἴ Οχου. λαμκαηνῶν 
Γεβροπάες Ἡρρτγ. ἸΥ1. 8εἃ αυο- 
τροο με νόθα ἱπνίσθμι ΘΟ ΟΙ]ἰατὶ 
Ροβϑιστί, εαυϊάοι ποθ νἱάδο, υἱ 
8Δ6ο φυδνῖεν ογγανοσὶς Ποδάοι- 
Ἰείμϊαβ Βεορεγί. 1. 295. αὶ οἰΐδιη δά 
ἸΥἽ τοίουσα τρϑ]υϊ, Βοηγογίτιβ 

η΄ Οοτηπιουξ. δὰ ἢ. ]. οοπήδοῖς, 8Π:- 
Εἰχυϊζαι5 βογρίυμη δαΐδθα ἐσιλάμσων, 
ἢ, 6. πέξεμένειπα, αἱ Βαρδὲ Ηοσοηγ- 
Τγ08. 

ΔΑΜΠΗΝΙΚΟΙ͂Σ, σὰ ἰφοίέοαπι 8. 
ἀ ΟὨΤΤῚΣ τερίος ρεγίποησ. ν. Νυτ. 

.} 

ΝΙΙ. 8. ἵξ ἁμάξας λαμπηνικὰς, 86 Χ 
ΟυΣτὰΒ αὐ ἐποίαγ τορίογιπι ἐξοίος, δὶ 
Ἐπϑερίυβ Ἐγπΐββοηυβ: ἁμάξας λαμ- 
“πηνικὰς τὼς διατρόχους λέγει, ἃς τινὸς 
ζηρώτια καλοῦσι : αυἱδυ νεγθὶβ ἀ- 
Ῥίεχ ἱπμδσεῖ τωθπάυτα. ἵιορθηάιηι 
ΠΘΙΙΡΘ διτρόχους, εἰ βιρώτια, ταὶ Ῥο- 
8 βιρότια, ρἱαιδίγα νοὶ υολϊοιΐα 
δὲγοίἑα, αχε ἀπαραβ πἰταπίαν τοείβ. 
Οοπέδν ΕἼ]]ογΙ Μίδβοοὶ]. 55. 110. 
ΤΠ. ς. 2. Βοπέγεγίαμν ἴῃ (οτητηρηΐ, 
δὰ ἢ. ]. Ῥ. 767. εἰ ΕἸαγηῖπ. Νορὶ- 
᾿ατη. Βί6]ο χυσηιθ νοσθα 1,ΧΧ 
ἁμάξας λαμπηνικὰς καϑροοία διοχιηί. 
Οσπ]οῖς, οἸϊπι Ἰδοῖαπλ ἔιεθθ λαρι- 
φπήνας, οἱ ἰῃ Τυλτρίηθ δὰ οχρ]ΐοα- 
ὕσποπι δαἀαϊξιπι ἁμάξας, χυΐα ἴῃ 
Ο]ο88. ἰπ Οοἰδι. Ἰεραξαγ : λαμπήνας, 

958 Λαμαρύνω. 

ἅρματα ἢ ἁμάξας, οἴ σοτίρ αἷτθὶ ΐπ 

Οοἰαΐδιοβο νὸχ λαμσήνας ποῦ Ταρο- 7 
τἰδίυσ. 

ΛΑΜΠΡΟΣΣ, φρίονπαιάις, οσαπάϊεε, 
1. ἀαγὶδ, ἃς 56 Πϑι1 ΣΩΟΓΆΪ,, ες ὦ 
οὐὴς εἰ δοοίεγιδμδ. [πὰ γφοβιεοτίουδ 
μὰς ποὔοῃε ἰεριίίουν ἀρυὰ Τμοοά. 
Ῥτονεῖρ. ΧΧ. 11. ὑχο Ηεῦν. “ἢν 

"πποπάπα, Ὠἰοὶ ἔοτίλεθο γτς Ἰερίε. --α 
τιν» οαπάϊάμε, πάκα. ὅγτατα. Οπτξ, 

ν. 11. Ερ. 76γεῖι, ν. δ]. ἄστρα ἄντα 
λαμπρὰ, δάσεγα, φς σιρι ἰμοῖία. ΒΑΡ. ξ 
ΥἹΙ. 192. λαμπρὰ καὶ ἁμάραντύς ἐστιν ἢ 
σοφία, ργαοίατα εἴ 8. 6βΐ 588- 
Ῥ᾽οπῦδ. ϑιν. ΧΧΙΧ. 95. -α 
λαμπρὰ, εὐμῆα ερίεπαϊάα. ϑδῖτας. 
ΧΧΧΙ. 47. λαμπρὸν ἐπὶ ἄρτοις, φεὲ 
ἔαμίε υἱοδί, δεὰ ἐαγρίεν ἐαὲ ἐρμία, 
Δ τῷ πονηρῷ ΟρΡροπὶαΓ, Ἀ. 6. 20᾽.- 
ἀδάε ἀνατο. Ἰλεταοδίδεηϊ Ρ. ὅ65. 22. 
οἂ. Βοίβὶς. λαμιαρότης εδὲ ἐδεγαίϊαε 
ἐπ πιιπετίδιδ εὐεηπαῖδ. ϑῖς ἡποημ ἃ 
βυσηϊον δᾶν. λαμπρῶς ἴῃ ΟΟἾἸομηϊα. 
Ῥοξξ. Οτ. μαρ. 388. εἀ. Βτυπεκ, εἰ 
δρίσησίάμδ ἀρυὰ 1, αἴῖποὸβ ὑτὸ ἀδεγαϊ, 
Ροπιαγ. δι᾽. ΧΧΧΥΙ. 10. λαμαρᾷ 
χαρδίᾳ καὶ ἀγαϑῇ, λματὲ οοτάε εἰ 

ὯΟ, 
"ΔΑΜΠΡΟΊΕΡΟΣ, ερίενα!αίαν, 

οαἸκι ον. ππν σακαϊάκε, τἰάπε, 

δογθηι 8 διρη, 564. Ὁ. ὅτι. ΤΉγτθη. 
ΕΥ. 7. ; 

ΛΑΜΠΡΟΊΤΊΗΣ, «“ρίεπαάον, πιίον. 
ὙἹΓ ἄορογ. Ῥβαΐὰ, ΟΙΧ. 4. -- 

ἢ δρίεμάον ϑσγαπι. Ὁ λδη. Χ]ΠΙ. 

8. -α λὴ φιμεδεί φρίεμαάονγυ. ἴαα. 

1,Χ. 8. .Α͂ σειν οἷειῷῃ. ΤΠοοα. 

Ζδει. ΤΥ. 14. λαμπρότητος. Ηδβεὶ 
Ἵν» Ἀ͵ΤῸ 400 4}168 7} αἀἰοϊθας, πο- 

εἴοιιοππι φρίεπιάσειαϊ, --- τπτγγ, ἀσικες- 
"ας. Ῥβαϊγα. 1, ΧΧΧΊΧ. 10. Βαγ. 
ΓΝ. 17. Ὑ. 8. ΟἸοββε : λαμαχότης, 
οἷαγίίας, οἷαγέμαο, φρίεπάον, οαη- 
ον. 

ΛΑΜΠΡΥΝΩ, «ροἱοκαϊάμην γεάάυο, 
ἐἰκαίτο. ΓΝ; ΡΙΆ. ρωγίβοο. ϑγτρτα. 

Ῥγον. ΧΧ. 0. ἐλάμαρυνα τὴν καρδίαν, 



α ΟΣ πιρῦπὶ ῬΆΓΩΝΣ ὦ οὐἐδἑὲς νειάαϊ. 
2} ἐποίάωνε τούδεγε Ῥτορεῖα πο- 

ἴασο, ναὶ ε ἀεί γαῖο 7702}}» Ὀδγιοηε, 

Αἐ αὶ ΔΡΡατεί. ϑγιστα. Ῥρδίμη. 
ΟΧΥΊΠ1. 9. λαμαρυναῖ, δὶ Θαδτα 
ΒΡΏΒᾺ ΤΟ ΠΟΥΟΟ ῬΓῸ επιεπάατεέ, 
ὈΟΥΤίρογα Ῥοπιῖυσ, δ ΤΧΧἧ χατορϑοῦν 
ΒΑ οηΐ. 

ΛΔΛΑΜΠΤΗῚΡ, ἐιπεη, ἵμοεγπα, ζα:. 
Ἵν» πουαῖϊε. Ῥτον. ΧΧΙ. 4. Νοῖ 

ὃ Ἰεβετυπὶ ἡ» 586ὰ “ ουπὶ ΟὨΒῖγεὶς 

ὉΤῸ 2 486 βἰρηϊβοαί ἐμοεγπαηι 80 

ποναῖΐε, ν. ς. 2 Ῥασν. Χ ΧΙ, 7. ---- "γ). 

Ῥτου. ΧΧ. 10. ΧΧΙ͂Ν. 20. Ηδεγοὶ. 

λΈτ Ὁ 6. Κ᾽ ἐπὸ ἐχαπ τ ἐς 
ἔχαιον ἐν μέσῳ τῶν οἴχων εἷς τὸ φωτίζων 
αὐτῶς ξηρὰ ξύλα καὶ δῳδία. ᾿Αττικχοὶ δὲ 
τοὺς χαιομόνους λύχνους λέγουσιν. ---- 
γιάς φποαπα 8. ν. δόλος. ᾿ 

ΔΑΜΠΩ, “ρίεπάεο. 1). ΗἸΡΒ. 
ο 8Ὸ 1: Ιπο. 200. ΧΧΙ͂Χ. 8. ἐλαμ- 

50) τὴς "2" ἴο5. ΙΧ. 9. --- ΠΩ» 

«ρίεπάοτ. Ῥτον. 1. 18. -- 

οαπάιάμε τ. ΤΏγευ. ΙΨ΄. 7. -- 
ΠῚ οαπαϊάα, αἰδα. ἴπο. Ψψυα. 

Ὗ. 10. λαμυπουσῶν. [ἴὰ αυοαπς (εΐ. 
ΝΙςορδοσ. Με βυρτᾶ 8. Υ- λαῤ»- 
«ἤνη. 
ΛΑΜΨΙΣ, “ρίεπάογ. Βατυςὶ. ΙΥ̓͂. 

3. 
ἀ ΔΑΝΘΑ΄ΝΩ, ἰαίεο. ὈνῸῺ» Ῥγάνα- 

Τίοοτ. 1,κν. Ὗ. 15. ἢ ἂν λάϑῃ αὑτὸν 
ἤϑῃ, δὶ Ἰαῖδαὶϊ ᾿Ἰυτ οὐ] νίομθ. [1 

Βιοϊϊι9. ϑ'οα λανϑάνεν ἢ. ]., υἱ 86- 
φυοηῃξία ἀοοσεηΐ, ἀδ ρεσοαί!δ ἐξ ἱρπο- 
γαπῆα εἰ ρταοὶριαπίϊα αο πεπῖηεε 
υοἰκπίατιΣ δοοιρίθηάασα σιάδι. 
(σπῇ ν. 2Ζ. Νυχῃ τευρεχεγυηΐ πο- 
Ποποτα ἑορεπαδ, ἀυδτη Οἰτὰ σορθυτα 
γ})5 ΒΑΡ Ἶ886 ἐσ βιι ρδίδητῖνο Ὁ ΜῺ 

ε Ῥρατεῖ ὃ Νυχηογ. Υ. 27. ΑΥΆΡ. 

ἘΦ ύοαυθ ργόρεγατε ποῖαϊ, ὃς 
Ῥγαοίρίξεπι ἐπεέ. ---- ἽΤΥΣ ΝΙΡΒ. 

ῷ ϑαιι. ΧΥ͂ΠΠ. 18. πᾶς ὁ λόγος οὐ 

: [2 ’ ᾿ 
ἐντείνων, λαχτίσματι τύπτων. 

Λαξευτὸς. 

λήσεται ἀασὺ τοῦ βασιλίως, τι }}6 τε 
σορεῖα ἰδ. Οὐκαρὶ. κχρυβήσεται. 
Ἠδογοῖ. λήσεσϑαι;, λαϑεῆ. ---- Ὑ.) 

ΝΙΡΒ. ἀδεσέ. 4 ϑδιω, ΧΥ͂ΙΙ. 99. ἕως 
ἑνὸς οὖχκ ἔλαϑεν, 86. ἑαυτό. ἴπ ἰοχίι 
Ηρ. Ἰερίτων πεωπες φάσις ἀεί, 
8. τεσίδις Κμὶξ : ϑδηβα τοϊηΐταα αἱ- 
γεσθο. Λανϑάνειν ἑαυτὸν θεῖ οἴατα δὲ 
φωδάμοεγο. 165. ΧΙ, 96. -- 

9. 8. 

τῆς συναγωγῆς, τεϑ αὐδοοπαϊία εἰ 
οςὉ}}18 σαείι8. ϑ'οἰο]. 101 ρὲ σαροραϑῇ 
ἱπιεχγρτείδευσ. γιά οἱ Νύχτα, ὟΥ. 18. 
1μν. Υ. 4. λάϑῃ ἀκ᾽ αὐτοῦ, ἰαέεαΐ 
ἐπ. Ιου Υ. 8. ἔλαδεν αὐτὸν, 
ἰαίεέ ἐΐΐωπι. Μιᾶς εἰ Ὑπεοα. «60. 
ΧΧΨΥΝΠΠ. 41]. --- ἸΡῪ) ΝΒ. 20}. ς 

ΧΧΙΨΝ. 1. 
ΛΑ 5, δᾶν. οσαΐοο, εσίγεηο ρεάε. 

4 Μβος. ΥἹ. 8. ΡῬΒοίζι5 ἴ,οχ. Λὰξ 
Δὰξ δὲ 

ἐστὶν ὁ ἀσὺ τῶν δαχτύλων τοῦ σποδὸς 
φωὸς “ψόφος, ΜΔ 6 δὰ ἢ. ]. τηεᾶ5 (υ- 
Τ88 ΝΟΡ ΒΒΙΓΏΔ8. 

ΛΑΞΕΥΤΗῬΙΟΝ, ἐηείγιρηοηίμπηι 
αὐ ἱποϊἀεπάμπι, εἴ Ξροοϊαῦτα φμο ἰα- 
ρἱάε9 οαἀμπέων, ἰαριοἰἀατίμηι. Μασ. 

Ἴων. ΤΥ. 18. λάϑῃ ῥῆμα ἐξ ἐφϑαλμῶν 
80 

᾿ἀδοῖα. Ηϊδτου. ἀοίαίετία. ΓΘ κα 

ὈΪυτ. "παϊϊει. Ῥεαῖτα. ΕυΧΧΠΙ. 7. ἐν 
πελίχει καὶ λαξευτηρίῳ χατέῤῥαξαν αὖ- 

τήν. δυο. λαξευτήριον, λοτόμον σι 

δήριον. δϑεὰ εἰ ἀρυὰ εὐπάεμι σδση- 
'τηβεϊουτῃ λαξευτηρίῳ, εχ Ῥβδϊτηὶϊ ρσοὸ- 
οἱ ἀυρίο ἰοοο εἰΐαῖο, τεἀάϊξεν λήῳ 
ὀξυτάτῳ τέμνοντι (δὶ ἴαιηδῃ Ἰερεη- 
ἄττα λήθον ὀξυτάτως τίμνοντι). ψυσᾶι 
μδῆς οὔβοὸ δχρ] οδθομοῃ νεσρβ 
Ῥρδ]υιὶ ἰΐα οβϑοηΐ νετίθηα: ϑδεοωγὲ 
εἰ ἰαρίἀο ἀασεἰὶεδίπιο ἀἰτερεγμπέ ἐϊίαπι. ὦ 

Ελ οετίο δου Ἰαρίἀε8, αυΐϊθυιβ 5οῖῃ- 
ἄστεα αἱαυϊᾷ εἰ αϊπιώρεσε ροῖ- 

οσυηΐ, οἷα ποὺ ἵρποῦ διοσιηῖ. 

Ψιᾶς ἱπέτα Πέτρα ἀκχρότομος. (εῖε- 

ται ϑυΐϊάαβ λαξευτήριον βΈΠοΡ 108 

ἐχροιῖτ ἐργαλεῖον οἰκοδομικόν. ὥῖς οἵ 

εχ. Ογεῖ! ΜΒ. Βτενη. λαξευτηρίῳ, 

ἐργαλύῳ (Δεβθ ἐργαλείῳ) οἰκοδομικῷ. 
ΛΑΆΕΥΤΟΣΣ, ἐς ἰαρὶάε ἐχοιδμε. ᾿ 

Ὁ Γν φοπίαι. ὩΧΟΧ, βες. οοὔ, . 
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Δαξεύω. 

« Ὅχου. Τμοοάος. Ψυὰ, ἾἼΙ. 11. λα- 
ξευτῆς. 1,ερ΄ε8ε νἱἀδηζιν ΘΥ  Ἴ: 

-- Π2)09. οοἶϊδδ. Ὥκαϊς, ΙΝ. 409. 

ὑπὸ ᾿Ασηδὼϑ τὴν λαξευτὴν, δαῦ ΑΒ86- 
ἀοἢ εὖ ἰαρίάο εχοδα. Ααυϊδ 
Νυπ. ΧΧΙ. 20. ΧΧΙ. 14. Ποῦ. 
ΧΧΧΙ͂Ν. 1. 208. ΧΙΠ. 420. εἰ ΧΙἧΙ. 
8. υὐἱ νἱά. βομασέδηρεσρίυβ. ὕπὰδ 
Ηϊδγοηγταυβ Οποχη. ὕτὈ. οἵ ἴμοοοσ. 
δουρί. ἴῃ ν. Αβοάοιῃ : Μρρεϊϊαίωτ 

ὃ αμίεπε αὐάῥίο σορποπιπε Ῥλατρα, 
φιοά ἐπ πρσμα ποσίγα τεεοπαὲ αὖ- 
δοίδει. Ιάστα ἰὰ Ἑδβρὰ: δέ αἱ» 
ἐξηι σὲ πιοηδ οοπέγα οοοίἀεηίαζεηι ρῖα- 
αης ασρα, ὕγο φμα Αριία ἐπέεγ- 

μδαρθδ τι ἐπ  μρβος ϑρά, εἰ ΕΧΧ 
7π||. ἕαερα ἐπ φμοάασηι ἴοοο ἐσοϊδεπι 
(Ευδϑορίυβ Βαροῖ λαξευτοῦ ἴδιι Ἐ. 1. 
ὕληι ἴῃ ν. φασγὰ, 864] ΤΕρΡοΠΘῃ- 
ἄμα ξοτίαββο οχ Ὦσουϊ. ΙΡ΄. 40. λα- 

ς ξευτὴν, δυῖ Ροῦυ3 λαξευτῆς) ἐγαηπδίι- 
ἰεγμπί. Οοηΐοῦ αυοαυθ [σ᾿ Ν, Τ. 
8. ἢ. Υ. 

ΛΑΞΕΥΊΏ, ἰαρίαες ἑποΐάο, ἔπ ξασὸ 
ἐποῖάο, οὐ, ἐσοιάο, οαὔδιηημθ (165 
ἴονηιο αο ροΐϊο. ΓΤ» σαάϊῆοο. [68.. 

ΙΧ. 10. λαξεύσωμεν λήϑους, οὐαἀαηις 
Ἰαρίαθβ. --- 035)» “οἶρο. Ἐχοά. 

ΟΧΧΧΙ͂Ψ. 1. 4. Πεουῖ. Χ. 1. 90α 1}. 
Ι. 4. λίθοι χελαξευμένοι ἸΑρ᾽ 468 ἐποὶδὶ 

ἀ αο ροΐμε. 

ΛΕΛΑΞΕΥΜΕ ΝΟΣ, μαζί. ργῖ. 
ῬΑ88. ἐχοίσμδ. ΤΣ} οὔδωγα. ἘπΘΟΝ, 

ΧΙ, 43. --- ΓΘ» οοἰϊῥς, ἃ 0), 

οαάογε, σεοαγο. Νυτὴη. Χ ΧΙ, 20. ἀπὺ 
κορυφῆς τοῦ λελαξευμένου, 86. ὄρους, ἃ 
ΨοσΌῦσΘ οχοιδὶ χηοηΐϊῖ8. Ψ|46 οἱ 
Ναυμι. ΧΧ]Π. 14. Ὠραυΐον. Π1. 97. 
Μοῃβ 1116 ργορίεγ υελεπιθηδ ργατμρ- 
ἐμπὶ υοσαίν" εαοῖδμα, ἀοσοηΐο Ηἰο- 

ἐ χοῦγεαο Οποχηδδῖ. ἴ7τρ. εἴ Ἰοοσ. 
δ. γ. Αφτὲ δρεομία, δαῖ οἴίδτα σία 
ἐπ δατα ζασέλριὶ ἀμ7νδ πιοπί σταάμς 
ἑποὶδὶ ὁογαηί. (οηΐον οἱ Ηπθῦ Πα. 
Ἐνδῃρ. Ῥτορ. ΙΧ. ς. 162. Ρ. 1032. 

“ΛΑΟΓΡΑΦΙ.Α, ἀεδογίρεϊο ἔξ, 
οεηδιδ. 8 Μαροδὺ. 11. 428. ει νὰ 
Οτοξυ. 
ΛΑΟΚΑΤΑΙΡΑΤΟΣ, πιαϊεαϊοίωα ὦ 

860 Λαδρ. 

Ῥορωΐο, μορωΐο ἐπυῖεμε, ἐχεογαδεξεε. 
ΘῚΝ ὙΓΡΌΝ "παϊεαϊοενπὶ εἰ ρορε- 

με. ϑγιαπι. Ῥγον. ΧΙῪὀ 46. λαοχκαςά.- 
ρατος, ἀκ φμο πιαΐδ υμίρι ορίπαΐεγν εἰ 
ϑμαϊοαί. Ογρροῃπίζυς εἰ, φιδηι ἰαε- 
ἄαπέ, αἱ ἀϊβογιηὶ ἑπάρατος εἰ ἐξαινε- 
τὸς ἀρυὰ Μαχίη. ἸὙγτιυσι Οταί. 
ΧΥῚ. ρμαρ. 162. οἀ. Ηδεἰπ8. ϑ8΄π|}118 
ΨΟΧ εβί δημοχατάρατος, 4186 ῬΤΟνΕΓΌ. 
Ἰ.1, αρυά ΤὨεοἀοίίοποιι σοροσι τυ γ. 

ΔΑΟἱΣ, ρορωΐζιδ. ἘΧῚΝ» ἦοπιο. 

1 ὅδ. ΧΧΙ͂Ν. 10. υδὶ λαὸς ιαὰα 
ἃς ΣΝ σΘοηϊριλῦχα ὧδ λοηεηίδις 

Ῥιίεδεϊὶς δοοϊρὶεπάυτη 6886 υἱάδθαι. 
- ΟΝ, δεηδ, παέϊο. Ῥεαῖγα. ΟΧΥῚ!. 

1. -- ἡ θην» Ῥαϊαξέμηι. 5ετ. ΧΧΧ͵ 

15. υδὲ ἰδτήθη 41} ῥτὸ λαὸς χοσέαα 
ναὺς ΒαΡοηῖ : πᾶ, αὐοὰ ποπηυ]}}ῖ 
νοϊυηΐ, 6οϑ . 15}. Ἰεχίββθ, τοΐπιιβ 

ῬΓΟΡΑΡΙ6 δεῖ. --- γΝ» ἑεῦτα. 16. 

ΧΡ. 7. 1.11. 18. ἴῃ αἴτοαμα Ἰοοο 
ΠΟ ΣὩ}» ἰεβοσυπέ, αὐ Οδρρβ]ὶυβ νο- 

ας. -- η» ἡἴδως. Εχοά. ΤΡ. 28. ἃ 

μα ]εὶ δαῖτα ἢ. 1. ρορυ]υβ .8- 
ἀαίςιιβ ἀϊοίαγ. Ααἀαἀ6 Ἐχοάᾶ. ΙΧ. 
85. --ὁ ἦ)», 5658. 9208. 111. 17. νδ΄. 

1. οἵ 4110] βεορίιβ. ---- ἋΣ, τυεγόνης. 

Ιης. ὅο8. . 4. Ιερὶς ὈΣ» 48 

Ἰοσίῖο χα νϑῦα 6856 νἱἀδίυσ. ΑἸ 
ΤΑ] Ἰοοο λαὸς ἰσρογα λόγος, αἱ 
Βαρϑὶ Οοἰδ]ῖη. --- Ὁ ΟἽ Ρίυτ. εχ 

Ὁ δαηριῖδ. ἘΔΘΟΒ. ΓΧ. 9. λαῶν 

«ολλῶν (πολλὼν 'ῃ Η]ΕΓΟΙ ΤΩΣ αἀχεση- ἑ 
ῬίδυρυΒ ποηάυπι Κι), αὐἱ ΟΥ̓ μΈπο5 
ἀντὶ τοῦ λαῶν αἡμάτων οἱ λοιποὶ πεκοιή.- 
κασι. Ῥ]οτίβαθσα ἢἰς οβῖθθθ νἹάθῃ- 
[Σ θυ. θα ξογίαββθ ὕὲῦ λαοὺς 

»ορεἷ οαίογὶ ἱπιο]σθηαϊ βυηξ, ἐπ- 
δίγμοίὶ δο. αγηιὶδ ἰειλἐεγὶδ, 001]. γ. 1. 
- Θ᾽] ϑψῃ» “7μαϊοίμιπι δαηρσεὶ- 

πιθῃ. ἘΖοοι. ΝΙ]. 438. Ια βαρτα 
8, ΣΟ » οἵ σοῦξον Εζεςὰ. ΝΠ]. 95. 

-- 2) ἐεπιρίωπι. Ῥβαῖτα. ΧΊΤΙ. 

8. ὯΝ1 Ισοο τοῦ λαοῦ σου εχ Ηϊεγοην- 
Ιη0, ΑΙΩΡΓΟδὶο εἰ Ὠιάγτωο τοῦ ναοῦ 

! 



Δαὺς. 861 Δαὸς. 

ὦ σω Βοτ Ὁ} 16 νἱάοίων. 
Βίπηο γραφικὸν ἁμάρτημα. ταρατῖταν 
δρυὰ ὅδ:τδο. ΧΙΙΧ. 12. 8] οἰίδπι 
Ρῖο λαὸν ταροπεμάυχῃ δὲ ναὸν Οὗ 
βοσίθια οὐδ οηϊβ. ἘΕοσίδθεθ ἰδ 
Ἀ.]. ϑοθα τη ἜΧΡΥ ββοσηΐ Βος πιοῦο: 
ἐπ τεδϑο ρορμ ἐπε τη ἐεπιρίο σοπρτε- 
ξαϊ. Αἀάε «Ψ9ὲ«ταπὶ [,]. 11. υδὶ 
εδάθηι ἀἰνοσβ δ Ἰδοϊοηδ ἴῃ οοάά. 
τεροσυτ. Ζυάϊ. ΨΙ. 6. υδνὴ᾽ γτὸ 

ὃ λαὸς τοροποιάυτη εβὶ γοὶ ξίφος, νοὶ 
λόγχη, υἱ ϑγτιϑ Βεροῖ. -- 52» 

ΑΙ, 93 ες. ΧΧΙΝΡ. 81. Νοχίθῃ 
Ῥτορτίτη ΤῸ βρρε)]δῦνο δοοθριίξ. 
ΠΛ δαΐετα περ ἐμαίτδης πιοῖδί. ---- 

Ἣ“ ποι. Ἐχοά. ΧΙΧ. 18.ἁ (- 

ὁ ἀεηίαν ἰορ886 ὩΣ αποά τοοξυ 

εδἰ. Οοπίοεν ΧΙΧ. 16. εἰ 1 ὅδπι. 
ΧΠΙ. 7) ΗδΡ. [1Π. 9. ἴῃ Βος 
αθοαας ἴοοο, υὐ νυΐροὸ δίδξαϊςυτ, 

ὁ ῬΕΙαϊδί βυπΐ νΟΟΘ5 εἴ ὈΨ' 

ϑεὰ ζοτίδεϑα πεοπέξδιδ ραΐϊαγατι εἰρ- 
ὨΙδοΑτὶ ἴοσ, πος ἴθιθσο. Οοηξ, 
ΟἸδβεῖὶ ῬΆ11ΟΙ. 53. Ὁ. 1088. ---- "Γ}}» 

οοἶμιδα, ῬΒ, 1,.. 1. Ἰοιυχίεθο 
ΠΟΏΠΙ]]6 νἱ ἀδικία ἃ 75)» αυοα συγ- 

γένειαν, οὐρπαίξίοηεηι, ἰπιογἄυχη βίστι!- 
Πρρῖ. --- δ» »αγυμίις. υὰ. ΧΧΙ, 

10. ἢ ποη βεσώρεν 46 ραγυμίϊ δ, βεὰ 

φυοαῦα ἀ6 “απεξίδα πὰ πϊνεῦβυμαι ἀ1- 
ἀ εἴας ; πη ἢ. ]. ῃ οοαά. οὐτὰ οἰχία 

εἰ συγγένεια ῬΕΓαλαΑΓΙΓ. 3 »ἱὰ εϑΐ 

ἐκ φύγης πιουεγὶ, ἀπᾶθ ΔΆ.) Δ 

"πεϊικαΐπεπι, ρορμΐμπι, Γἀπεϊϊέαηι πο- 
δῖ. --. ὈΝν παίϊο, Ῥορμίως, 8 ὉΝ"» 

οοηγκποίις ζεξ. ὅοη. ΧΧΥ͂. 43. Ῥβ. 
Π. 1. ΥἹΙ. 7. εἰ δἰῖρὶ. --- κγ Ὁ, 
ἤρε. Ῥρ. ΧΧΥΤΙ. 8. τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, 
ὯΒΡῚ γεὶ Ἰοροτιπὶ ἸῺ» ναὶ τέτα 

ἸΩΔρΡΊΘ αὐδὴ στρα Βρδοϊδγυηξ, οἵ, 
ε αἱ Δ|188 5: Ρ6, Ῥεοσβρίουϊιδιί διυάαὸ- 

τυπῖ. ---- ἼΣΓΠΌ» ἐτεγοϊξμα. 708. Χ. 

ὅ, 8ίο λαὸς ἀραὰ Ηογηεγυπι αἰΐοο- 
4πὸ φεπῶεβ ἂβ πιῤμίόμε σγερατίμ, 
ἀϊοίαις, εἰ ἀμοίδιιν ορροπί(αν. --- 

51.» ϑένυνε. 1 Βερ. ΥΠΙ. 82. 
ὥδσσηο 101 οϑὲ ἀθ βόρυΐο [βγδδ]!ἴοο. 
--Ν 1 Εορ. Π1. 2. ὁ λαὸς ἦσαν 

ϑυμωῶντες, ῬΟΡυΪὰ8 ογδῖ ϑυδξυπι ἔ- 
οἰθηβ. Ὑ168 εἕ 4 ὅδ. ΧΙΧ. 8. εἴ 
1 Πορ. 1. 40. 0δ᾽ ῥδυῖοῦ ΠΟΙ ἢ 
οοἰϊοσῦνο βἰπρυαῦὶ λαὸς νοτθυμὶ 
Ῥίυγαϊα δήααϊταν, οἱ οοπῆ. ΟἸδβϑὶῖ 
ῬΒΠοΙ. 5. 1.0. Π|]. ἐγαςοῖ. 8. απ. 
ὅϑ8. Ὁδ1 5] πα Θχϑιηρὶα ἴδηι εχ 
ΒΔΟΥΒ αυδτλ Ργοΐαμίβ βοσιρίουιθυβ 
Ῥτοξεγαμίιιγ. ὅδ᾽΄16 εἴ Τηςογίιθ, 4αθῖα 
Ἡξδοκρίδοειιση 886 δύθιςδῖ ΕἌΡΘΓ, 
δρυᾶ Πιοηγϑ. Τοηρίηυτα ἄς 8.Ὁ- 
11π|. βοςῖ, 938. ραγ. 756. Αὐτίκα, φησὶ, 
λαὸς ἀπείρων ὐνων ἐπ᾿ ἠϊόνεσσι διΐστά- αὶ 
μᾶνοι χελάδησαν. (οηξ, εἰ Ηοτηογυτα 
Π. Σ᾽, ν.608. 604. ΜΊοΒ. 1.16. νὮν, 

λαῶν. Νοὰ ἰοερογυμῖ ὩνὩ} 568 

4) 9) ΡΙυσα ον δοσοροσυηΐ, υἱ Βος 

ἔδοξππι αὐοαιια 6βέ ἰῃ 81118 ]οοῖβ, Υ. 
ς. Ρρ. ΟΧΙΙ͂Ν. 2. 2 ὅδ. ΧΧΙ!. 
44. εἴ ΤΏγοη. 111. 14, Αἀάε 
ϑυτήσα. Ῥβ. ΠΥ111. 192. υδὲ Ἰεροῃ- 
αυχὰ ὁ λαός μου τοῦ νόμου σου, ὩΟῊ δι.- 
ἴοτα, υἴ πῆς ἸορΊταΓ, ὁ λαός συυ τοῦ 
γόμου μου. --α Ὸν» οπ. 1 ῬαγΔ], 

ΧΙΧ. 6. Ῥβαΐπι. ΧΧΧΥῚῚ. 4. 
1 βδ. ΧΙΨΥ, 45. υδὶ, 81 Ἰθςο 88η8 
δβῖ, ῬΑσίῖοσ 86 ἴῃ Ῥσϊοσῖθιιβ Ἰοςὶϑ 16- 
βετυηῖ Ὁ. ϑεὰ αυΐα Βαο Ἰεσο 

ἂ»ὕ 

ΠΏ] 1] οΥὐμηἶπο βοηϑυσα [Π6}10, τη 8]- 
Ἰοὰ εχ ΑἸὰ, οἱ Οουρ]. σϑρόπογα 
ἕλεος Ἰοσο ὁ λαὸς, αιισὰ ἔοττηυβ 
Ἡερτ. Ὀ Ν Ὀεπα τεβροηάεί, 

πϑῖη αυΐ Πεὶ δυχι]ο δαϊοῖαβ δἰ τουτὶ 
8 Ιαυὰ ργεϑίδί, 16 οἱ θχιροῖ Ῥεπθ- 
Βείυχη αἰνίηυαπι. Ααἀάδ 4 ὅδῃηι. 1. 
2. υδὶ ῥγοὸ Ὁ ἰεβρεγυαμξ ὈΝῸ, εἴ 

Ηοϑ. ΧΙ. 1- --- δοῺ}» ἰαδοτγ. 7υά. 
Χ. 106. οὐχ εὐηρέστησε ἐν τῷ λαῷ 566. 
οοὔ. ΑΪεχ. Οχου. εἰ ΑἸά. γερά 
᾿ς Κ΄ οΒδυέδηθογρίο (τὶ ἴάσαθῃ ἴπ- 
σοί Βεογεῖ, αἰσυσα ΡγῸ λαῷ, ᾳυοὰ 
ΤΩΘΠ6086 9ΟΣΙΡ(ΌΓΣΩ 8  σβίυΣ, ΓΤΟρο- 
ποηάμη δὶς ἄϑλῳ, δῇ χαχῷ, α]ϊυμανο 
δ'χη1]6 νυ υτῃ, αυο "πέδετία, στηπῖμα 
βἰσηϊδοοίιγ) δὰ ἢ. 1. σ]οββδιηδ ρο"» 

««ς 



Λαὸς. 

« πε τεἀοϊοσε νἱἀθηῖατ, 400 αυΐπ 
γερὰ ΓᾺΧ [πτϊ. ορβουγα 1] δῷ 6 
οοῃδίαβ 68, αυδτα ΨΥ απο 6Χ- 
Ῥγό388 1 6Χ 8114 ἰδοίΐομθ οοά. ΗοΡγ. 
ὮΥΔ 8) ΜΙ, αὐεγϑαΐμα εδὲ Ρο- 

»μίωηι. --- ΝΥΝ» φοὐαϊδε, φοοῖμς, 

»τοζίμκδ. ϑυταταδοῖ. δος. ΕΠ] σοι. 
Ζδοῖ. ΧΙ]. 7. τοῦ λαοῦ μουι Νοῖ 
ΟΡ᾿5 6βϑῖ, υἱ ϑβἰδίυδχηιθ, οὐτὰ Ὃν 

ἰορίϑθ6, τηοὰο γεβοα γεγίδπίασ : 
᾿ Ῥορμζατ πιεῖ. ΤΟΧΧ ΒαΑΡοηΐ δὲ σο- 

λίτης, Ὦ. 6. συμπολίτης. --- “ὙἼΩ 

Οπιγὲ, Ἰουλθῃ τορίβ [βγϑδ]8. ΜΙοΝ. 
ΨΙ. 16. Ιιερογιης Ὧν» υοά ἰοῃ- 

86 τ θ}]]5 εβί. -- Ἰμφ φγεα. 6:. 

ΧΧΠΙ. 8. - νον Ῥίυγ. ργορ- 

παϊῖ. 168. ΧΧΧΙΨ. 1- τ ὈΠΠῸ» δος 

τγεραδο. 8 Ῥατ. ΧΧΧ. 94. --ὐ νην, 

ϑατοη, ποτάθη ρτορσίατα. [68. ΧΧΧΥ. 
. ὁ λαός μουι ΒΑΌΟΠοΙΩ, ἔΌΣΙΆΞΒ6 

ὁ Βδθυσγυηΐξ δά. ΑτὰΡ. "ῆν η8}» 

ἐμ ευαδὶξ, πμπιογοδιηι το αἰ αϊξ, απ 
ϑαγα ποτῆθη δοοθρὶέ, δαΐ Ρδῦ τβεῖο- 
ὨΥΤΩΪΆΠ, ΘΟΕ Π6 8 ΡΓῸ ΤῈ σοῃίθηίϊδ 
Ῥοβίζυτ 6586 Ρυϊαγυμῖ, ΤΟΊΟΠ ΘΙ 
Ῥαϊαϑεῖπεθ ῬΓῸ ἱποο]θ ευ8. [μερῖί- 
[ΟΣ ῥγθίεσγοα 1 ὅϑδτη. Υ. 3. 0] νεσ- 
Ἀδὰ τὸν λαόν μου, Τεροῦα οχ ἰοοο ρὲδ- 
ΤΑ]]εἶο 1 Ῥασ. Χ]. 2., ἀδϊοπάδ βυηί. 
2. ϑδτα. Χ. 6. υδὶ μὲν λαὸν (οἱ πἴ8}} 

ἃ ἴῃ ἰοχίι ΗδὮγ. Γαβροπασί,) 8ὶ Ἰθοξῖο 
ΒΔΏΣΔ εϑὲ, σεη5 “ιππιοπέοα ἱπ[6}]6- 
σεοηάα οτῖΐ, ααθ Ἰσπιοταῖπῖα αϑδοοσαῖ 
Ἰοζαῖοθ Πανιαϊβ. ϑδεα ἔογίδβϑο Ἰοοο 
λαὸς τοροποῃάυχῃ οϑί φρὸς, δὸ σοῖδ- 
τομάυη δὰ ἡ δηῖβ ὙΠ Οεεῖε 

ϑγτοτηδοῆ. Παροῖ ἱκακούργησαν «ρὸς 
Δαυίδ. Ἐοτίδεδβα εἴΐδιη ῬῈν τὸν λαὸν 
τοῦ Δαυὶδ δυιηΐ 1ρ5] ἑεραίξ α Τλαυϊάε 
αὐ “νιπιοπίέας πιὲδεὶ Ἰρ ΘΙ] ορϑηα!. 

4 ((εσΐε (ομρ]. Βαροῖ οἱ δοῦλοι Δαυίδ, 
ΗδΡ. 1Π1.18. υδὶ λαοῦ σου ἀοἸοπάτππι 
εϑί. δὲν. ΧΙ ΙΧ. 14. Μιᾶς βυρτὰ 
8. Ὁ. ὉΞΠ. 1 Μδοςβρ. Υ'.. 19. ὁ λαὸς 

γπδε σγεραγίος τιοϊαϊ, 00]]. ν. 18. 
φὸν δῆμον τῶν τιωτῶν, υ ἃ Χοῦο- 
ῬΒοπίθ ὕγτορ. ΥἹ. 1. 10. ἀϊουπίαΣ. 

962 Λάρυγξι 

1 Μδος. ν. Ψ8. γραμμαεεῖς τοῦ λαοῦ, 
ἄτοος τερδερε τπέποτεε, σαὶ οαίαίορε 
τπδίβιρη, οεγαης σεγεδαπὶ.. Ἡοτηοτ. Ἂ 
Α΄, 10. Οοπίον ΑὈγοθοὶ. πίνῃ. δὰ 
ΖΞ δον. Ρ. 197. 

ΛΑΠΙΣΤΗῚ, ἡαοίαίον, πεηήαζ, 
πε ραίογ.. δ᾽. ΧΧ, 6. υδὶ Ψυϊραοος 
ἰαδοῖυμς, ϑγτυϑ υἱῦ ἐπίχιαια, Ὑετϑῖο 
Τισυνῖπα πωβαίον παρεῖ. Ἡδεγοῖ. 
λαφιστὴς (ες δηϊὰ ὈδπΘ 8 π|858. 

Ν ἐπριαμ μὐμούμ; Φλύαρος, τρυφε- 
» Μὴ ἔχων Ἷ ς τοῦ - 

τοῦς. δι μλθέμ Ἰγῥῳ χὦ πλϑν β 
αγτοραπέμις ηι6 εἤεγο. ϑθπῖδυ- 
νυτη λάκσισμα οσουστὶ δρυὰ Οἴςετο- 
ποηὶ δά Αἰἕουμι ΙΧ. 15. 
ΔΑ ΠΤΩ, ἐάνιδο, ἰαηιδεηᾶο δίδο ἡ 

πον οαπίας εἰ αἰΐογμπι απὶπεαξίεν. 
Ῥ Ὁ» Ιάεδτα. Ψψυά. ΚΙ]. 5. 6. 7. 1: Ὁ 

αἰτατ Ῥγΐοσοα 8. ΧΥ͂ΪΠΙ. 94. δι 
ταῦ 8 λάψῃ βοηϑι σϑῦβα ἀἋ 
βιο δα τάς, Ηεογο. λάκτει, ἀνα- 
λακβάνει, “ἕνει. Ἰάδτα : λάστονες, «,- 
Ἰοντες τῇ γλώσσῃ, σεποίητα, δὲ ἀπὸ κὺ- 
γῶν τῶν τοιούτων (Βοεδατίυβ Ηΐεν. Ρ. 
1. 1ΔὈ. 1]. δ. δδ. Ρ. 678. Ἰερὶς ἢ τῶν 
τοιούτων) οὕτω αἰνῶτων μετὰ «ψόφου. ̓ 
γιὰς εἰ, ας ἐσ Ἐπδίβεδο δὰ ἢ. 
Α΄, ποίδέ Κυδηῖι δὰ ΖΕ] 15. Υ. Η. 
18 Ν 

ΛΑΡΝΑ'ΚΙΟΝ, οαρεωΐα. Ὶ γᾷ» 

σαρδα. ϑγτωτα. 1 ὅδ. ΥἹ. 8. β 
ΛΑῬΝΑΞ,, οαρεα, αγοα, οἱφέα, 

οοπαῥογίεμη. ἸΣνν ἰάδμ. Ααυ. δος. 

ΤΩΑΤΩ͂. οοᾶ. 108. ΗοἾτη. 1 ϑδτα. δε: 
8. λάρναχι. ῬΗοῦα8 1,6Χ. 
ρὸς, ἢ κιβωτός. Ιάστα ἰτδάᾶϊε Βοίάδα. 

ΛΑΙ͂ΡΟΣ, ἕαγιξ, εἶνε σαυῖα, αυὶς 
γαρακ εἰ υογας ε πρῤίοογμπι ρέπετε, εἰ 
»οϊομϊὶδ, φμος ργαααΐαγ, υἱοίξέαπε. 
ἘΤΙ, αοοὶρεϊτὲδ φρεοῖες. Ἰενῖς. ΧΙ. 

16. θους. ΧΙΥ͂. 15. Οοηΐδν Εσαδτηὶ 
Αἀαρία 5. Ζαγες ἐπλίαηε Ὁ. 401. υδὶ 
ἘΣ Βογηῖπηθ σαρϑοὶ χποίδρδβοῦῖοες δ- 

ὈοίΩΣ. 

ΔΑ΄ ΡΥΓΆ, δυίων, ἔπως. ἿΨ Ῥε. 

ΟΧΊΠ. 18. οὐ φωνήσουσιν ἦν τῷ λάξυγ- 
γι αὐτῶν, οῃ Οἰδχοδθιης τὰ φιέεισε 
β.0. βδ]. Υ. 11. ΕΧΨΊῚΠ]. 4. - 
ἽΠ: »αΐαξωπ. 90. ΧΣΧΧΙ]). 4. ἐλά.- 



Δ α«τομέω. 

ἐ λήδεν ἡ γλῶσσώ μοὺ ἦν τῇ λάρυγγί μου, 
Ἰοψύεν "ἢ ΤΩΘΆ ἴΠ σιίμγε γθ0. 
δου. ΧΧΧΊΝ. 8. λάρυγξ γεύεται βρῶ- 
ὅν, ραν σαδῖλῖ οἰρῦτθ. Ψ116 εἰ 
200. ΧΙ. 11. εἴ δπί. 11. 3. Ῥοδῖε- 
ποτὶ 000 ϑγτητη. ὑγοὸ λάρυγγι παρε 
φάρυγγι. Ἄεπδ εὔβὸ Ῥδδνοῦίποθϑ: 
λάφυγξ καὶ φάρυγξ ταυτόν. ΑἸΜΟΓ δι:- 
ἴεπιὶ Εἰγιηοὶ. ΜΆ. λάρυγξ φάρυγγος 
ἀιαφέρετα,, λάρυγξ μὲν γὰρ ἐστὶ δὲ οὗ 

ὁ λαλοῦμεν, φάρυγξ δὲ δ οὗ ἐσθίομεν, 
ἐτπὸδλ δίο πόρω εἰσὶ τοῦ λαιμοῦ. -τ-ο 
ΠΡΟ δαὶ μοΐπϑ ἘΣ ΠΡΌ ἀυδὶ. 

πίγταχης πιαπα δῖα, ΒΌΡΟΓΙΟΣ οἱ ἰῃ- 
εγίοτ, αυᾶ αἷνϑυδβ σαρίξωγ : συϊροὸ 
υκωρες. Ῥεαῖτα. ΧΧΙ. 16. --- υἱν, 

εξπμωτ, σεΐα, ἥπιοεε. ΤΒοοά, Ῥτον. 
ΧΧΠΠ, 2. Βῖγδο. ΥἹ. 6. λάρυγξ γλυ- 
χὺς σληϑυνεῖ φίλους αὑτοῦ. Ν υἱραῖι : 
υετδισῃ ἀμῖςε (Ἐ. 6. δέγπιο ὑϊαπάμδ οἱ 

ς πμπιαπι δ) πιρεριοαὲ ἀπεῖσος : υὶ 
λάρυγξ μοῦ τορυηγτηΐδτα ἔρσα υετδα, 
ΚΣ βμίίατε ὑνῸ  Υμπίωγ, δε Οη 5 
ποίδί, δὰ ᾿πϊσεοποιι ΕΘ Σ. Ἶ» 

Ρ,, Υ, 10. ᾿ 
ΔΑΤΟΜΕΏ, ἐαρίάεε οδάο εἰ ἐς- 

φοἱπεΐο, ὑποάρ : ταεῖαρἢ. πεϑον ἱπέξ- 
γεμηῃ οἱ ἐχοίαξεφηε. ὩΥΤΊ» οασάο, ἐποῖ- 

ὧν, ἱποίέο. Ὅσας. Ψ]. 11. 1 Ῥασ. 
ΧΧΠΙ. 2, Νεβεια. 1Χ. 95. Ααυΐα 

ἃ δγιηη. Ῥγον. ΙΧ. 1. ἸΤμποοά. [68. 
1Χ,1. Ααα. Ηἶοβ. ΥἹ. δ. ἐλατόμη- 
δα, ηπαίμε δωπὶ ἱπίεγεμηι. Οοηξ. 
Εἰκβοτὶ ΟἸανθα Ρ. 64. --- ἔν, 

“Μκάρ, ἐἤμπάο. 700. ΧΧΥ͂ΤΠ]. 2. 
ΝῚ, τῷ ΤΣ, ὕαϊο. Ἐχ. ΧΧΊ. 38. 

τ ΧΕ ΠῸ. ἐξοίσίο. ΑἹ. 2 Κορ. ΧΙ]. 
10. 

, ἈΑΔΊΟΜΗΤΟΣ Σ, ἐποίει ἐπ ἰαρίάε:, 
ἐτοαδαα, ἐξοαυασίμα ε ἰαρίάε. ΝΣ» 

ἦ ἐποϊδῖο. ῷ Ἄες. ΧΙ]. 192. ΧΧΙΙ]. 6. 
δσαῦο ἄβορτ. 110. ΧΙ. Ρ. 768. Β. 
ΔΑΤΟΜΟΣ, ἰαριοιάα. ν. 1 

. Ἀδρ. . 15. 2 ες. ΧΙ]. 12. Ἐβάτ. 
Π].7.... ὐτν ͵ζαδεν. ΑἹ]. 1 Ῥαγ. 

ΧΧΤΗΙ. 15. λατόμωι. Ηδογοῖ. λατόμος, 
λδοξίος. ᾿ 
ΟΑΑΤΡΕΙΆ, δέγυϊεια, οιμέμα τεῖὶ- 

δον. ΤΊ, Ἰάετα. Εχοά, ΧΗ, 26. 

9608 

96. 706. ΧΧΙΠ. 47. νἱάθ δε 1 Μδρο. ' 

 πίαϊίς. ΗἩϊης ἔργον λατρευτὸν, 

Λάφυρον. 

Ι. 45. 11. 19. 22. Ηδαγεῖ. λατρεία, 
δουλεία. Ρ] αἰδοῖα ἴῃ ϑγτηροα. ΤΌμ. 
Χ. ρΡ. 546. Βεἰεὶκ. βοσν τίσι 116 πὶ 
Ῥαπαίάσπι ἱταρ]εηαϊ (0111 λατρείαν 
νοοσδῖ. 
ΛΑΤΡΕΥΤΟΥΣ, δεγυ δ, πιϊπὶσίος 

307.- 

οἱϊε. ΣΝ. Ἐχοά. ΧΙ]. 16. Ναμι. 

ΧΧΙΧ, 1. Ἰσγερϑὶίς ἢτς λατρευτὸν 6 
γν. 1. δυΐυβ οδρϊεβ. --- ΤΣΘΝΘΩ 

Σῶν. [ονΐς. ΧΧΠΙΙ. 7. 8. Νύω, 
ΧΧΝΊΠ. 18. Ηεεγοῖι. λατρευτὸν, δου- 
λιχόν. Ὠεαεβῖ ἴῃ [,οχὶ οἶβ. 
ΔΑΤΡΕΥΏ, δεγυῖο, ξαρεμΐον, πιά- 

πἶδιιδ » δεγυΐε ορκϑ μεν ῇοῖο, 
οοἷο ἐπ πθλϑὰ ΠΟΙΤΊ Οδιαϊα. ἐπε. 

Ὦδι. ΝΊ. 97. 8θο. Ομῖ8. Ψεσΐα ἐΐ τ 
πιοπᾶϊ ἴὰὶ 55. δᾶ ουϊζαπι ββοσζυτα 
ἰγδηβίδυππίαν. --- ἼΣΥ: Εχοάα. 1Π. 

12. ΙΝ. 48. ΥἹΙ. 16. εἰ δἰϊθὲὶ βω- 
Ῥίυδ. --- ἢ ὯΝ» ἴγαπϑεο. [κν. ΧΥΠΠΠ]. 

31. υδὲ ἼΩΥ Ἰορεζυμῖ. -- ΓΒ 

, 

ΟΒδὶά. Πδη. 111. 12. 14. ΥἹ. 16. ---- κὶ 
ΓΦ ΡΒ. Νυχ. ΧΥῚ. 9. Εσϑοδ. 

ΧΧ, 89. δίν. ΓΝ. 156. ὉΡῚ λανρεύων 
εϑἴ οδεεχμΐωπι ργαείατε. Η οεγ οἷ. λα- 
φρεύω, σέβω, δουλεύω. ϑ.δο]. βορβοοϊ, 
Τσδοδίπ, ν. 40. λατρούοντα, ὑπηρετοῦντα. 

ΛΑΊΎΡΙΣ, δέγυα, ζαπιμία. “20. 11. 
9. 00] 181] ῥὑσγὸ Βδς σγόσα Ἰορίςυῦ ἴῃ 
ἰοχίι Ηθῦτ. Ηοβυςο ἢ. λάτρις, μωσϑουρ- 
γὸς, λωτουργὸς (18 Θῃῖτ Ἰοροηάιτη 
εβὲ ἰοοοὸ λεατουργός. Ὑ|46 1,. Βοβ. 
ΟὔὈβ8. Οὐ. Ρ. 170.), ἢ μόσϑιος ἐργά-» 
τῆς, ϑεράπταινα, φαιδίσχη, ὑπηρετοῦσα, ἡ 
δούλη. Ἐπιδιδιιο λάτρις 6δβὲ ὁ ἐπιμώσ- 
ἡος, ἀλλ᾽ ὅμως ἐπὶ δούλων εἴταχτεαι. 

Κ"ΛΑΥ͂ΡΟΣ, 1. 4: λάβρος. ἸΏΓΙῸ, 
͵,)ανιπια. Ααι. Ῥβδϊγη. {{,ἃ7]. 5. λεαν- 
γῶν λικύρων: ἈΌῚ λαύρων Πποπ Εδῖ ἸΑρϑὺ8 
ἸΡΎδεῖ ῥσὸ λάβρων, υὐ Μοπίίλιοο- 
πο νἱάδζυσ, βοὰ :8 ἐγθαιθπείβϑιπηθ 
Ἔχρυϊχαϊτυν β ἴῃ οοὐά. Μ85. 

ΔΑΦΥΡΕΊΏ, δροίδο. Ζυπ. ΧΥ. 
18. ἐλαφύρησιν ὁ λαὸς τὴν παρεμβολήν. 

ΛΑΙΦΥΡΟΝ, «ροίΐδιηι, »παπωῤία. 
,, ἰάει. 1 Ῥασ. ΧΧΥ. 27. ἐχ 

τῶν λαφύρων, 6Χ ὁροίϊδ. Ααυ. Οεη. 



Λαγανεία. 

α ΧΙΙ͂Χ. 47. Ῥγον. 1. 18. -ὐῦ, 

δροϊαίμα. Αχὰ. 200. ΧΙ]. 17. 1,6- 
5.185ε6 νἱάδίυν δ). Ηεεγοῖ. λάφυρα, 

τὰ ἐχ τῶν πολεμίων ἔτι ζώντων λαμβανό- 
μενα. τὰ δὲ τιϑνεώτων αὐτῶν σκχύλα. 
Οοηέξεον δα ἢ. }. ᾿πῖτα 8, ν. σχῦλον. 
Ιάἄδτα : λαφύρων, αἰχμαλωσιῶν. [,δχὶ- 
οοη γεῖαθ: Λάφυρα, δτμυῖ, δροίία, 

“σαα. 
ΛΔΛΑΧΑΝΕΙΆ, ἴἰροσμα οἱογίδιις σοηδ1- 

ὃ ἐμ. Ὁ), οἴμα. Ὅσοι. ΧΙ. 10. χῆσον 

λαχανείας, Ὠογίαπι οἷοτῖρυ8Β οομϑὶ- 
. τυ, υδ] λαχανία 681 οἰδγιῶπ οοἴΐεο- 

ἔ1ο. 
᾿ ΔΑΧΑΝΟΝ, οἴ. ΡῪ» Ἰάδιχῃ. 

1 Βεορς. ΧΧΙ. 4. Ῥτγον. ΧΥ͂. 18. --- 
ΡῚ» υ͵ἱγοῦ, λοόγδα υἱγιαἰς. Ὅσοη. ΙΧ. 

8. Ῥεαῖτα. ΧΧΧΥ͂Ι. 2. --- Ὀ52» 
τρἷοα υἱγεπξ. Α΄. μεν. 11. 14.ῦὺ 

ς ΔΛΕΆΙΝΑ, ἰεώπα. Γῆν νν ἔδο πια)ογ. 

μη. ΥΊ]. 4. -- μοῦ. Ααα. Ῥβαΐπι. 

1,0ΥῚ. δ. ἴῃς. ΕΓ ΙΧΧ ἘΣ. ΧΙΧ. 9. 
οομβοπεθηϊθ Τεοαοχοίο. ---- ὈγΠ})» 

ἴεο ἤεγοσ. Αχα. ὅγτωχ. Ηοβ. Υ'. 10, 
2ον. Ι΄. 10. ΑἸ. Ηοε. Υ͂. 14. 

ΔΕΑΛΥΝΩ, ἐκυῖρο, ροϊϊο, οοπερίαπο, 
ἴξ. οσπέοτο, οοπιπιῖπεο. ὈνΓῚ ΕΠΡΆ.. ἃ 

ΤΥ» εὔαομο. Ρμαϊηι. ΧΥ]]. 46. ὡς 

φηλὸν πλατειῶν λεανῶ αὐτοὺς, (Δα ΤΩ 
Ἰυαΐατα Ρ]αύθαγυσα οοπέεγαπι 1108: Ὁ] 

ἀ ουὐἴὰ λεπσυνῶ Ῥεϊτηυίδίαγ. Ἡ]ης 
Ηβγο ἢ. λεανῶ, λεστυνῶ. [,6Χ. ΟΥΤΊ]]Σ 
Μϑ8. Βγϑῃ. λεανῶ, λεπτυνῶ, ἐχερίψω, 
ἀπαλείψω. ---- ὨΓῚ)» οοπιπῖπμο. 93 

ὅδ. Χ ΧΙ. 48. 900. ΧΙΝ. 19. 
ΛΕΙΒΗΣ, ἔεδες, οἷα, ρμεϊυῖδ. “Ἴ, 

εαἰαίλμδ. 1 ϑατη. 11. 14. 2 Ῥδγ. 
ΧΧΧΥ. 18. --ο 5, ἐαδγιρῃ. 1 

Βερ. ΝἼΙ. 89. Αφυ. 1 ὅδηι. 11. 14. 
ὩΔΡῚ ἰδιθῃ νοῦρα εἰς τὸν λέβητα 
ϑΟοΒδγδηθοσο ροῦῃυ δα Ἴ) 1 ΡΕΓ- 

ἔπεσα νἱ ἀεπίυτ. --- Γ΄» ογα- 

“ 

ἰογοϑ. Αγα. Φεγόμ. 1[.11.10...-- Ὁ» 

οἷα. Ααυ. ϑγια. ΧΧ 8. ἹΧ. 
.«8. Ῥε. ΟΥΤ]. 9. Μωὰβ λέβης τῆς ἐλ- 
αίδος μου, ΜΜοΔὮ ἐεδες βρεὶ τηθβε. [ἢ- 

964 Δέγο. 

ἀε δρυὰ Ηεογοδίυμι: Μωὰβ λέβης 
τῆς ἐλαίδος. ὅλων τῶν ἔϑνῶν τὸ σύστημα 
διὰ τῆς τοῦ Μωὰβ «ροσηγορίας αἰἱνήττε- 
φαι. Θυσία ἀληλινὴ, τῷ συρὶ τοῦ ϑεξυ 
«νεύματος ϑερμαινομένη. Ν1ὰ6 εἴ Απιοδ 
ΙΝ. 4. Ζαοῖ. ΧΙΝ. 90. Αἀάε ἴῃς. 
Ἐσοοῦ. ΧΙ. 11. .--- ὨΌ» »εϊυϊδ. 2 

ϑαη. ΧΥ͂Ι. 28. Ἡεεγοῖ. λέβης, Κ 
χαλχεῖὸς ποδονιπτὴρ, τρίπους. ϑυϊὰ. λέ- 
βης, σχεῦος μαγειρικόν. λέγεται δὲ καὶ 
κάδος. «ἀρὰ δὲ τῇ ϑείᾳ γραφῇ ὃ λέβης 
ἐπὶ) τῇ τιμωρίῳ χεῖται. καὶ ᾿'Ιεξεκιὴλ. λέ- 
βητα ἐκάλεσε τὴν ᾿Ἱερουσαλήμ' χρέα δὰ 
φοὺς ἐνοικοῦντας" απὖρ δὲ τὴν Βαβυλῶνα" 
ζωμὸν δὲ τὴν ἀναγκαίαν τροφῆν" οὗ ἐπτ- 
λελοιπότος χατεκαίετο τὰ χρία. 4 Μδος. 
ΨΙΠ]. 12. λέβητες δυπὶ ἰεδείες “πεῖ, 
“πατίυτῖὶ ἱπείτισπεπία. Ἰὰς Απί. ΟΑ]-- 
Ἰοηῖ οιὰ. 110. ἄς 55. Μαγίγντ. 
Ογυοϊδερυβ ᾿. 3518. 666. 
ΞΛΕΒΗΤΕΣ ὙΠΟΚΑΙΟΜΕΝΟΙ 

Δρυὰ ΓΧΧ Απιοβ Ι΄. 2. τηϊη μὲῖ- 
ἄπονα νυἱάθπίων δὰ ΓΈ}ΥΌ 8 "Ὁ. 

οἴἶα, ἐπ μα τὸς οοοίδἰξε ἤεγυοξωμί, 
να θη ἱπέγα 8. ν. ὑποχαίω. 

ΛΕΤΩ, ἀἶοο, ἰοφαον, ἴξ. ργαοῖρίο, 
2εδεο, οορίίο. "ὈΩΣδ- ὅετειι. Υ. 2. 

λέγει κύριος. 1,Ἔρετυμί δ» σὮ δά- 

ἀἰάογιηξ κύριος, πϊδὶ χυΐθ νοσθα λέγει 
κύριος ῬΓΘ ΟΕ θη οοχημιδί ᾿υῶρσοτα 
ΤηΔ} 1, υἱὐ οβὲ 1 οα, οι. οἱ (οα, 
ϑγν. Ηδχβρὶ. ---- ρν- ὅεη. 1. 392. 

εἴ Αἰ0ὶ δε ρβϑίγηθ. Ῥβ, ΙΥ̓΄. δ. ἃ λέ- 
γετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, αυδε οοσίία - 
ἐξδ ἴθ φογαϊθυ8 να 115. ὕ1ἋὯ6 εἰ ΖΕΡΉ. 
1. 8. 111.1. Αβρά. ν. 8. οἱ οοπῇ, Φο᾿. 
ΧΙ]. 7. ἃς δὰ ἢ. 1]. ΑἹροσεὶ ὑ. 
404. δοσαοσιιβ Ῥβδη. ]. ς. ὑχσὸ ἃ λέ- 
γέτε Ἰαβοτα τοδ]οραῖ διαλέγετε. ῬΒδ]τα. 
ΧΙΑ. 2. λέγειν 65ἴ σαγπιθη αἀἶσετε, " 
οαπεῦα. Αηὰ. οἱ ϑγιίωση. ἰδὲ βαῦθπε 
ἐξαγγέλλειν. ΙΏ ποϊοηο μδεπαϊ Ἰορὶ- 
ἴΓ ἈΣῸ ἽΝ δρυᾶ Ααυ. (βες. Ἑςοα. 

Μοβᾳι.) Ἐχοά. 11. 14. μήτι ἀξοχτεξ. 
γαΐ με σὺ λέγεις. ἴα εἰ ϑγηηπι. ἃς 
ΤΒοοάοί. 1014. 866. διιπάδιι οοα. ----- 
ὴῚ) ὮΝ αϊοία. Α4α. εἰ ΟΧΧ ΜΙςΗ. 

ΤΙ. 7. λέγων. Ἰερετυπῖ ἼΝ.--- ΠΩ 3 
(ΠΏ Ρῖο δ) εἰπωϊο. Ῥγχονυν. ΧΙ]. 19. 

«-͵ 



Λέγω. 

αι τ λόγεινν ἐποοπεεγαίε ἰοφμὲ πιοϊδί. 
-- "͵Ὧ.» οοπλάο, δεσεγῶς ἐπὶ. [ε8. 

ΧΧΧΥΙ. 16. μὴ λεγέτω ὑμῶ, υδὶ εχ 
δοηϊδηξίβ σαρρο]] τὰ Οσις. βὅδεσὰ Ρ. 
ὅδ. ρτὸ 7722» οοπβάετε αείαί, 16- 

δετυπῖ δ Ὁ ̓ν- ϑοὰ λεγέτω 1Ὀ0ΐ ποῦ 

τοϑροῃάεὶ 3011 νεσρο ΓΙ: 5ε Βί5 

ἄμορυ9, ΟΝ ΠΟ» εοηπάεγε ζ- 

εἰαὲ ἀϊοεπάο, δάδοηὰο λέγειν Ἡ. 1. 6δὲ 
δε ρδεςο δοορίεπαυχ. ---- ΔΙ Ϊῃ 

ὃ Καὶ εὐ ΗἸΡΒ. ἰορημον. Νυαι: ΧΧ ΧΙ. 
51. ὅσα ὁ κύριος λέγει τοῖς ϑεράφουσιν 
αὐτοῦ, αυσυπαυα οτίπυβ ρ»γαοὶ- 
» βουνὶβ ϑυἱδ. Ῥτον. ΧΧΙΠΪ. 9. εἰς 
ὦτα ἀφρόνων μηδὲν λέγε, δια Ἰοηἴε δ[ι]- 
ἴο πὸ Ἰοᾳυδτα. --- ΡῈ υετγδιεηι. 

Ἐπιι. 111. 14. σπτύδοντας τὰ ὑκὺ βα- 
αἱλέως λεγόμενα ἐπιτελεῖν, [ἀπ] πδτῖο8, 
πὶ τκαπάσέα Τορὶβ ὈΘΥΘΏ[ΙΣ. -- 
“ΤῊ “πε. 1 Ῥαν. ΧΥ]. 10. υὐὲ λέ- 

-" γομῶω σὔσὰ εἰμὶ οἴ γίνομναι Ῥοτταυϊδίυῦ 
πῃ Οοάὰ. --- "ΌΤΙ δεϊμπι. ἘΣ. 

ΧΠ]. 5. ὃ λέγοντες ὕΤὸ ΠΌΤ ΟΣ» 

ἐπ δεῖϊο; Ὁ)ὐὶ οἱ λέγοντες 6888 νἹά6ῃ- 
ἔαγ, ααυὶΐ δΔαπομῃ!!οπθιι5 οἴ σουη!- 
τιϑΈ]ουΐδθυβ οοὔτοεγε ἀεραραῃΐ ρορυ]ὶ 
᾿σηρυσεπίδσω. (γί 8114 σϑΈ Πα 
Βεθοσ νευξὶο δχουβαῦὶ ποαυϊῖ. --- 
ΓΠΧΖ» Ῥγαοερίμπι. Επιὰ. 111. 8. «ἱ 

παραχούεις τὰ ὑτὸ τοῦ βασιλέως λεγό- 
ἃ μενα ἐπιτελεῖν; αὐἱὰ περ] ρῖΒ πιαπάα- 

8 

ἐα τοριοὺ Οοηΐ, 1χ. Ν. Τὶ 8. ΒἈ. ν. 
-- "ΠΝ. υἱκίο, αδρεοίμα. ΦοὉ. 

ΧΙ,1. 1. λεγομένοις. 1ορῖδθο νἱάεη- 
αγ γδν - ΘΝ» ΒΟΙΏΘἢ ῬΔΓΏ- 

εἷρ. οὐσμβίγ. 6 ΣΝ. ἀἰϊοίωπι. Οεῃ. 

ΧΧΙΠ. 16. Νυω. ΧΙΝ. 28. εἴ 4110] 
ΕΘ ββίτηο. ---- 5 ΡΙΠ. παγτο. ἴ68. 

ΧΙ.ΠΙ. 26. Ῥτγεῖετοα Ἰερίτιν “00. 
ΧΙ, 28. υδὶ νεγῦδ ἐσκὶ τοῖς λεγομένοις 
(νεγίοπάα ; λαὸ ἀεδοτὶρίϊοπε) ἀ6 βὺο 
δαάϊάοτυπι. Ῥχον. ΧΧΥ. 8. υδὶ Ργὸ 
λέγε Ηδπβ᾽οσιβ ΊΘροσο ταδὶ εραί λέγων, 
πξσυσ βοαοπεθυβ ᾿υπχαίαν. 8 Εϑατ. 
ΨΠ1]. 99. λέγεται ὑμῖ, ποίμηε εἰ! υοδῖὲϑ, 
Φεἰξοέε;: (ΠΑΙα. γνῷ Ὡ57' Ἐβαγ. 

965 ΛΔεΐμμα. 

ΨΙ]. 34. ΤΟΧΧ θεῆς ἐγνώριστα; ὑμῖ 
Οοπῆ, 90βερῃ. Α. 2. ΧΙ. δ. ν. 560. 
Ἑμκνοσο. 1 Μϑβος. Υ. 10. σωϊϑεσιπὶ 
ΠΠΈΟΓα 5 λέγοντες, ἐπ λᾶηο δεπίεπέϊαηι 
δοτὶρίας, δε: ἀιωδ ἀγριοποηί. 
ΤΟΛΜΑΏ ΛΕΊΓΕΙΝ, αἀπάδο α- 

οὝΥγΕ. “γλλᾷ.- ἴπο. 000. ΧΧΧΙΝ. 51. 

-- ο͵Ὕ-λε χυοαὺς 5. ϑαῤῥέω, «αραβολὴ, 
εἰ ψευδής. 

ΛΕΗΔΑΤΕΊΏ, ἀερορμίον, ἀερτα- 
ον, υαδείο, ἀϊτὶρίο, ἐσοιγδίοπεηι Καοῖο 
αὐ ρ»γαάασηι. ῷ Μδος. 11. 22. ὅλην 
τὴν χώραν λεηλατεῖῦ, υἱ ἰοΐδλτα τερῖο- 
Ποῖα ρεγυαάεγεπὶ αὐ ρταάασηι ξασιεη- 
ἄκπι. 
ΛΕΘΕΊ. Ιρε8 νοχ Ηξερσγ. 1}, 

πεξησιίταηι ἀεηοίλῃΒ, σμα οαρὶἐ φιῖη. 
4με ἐρλαν. Ἦοε. ἐπ 4. 101 δηΐσω 
ῬΤῸ νέβελ οἴνου ἴῃ ἜΧΟΙ ρ]ΑσῖΡυ 5 δηίὶ- 
4015 Ἰδεΐαπι 6886 λεϑέχ χρϑῶν 8ι8ρ1- 
οσδῖον Ὀγιβίυβ ΜΊ80611. (βης. 1. ς. 
91. Ε͵ἦυδαια οοη͵θοῖιγα γε ϑι ἴυτα 
δἰΙαυοά δοοὶρὶς εχ Ερίρμδηϊο ἀ6 
Μεῃβ. εἴ Ροῃά. ρὑ. 177. Λεϑὲχ δὲ, ὡς ἐν 
τῷ ᾿Ωσηὶ τῷ προφήτῃ εἴρηται, ὅτι ἐμισ- 
ωσάμην ἐμαυτῷ λιϑὲκ κριῶν, ἐν ἀντι- 
γράφοις δὲ γόμορ κριϑῶν, τὸ αὐτὸ εἰσί, 
Ηἰς εσρο 1811 οοάϊοθ ὑϑι18 νἹάοζαν, 
ἴῃ αυὸ λεϑὲχ κρϑῶν Ῥγχὸ νέβελ οἴνου 
βου ρίυτυ, οἴ γόμορ κριῶν, αυοὰ ἴῃ 
ὨοθῖσβΒ οοα. Ῥγαςεαϊῖ, οὐ ββΌ, 
ἴῃ τοδρίπο νοσὸ δά ϊτιτι ἔυϊ. Μα]ς 
δυΐοτα 146 ΠΟΠΟΪ δῖ, αποά Ἰπ 4118 
ΘΧΘΙΏΡΙΑΣΙ͂ΡΙ5 γόμορ κριῶν ὕγο λϑὲχ 
κρϑὼν Ἰεραῖαγ. Εδάδθμι νεσο, αι 
οχ ΕΡὶρῆδηϊο δαάυοία βΞυπῖί, ἴδσαε 
Ἰερυμίυγ ἴῃ Εϊγτοοϊορσίοο ἱπραϊο. 
γΙὰς Αςς, Εσυά, Βυρρίει. Τ. ΥἹ. 
Ῥ- 956. 

ἜΛΕΙΑ, ργωάα, οογρογα σαρία. 
4 Μαςς. ὟἹ Ἢ 1. ἡ τῶν ᾿Εβραίων λεία. 
Οοπέον Υ.. 1. 4. Μά ]]οῖὶ ἰδηηθῃ 1δὶ 
Ἰοροτο ἡλικία. ΖΟΏΔΓΑΒ [,οχῖο. οο]. 
1206. λεία, ἡ λαφυραγωγία. ῬΠΒοΙυΒ 
1χ. λείας, «ραίδας ἀσὸ πολεμίων. 

ΛΕΙΜΜΑ, τγεδίάμιηι, τοἰ μα. 
Ἵν Ἰάοια, 708.Χ111.19.-- ΠΥ ν ὦ. 

3 Ἑερ. ΧΙΧ. 4. --ο ΜΝ)» οαγο. [ης. 

δεν. ΧΥΠΠ1. 6. λίωμα νοὶ ρμοΐίιβ 
λεέΐωμα (οομῖ, ΧΧ. 19.). ϑοβαγίεδη- 



'Δειμῶν. 

α Ῥεγρίυβ δα ἢ. }. ἢφὸς γοῦρα Αφυῖα 
6886 σοῃ]θοϊῖ, φυὶ ῬΓῸ ἘΟΥΣ ΟΟΤῸ, 

ἢ, 6. σοηδαηριπεὶ, Ἰερεῖὶς ΠΣ γέ. 

ἔφα. ϑοὰ ἜΝ Ρτορτῖε »αγίδπε γε- 

ἤφμανι 8. ρατίδηι γεὶ ποῖαϊ, υἱ ΑτδὉ. 

ΠΙΝΝ αυε ποῖίϊο ἃΡ Ἐ. ]. τηϊπίπηθ 

6ϑΐ 8]16}8. --- παι Ὁ διεροτγείεε. Α΄. 

Ὁευϊ. Π|. 834. ΠΙ. 8. φοπξ, 1,χ. Ν. 
Έ. 5. ἢ. ν. 

ΔΕΙΜΩΝΝ, ρφγαΐμπι, δοῖΐμηι ἤογες 
δ υξτεηε 8. ραϊμείγο. Ο]ο88. ΜΝ. ἴῃ ΙΠαν- 

ἄρετον εἶνε ὅδ. βίου. λειμὼν, ἀνϑηφό- 
ρὸν πεδίον ἢ μαῖν. 1, Ἔροπάπηι νἹἀΘἴΓ 
λιμιναῖὸν. [κχ. γε} Μ5. Βγθιι. λει- 
μὼν, ἀνδηρὸς τόσος, παράδεισος. Ηξ. 
λειμὼν, αὐλὼν, θάλασσα, ἣ ἀνθηρὸς τόκος. 

ΛΕΙΟΊΤΛΩΣΣΟΣ, ἐασυὶς ἑἑπσμα, 
διαπαδοῃιμις. ἡ ΠΡΟ τι διαπαϊειος 

ἐξπρια. ϑυτλτω. ἡμεσά. Ῥχου. ΥἹ. 
34. λειογλώσσου. 

65 ΛΕΙΟΣ, ἐκυΐ, ρμίαπμε, ροἷαδετ. 
“Ἵν, αγάεπε. Ῥτον. ΧΧΥῚ, 98. δὶ 

Ῥτο ὈΥΡῚ ποῦ ἰορογυπί ΘΟ, 

αἴ ποημυ}]18 νἀ οτὶ ροβϑεῖ, βαὰ ἰαῤὲα 
αγαἀεμέϊα Ὦ. 1. ϑυπί: οαἰβάππι ἀπιοτὶς 
αἤέεοίισα ὕγ5 46 γεγεπέϊα, αἱ δάθο 
ΒΘΏΒΌΤΩ) ΤΕοΐΘ ἜΧΡΥΘΒΘΕΓΙΠΐ. ---- γὴν 

ἰαυΐε, αἰαδεγ. ἀφηοθ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 11. 
ϑγτηηι. “ἴοΣ ΧΙ. 17. ϑγυγτῃ. ΤὨδοα. 
Ῥγον. Υ. 8. Ἄψυ. ϑγίχησῃ. Τδοοά. 

ἁ Ῥτον. ΧΧΥῚ. 28. ὅγυπμι. [69. ΧΧΧ, 
10. Ὁ] λεῖς δβιιηΐ σγαία εἰ ἠμομπάα. 
ἘΒΕ ΟΠ Ρἷαν. 1 ὅδ. ΧΥ͂ΠΙ. 40. 

λίϑους λείους, ἸΑΡΙ468 ἰξενθβ.---- “Τοτιν; 

Α4α. ἘΖ. ΧΧΊΝ. 17. γοχ Ηθρταῖθα 
ΡΤΟΡΣΙΘ πήάιηη, αάδοαχυσ ἔσυο ποῖϊαῖ. 
Ῥγαΐοσθα Ἰερίταν Ῥγχον. ΧΙ]. 18. 
ὁ βλέπων λεῖα : Οἱ ΘοΠο] οι : ἐπιεικὴς 
καὶ ἀπερίεργος. Ῥτον. 11. 230. τρίβους 
λείους, Βοιη 48 ρίαπαδ. ἴε8. ΧΙ, 4. 

ε ἴῃ οτηῖριιϑ ἢἰ8 Ἰοςὶ8. ἢ1}}}} ῥσὸ ἢδς 
νοοα εδὲ ἴῃ ἴοχία Ηδερν. Ἡδογοῆ. 
λείας, ὁμαλὰς, εὐδείας. 
ΛΕΙΟΎΕΡΟΣ, »ιοϊδογ. ΓΡΧῚ, 864. 

Ὁ» ἰδηπὶο ὕγα. ϑγτατη. ἩΡλῖμι, ΕἸΝ. 

966 Δείσω. 

ΛΕΙΟΏ, εριοίβο, ἰκυίρο.. 7). 

Ρασι. ΗἸρῃ. Ααυ. ΡῬτον. ΧΧΥ ΤΙ. 
338. λειοῦντα. 

ΛΕΙΤΠΙΙΟΘΥΜΕΏ, απένιο ἔϊπψωοτ, 
((υτ. Ι΄ 6. 20), απίπιο ἀξ ἤοῖο, απὶ- 
πὶ ἀεἰσμΐωπι ραξίοτ, ἱ. η. λεσοψυχέω. 
Ὦνν ἰαδεις 0, δονεπο Ἠρρτίπιογ. 

ϑγτημ. Ζ0α. ΙΥ. 91. ἐλωσοϑύμησε- 

-- ΠῚ ΠΣ Π ἩΠρ. οὗγμον φρὶ- 
γί, 8. ἱποοῖρον δρίτιί. ϑὅγτητη. Ῥξ. 
ΓΧΧΥῚ. 8. ἐλειαύμουν. Ίά6 χυο- 
486 5. ν. λειοψυχίω. Αἀεςέ. λειπο- 
υρωκχὸς ὁσουστι ἀρυά ΗΙρρΡοεταί. 6 
ΤΑαυϊά. ὕιυ Ρ. 49ὅ. αἱϊ. 

ἘΛΕΙΠΟΤΑΚΤΕΊΏ, ἄεξεγο ογαΐ- 
πδπι 8. Σἰαίίοπεηι. 4 δος. ΙΧ. 28. 
ΖΟΠΑΓΑΒ ἔ,6χ. ὁ. 1801. Λεισοταχτεῖ, δ 
τὴν τάξιν καταλιμπάνει, κυρίως δὲ ἐπὶ 
στρατιωτῶν Φευγοπολέμων. ἘΠ ΘΕγο. λε;- 
αοτακτήσας, φεύγων ἣ φυγών. 

ΛΕΙΠΟΨΥΧΕΊΏ, ἐχαπκίπον, ἀπὲπιὶ 

ἀεϊχκίμεα ρμαϊίοτ. γη}), δεη. "ν. 
ϑγτηηι. ὅδδοθ. ΧΗ͂Ψ. 96. ἐλεκτοψύ.- 
χῆσε, μ(5π6 ἐχαπὶπιαίες βοὰ ἀεἰξσιξεκ 
Ῥαδδιις εε. δῖ. (οάοχ (ΟἸ 5] πιβητιβ. 
δεὰ (οα. Μοβᾳι. Βαραὶ ἐλειχσοϑύμη- 
σεν, αυδηη σογατῃ ΘΟ] ΟΠοτα, ὅγηη- 
ΤΩΔΟΪῚ 6886 βίδα ΤΊ δ]θηρυγ.- ἃ 
ἴυδ ἴῃ ποίξ. δὰ (ἨἘσεδιοιηδίη. Ησδχ. 
Ῥ. 67. Ηοῦγ. 59) Ρσορτῖθ, πὸ ΑΓδΡ. 

Ζ . 29» ἥίρεγε, ̓ γέρεεοετε ποῖδι, ἀ6- 

1π6 χηϑῖλρῃοσίοθ οὐγέρεξοετε, ο65- 
Σαγα ἃ "ποίμε, αοἤοεγε, τονε ίθγε. ΡΘΕ. 
Αἀάς Ῥαυββδη. [Ρ΄. 10. Ρ. 804. Υ. 
10. Ρ. 438. 

ΛΔΕΚΠΩ, πιο, ἄδειπη. ΛΕΙΓΠΟ- 
ΜΑΙ, αταὶϊϊο ἀεδοτον. " ἔν γεῖ,- 

φιῖηι. Αι. Εχοΐ. Χ. ὅδ. λεῖῆτον, Γεεὶ- 
ἄμωηι, ΧΧ περισσόν. δε νοχ λεῖξον ὲ 
ταϑροηᾶοσα [01 χιοαι ρῬοΐοοὶ Ηθδν. 
[5.2 γεηιαπεης, Οἱ ΤΧΧ χατα- 

λιφϑὲν Βαροπί, --- ἸΝΝΩΣ ΧΠΡΗ. 

ϑγτηση. 90». ΧΧΊ. 84. ἐλε 
ὍΘΕ), φιξ εὐαεὶέ, εἴαρεις. Βγτανα. 

7Ζυᾶ. ΧΠ].5. λειφθέντες, τοἰιοϊὲ, γε πὲ. 
-- ΤΊ» “έρατο. ο. ΓΝ. 1]. γον. 
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ΧΙΧ. 4. λεΐκεται, σμπέϊο οἀεοίἐπῖμτ,, 
96 ἀεεεγίέμγ. ὅδ}. ΧΤΧ. 4. ἵνα τὴν λεῖ- 
πουσὰν ταῖ; βασάνοις προσαναασληρώσωσι 
κόλαων, υ' Ῥατδιη, αὐεὸ Τογταθηβ 
ἀεεγαΐξ, βυρρϊετεῖ. [1 ἴκιο. ΧΥ͂ΙΠ. 
Φφ͵ ἔτσι ὧν σοι λείπει, δίυς υπὰτὰ Εδὶ 
εἰεεσίέ. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΏ, πμπεγε ζμπρον, 
"εἰηείγο, δογυΐο. 179 ῬΙΉ. δαοσετάος 

ο επροτ. 1 Ῥαν. ΧΙ. 18. -- Ἵν» 

» ξεγτυῖο. Νιυ. ΙΝ. 95. ΧΧΧΥΙΠΙΠΠ. 

Δειτουργίω. Λείχι. 

φιοΐ υεγεαίων εἶτοα ομδηι ])εῖ, 967. 
υἱέμα. ΓΤ.» 14. ΝΌτα. 1.88. ΝΠ]. 9. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΣΙΑ, εἱ δοῖμεὶ λειτοὺρ- 
γεία, νπιμπετὶς  ωηποίδο, ναϊπὶ εἰογέμηι, ἢ 
ΓΌΝΟΌ, υ)οιοῖίο. τ Ῥαν. ΧΧΥῚ. 80. 
-πΊν. Ἐχ. ΧΧΧΨΤΙ. 41. Ναμι. 
ἹΥ͂. 96. 1]. δ. 7. εἰ ΑἸ Ποὶ. --- ῦψΕ,, 
σρμδ. Ἐπεοῖ. ΧΧΙ͂Χ. 30. --- αν; 
εἰδέϊα, δἰΐδιη πιῆ. Νυμ). ΥΗΙ. 
34. .-- ΓΝ δ.» ΗΜ 8, ὈΓΟΡΓΙΘ 

4929. 9 Ῥαι. ΧΧΧΥ. 8. εἴ 4110]. --- 
ΓΠ3» δεγυϊμε. 1 Ῥατ. ΧΧΙῚΠ]. 928. 

γοσθυμι, τηϊϊο. Νι. 

ΨΠ1|Ι. 34. Νοίει ΝΣ Ἰῃίος δ] σφ- 

»εἰμαίέπι ργοΐέγε, β. οοπυεπῖγε αὐ σμἰ- 
ἔκ ξΣαοχιῦπ. ιὰο ἔχ. ΧΧΧΨΥΙΠΠ. 
8. --- δ γν ποχηεη, "εἰὐδέα. ἽΝ αι. 

ΙΝ. 3. 81. 86. 40. --- νην Νὰ 
ηπἶμο πεϊέίαηι. Νύτη. Κ΄. 934. --- 

ς« ὑπ Ομ. Ῥδβ. πιἰπίείτο. ἴ δι. 

ΥΠΠ. 10. - 2) ΡΒ. Ἰάσπι. Εχοά. 

ΧΧΥΊΠ]. 31. 39. ΧΧΙΧ. 80. Πουΐ. 
Χ. 8. σαριστάνα! ἔναντι χυρίου λειτουρ- 
γεῖ, 5ἴασε Ἴούϑῖὰ Ὧδο αὐ δασγαπι 
“)εποίδοπενι οδεμπάσηι. Μιὰς εἰ Ὠοαΐ. 
ΧΡ]. 12. 2 ῬαςΟ Ὗ. 13. ς01]. Ηεὗγ. 
Χ. 11. 1 Βερ. 1. 4. ἐλειτούργει αὑτῷ, 
ἐιϑεγυϊοδαὲ 1111, τιοτὴρα ᾿ν ταὶ, υ]:1- 
τοῦ οἶδ υχοῦ ΘΟ πατη8. .ζ008}. 1. 

εἰ 9. οἱ λωτουργοῦνεες ϑυσιασεηρίῳ, πιϊπὲδ- 
ἐγὲ αἰϊατῖβ. Μιὰς εἴ ν. 18. 708]. 1]. 
17. οἱ λειτουργοῦντες τῷ κυρίῳ, πιὲπ!δίγὲ 
Τλοταῖτη. ϑέν ΙΝ. ἿΣ λοι γήσουσιν 
τῷ ἁγίῳ, εοάεηι σι δασετοὐδις ἐδπι- 
"ϊϊ ας ᾿)εὶ ἐγεπί λοποτε(οοἱ!. 1ε8. Ὦ,ΧῚ. 
6.), ἢ. 6. α εο μεομέἑατὶ οἱ ἐπεῖρσπὲ 
»ποίο απαδιπέμγ εἰ δεπεποῖε αἰβεῖεη- 
ἐκσ. 81:. 111. 10. λειγουργῆσαι μώ- 
γιστᾶαν, δεγυΐγε ὑτοσουῖθαβ. Ν1ἀς οἵ 

ς δῖτ. Χ,. 38. δι:. ΧΙ. 90. λειτουργεῖ 
αὐτῷ ἅμα καὶ ἱερατεύειν, υἱἱ πιἐμέδίτα» 
τοί Ἰρϑῖ θάυθ 80 βδογιβοιατεῖ. Ηδβ. 
λφτουργεῖν, μοχϑεῖ, δουλεύων. ὙΊΔΘ 
Ῥίυγα ἀδ ἢ. ν. δρυὰ δυίΐοοτυτι ΤΊ 65. 

͵, Εςςεϊ. Τ΄ 11. Ρ. 919. εἰ Πεγ]πρίυτα 
ΟΡ985. 55. Ρ. 1. Ρ. 144. 

ΛΕΙΤΟΥ̓ΡΙΉΗΜΑ, 

82. --- κκ 

ηεεμἰδέογξη, 

ἔα πεϊπιείοτὶ. Νυα. ὙΠ]. 95. 
ἘΞ λπὶ Ἷν ἰεχ. 2 Ῥαι. ΧΧΧΙ. 4. 

διρηίϊῆοαι ἷο ΓΥΏ ἰά, φιοά ἴδ 
σεγεποηϊαϊες υἱἷ εἰ ρμοείμαί, προεὶα- 
εἶμι ργαοφρία αὐ βιποίίοπες δασεγο- καὶ 
ἑαΐος ρεγίἐπεπίϊα. 

ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟῚΣ, »εηξίογίο, 5ρ6- 
αἰτίη βςοσο, ἐμδεγυΐθηδ, πιϊξμϊείταίο- 
γΩιΣ. ΤΊ» πδηβδέεγιρη. Νύτι. ΙΥ. 

98, τὰ σχεύη τὰ λωφτουργικὰ αὑτοῦ, ν8- 
Βἃ τ! Ἰδίθυὶο 1Π]ΠΟΥιπὶ ᾿ΠΒΟΓ ἸΏ 8. 
Ναυπι. ΨΙ1. δ. --- ΤῊ, ἰάεπα, 865 

οὐπάσπι 8]1ο8 ἐετίωγα. ἔχ. ΧΧΧΙ. 
9. εἰ ΧΧΧΙΣΧ, 1. στολὰς λωτουργικὰς 
᾿Ααρὼν, 5ῖ0148 τηϊηϊδίοσὶϊὶ Αδσζοηΐδ. 
Ἡρεγον. λειτουργιχὰς, πραεικάς. -- 
ὦ, Ἰάδαι. Νύχτα. ΓΝ, 12. 2 Ῥαγσ. 

ΧΧΙΝ. 14. [κχ. συγ} Μ5. Βγστι. 
λειτουργικὴ, κυρίως μὲν ἡ Ἰρατικὴ, χα- 
ταχρηστιχῶς δὲ ἡ δουλχὴ καὶ ὑπηρετική. 

ΔΕΙΤΟΥΡΓΟῚΣ, πεΐηϊοίετ. ΣΥΎΘῸ 

Ραστὶ. ΡΙμ. νεῤηϊσίγαπε. 908. ἵ. 1. 
2 Ῥαγ. ΙΧ. 4. Ῥρ. ΟἹ]. 21. Ααυ. 
ϑγτατα. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 19. Ηδογοβ. 
λειτουργὸς, ὑπηρέτης. 1,εχ. ΟὙ7}}}} ΜΙ. 
Βγοτα. λειτουργῶν, διακόνων. 

ΔΕΙΧΗῚῪ, ἔολεη, ἐπιρείερο, δοαδίος 
Σαπίοεα. 7Ε7γ)», Ἰάετα, μενῖς. ΧΧΙ. 

40. ΧΧΊΙ. 42. ϑυϊάδε: λειχὴν, λει- 
χῆνος, εἶδος “ψώρας. ΡΊυτα ἀδ6 δος ͵ὰς 
νος δρυὰ Εὐ]δγαηι Μί566}1. ὅ΄δογ. 
110. Α΄. ς. 17. Ρ. 6738. 
᾿ΛΕΙ ΧΩ, ἐΐπρο, ἰαηεδο. ἽΠ᾽ ἔηρο, 

ἰαπιδεπο αὔδεπιο. Ῥ8. {,(ΧΧΤῚ. 0. [68. 
ΧΕΙΧ. 23. ..ὄ. ΡΌ"» ἰάφιι. πᾳ. 1]. 

δ. 1 Βορ. ΧΧΙ. 19. 

Φ᾽ο 



Δείψανον. 

ΛΕΙΎΑΝΟΝ, γείἐφμεα. ἋΠην, Ἰάστῃ. 

ϑγυαμα. Ῥβαῖα. ΧΥ͂Ι. 14. (δὶ λεί- 
Ψανα 6βὲ λανοάμας τεἰοία, 8. ἴῃι ἀὉ1- 
γοσβυχῃ ἡχομίαίες, δοπα) εἰ ΤΧΧΥ. 
11. --- Πυφψ. ὅσαι. “06. Ὗ. 18: 

ΘΌϊ448 : λείλψανον, τὸ κατάλειμμα. 
ΔΕΚΑΝΗ, ρείυϊα, σαἰΐπες, ραξπα. 

Ὁ» ἰαόγιπι. υὰ. ΄. 95. (0ΌΣ νετ- 

μα ἐν λεκάνῃ ὑπερεχόντων οὐτα 864 6 ῃ- 
θυ προσήνεγκε βούτυρον ἡυηροηάδ 

ὅ 6686 νἱἀοπίυγ.) Υ]. 38. --ἰ “Ὁ 

[, 

ἰεδες. ΑἸ. Ῥδβαῖπα, ΤΕῚΧ. 8. Οοπέ, 
Βοπένγοσιυσα δὰ “204. Ν. 45. Ρ. 
9270. 
ΛΕΚΤΕΌΣ, (4 λέγω, ἀϊοοὴ ἀϊοοη- 

με. Ἐρ. 76τγϑσα. 38. σῶς οὖν νομισείον 
ἢ λεχτέον. Ρ]αίο Τα. 111. 46. Ε,. 

ΛΕΚΤΙ͂Σ, ἰεοίδοα. Ἐν ΡΪυΣ. 

Ἰεοίξοα. ϑγτατα. 68. ΟΧΥΤ. 20. λεχ- 
φῆσι. | 

ΛΕΛΗΘΟΊΤΩΣ, ἰαίοπίεγν, οἴαηι, ἃ 
λήθω, ἰαίεο. 4 Μαος. Ι. 11. Ν111.1. 
Τχ. συν! ΜΆ. Βγοαι. λιληϑότως, 
λανϑανόντως, κρυφαίως. Ψιά6 ΕἸΒΟΙοΣΙ 
πὰ. ΖΕ βοβίη. 8. Κ᾿. ν. 

ΛΕ ΞΙΣ, αἰοίϊο. υ"» ἐΐπρπα. Ἐδ1} 

ΨΙΠΠ. 9. ..-ὄ ΓΙ)» υεγόμηι, 56 7ηιο. 

ον. ΧΧΧΥ͂Ι. 23. --- γὙ7 ΟΒιαὶὰ, 

δρίεπαον. ΑἹ]. Ὧδῃ. ΥἹΙΙ. 28. λέξις. 
Ἡδροποηάυμι ἴθ οβὲ ἕξις, οἱ Ἰθεῖο 

ἃ λέξις ἀοδβιιπιία βῖπε ἀυθῖο 6βί οχ .88- 
πο Μ. πῃ Ὁ) 14]. ς. Τυυρᾷ. “0ἀ. Ρ. 
128. υνὶ νἱξίοβα ἰΐα Ἰοασίταγ. ΟΟΠῈΡ 
βοῦδασ. Απίνη. δά Ὠδη, Ρ. 48. οἱ ὅ8. 
Μιὰθ εἐ ὅδίταο. ΧΧΙΠ. 18. ἂς 3 
Μδοο. 1. 82. 
ΛΕΟΝΤΗΔΟῚΝ, ἐξομῖπο πιογέ, ἐπ 

ᾶ4ποάμηι ἰδοπιπι. 4 ΜδοοδΌ. ΧΙ. 1]. 
1.εχ. Οὐνῖ ΜΆ. Βγθαι. λεοντηδὸν, φο- 
βεῶς, ᾿σχυρῶς, κατὰ τὸν λέοντα. Ἐης 

ε ΘΧ οοπ]δοΐιτα ΑἸΡοττὶ οοΥτροπάυβ 
εοὲ Ηεξγολιίυϑ, υὉΪ νυ]ρὸ τλ816 λεῦὺν- 
σίδιον Ἰερτίυγ. 

ΒΛΕΟΠΕΤΡΙ͂Α, (αρυὰ Ηρογοδ- 
ὍχΩ βου ιίαΣ λεωσετεία) ἐξυΐ ρείγα, 
8. ρείγα ἰευὶΣ ροϊιγα. ἜΑΝΑΡΣ ἔοοα 

σἰδπομίοεα εἰ αγτάα, φμαΐξα δεπέ ρείτα. 

968 Δέαρα. 

Ἐχϑοῖ. ΧΧΙ͂Υ, 7. διὰ Ἰούδα τη8]- 
Ἰο λωοασετρία, υἱ λειόγλωσσος. Μιᾶς 
δὰ ἢ.]. Μοηίῇ, 'π ποῖῦβ οἱ ἱἰπ ἴ,οχ. 
σαν. 

ΦΛΕΟΠΕΤΡΙΑΝΔΕ. Ψοὸχ δες 
ΟΠ 888 ἴῃ ΤἬΏρβδυγο Β16}}} τοροσϊασ 
ἴῃ νϑσβ. Αχια ΡΒ. ΟἜΧΥΡῚΙ. 7. ὑτο 
Πτ» ὉὈ1 Μοπιξ τγοδάϊ ἐσύυεῖη 

φῤθινι ϑεα εἰπε ἀυθρῖο 10ὲὶ αἰν1βῖνε 
ἐϑεηάυμπι εδϑὲ λεοσετρίαν δέί Οετῖα 
Ῥτυβίυδ Βαϊνεῖ λεοπετρίαν. 

ΛΔΕΠΙΖΩ, ἀδοογέϊοο, ρείαπιεη υεῖ 
δᾳμαπιαπε υεἷ ρεϊζεηι ἀείγαλο, ἀεεσια-- 
γ0. Ρ) Ὁ» μηρις δέοο. ἴπο. ἴδεν. 1. 

15. --- ὅν), ῬΙῊ. ἀδοογέέοο. Οθμ65. 

ΧΧΧ, 37. 80. ΤΟΡ. 11]. 17. λεαίσας 
τὰ λευχώματα, ἀόεχμαπιατε αἰ υρίτεε. 
ψΙάε εἰ ΤοΟΡ. ΧΙ. 8. 1 Μδος. Ϊ. 93. 
ἐλέσισε «ἄντα, ἀεεγεαριαυΐξ οταμῖα 8. 
πμάαυϊέ ὁταπῖὶα ἐφιαπιὲδ. Ὠγτυκῖυβ δα 
ἢ. 1. ̓ π(6]]ορὶς ὀφμανιας αὐτὶ. δημαπια 
αμτγὶ, υ δημάηια ΟΥς. Τιοχ. Ψεῖ. 
λεαὶς χαλχοῦ, στὴϑ δημαπια. Τεοϊξεεν" 
εἰ ἰαπιῖπα. Ἰάοστα ἱιοχίσομ : λεαὺς 
ἀργύρου, ἰαπιῖπα. Ψαυὶσ. Βαρϑὲ οὐπι- 
ηπμὶξέ οπιμῖα, αὐ Ἰερίαβε υἱάδδῖαν 
ἐλέστισε. 

ΛΕΠΙΙΣ, φᾳμαπια, ἰξ. ἰαηιῖπα. ΠΕ» 

ἰαγμεια, ἴζθια ἰαπιὶπα. Νυμ. ΧΨΡΙ. 
38. ᾳ«οἴησον αὐτὰ λεαίδας ἐλατὰς, ἔαο 
6χ 1118 Ἰαπιῖπδ8 ἀςε 66. ΥἹάθ β. 
λεπίζο. -- ὙΦ Ὁ» ἐφιαπια δχμανια 

αὐἀλπατεης. Ἰονῖὶ. ΧΙ. 9. 10. Ὠουξ. 
ΧΙΝ. 9. 10. 

ΛΕΠΙΣΜΑ, φωοὰ ἀεοογίϊραίμπι εςέ, 
δυΐ αἀδοογέϊαπαο απμγετίμγ, οοτίες. 

ΤὐΣΘ Ρίατ, οογέϊοες. ὅεη, ΧΧΧ. 
37. 

φιστά. 
ποία. Οομέ, ΜΙοδδδ.18 ϑΌΡΡΪ. Ρ. 
1855. β8ε6ᾳ. Κ. Νυῃι ἔογίαββα ἱερθη- 
ἄππι οδὲ λεατιστά ὃ 
ΔΕΠΡΑ, ἔεργα, δοαδγεδδει βηρεγα. 

ΣΥΝ εν. ΧΙ. 2. 8. )ευϊ. 

ΧΧΙΝ. 8. εἴ 410]. --- ΡΥ ΧῸ Ρατί. 

ἐ 

Ι 

1 

ΚΛΕΠΙΣΤΟῚΣ, ἀεοονγίἐσαίεα. ὈΣΛΣ. ἑ 

Ἐδ]. 1,δν. ΧΧΙΠ). 14. ἁπαλὰ καὶ λε΄ 
νοχ Ηξργυ. ργαπα οονίμδα 



Δεφράω.. 

ω“ ῬγΥΒ, ΑἹ]. 2 Βερ. ΧΥ͂. ὅ. Ηεσγοῶν 
λέαρα, τάγος τῆς ἐπιφανείας τοῦ σώματος. 
ψιάδ [χ. Ν. Τ'. 8. Β. ν. 

ΔΕΠΡΑΏ, ἔξργοκιε ξιρῃ. ΝῊΡ 

ἔξργυορισ. 1δν. ΧΧΤΙ. 4. 
ΛΕΠΡΑΓΟΥ͂ΣΑ, Τσομΐτ. λεπρῶσα, 

Ῥατῖ. ἴσουι. ἰξργοόϑβω. ΓΧΧΏ Ῥαχί. 

Ῥγῆ. ἔσεαι. Εχοά, ᾿Υ̓. 6. Νυια. ΧΙἼ]. 
10 
ΔΕΠΡΟΌΜΑΙ, οοπίτ. λετροῦωαι, 

ὃ ἔερτα αὔὸοὯοῖογ. Ἡϊπς λελεπρωμένος 
Ῥασί. ῥγρί, ρᾶ888. ἰέργα αἤέεοίιξ, ἴο- 
Ῥγοεια. ψ ΝῸ Ῥατί. Ργὰ. 1άστη. 

ῷ Βερ.Υ. 1. 397. ΧΥ. 5. 

ΔΕΠΡΟΙ͂Σ, ἐρρνοόσξως. ΧΟ: 1,εν. 

ΧΙΨ. 2. 4 ὅδ. ΠῚ. 290. 29 δῇ. 
ΝΙ!. 8. 8. αἵ Αἰ]. --- νην. [ν΄ 

ΧΙΠ. 44. 45. Νυχα. . 2. 
ΤΟ ΛΕΠΡΟΝ, ἔρργόβιηε, Ὦ, ὁ. 

“ ἴερτα. νἀ 3 Βορ. Υ. 11. φμοά 

Ἰορτοκιαη δὶ ἐπὶ ΟΟΡ ΟΡ. 
ΛΕΠΡΟΏ, ἑεργοσιω δμπι. χννο 

Ῥατε Ῥγπ. ἔβαν. Ααυ. Τῇοοά. Ἐχ. 
ΙΝ. 6. λεεγώσα. : 
ΔΕΠΤΟΚΟΠΕΏ, ἐπ )ισία οοη- 

οἱάο. ΓΙΣΒ2Ώ Ρατί. ΡγἘ. οοημηῖο 

"κί. [Ιπο. ἴεα. ΧΧΥΊΤΙ. 9. λελεσνν- 
κοασυμεένους, ἐπ ᾿Πιδίμιία οοποίδος, --- 
ΡΟ οοημηίπεο. Ααὰα. Βγχωβ ἢ, 

ἀ ΤΒοοΐ. [ρβ. ΧΧΨΙΠΙ. 28. ἄρτος δὲ 
λεστοχοπηήσετα!, ῬὈΔΠ8 ὙΘΙΓῸ ΟὉΜῈ- 
πιπερίωτγ. 

ΛΕΠΤΟῚ Σ, ἐομεὶς, πιπιΐμδ, πια- 
εὐϊοκέμε, ἐπυὶει δέϊα. [γχγ. ἐπ. ΧΗ]. 

4. φερίετῃη νδοῦθ ως, χα] λεσταὶ 
ταῖς σαρξὶ, εἴ "πιαοϊονίας, ΘΑΥ ΡΒ. 
Ἐχοὰ, ΧΥῚ. 14. 1 Βερς. ΧΙΧ. 19. 
Αχα. [ε8. ΧΙ, 15. --- ΟἽ Ῥασί. Καὶ 

αχ ΚΠ: Ἐχοά. ΧΧΧΙΠ. 19. -- 

ε ΓΠ ΗιΙρῆ, δ. ΡΩ͂Τ' Ἐχοᾶ. ΧΧΧ. 

836. 2 Ῥατιαὶ. ΧΧΧΙΨΝ. 7. Ὅ δῃ. 11. 
85. βες. οοα, (5. ---- Ὁ. φήλία, 

σιυξία. Ααυ. 168. ΧΙ". 1ὅ. λεπτόν. Τα 
ΒΙ6}1πϑ, Ῥεγπος 15] δὰ 
Γ: ΥἹάε δὰ ". 3. Μοπάβεοοη. --- 

ψον. 1. 

369 Δεχτύγω. 

ΡΥ» ὑπαπίέαφ. ὥετέσα. 1.1. 84. --- 
Γ᾿» ἔαχιω. ὅδ. ΧΙ,Ϊ. 19. 420. 927. 

ϑ8Ρ. ΥΙ1, 22. δὶ σοφίῳ θθ86 αἰςοὶ- 
ἴ πνεῦμα λεστὸν, ἢ. 6. παΐυγα, αὐ 
ΟἹ ΒΕ }Π1ταῦδχ οου}18. ποῖ σοπβρίςὶ Κ 
Ῥοίεϑί, ἐποΐεί δ ΠΣ (γε ] οἴίδιη ρομείνα- 
διἐὲδ), (ΟἿ. ν. 28. υδῖ 115. οἴαπθα 
Βρ᾿ τί5 Ἰπ ΈΠοροηῖος κχαϑαροὺς χαὶ 
λιστοτάτους ΟὟ ἤδῃης ἔρβδγῃ 9806)}- 
(δἴθτῃ Ῥδυτθασ γε] ρεηθ Ἐ͵Ὲ α]6}- 
ἴὰτ. Τεσβοϑί  Ώ. ρμαρ. 147. 18. οα, 
Ἐ εἶβ}κ.. λεπτὴν καὶ ἄδηλον ἔχει τῷ κιν- 
δυνεύοντν τὴν ἀσφάλειαν. ἘοΘγοῖι. λεα- 
τὴ, ἀσδενὴς, ἰσχνή. Ιἄδτα : λεπτὸν, 
ἀσϑενὲς, ἀόρατον, ἀφανῆ. 
ΛΕΠΤΟῚ ΤΓΙΝΟΜΑΙ, ἐεμιὲς 30. 

ΠΩ Ιάθιι. ουΐϊ, ΓΧ. 91. 

ΔΕΠΤΟΝ ΠΟΙΕΏ, επί, ἤ 
οἷο, φοπεπεῆπιο. ΠΟ» υδωίιε. 1ε8. 

ΧΧΧ. 49. ϑεὰ λιατὰ σοιήδμςρ ἴδ 
Ῥοϊίπβ σῷ ἘΣ Τοβροπάογο νἱά6- 

ἴα, αἱ ἄπεε ἱπίεγτργοίδιίομεβ οοδίυ- 
οὐῖηϊ. --- 2ιη᾽46 Δ]ἱ 8. κονία οἴ σύνϑε- 
Φον. 
ΛΕΠΤΟΊΑΤΟΣ, ἐεπεισείεδ. θα ρ. 

ΨΠ. 28. αἱ πονδτὰ ἀ:δεϊποξοποτη 
(δηαγθ τ] θτω, 80. ῃδης : διὰ σῴών 
τῶν “χωροῦν, αγευμάσων νοερῶν ὅ 
λεγεότατον, ὉΓῸ λεηγογάφοων. 
ΒΙΓΡΙΤΒ 8. ν. λεηνύς. ᾿ 

ΔΕΠΤΥΝΩ,  ἐχίρημο, οοηιηιΐππο, 
οοηΐτίπρο. 71 ΓἽΓ» Καὶ εὐ Ἐπρἢ. 

2 ϑατα. ΧΧΙ]. 48. ὡς πηλὸν ἐξ ὁδῶν 
ἐλίσσυνα αὑτοὺς, ᾿δληαύυδχτη Ἰυΐζυϊα ΟΧ 
ὙἹ 18. σΟΥΩΤΉ 1 108. 2 Βερ. ΧΧΙ͂Ι. 
6. 15. 165. ΧΙ]. 1ὅ6. Αἀάς ϑγτήτη. 
ΤΒοοά. [ε6. ΧΧΥΤ΄ΙΙ. 98. --- ΓΙ: 

ΡΠ Βα]. Καὶ εὲ Αρῃεὶ. Ῥδη. 1. 

84. Ί. 94. ΝΤ]. 7.19.-  ΗἸΡΒ, 

ἃ γη, εὐσομο. ὅετετα. ΧΩ. 12. 

ὈὈ1 οχ βοπίθης8 ποπη! ]ορυσα ᾿θ 50» 
τυιΐ μον Παϊοῖ ΡΥ); βεά οοπίγα- 

τίπτι ἀσοοπί οα, 4185 8. ν. λισυὸς ἃ 
Ὼ6 ποῖδίϑ βυχί. -- Ὁ ΨΊ ΗΙΡΒ, 

μαΐατε ζαοίη. Ῥοδη. ΧΧΨΝΤΙ. 6. 
λεσευνῶ αὐτούς : υδ]᾽ - νοὶ Ἰοχογαπὶ 

ΨψιΙᾶ6 

Αδ΄Ἤ 

[4 

ἂ 



Λέχυρον. 9τὸ 

«ΡΥ Ν» υἱ Ῥ8, ΧΥΊΠ. 48. (δυΐ, 

αυοὰ ἴάοτα ἔεσε δβῖ, ΡΥ οὐὰ 

Πα]ειδ), νοὶ Ἰρεγα νεγίεσυης. --- 
Ώ οὐηίηρο. ἃ Ῥᾶτ. ΧΧΠΠ. 17. τὰ 

εἴδωλα αὐτῶν ἐλέστυναν, ἰάο͵64 ὀοτυτὰ 
οομ τ πσοῦδης. ὙἸΔ6 διργὰ ἴῃ λεσίδω 
ΕΧῚ Μδος. ]. 38.- οοπίωπαο. 

Ῥε. ΧΥΤΙ. 46. 
ες ΛΈ ΠΥΡΟΝ, οογέεξα, ρμίαμιεν. 
ΤΣ» “ερνιεμέιαπ. Οαπί. ἸΨ΄. 8. λέ- 

ὃ φυρὸν τῆς ῥόας, Ῥυϊλτασῃ τηδ]ϊ ρα ]ΟΙ. 
ΩΝ ΠΕ Μϑ5. Βγεῖ). λέσυρον, 
λέασισμα. 
ΛΕ ΧΗ, οοηζαδωϊαϊδο, ξεγηιοοῖπα- 

ἐϊο. Ψιάδ βυρτα ἀηδία καὶ λέσχῃ. 
Ἡδβγοἢ. λίσχῃ, ὁμιλία καὶ ἡ φλνυαρίαι. 
Ἰάρχη : λέσχα;, φλναρίαι, πολλαὶ ὁμι- 
λίαι. - ίὰάς Ῥεσίζοη. δὰ 2}. ν. Η. 
11. 834. 

ΛΔΕΥΓΑΘΑΓΝ. [ρμε8 νοχ Ἡδξρσ. 
Ι » ἑπρεπο δοϊϊμα, οείμια ἀεπέαίιδ. 

Αι. ϑὅγοχη. 200. 111. 8. ΧΙ. 20. 
ϑιυϊά. λευζαϑὰν, δράκων. Ῥῆδν. λευϊϑὰν ἣ 
λευϊαϑὰν βασιλέα ὑδάτων ἐρμηνεύε. ΟἿ. 
Τμοοὰ Ηδεοὶ Ὠ᾿θαμ18. ἀ6 1, ον αίδι 
Ψορὶ, Βτγειὼ. 1728. φυε σαι] ιἷθ οδ- 
τομάογα δπηϊ τ, οὐηηΐα, αυδ 46 
Ι,ονϊδῖμαθθ ἀρυὰ “οῦυτα οοϊπλε- 
Τρουδηζυτ, οείο ἀεπέαίο ἀρίθ {αι 

ἂ 

ῬοΒθΕ. 

ἀ. ᾿ΔΕΥΓΤΗΣ, Ζιευΐία. νγ2. Μαὶ. 1]. 
Ἁ, ᾳρὸς τοὺς λευΐσας. 1μοοτειι 
φὸν λευΐ. Ντα Ὀ]υΓΑ]1α ργοου] ἀυδθῖο 
6 Κ'υμδοῦϊ γψεγβίοηθ ΟΥΡΊΠΘΙΩ 
τπαχὶϊ. Ζορδσγαθ [,6χ. ο. 1903. λευΐ- 
της, ὁ διάκονος, καὶ ὁ ἀπὸ φυλῆς τοῦ 
Δευΐ, κ. τ. λ. 
- ΛΕΥΓΤΙΚΟΙΝ, δο. βιβλίον, 1, ουϊ- 
οἰ, τ υδ Ῥεπαιΐδυοδὶ Μοβϑιοὶ ]1- 
ΒοΣ, υΐ αρὶς ἀ6 5δοσιῆς 4, βασογάο- 
ἔρυθ, οπηπίποαυδ 60, αυοὰ ουϊΐαπα 
Τιονϊ συμ ΟΠ ΟΓΏΪΕ. 

ΛΕΥΚΑΙΝΩ, αεαΐδο, ἰξ. αἴδεεοο, 
αἴδεις ευαάο. ΓΝ ταν, ωὔο, βυλνϊη.- 

[6]}. ἸῺ» αἴδιιδ. 165. 1. 18. ἐὰν δὲ 

ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡ; ἔριον λευκανῶ, δὶ 
δυΐο) δὶπὲ ἰδπαυδίη σσοο ΟΊ ι, 
ἰδπαυδηι Ἰδπδη) ἀθα]Ραο. ---- ΛΝ}. 

.Διυκὸς. 

ΗΒ. Ρεάϊπι. ἴ.. 8. 168.118. 208]. 

Ϊ. 7. ἐλεύχανε τὰ κλήματα αὐτῆς. 8:- 

ΤΩΪ σϑοης ἐχλευχαΐνε δ ὈΒΌΤΔΙΟΣ 8. σα 

ΤΒοορ γε 1,10. Υ. 6. 12. διὰ τὴν 

ἀτροφίαν ἐκλευκάνεται καὶ ἀκόλλυτει 

τὰ δένδρα. ---- 13» αἶδιε. ἴμεν. ΧΙΙΠ. 

19. λευχαίνουσα, αἴδεδοεπε. 

ΛΕΥΚΑΝΘΙΖΩ, τη ον ἈΡῚ 57}. 

δρίεπάθο, οαπαϊμπι τεάάο, ἀεαῖδο. 

13.» αἴδεια. Ἰενὶς. ΧΙΠ. 88, 89. 

Ηξεεγοῖ. λευκαιϑίζοντα, λάμαοντα- ---- 
ἽΣ7» ἀεεογίωηι. Οδς. ΥΠ|]. δ. 

λελευχανϑισμίνη, ἀεαϊδαία. Ἐχ βεΏ.- αὶ 
τοπεῖα Οδρρ6}1}} ἱπ Οὐ. 8. Ρ. 680. 
Ἰερεσγιηῖ ΓΔ» δαϊροῖυβ ΓᾺΔ): 

Ττοιαγαίῃβ οομοίοραίι, ΓΧΧ ἴτε. 
Ἰερῖθθ6 ᾿Ρ [Α16 (ραστᾶς. Η1 ἢ ρ.), ρε- 

γῇ βοαίμα, βεὰ ἰηνίία βοσία ογδίοηςς. 
Ῥχαοθάπηϊς δαῖτ γοῦρα ΤΣ ΠΣὲ» 

λαο φμα ᾿ αεοεπάϊ. ϑεμυϊξεμπδιαα 
Ορν. Μίη. Ρ. 949. ορἱπαίυν, ΧΧ. 
ἴῃ βιο οοάϊοε τιδῖα Ἰεοῖο νἱάϊβθε 
ΓΤ 611] ἿΏ» ἐξ ἀαμ8 ῬΩγα, υ 

ἽἼΩ")» 76γ. 11. 44. ἐφ᾽ ὕδατα, ὋΝ ἃ 

Βυχίοτῆο ἀεπίψας ἰπ Απεῖςγ. Ῥδρ. 
617. νοχ λελευχανϑισμένη αἰϊυπάδ 1Γ- 
γαρδίεθα νἱἀθξισ. ϑυπῖ δὶπι αχϑῖι- 
Ῥἱατία Ογβοα, ἴῃ αυϊδυς Ἡδεῦτεθο 
οοηβοττηΐίον Ἰερίτυν ἀπὸ ἐρήμου. ἢε- 
Ροτίϊαν ῥγωΐδσεα νοχ λευχαιϑίζω 
δρυὰ Ηετοᾶοι. ΝἼΠ. ς. 421. 

ΛΕΥΚΗ, ρορεΐις αἴδα, ΔΥθΟΥΙΒ 
πολθῃ. Γ1)2.» Ἰάετι. Εἴοβ. ΓΝ. 18. 

ΝΙά6 εἰ 1648. ΧΙ.Ϊ. 19. υδὶ ποῦ δβεῖβ ὲ 
Δρρατεῖ, ουἱ ἴῃ νοοῖ Ηορσ. ἱεχῖυ λεύκη 
τοβροπᾶθαι. Μ|ΙΒὶ νἱάσϊας σεύχην 
ΒΟΣΙ ΘΠ ἀυτη 6886, 86 ἄδεββϑα νουδτῃ 

ἘΛΕΥΚΙΖΩ, ἀδαΐδο, οαπαβάμηι 
Ἵποεῖο. 12» αἰδκε. ἴμεν. ΧΕΙ. 19. 

860. ἴχεβ ςοπᾶ. Ἠοΐγα. οβιἀογαῖοσ 

ἢξς νοὸχ ἰπ [“οχιοίβ. ᾿ 
ΛΕΥΚΟΊΙΟΥΣ, φμὲ εεἰ αἴδις Ρὲ- 

ἀϊδιιδ. χφη σῶν, "ππασαίοδμπι. Ξγτωτα. 

σερὺ. ΧΧΧ. 85. λευχίαοδας. 
ΛΕΥΚΟῚΣ, αἴδας, σαπά!άκμε. 1), 

"πὲμμῖνα. Ἐχοά. ΧΥ͂]. 14. υδὶ ἰαπιθι 
ῶ 



971 Δέων. 

Ϊποὸ. ἴων. ΧΧῚ, 90. ΨΔ6 εἰ Τοῦ. 7 

- «Δενκόεχς. 

᾿ς ἃ Ῥχήο. λιυκὸν (ᾳ)β γὸχ δβοεὶ «ἃ οοὰ, 
Οχοι.) οὔτ Οταδίο ἵ,. Βοα Ῥχοϊερ. 
ἴπκ 1, ἴπες. Ἰορευκίυτι οδιθεῖ 
λιατὸν, [ἃ τἰἴὸ͵ λευχὸν ΟΧ γ. 31. υς 
ἰταπιδι]εσίης, Μ|Β ες οοπ]εςξυ- 
γ8 Ῥγοθαπαδ νἹάθέιγ. σι "]ὶ οσσοσο 
δρυὰ δ σγοβίυμι 5. ν. ἀδινὸν λευχὸν 
Ἰεσίζαν τὸ λεσυόν. Οοχίο Ταστῆεουα 
ἢ ὅϑ.δοῖϊ. δὰ Αροϊου. ἘΒοά, 1. ν. 
1083. ἀδινὰ Θχροηϊξ λεσσά. Δεκεὸς 

ὃ εἴ λευχὸς Θδἴλδταη οοπῆλιδα τεροσίυπίυν 
ἴῃ Ἑυσῖρ. Μοά. ν. 1185. βεᾳ. υδὶ 
υἹά. Ρογϑοῦ. οἵ ἴῃ Αροϊϊου. ΒΠοά. 
Ατροὺ, 11. 570. -- ἬΓ» ΟΒαϊά. 

ὕδῃ. 11. 9.. τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν 
ὧσε! χιὼν, νοπιπαδηέιτη οἾι18 Ὀαπαὶ- 
ἄσσι, δἰσαξ πἰχ. Οουξ, Μασο. 1Χ. 
3. ΧΥΙ. 5. Μεί. ΧΧΨΠΠ. 3. 
ον. ΧΧ, 12. Ασί. 1. 11. 00] ματῖ- 
ΤΕΣ λευχὸν ΠΟΏ ΒΤ] 1 ΟἸτοσ αἰδεηι, κοὰ 

ς εαπάπθεπε ἀδποῖδῖ, φυο οὐπὶ 810 6- 
ἀπε δρἰεχνάοσετα εἴ ἔα] βόγοτα οο- 
7υποῦα μαδοῖ, δὲς εξ Γιποίδηνϑ 
Ἀ α]. Τϑιορ. εἰ ΑἸοχ. Τ. 1. Ορρ. Ρ. 
994. εἰ πα Νανίᾳ. Τ. 11. ν. 889. 
ταρύαν λευχὴν αυδτὰ Αγη- 
Τα Βητ5 ΜΔ 11ῸὉ. ΧΙ]. ,αεοῖο- 
ἴαπε γορδὲ σαπάϊαπι, τορία πιαγεεία- 
ἐξ ἐμπιεῖσηε. ---- ῬΥΣ ὅεμοβ. ΧΙ Ι͂Χ, 

12, λευχοὶ οἱ ὀδόντες αὐτοῦ (φι θἰηξ6]]. 
4 μᾶλλον) ἢ γάλα, ἀσπηίεα οἾυ9 οΔΠ6]- 

ἀΐογτεβ ἰδοῖθβ.1 δίμ]ον ΖΕ] βηυ Ψ. 
Η. ΧΙ]. 1. οἱ ὀδόντες λευχότεροι χιόνος. 
-- "22 .» ἔμπα. Ααυ. [ε6. ΧΧΧ, 

20. λευχῆς. ----- τ» οὐγί.. Ιποονῖ. 

Οεη. ΧΧΧ. 897. Μοπεῖ δὰ ἢ. ]. δὰ 
γοσπλ 9) δρδοίλσα ρμυϊαῖ, βεὰ 

Ῥεπίμες ροῖπα δὰ ρὑυβοθάδῃβ Γ ΒΥ 

τ Γν οαπαϊάμα, δέγεπ. Οδιῖ Ὗ,. 

11. Ἡραγοΐῖ, λευκὸν, τό σε σύνηϑες 
(οὐπεκείμηε, αἴδεπε 5611.) καὶ τὸ λαμ- 
σγόν 

, ἈΕΥΚΟΎΤΗΣ, αἰδεάο, οαπάοξ. 
ϑὲτ. ΧΙ. 11. 92. κάλλος λευχόνγητος 

1. 9. 111. 17. ΥἹ. 8. ΧΙ. δ. 8. 
ΛΔΕΧΩ", ῬΓΟΡΣΙΘ: ἠασεης δὰ αε- 

οιηαδεης ἐπ ἰδοίο, Βρθοὶα ταν : μιμοῦ. 
Ῥεέγα, φμα οὗ ραγίμηι ἐπ ἰδοίο ἀδοιτη- 
δέῥ, ἃ λέχος, ἰεοίια. Ἐρ. 76γ. 96. 
φῶν ϑυσιῶν αὐτῶν ἀποχαϑήμεναι χαὶ λε- 
χῶν ([ρεμάσπι ἐσ οἷ. Εομ. ἀσ- 
καημένη καὶ λεχὼ) ἄστονται, βαοτιῆ- 
οἷα δογύχῃ ἀθουσηθθηβ εἴ μι θυροσα 
οοιηααπηί. ϑ᾽'΄ς Ευγῖρ. ΕἸΘοΙ. γοσ. 
657. λεχώ μ᾿ ἀπάγγελλ᾽ οὖσαν ἄρσενος 
τόχῳ. Ψιά6 εἰ ΗΙΡροογαί. ἀβ Μοσθ. 
Μα]οΣ. Γ10. 1. ς. 88. εἴ αυ ἱπάδ 
αδσε Θρδηβεταίιβ Οὐβ8. ἴῃ (4]}}}- 
ἸΏΔΟΒυπΙ Ρ. 868. χυΪ ῥσχοίμαάβ 281} - 
ἴὮγ, ἀυσῦτα ἴῃ ϑάδτα Οὐδασυδίξ. Ὁ. 9. 
δριιὰ Ηδεγοβίυτα ῥτὸ λεχὼ οχηπῖπο 
λεχωΐὶς Ἰοερὶ ἄξθεσγα δυδί αῖυσ. Ἐχ- 
ῬοΩΣαΣ δυΐοτα λεχὼ δρυὰ Ηδεγοῖ. 
φροσφάτως τιτοκυῖκ, εἴ δρυᾶ ϑυϊάκγη 
ἢ ἀρτιτόχος. 

ΔΕΏΝ, ἔκο, ἰξεαπα. ἼΝ» Ἰάδι. 

Νυπ. ΧΧΙἧΠ. 94. ΧΧΊΨ. 9. εἰ δ]}- 
δὲ βεθρίυ. -- γῦ- Οδῃ, ΧΙΙΧ, 

9. Ζυά. ΧΙ͂Ψ. 8. 9. εἰ 4110]. --- 
ΠΝ ΟΒἱ]ά. ρἱυν. ει ρἢδέ. ΤΠ δῃ. 

ΝΙ. 7.12. 16. 19. 90. --- ὝΒ2» ἔκοὸ 
2υνεπα. Ῥρ. ΧΧΧΙΝ. 20. ΤΥῚΤ]. 6. 
εἰ «Αἰϊὶ. .-- δ» ἴδο ἱπιπιαηΐ, 

δα. ΧΧΧΙΠ. 90. .100. ΧΧΧΥΙΙΙ. 
89. 166. Υ. 29. .--- ΣΎ, ἔατα. 

ἔεσπα. Νὴ. 11. 19. Ἐπδβίδίδιιβ δ 
Π. Ρ᾽, 138. εἰ Σ΄, 318. λέοντα γὰρ οἱ 
ασαλαιοὶ τὴν ϑήλειαν λέγεσϑα, φΦασῖν. 
ψιάθ αποαὰθ Αὐδδίοίεϊεπι δρυά 
Οεἰπυσα Ν. Α. ΧΙΠ]. 7. --Ὁ 23 

Ομιαϊά. ρἷυσ. ἃ δἷἴηρ. “.), αφῤία. 
δῃ. ΓΝ. 80. ὡς λεῶτων. ϑδ'οἃ Πὶς 
δϑ ΒΟΥΣῚ ΡΑΤΙΠῚΊ ΕΥΤΟΥ, Ποῖν ἱπίθυργεῖο, 
αἱ εἶπ ἀμυρίο βοσίρϑεταξ ἀογῶν, 
αιοΐ ἴῃ λεόντων ἰάδο πιυϊαγαπὶ 56τῖ- 
Βεὲ ἱπιροτία, αὐἷα αἱ τρίχες, 1. 6. 
ΡΠ, ποῦ νἹάθθδηΐζας 861}}}8 οοτω- αὐτῆς ἐχϑδαυμάσει. ᾿πδς 

Η τὰ γτηρᾶο εἷρ ῬΟΒδθ6. Οομρξ, Βοοβανί 

ΛΕΥΈΩΜΑ, ἐά ἐρεειπι, φμοὰ ἀεαῖ- Ηϊΐετος. ΡΠ, 748. εἃ, Ἀοδβεπηι. δαίνχαε ἐεῖ, αἴδενι ουἱ, οἱ αἴδιισο, υἱ- 
ἔταης ὀοιρογερῃ. Δ» αἴδιρο, πια- 

οκία αἶδα ἐπ οσμὶο ἔροινε ἐσοασαπϑ. 

Βανί δοϊάϊο δὰ ἢ. ]. γῈ33 Ιεκχίδβο 

Υἱ ἀεπίαγ. -- ὈγΤῸ, ἔεο ἥέγος. “08. 

ΑΔ. 

ὃ" 



Δέον Θεοῦ. 

« Χι 16. ΧΧΝΤΙ͂. 8. Ῥτον. ΧΧΥ͂ΪΤ. 
18... ΤΟΥΣ Ρἷαν. ἀγαοοπεε. Ἐμεσὰ. 

ΜΙοΝ. 1. 8. λεῦνῥων. ῬΆΪαΒ ἴῃ Ὁ ΕΒ. 
«ἃ Ἡ. Ἷ.: Δεόνγων δὲ ξεπμῖπμηι πεφιιε 
ἐπ ὁραχόντων πιμέαπάιιοι, φμά σἰδὶ υέξ» 
ἐμ ποὴ υἷάδο. ϑεοᾶ οἴϊατπη ἱπ 4118 

, Ἰορῖᾳ τερέξ ἰδοπὲς ἀς φεπιδίδμς οἷα- 
"ιαγίδεδαμιε ἀοίεπέδμεηι δα Βοίασ, ν. 
ς. Ῥ.. ἌΧΗ. 2, ΧΧΧΨΥΊΠΙΠΙ. 9. υἱ 
ΔφῸ ποιδῖηδ δηϊγ] τ Ῥ στὸ Ἴθιαι 

ὃ Ῥογταυῖαθθα ν᾽ ἀοδσιγ,. ΓορίτίυΣ 
ἴετθα «60. Υ]. 7. 0}1 νεῦρα ὥστε 
ὀσμὴν λέοντος (αυΐα8 Β[Π1] τεφροπᾶοί 
ἐπ τοχία Ηρ.) δϊαιῖβ πιασρίηὶ δά- 
βεγιρθογαῖ, ἡ]. ἰθοϑὶ ἔρβαϊββίτωυ πὶ 
ΘΒΗ6 ΠΡ ΠΗΝ, εἰ ἰβάβ τ μα 
ροξτς ἀϊοὶ Ἰεσεγαῖ. ϑδῖσας. ἵν 
λίων οδ ὠπρεβιοδιιδ, ἰογγεδι.5. 8 Ἐν 
ΙΝ. 44. τὸν λέοννγα ϑεωρεῖ, ΟὈΪτὰ Ἰοςδ 
Ῥοτγίουϊοδα, δοστιἄα οἱ ᾿πεουϊΐα, Ὁ] 

ὁ βυπί ᾿δερυῖα Ἰοοπυτα εἰ δγ στα. 
Αἀάϊε, Εδιμ, ΧΙΥ͂. 18. λέων Θεὲ τές 
ἐεν γὶ δεϊὲδ. 

ΞΑΣΩΝ ΘΕΟΥ͂", ἴεὺ ἸΝὶ. σι πΝ: 

Ἄσῃ. ϑγπαπι, [68, ΧΧΙΧ, 1. υδὶ 
ποιήθη ᾿χοργίπι δ ροἸ αι νὰ ἀπ. 
Τυ]ογαηί. 

ΣΚΥ͂ΜΝΌῸΣ ΛΕΌΟΝΤΟΣ, οαίωζωδ 
δος. λον '» ΟἸΚῸΣ ἰσοπῖϑ' νας 

ἠΐ». σοῦ. ΥΥ. 11. -- ὯΝ Δ σαν 

ἃ δεῖμα ἰδοηΐε. ὕθτοτα. ΤᾺ. 88. .-α 5} 
ΣΝ ἰάσω. ἄθηθ. ΧΙΙΧ. 9. 

ὍὭευι. ΧΧΧΊΠ. 32. Ναὶ. 1]. 11. 
ἙῈΣ ὍΘ» ἴδο 7μυεηὲδ. 68. Ὗ΄. 90. --- 

ΠΝ ὍΞ53, 906. ΧΙΡ. δ, - συ, 
ἤδο υοίϊιδ. “ῬΥον. ἜΧΣ; 80. 16β. 
ὮΧΧ.Θ. - 

ΛΒΩΠΕΈΤΡΓΑ ΟΝοπδαὶΝ Ρυΐϊεπέ 
βοσμθδδυζα 6886 λιοσετρία), ἰκξυὶξ 
»Ῥείγῶ, δας ρίαπμηι ἐκ. γπν 

ὁ ἩΔΟΡ ῥεῖτιξ, - ἵ. 6. Ῥείγα ρέμα. 
Ἐχεοῦ ΧΧΙΝ. 7. 8. ΧΧΥῚ. 4. 
ἴα Ρ! ϑ'οδοὶ. λεωφενῥίαν' γῆν Φεσαεη» 
μένην φησὶ καὶ συμπεοφιλημάνην) οἱ 14. 

Θαϊάπε εἰ εχ. Οὐ}; Μ5. Βγσϑω. 
λεωσετρία, λεῦς λδορ [παῖ6 δὲ δριὰᾶ 
Ηαυγεἶἷ. ῃγο λεωπσέτρα Βίε]ο Ἰεφεῃ- 
ἄμπι νἸἀοίιν λεωπετρία. ἘΑΡόΠιαΣ 

912 ΔΛῆρυβμια. 

δια δρθὰ 1ΠῸτὰ ραν λόϑος 
λεδς. ΥὙΜῖδ 6. λεοσεγρίω. 

ΛΗΤΩ, ἀδεδῖπο, οὔῦξο, , ἦ6- 
εἴποτε [αοῖο. 4 Μδος. ΙΣ. 6. 1. 18. 
ΧΥ. 94. 

ΛΗΘΗ, οδὲἑυϊο. ))γ),Ὦ. Ῥγαυαγίοα.- 

ἐϊο. ἴεν... ιὅ. Ὑμρει δὶς λήϑη 
εἱσυιϊβοιγα ρεςοαξα οὐσαίία, ὩΓὉ3 

Ῥε, ΧΙΧ. 18. ἢ. ε. Ῥεοσλῖα ου ἔντουι 
ἰτδαΐϊοα, τασιοσίθ ἸΠΟΟΡΏΝα, δυξ 
ἰμβρβοξο ἘΠΕΕΤΤΕΣ. Οοπέες τπῆρα 

ΧΙΝ. 4. Νυπι. Γ΄. 27. --- νῷ 

᾿πῆπ. οὐϊτοϊεσεϊιάο. Ὦδις ΝΙΠ. 19. 
ϑαρ. ΧΥ͂Ι. 11. ΧΥΤΙ. 8. υδῖΆ᾽ Ρεῖσιιξ 
Ναῃηΐὰβ τὸ λήϑης δεςὶρὶς αὐ ποίροτι 
Ῥγορτίαμι, βἰρτίβοιηβ Γιείδεη, ἔν:- 
ψὶυτη ᾿Πἴογηὶ, σαὶ θο ἀοϑοοιν απεῖθιιβ 
Ὁ πὶ Γότγιση ΟὈ]νομεῦι ἱπᾶϊι- 
τεῖθ οτοορθαίατ. 5:ν. ΧΙΨΝ. 7. ὅν 
λήδϑῃ, ἐρπογαμίεν, ἐεργιάενίεν, ἐ»- 
σοῖς, Ἦ. 6. ἐπυΐϊξιδ, πον οοἶεπε, ἱ. ἃ. 
ἀρυὰ ποβ ἐτ δεταασό σἔεῥ, δε ἴγροι 

. 

«.».. 

ἠενιδεῖ. ἨἩϊηπς αἰϊὲ Ἰοῤνῶς ἐν λύτῃ, ! 
ἐγὶσἰἐς εἰ ἱπυϊΐι. ὈΟσταρὶ. οὔχι ἑκών». 
Ψαυΐς. Ἰρποτγανίεν εἴ πον νοΐξηε. 

ΛΗΘῊΝ ΠΟΙΕΏ, οὐῥοίοπεηι ζα.-- 
οἷο, οδἰῤυϊδοον. δ ν σμΐετο, ςοπάο-- 

πο.» ὅον. 11. 20. διατί οὖκ ἐποιήσω 
τῆς ἀνομίας μου λήϑην; αὐᾶῦὸ Ποῖν 
ΟὈΪΙξὰ8 68 Ῥεοοδίυμη τηϑυῃ ἢ ἢ. ο. 
οοπαοπαοίς ὃ 

ΛΗΚΥΘΙΑ, ἐδοψίιλία. Γγγευς 
ἰρηοιία. Ααυ. 1 Βες. ΧΥΠ. 12. 

ΦΛΗΚΥΘΙΟΝ, ἱ. 4. ληχιϑζα. 
ἈΑΡΝΝ ἰεμέομῖα. Ααυΐα 1 Πφδρ. 

ΧΥΙΙ. 12. 86ς. οο. (ο158].ὄ ἃ. συ]. 
ἐπ ἰοοψέλμο. Ατιβίορι. δι. 1981. 
Αοδάγη. 580. ϑοδοὶ. Ζομδσαδ 1,6 χ. 
οοὶ. 1805. ληχύϑεον, ῥογίονγ ὁλομοδόχα, 

ἄγγος, ἢ ἄλλο τι. 
ΛΗ͂ΜΜΑ, φιοά αοοὶρέίεν 8. ας. 

διρεΐξεν, σοοορέμηι (Ἰτ ἴμοχ. ὅν.1.,δι.).. 
ἐμογης, φμαδίειδ, πεμεμδ,. ΣΈΡΝΟ ἃ εο 
αδοερέμδ, υαἰξοὶπειηην ὉΓΟΌΝΝΝΝΝ, Ῥρο- 
Ῥλείϊα, ἵς. ροίεπέϊα, ἀϊσοΐίαν. κ᾿. Τα" ἐδ, 

υἱγαρο. ΤΠοοά. Οφῃ. 1. 25. Τγοῖν 
ΒΟΠΣᾺΒ Ρῥιιίαῖ, δύτη Ἰ6ρΊ596 ἩΘΌΓεθο: 
ταῦθ σα, ἀπο οσατὰ 8. ἔπε. Καὶ 



Δῆμμα. 

« ἐφν, αδειεί, αὐοδα ϑυπὰμπι 001» 

στυέθαι. ἩΪΠΕτομγτοῦϑ δ Β. 1.: 
“Γλοοάοξο αἰαπι εἰ ἰαηὶ διιϑρὶ- 
εαΐίμς οεἰ, ἀΐοσηξΣ: ἦσο υοοαδεξεῦ 85- 
Βυτοῖῖο, φκὲα α υἱτὸ ξιρπία εἰ. -ϑεὰ 
νἱὰθ δὰ ἢ. 1. χυβίυση. --- ΝΟ 

ΤΩΔΒΟ. ΟἸΕ8, ἀοιηάς ρ»γορλείϊα, ρτα- 
αἰοιϊο, ἃ κα» ν αποᾶ, αὐ γέγτε δρυὰ 

Ῥδοϊζυτη, βερίυϑ ἀΐσεγε ποῖδῖ, εἰ 
εἰπαβιϊδαπι, αθυτα ἀο ἡπἀϊσίρυθ Ἀσεὲ- 

ὃ ἀἴσαρας, ἀδοόγπεγε, ϑεμίσπίδαπι ἤέντε 
8. ἀἴσεγε ἱπ αἴταχπαθε Ρατίθιωθ. 48. 
Ἑο;. ΙΧ. 25. κύριος ἐλάλησεν ἐπ᾿ αὑτὸν 
φὸ λῆμριρε τοῦτο, Ποεαΐην ἰοσιι8 
δεῖ δύρρὺ {ΠἸὰπὶ δῆς ργορλείίαπι. 
Ψιάδ εἰ 7ετ. ἈΧ1Π. 33.. Δα ᾳιότα 
Ἰοσυτα ὈΟἸγεαυρίοάοτια ἱπὰ (δίρῃα 
ΟΒΙ5]οΣῖ Ρ. ὅ88. λῆμμα, ὀργὴ μισὰ 
ν-" ἐπ τοῦ τὺ ᾿σχυξέτερον λαβόντα 

ε χα . λρλεῖγαμ 
ς ἐν πρϑῦρι χαὶ ὁ χρηματισμὸς, Ἀ. 8. ἀγᾶ- 

ομΐπι, ποῖ 1 π αἱ ΟΠΙΙΕΕΙΟΕ 

Ψψιᾶε εἰ Ναὶν 1... Ηαῖν 1..-1. ΜΙ. 
1.1. [πὶ Ο]οβα, ΜΒδ. ἴῃ ΒυΌΡΗ. λῆμσ 
μα τοὐσῖας βουλὴ, ρει το -- 
ΓΝ Ὁ ἔστι. 4 Ῥαγ. ΧΧΙ͂Υ. 6. τὺ 

ἃ χεχριμένον λῆμμα ὑκὸ Μωῦϊσίως, πιμπῶξ 
8. Ἀΐοδα οὐπδθξυϊπε. - [πὶ [αχ, ὧγ- 
χἢ] Μ8. λῆρμα εἱ μα  πηκὰ ἀπρρζορ 
λῆμα ἰμΐεγ Αἱΐα δῶρ 
ΤΏτει, ΠῚ. 14. ὔδυσαν σό!᾽ Ν᾽ ἢ Ἀρλαο 
μάταιά, νἱάογυδί δυΐϊ Ῥσῦυθ ρα τ4ε- 
γυας ἰδὲ οαἰξοέπέα νΘΏΕ... ἤλαιι 
Ἑκάστου ὦ «ὦ Ἡ. Ἰ. ευδεῖρ. 

111 ΜΝ. αν. αἱ 
ἔκααν ἰπερβος πριφηφεῖχ,. λόγισαι 

ε δὲ καὶ τὰ ἐξ οἰκείας καρδίας ἀποφδόγ» 
ῥοαψει.. -- ΓΝ» ἐποαίίσηδέα. .100. 

ΧΧΧΙ. 48. ἀπὸ σεῦ λήμματος αὐτοῦ 
οὔχ ὑποΐδα,, ρμοίεπέαηι 6}ν.8 τστὶ [0]6- 
ΤΑΡο. ἘΠΡ, Ι. 7. υδὶ Βαμναίο λῆρ- 
μα 6886 νἱάείονῦ 1. 4. προσωπυληψία, 
3} ΝΘ. Οοπέρτ- αυθοαυς πο- 

ἴδ8Δ ΒΌΡΓΙΑ 8. ν. διπά. ἴπ ἴ,οχ. ΤΣ 
ΤΠ Μ5. Βγεῖη. λῆμμα ἱπῖίεῦ 

818 

ἀξίωμα, εὖ ἀρῃᾳὰ Ηφργοβόοεν ἡῦμαι,. 
ἐπέρν οὐἱα ΘΈρσηϊμν δέος, φιὐἠξί." 
ὠμαι, οἱ ἀνδρεία, Οὐπέον εἰ δυάρια γΥ. 
λῆμα. 

ΛΗΝΟΒΑΈΤΕΞΩ, οαἶοο ἐκ ἰογοιξανῇ. 
ΤΥ οαἶεο. ϑὄγτανρα. Φογθ. ΧΧΥ. 

80. βγσαβ ὕεσ. ΧῚΥΊΠΙ]. 88. ληνοβα- 
τοὐντὲς. 

ΔΗΝΟῚΣ, ἐογομίαγν, ἰαοιδ ἰογομίαν 
τὶς, ἱ. ᾳ. ὑπολήνιον, 1. ἀφκαγίμηι. ζχυ. 

ἐαγοκία», 7υὰ, Ὑ]. 11. 166. ΧΖῊ, 
4. ΤὮγοι, 1. 16. -- ΟΣ» ἰδ, ε 

φειδίσμηι ἐπεί γυππίμπι γοὶ πιεϊοσξὰ, 
Ῥβδΐχη. ΤΠ. 1. Αἄχὰ. ϑγτηΐη. ΤΧΧ' 
Ῥβαΐη, ΤΧΧΧ. 1. ΤΧΧΧΗΠ]. 1. 
ὑπὲρ τῶν ληνῶν, »γῸ ἱογομζαγίδηδ. κω» 

βέταηι ὙΠ: 7υχία Ἀμης ΕΧρ]Ϊ- 
οδεϊοωθσαι ἱπροῦρῦο 116 ἴῃ Ῥβαδϊεηϊα 
οἰθμεῖβ. ᾿ῃα]οϑῖ, ᾳμοκ ἔδίώροῦε, αῦὸ 

ἱ οοἸ]δοῖδβ ἔτι χε 46 δζαε- εἴ, ἰρχ- 
ου]δνὶ ξεδίασα ᾿δρογπδουϊογυζα οοἷ6- 
Ὀσανοσὶμί Ζυδεὶ, ἰἰάοσω Ῥβαϊγαὶ σἂ καὶ 
[τὶ ἀεθυσρπι. Οομξ. σους. ΧΥ͂Σ, 
18. - ΔΡ.ν, ἰσοιι8 ἐαγουίατίε., Νατη, 

ΧΥΙΙ͂. 21. 80. ΤΉγοπ. 1.10. δἴοοι 
ΓΧ. 4. εἴ δὲ. ---- ΚΒ Ῥἷυτ. 

ξταπατία. . ΦΖοδὶ. 1. 15. ὉΒ νοῦθα 
βεαμεηία δυδβρεσία ταδὶ δαξ νὸχ 
ληνοὶ, συ]8. Ἰοοο ἰδίηθῃ ἀἰΐατα βυ» 
βζυογα ποῇ ναΐθο. ἀρλν ἴῃ ἐς ἢ 
Ραγαΐα Οὐϊεῖοο δα Ἀ. 1. ρ. 198." 
ἀεῖαγ νὸχ ΗΡΣ. τῶν ΤῊΝ 
στ ἤοαΐασα ἐογομίαγίμν, ύετα 6- 
κἴίδσι ϑγυυθ δαρυϑϑεῖέ. --- ΜΙ ΣΟΝ 

γαιῖμδ. ϑγταχη. ΤἬδοά. 168. ΣΧ 38. 
ΓΙ Ἔβεταῃῖ ΓΒ» ἰογομέατ. τὰ 400- 

406 Τάγζυχα. --τι ΠᾺΡ. βγμαρδοῖ,. 
Ι.6. {Χ1Π. 8. --- ὈΟΤΗ ρίυν. 

οαπαῖοο. Ὅεη. ΧΧΧ. 89. ή9. ἐν τοῖς 
ληνοῖς τῶν «οτιστηρίων τοῦ ὕδατος; ἰῃ αἷ- 

 φεὶδ δαπατίοτατη, 816 ληνοὺς ιειμῶνος, καὶ 
Ρτβεὶ ἀφιαρία, αὖ 4ιε5 πετημσ Αυὶ- 
᾿ϊηΐβ Βόνεβ βρϑγθηΐασ, ἀιχὶς πἰφ- 
ΤΩΘΣῸ5 δὰΐϊ αυϊδαιΐβ δυοῖον ΕΪΥτΠΏΙ 
ἴῃ. Μεγουσίατα ν. 104, (αλλμμαοδιις 
Η. ἴὰ Ῥίδῃ. ν. 166. ὑποληνίδως ὕδατος 
γοοδί, ;Ἐ1 ὅσο]. ὑσοληνίδας ᾿ἱπῦοΣ- 

Αδ 



Αἥξις. 

α ῬτΕΙΔΌΩΣ αυΐλους, Οοηΐον 
ΘΡδῃβ τοὶ ΟΡ 65. ἰπ (ΔἸ πὶ. Ρ. 946. 
Ἠδαγοῖ. ληνοὶ, σωροὶ (ἰδία τεῦ- 
τι σοροδ, αύελοι, χαὶ τῶν ἁρμάτων 
δίφρων αἱ κοιλότητες. Ἰάθιι: ληνὸς, 
ὅπου σταφυλὴ «ατεῖται. ---- 146 αυο- 
4116 ΒΌΡΓΆ 8. ν. ἀσαρχή. 

"ΛΗ ΞἜΙΣ, (8 λήχω Ἀγχὸ λαγχάνω, 
ΦΟΡΕΟΥ͂, σοπῖρος δηι, ῬοΐοΥ, δὲ ὈΘη6 
αἀἰβεϊηρσυσηάυχη ἃ λῆξις, 3,πὲδ, οΎ55α- 

ὃ ἐΐο, χυοά «ἃ λήγω, ἀεεῖπο, ΘΒοἝ μα 10) 
εδὲ ἴῃ υπίνογδυπι σαεδρίϊο, μοδεοξεὶο 
οἴου νδ τεὶῖ, σίυε δοτέε 8. ἤσγεάιμαίε 
ποδί: οομέέπραί. ϑῖτας. Χ. 25. 8εα. 
Οὐταρὶ. «ρὸ λήξεως ἀρχὴ (16ξ6 ἀρχῆε) 
Φόβος κυρίου, διιῖδ ἐπὶ ταρτιὶ 
(σμρύδιεις εἱ ἐχβολὴ ἀξχῆρ) Ὀγεεοο- 
ΐξ ὕστηον εἰ. Ψοβορῇ. ἀδ Β, 1. 

ΙΥ. 1. 1. Τ. 1. ν. 968. Ηαλνοσο. γῆς 
δὺ ᾿Αγρίστα λήξιοως αὕτη ἦν, δὰ ἀἱ- 

ὁ ἑΐϊοπεης Αρτίρρα γεγεποραι. Ηδ- 
δγοῖ. λήξεως, κληρονομίας, τελειώσεως, 
μερισμοῦ. Ἰάοδτα : λῆξις, τελείωσις, ἀπο- 
χλήρωσις, ἢ ἐπὶ μερίδι διαχληροῦσϑαι. 
Οσηξον ϑυΐϊοετὶ ΤΏ68. Ἐξ οΐδβ. Τ. 11. 
Ρ. 338. εἰ Ἐσεςος. ϑ'ραῃδοῃ. δὰ 
ΟΔἸἠπιδοῖὶ Η. ἴῃ ον. ν. 8. μα. 34. 
Οεείεσιπι δίῖγας. ]. ς. δἰἱὲ Ἰθοσγε τ18- 
Ἰυπῖ «ρολήψεως, Ἦ. 6. ἀπιρίβοα!οπὶς 
ΤοΏ!..- ΤΙρσυσίπα δυΐοτα σϑ ἀ!61 : 

ἁἀ πε ἀφποίαέ ἐπιρετίμπι, οὐείαἑ τεϊρίο 
Τοπιπὶ. δε φαοσυπαιιθ τποὰο γεῦ- 
(ΔΒ, ΒΘΏΞΙ18 ΟΥΙ ΠΟ: ρογίμοϊ ᾽ 6. 
ἑαίε «κα εἰ τεϊρίοπο οδέξμπει οοϊτς 
πῶπί εἰ ρεγρείμαπέ ἐπιρετῆμπι. 

ΚΛΗΠΤΟῚΣ, οαρέα. Μιάδ δυρσα 
8. λαμβάνω. ἘΞ Σ 

"ΛΕΙ͂ΡΟΣ, περ, ἱπερίμε. 4 Μδοο. 
Ἧ. 11. Ζομδγδβ ἴδχ. οοἱ. 1802. 
λῆρος, ἡ φλυαρία. ας Τκχ. Ν. Τ. 

« 8. ἢ, ν. 

ΔΗΕΙΕ ΘΗΝ, "νειρσαίογμιε. 39 Μδοο. 
. 44. 

: ΛΗΣΤΕΥΏ, ῃγαάον, ργαωάδοηεξπι 
4βο. ὉΨὉ). 1άϑωι. Ουἱης. Εα. Ηο. 

ΨΙΙ. 1. λησεεύε. Ψιᾶο οἱ 45. Ἐπάν. 
ΙΝ. 93. 

ΛΕΣΤΗῬΙΟΝ, φγαάοπιήπ ἀρηϊέη 
εἰ γτεοφρίαομίμηε, ἐλθηεμεὶ Ἵ3Ἵ» 

ἐνγπια. ἃ Ῥαν. ΧΧΙΙ. 1. ϑγταχιδοΐ. 

874 

μος 

Δίβωνος. 

Ηοε. ΥἹΙ. 1. Μίάε εἰ ΠΧΧ 9 Ῥαν. 
ΧΧΧΥ͂Ι. δ. Ὁ0ὶ ΠῚὨ1] Ῥεο 'δὸ νοςαὲ 
ἱπ ἰοχῖὰ Ηθῦσ. ἰοσιίατ. ΦΨοβερῆ. Α. 
7. ΧΧ. δ. ἡ σύμπασα ᾿Ιουδαία, ληστη- 
βίων ἐπλήσϑη. ὙΙᾺ6 5. χριτήριον Θ᾽ “π:- 
ρατήριον. 

ΛΗΣΤΗΣΣ, ἰαίτο, ργαάο, ργκσάακέοτ. 
ὙΥ1 ἕωγηια. 26γ. ΧΥ ΤΙ. 22. ΣΙοα. 

ὙΠ. 1. --- γυ1:» εὔταοίον, ἰαίτο. 

ϑεγϑα. Ἴ1. 10. -- πρηρλν ἄψανα. 

τς. Ψ2εγοα. ΧΙ]. 9. Βοπὸ: ὩΣ 
γαπα εδὶ ἰχηαρὸ Βογηΐη γαραςὶς αὉ 
υἱοίδηϊ, 'Οσπΐεν δὰ ἢ. 1. Μοδιῆ --..ἔ 
δ 05). αεἰγαοίογ. Ἑπεοι. ΧΧΊΤΙ, 9. 

-- ΤῊΥ Ρασί. υαείαίοτ. Αὐά. ν. ὅ. 

ΕΡ. ψότει. 19. 1ὅ. ὅῖχδο. ΧΧΧΥΣ. 
40. 

5ΛΕΣΤΡΙΚΟῖΣ, Σ 
Ὁ). Θυΐμι. Εά. Ηοι. ΥἹ. 9. 

ὡς λοχὸς αολυχειρίας ληστριχῆς. ὙιὰΘ 
ἰηῖγα 8. νυ. σολυχειία. 

ΔΗΣΤΡΙ͂Σ, ργαάαίτιΣ. ἽγΤΩ 

Ῥασγί. Ῥδῆ. υσϑέασίμθ. ϑγτητα. Ῥεαΐενι. 
ΟΧΧΧΥΡῚ. 11. υτ ὅγτὸο εἰ ἘΒαν.- 
ἄυτα. δείΐνο ἐξ, φοοὰ μεοῖλαξ 
Σά. ἀς Ὠίεου δὰ ἢ. ]. 

ΛΗΎΨΙΣ, αοοορέϊο. ΠΣ υἱγαρο. 

Ἱμεοά. σεῃ. 11. 38. χυδεὶ ΤᾺΝ 51 

δ Ὁ). ίάθ ϑαρτα δ. νυ. λῆμμα. 

- ΠΩ: Ααᾳυ. Ῥτοόνεῦῦ. ΧΥ͂Ι. 48. 

σγτασηδοἣῆ. εἰ ΤΒοοά, ἐσιδοχή. ---. 
ΠΡ)» οαρέιγα, ργσάα. ὅγτωχω. 

Ϊεβ. ΧΙΙ͂Χ. 24. υδὲὴ λῆψις ποίαϊ ἑὰ 
φιοά οαρέμπι ἐεΐ, ̓ ηῤύμααν ΧΧ τὰ 
σχῦλα. δὶς. ΧΙ.Ϊ. 46. ΧΙ,1]. 9. δόσις 
καὶ λῆψις. --᾿ ὙἹὰ6 αυοα6 διρσα α. 

ΑΙ ΑΝ, υαἱάε. ἡ)» ἰάετα. ΤὨοοὰ. 

Οδη. 1. 81. Ιιρίϊαν ρῥχείοσεα Ῥε. 
ΟΧΧΣΧΙΣ. 19. τΝ φί ἄν, αυὶ ἐδπῖδη 
ΕΥΤΟΣ οἰΐδυ πῃ αΐᾳ. ΑΥΑΡ. εἰ ὅγσ. 
γΟΣδ., 4188 ΟἸ 68 ΟΧ Ογεξολ ἢϊο ἔδο- 
[εΒ διιηΐ, δεῖ (Γβηδίμϑι. 

ΔΙΒΑΝΟΣ, πιοβὲ (απαπσα, υϑὶ 
ἐλμδ ὩβοίΣ, αἰϊδο “πέδαι ἀϊς- 
ἴυ8, ἀ6 αιο οομέος Βοϊδπᾶσε Ραϊερας. 

7] 



μα 

Αήβαιος. 

α 1.}».1. ο. 48. ἼΣΟΥΣ “΄σ6. ΧΙ. 17. εἰ 

ΔΗ͂ΒΙ ῬΑ551",. Ὑιάα εἰ βϑαρτα 5. Υ. 
κέδρος τοῦ Λιβάνου. Ῥεαῖτι. ΧΧΧΥῚ. 
3δ. υδὴ᾽ὶ ὕτὸ ὨᾺ Ἰεξεγαος 23» 

δες ἰδ ἐχ 41115 Ἰοςὶδ νεσίοσυμξ, υδὶ 
εεαἀτὶ 1 δαποη ἴῃ δἰσα}]}} οοπίοχίι 
ΟΟΣΩΓΒΘΙΠΟΣΒΏΒΙΤ. 

ΑἸ ΒΔΝΟΣ, φαέίμς ἩΗἰεγοροίψηίε. 
22}. 1 Βερ. ΥἿ1. 2. Χ. 17. 91. 

Οκπηῖ. ΜΙ. 4. 
δ ΛΙΒΑΝΟΣ, ἐλμα, ἰαογγηια οἀὐοταία. 

ἊΡ ἃ"» ἰάσται. [ἐν. 11. 1. Οδης. Ι΄. 

14. Ζεγε. ΥἹ]. 90. εἰ 4101. γιάς 
εἰ ϑῖχαο. ΧΧΙ͂Ψ. 18. ϑοϊθῃϊ 41188 
Βταταταδίίοὶ ἄοοεσο, αὐοὰ λίβανος 
αγόσγενι ἰῤωγίζεγανι, λιβανωτὸς δαΐδτα 
ἐκπε εἰρτίδοει. Ἡδεγοδπιδ: λέ. 

δὲ ὁ αὐτοῦ, 
Ῥδγγηίοδυδ ἀε Κος. ΔΙ. λίβανος λέ- 

ς γιται δένδρον, τὸ δὲ ϑυμιώμενον λιβανω- 
φύός. Ο]οκβ. Βγειτι. λίβανος τὸ δένδρον, 
ὁ δὲ αὑτοῦ λιβανωτός. ϑεὰ ποι 
αρυα Σ,ΧΧ εκοϊϊπη, θεὰ οἰΐαπι δρυάᾶ 
Αὐίἰβεοίεΐετα Μείθον. 1}. 1. ε. 10. 
εἴ αρυὰ δ}1ος αὐεΐοξεϑ λήθανον ΠοίΑτα 
τείδηι λιβανωτὸν, ορϑεσνδηΐ [π||. δᾶ 
Ἡξεεγοΐ. 5. ἢ. νυν. Μιὰς ΟἹ. Οοἰδὶὶ 
Ηϊτοβροῖ. Ἐ. ᾿. Ρ». 931. 

ΦΔΙΒΑΝΟΏ, ἱ. 4. λιβανίζω, εἰ λι- 
ἀ βανωτίζω, ἐλωγε πιίδοεο, ἔλωγε ἐπιδμο. 

38 Μδρο. Ὗ. 485. εὐωδέστατα σόματα 
οἴνου λελιβανωμένον, βυδν δεῖται!8 Ρο- 
[115 νηὶ ἴδυγα πιϊχιῖ, χυὶ 86. 616. 
Ῥβδπίριδ ρογτίσεραῖαν δὰ ἔυγοσθιι 
ΠΙσευτα ἐχοϊϊδηάυτ. 

ΑΙΒΑΝΩΤΟΣΣ, ἐλειδ. "Ἢ ) ἃ» Ἰάδι, 

1 ει. ΙΧ. 29θ. Αἀάε (δηι. 1]. 
6. εἰ νἱὰ. Βοά. ἃ ϑίαρεϊ δὰ ΤΠΕΟΡρν. 
Ηΐδι. ῬΊαπι. ΙΧ. 4. 

4 ΛΙΓΥΘΡΙΟΝ, 1μι. ἀὐρδρὰ εἰΐδσ 
ἐψποιτίμ, αἱ γοοδίυς δῦ Ἡ]ογογτηο 
πη Ἐρίσι. δὰ Ἑδριοϊατη. Ἐπὶ δμο- 
οὗπιωπ 5. εἰεοίγιρη, χαρὰ αἰπί δὰ Ῥδ- 
ἄυμι οχβυάδης, ἀϊοϊζαταυς Ζέσι- 
γίμπι, αυοα 186 βανίυδ ὁ 1ἰρύχυτῃ 
ἄπῖθυδ οτίδευν. Ρ]ἰη. Η. Ν. ΧΧΥΙΙ. 
4. ὅϑιτδθο 1,15.ὄ ΓΚ. Οοηίτα 4111} (ν. 

918 Δίθινος. 

Ο. δολη. ο. 8. Ἰοϊἀοτ5 1.4}. ΧΤΙ. 
ΟΥρίπ. ς. 2. εἱ 1,0. ΧΥΪ. ο. 8.) 
βίδϊαιπί, ἱγπουσίυμι ἤογὶ 6 ᾿γῃςὶδ 7 
ὉσΊΠΔ ΠΟποζεῖδ, αὕδτι Ἰρδδυλεῖ 
ΒΟΙΕῺ5 ἰῃ Ὀγχεῖίο δδθοὶ δὲ αυθσὶ 
εἰεβίδια δθῃΐθ σομίερσὶξ, Ἰθίᾳια }π 
δειωζηδηι ργαίοβασα μἰδοίασὶ εἴ σοπ- 
Οέβοασα, ϑεὰ γχο)οὶξ ἤδης ζαθιυδηη 
Βγοάευς Μίβοε]Ϊ. 111. ς. 10. οἱ 
Ετγδης, Επδυβ 1,18. 11, ἀ6 Οευλεηΐβ 
ς. 96. ὈΨ» ἀγαοὶπίλιΣ, ἼἪγαπας. 

Ἐχοά. ΧΧΥ ΤΠ]. 19. υνἱ οοὐά. ποι- 
58} ΗΪπ. λεγυρὶς οἵ 411} οογτορίε 
ληγυρὶς Βαρεπί. Υἱά6 αποαας ᾿δ1α. 
ΧΧΧΙΧ. 10. ]ορίυν αυοηις ΕΣ. 
ΧΧΥΠΙΙ. 18. αυὶ ]οουθ ἤδοϑὶ ἰῃ 
Ὑχοταμαῖ (οποοχά. τας. Ομ Γ 
Βγδυηίυσα ἀθ εϑια ϑδοεγάοι. 
Ηξερτ. "τ 11. φςὰρ. 14. ᾧ. 16]. 
864. εἴ ϑ'ρδῃδϑ. ἰῃ (β τὰ. μδᾷ. 
189. Ζοιιατδβ 1,6χ. οὐἱ. 1811. Ἀν 
γύρον, ὄνομα λίθου, υδὶ νἱὰά. Τῆς- 
ΤΩΒΠΏ:8. 

ΒΛΑΙΓΥΡΙΣ. ὙἹᾺΕ 8. ν. λωγύριον. 

ΛΙΘΑΊΖΩ, ἑᾳρίάο, ἰαριαίδιιε οὗτγιο. 
ὉΡΌ. ἰάσιι. 2 ὅδ ΧΥ͂Ι, 6. 18. 

“ΛΙΘΑΟΊῬΙΟΝ, σοεγυμς ἰαρίμπι, 
Ψν σοεγυμξ, ἐμριμέα. Ααι. ῬΡβαΐγη. 

ΓΤΧΧΥ]Π. 1. Ηἰἴοζοι. ἐπ σοεγύοε 
ἰαρίάινα. ϑευῖρθίαςΣ [01 οὔδι λ.36- 
βι0}. - 

ΛΔΙΘΕΑ. Ηκδο γοοο Ααυΐϊὰ τοά- 
ἀἰάϊ Ὁ δῖ. Υ. 12. Ττοταχαίο 

ἐπι Οσποονᾷ, ἢ] εχροπῖτας ργεήίοείς 
ἐαε. Μοπεδυοομιυδ δυΐεϊα δαπάσπι 
ἴῃ οαδὰ αὐτο ροαϊίδηι Ῥαΐασιθ, ἰα- 
»ιλάεηι ἱπίεγρσοϊλίξιισ. Ἐδϑεί ΕΣρῸ ἃ 
λϑεὺς, 4186 ΤΟΣ δριὰ ἀταοοβ δ] ἰδ 
ΟΠ Οὐσυτ.. ΧΧ αἰϊδα [9 

Θἴἴδσω ῬῈΣ λίθον ᾿ποτ σε δη(γ. ΣΝ 
ΤΩΟΧ ἴῃ λίθος. ὕοχ λϑία οσουγῖ ἀρυά᾿ 
δισδρθομεῖα αεορτ. ΙΧ. Ρ. 668. Α. 
ΧΥ.Ο ρας. 1046. 6. (οπέεν ᾳφυοηπο 
ϑδἰ πιδδὶὶ Εχεσο. Ῥ]ΙΏ. μϑρ. 762. χυὶ 
Αα]. ϑϑέα βοὺ λίαν ν ΒΟΥΣῚ - 
815860 (ΠΟ) οἴ. ΑἸ τοδιὰβ ἰγδυβία- 
1 : ρείγαπι αμγίηι. 

ΛΙΘΙΝΟΣ, ἐαριάσις, πιαγιμογειδ. 

ΑδΑ 



Διϑοβολέω. 

αγγὶν» ἐαρὶε. ὅεη. ΧΧΧΥ, 14. Ἐπ. 

ΧΧΙΥΨ. 19. εἰ αἰἱοὶ ΒΕΕΡΘ. --- Σξ γκὲ 

ΟΒαὶὰ, ἴδῃ, Υ'. 4. 34. ---- γυ, ἢρ- 

πηι. Ὠρουΐρτ. Χ. 1. 860. οοά. ΑἸοΘχ. 
δορά ὕγὸ λιϑένην τοροηδοπάθτι ἴθ] εϑὶ 
ξυλϑην, αἰ α ν. 3. Ἰπου]θηῖοσ ἀρράᾶ- 
τεῖ. οχ δας, αυθὸ Ῥαυϊο δηῖβ 
Ἰεχίζατ, β'πε ἀυθο πυΐς οὐτουῖ 8Π- 
βδῖὰ ἀθα!. --- "τ Ὁ ππαγπιον. Ἐ518. 

1. 6. υῦ᾽ νϑῦρδ χαὶ λίϑινοι βαπε 811:8 
ὃ ΤηΓοΥργοῖῖβ, εἴ ἀδβυπὲ ἃ οοά. Ατιη- 
ἀοθαηο. ΛΔίδος νοσὸ εἵ λίϑνος ἀβ 
ἡποΥπι οΥ αἰοὶ, ἀἄοοιϊε ΕἸΒοΏοτυΒ 6 
ψεγβ. 66. Υ. Τ᾿. Ρ. 86. δὲν, ΧΥΤ]Ι. 
18. καρδία λιϑίνη, ταρίαΡἢ. απίηια 
οοπίμπιας, φμὶ πορ πιουοίωγ Ὀγισοερέϊδ 
᾿"ἀἰοὶπῖα, ἐδαμε οὐεαϊοπέλαηι ἀεποραί. 
((μριδα δπὶπὶ συπὲ ἀὔγὰ οἱ οὔὐβίϊ- 
παίβ. (οπέεν ἔζθου. ΧΧΧΥ͂Ι. 26. 
Ορροηϊξαν εἰ καρδία σαρκίνη. ϑ8ὲῖς 

δ αρυὰ Επηΐιπη : Σαρίαεο σατιὶ οογάς 
χη δ᾽, 4108 ΠΟῚ Τα βοσθξ ΠΟΙ 8: 
ὉΝὲ1 νἱάς ποίαβ Ηϊογοη. ΟΟ]ιπηηε 
Ῥ. 8394. Οοπξ. ᾳφυοαυα Βτοικιιυείυτη 
δὰ ΤΙΡΌ]Πυνα ΐ 1. 78. 
ΛΙΘΟΒΟΛΕΏ, ἰαρίάοε γαοῖο, ἰα- 

᾿ Μίβο: Ὁ. Ἐκ. 111. 96. ΧΥΠ]. 4. 

ΧΙΧ, 18. εἴ ΑἸ]. --α Ὁ). Του. 

ΧΧ. 2. 97γ. ἘΖ. ΧΥῚ. 39. σὲ 4110]. 
ΔΙΘΟΒΟΛΥΑ, ἰαρεαίίο. ἘΣ γᾺ, 

ἃ ἰαρίἀαπάο. ἴπο. εν. ΧΧΙΝ. 16. 
ἴα ἀυοαθθ ΤΙ ΧΧ θεὸ. οοᾶ. Οχοη. 
Ἐαδυϊ 10 νἱ ̓νεοπε λίθοις. “" ; 
᾿ ἈΙΘΟΒΟΔΟΝ, 86. μηχάνημα, ἰον.- 
τπεπένπ 8. πκαοδέπα }αοϊεπαϊς ἰαρίδξ- 

᾿Π δὰ αἀοοοκεπιοάαέξα : βαὮ ἀυ διοϊαῖηδ 
οἰἴατπΣ σαίωρεῖίε 1 ἢ ρΡοδδυ. 
1 Μαδοο. ΥἹΙ. δ1. Αἀϊοοῦνο λιϑό- 
βολος υδι8 εοἰ ὅ.ο]. ὕδη. δὰ Ησχι. 
Π, ΠΙ]Ι. ν. 8568. Ψ, Ψαϊείκοαπασ. δὰ 

ε Ἑυτὶρ. ῬΒαη. ν. 1069. ᾿ 

ΑΔΑΙΘΟΔΟΓΕΌΜΑΙ, ἐπ αἀξοόγυπῆς 
ἐσρεάμοι γεάεροτ. ΓΝ ὈΘῸν» ἀρεγυκὲ 

ἰαρίάωνε Ὁ. Ααὰ. ΜΙομ. 1. 19. 
λογηϑήσεται. 

ΛΔΙΘΟΔΟΓΙΑ, ἀοεγυμς ἐαρίάμηι. 
Ὦ»}» ἰάεω. ἄψυ. Ῥβ. ΧΧΥΠ. 

1, δέστο διιΐθαηι 101 οϑὲ ἀδ ἰαρίάιρη 

916 ΛΔῶϑος. 

οὐϊεοίονεπι οονρενγὶε ὃς ἀρτὰρ Ἰδδεν» 
ἀαί, 6 αὐἴϑυβ ἰδριαϊθυς τυρατῖα, 
τκὴθ ΟἸΒΙΟΟΙ Ῥοπιδ. βοϊθηΐ, σατετῖ 
δία τηϑρετίδε δχοίσυὶ βοϊθπξ, υτιεῖσ 
ΤΧΧ 1. 1. Βεαρϑηῖ λάπιον. 
Οεαἴεγαμι . λϑολογία τορος ατιο- 
ητ6 ἴῃ Ματίᾶδ ρμᾶρ. 538. υδὴ᾽ ΘΟ ΟΣ 
ΡΙογβοῃ. 

ΒΔΙΘΟΤῬΙΟΝ εἴ ΔΙΘΥῬΊΟΝ. γε ας 
ΘΌΡΡΑ 8. λϑαόριον. 

ΛΙΘΟΣ, ἑαρὶε, ἰαρὶς ρτγείέρειιν, 
πῶ, ἴί. κἶμδ, ἀγα, οἱ πιαγτον. 

᾿δὲν “δε. 1 ϑδτα. Ἱ, 18. Ρ]δσΊ-- 

406 βἰδϊαπῦ, 608 32}  Ἰερίοθε. 5'ς. 

8ὶ ΒΌΡΕσῖοῦ ἀπισίι8 τοῦ ἡ δαϊ ὑδὰ ἄε- 
Ἰοῦς δὰϊ Πομ βϑτὶ8 ἀϊβεϊποίς υἱηρ.- 
ὍΣ, ἤρσυγα 6}118 τῷ ἡ ναϊάδθ υβηϊξ 5Ξὶ- 
ΤῊ1118. δε βεουηάυτη Βυχίοσδιχα 
ἴῃ ΑπΕοΥϊ. ᾿. δ72. δϑ ΒυΙΩΒΟΓΊΣΣΕ 

Ῥτὸ ΤῈ ΝΜ ῬῈΓ σοιηγηίβείομδει Πἰστει- 

γυη Ταποᾶ εὲ Να, βιους ἀϊεϊξυν 

ΠΉΦΣ οἰ Τυν). --- 1.18. ὅεπε. 
1. 192. ΧΙ. 8. Ἐχοὰ, Υ]1. 19. ες 
8101 ϑεεμέι8. Ζϑοὶ. Υ. 8. τὸν λήθον τοῦ 
μολίβδου, μοπᾶμε υἱυτοθὶ. Ψυϊραξ. 
“παδδα ρίμριδι. ΤΒοοά, Ῥχον. ΧΥΕΙ, 
8. λίθος, ἐαρὶξΣ ργεξϊοεξως, ρονεκκει. 
ῬΒανοσ. λίδος, ἀρσενοιῶς τὸ ἁπλῶς" καὶ 
ἢ λίθος δὲ ἐπὶ τῶν τιῳρίμν καὶ λρζξευορεξ.. 
νον. (οπέ. Θυϊάδηι ν. λίθος, εἴ φῃ!δα 
εχ Μοβοβορυῖΐο αὔτ Ὁτγυβίυ8 Σὰ 
Ἐταρτη. Ὁ. 1146, Αἀᾶε Αελη]. Ταῖς. 
ΤΌ. Π| σαρ. 11. περίδεραιον λίϑων πῸ-- 
κίλων, ΟἹ 6 βραποπῖθυθ Δρραγεξ, 
λίϑους κατ᾽ ἐξοχὴν ἰαρίαδε ργείϊδοςος 
ἀἰοϊ. -- ἸῺΝ εἴ ἙΝ αἰ. εχ. 

1. 84. 83ὅ. 45. ΥἹ. 17. --- Ὁ Σ:. 

ἄυδὶ. “εἶα Μρμίοτωπι. 7εν. ΧΨΤΤΙ. 
5. ιερετυπῖ ὈΣΝΣ τ πῶνν 

ἐχοείσμηι. ἃ Βος. ΧΧΙΠ]). 15. συνέ- 
τριψε τοὺς λίϑους ἀὐτοῦ, ςοηΐγερὶἝ ἀσὰς 
67}.8. ἴτὰ ειμοβίμεμθβ Ογδαϊ δ 
οοηίγα (οποηεη δριὰ Ηδτροοζε- 
ἄοποιῃ οἱ ϑυΐάατα ν. λίδος: Τῶν τε 
ᾳαρόντων χα ἕνα ἡμῶν οὑτωσὶ «ρὸς τὸν 
λίθον ὥγοντες καὶ ἐξορχοῦντε. ἩΗοάξε 
δρυά 1λεμλοβί πε ῥ᾿γὸ «νὸς τὸν λῖ- 
ὅν ἰερίτατ σρὸς τὸν βωμῷ. ϑεὰ νο- 
Οὐ λάθον ΕΧ ἀυοίοΣδίε ΟΥ̓ΔΙΔΤΩΔΕΙ - 

ΓᾺὰ 



Δέθος. 

α οογα Βαηοοίοιιὶ τού! ἀδθοσα 
ἀοουϊέ ροϑῖ Μοαυγηΐστα 1,εεῖ. ΑἹ, 
110. 1. ς. 6. Κιϊδίοτιι8 δὰ δυΐάδηη. 
Ἠεεγοδῖιε : λίθος, βωμός. Ατοςοαϊ, 
φυοα 4115 ἴατῃ ἀρ Αἰ δηϊθηθα5 
αυδιρ 4] 1295 μϑῃΐοβ δὲ ἈΡΏΩ 08 Γ6 
ΟΟΏΒΌνεΣπί. ΥὙιᾺ6 Ηδσγοδιιτα 8. 
ἀγχισεῶδην, εἴ ΤΠ: Ὠΐδ88. ἀθ Ασὰ 
ἴχυοεῖ Π)εὶ (Ἰ στα. 1. Ὑμεβ. ὨΪ8ρρ.) 
ΟΡ. ἴ. δ. 7. ὅγτιιβ Εζεςι. ΧΧ. 20. 

ὁ 9ἢΠΠὋ λίθος γ6] ρμοξίιι8 λήϑω ποῖδϊ ἀγαπε 
ε ἰαρὶἀέδιες επείγμοίαπι, δὶ νἱά. 
Μοπῖί: --- ἯΠ, δαοετάοε. 08. ἸΥ͂. 

11, Ὁ] Ἰοοσ ἘΞ 5 ἰεφεγαηΐ 

ΝΟ. Οομέες Ῥζοζῦρ. (αΐ. 

Νίοορι. Ρ. 394. δς δὰ ἢ. 1. βοβασέδι.- 
Ῥεγρίυα, 18 αυοᾳυο Τγοΐδει. 
Τεπί. Ρ. 92. -- ὉΠ» ἀμσέρης ἐπσίρηε. 

[ε8. ΧΠῚ. 19. Αἀὰςε ϑὐταπιδοῦ. 
(δὶ, Υ. 11. 866. ΤποοΔοτεῖυτα λήθοι 

ὁ τίμροι. --- ΤΣ» κίον. Ἐχ. ΧΧΙΥΝ. 

10. λίθου δες. οὐδά, Ηοὶπι. Βεπε 
υοακὶ φοπιϑτ. ---- 2), σιέδγ. Α΄α. 

ϑγτηχη. 1 βα, ΧΧ. 41. τὸν λίθον. 
Μιᾶς Ἐυϑοθίυχη Οποπι. ν. ἐργὰβ, υἣὶ 
νἱἄθ Βοηΐγοτία. Ϊεροτγιηῖ Δ)» 

αμοά ἐαρέάξης πρίδι. ---- χὰ}᾽.5 ἐπδή. 

ἰαριδαπἦο. Ἑχοᾶὰ. ΧΙΧ, 13. ΧΧΙ͂. 
28. --- ὨΝ25 Ῥίαν. τιαγρανίία, 

ΤΏγομ, ΓΝ. 7. υδῖ Ἰσοὸ ὑπὲρ λίθου, 
ἀ ηυοά τιδὶΘ Θομ]ιπιρίίυν σπι δ66- 
φυεηῖὶ τοῦθ σασφεήίρου, τοροπαη υπι 
νἱάετωΣ ἴὰ Νοιί. Ομξς. δὰ 
}», 1, ὑπὲρ λίθους (86. τιμόονρ)- φάπφειφος 
τὸ ἀείσεασμα αὑτῶν. ---α .»» ἐαριΐ- 

ἐμ. κα ϑαα. ΧΥ]Ὶ. 18, --- ὨΪΔῚ 

ἴπῆῃ, ἰαρίἀαπάο. Τκεν. ΧΧΙΥ͂. 16. --- 
τή, ταάϊς. 70». Ψ1Π. 17. -1ὰ 

Βιεἰυὰβ Ὑτοπιπιίυσα βϑοιίι8, 86 
δπο ἀυρῖο }. ο. ἰγδπβροβίεϊο βοηΐθη- 

ε ἤδτιιθν ἔβοῖϊα εβὲ, αἱ συναγωγὴ λίθων 
δὰ Ὁ ΣῸ2 ἴῃ ἤηα δυ}ὰ8 σοχ- 

ἸηΔ 19 ταξεσοπάυτῃ εἰ. Μιὰ6 βυρτα 
8. Υ͂. χοινάομο,. ὅτ. ΥἹ. 91. υδὶ λίϑος 
δυκιμασίας ΤΟ οβῖ ἐαρὶς ργαίϊοσιις, αἵ 
δγγιιθ νοσΕϊ ; ἢἰς δηΐγη μοῦ ΔΌ]1εὶ 
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Ὅτ οἱ οι ἴα 

Διϑύριον. 

«οἷαί; βϑϑὰ Ἰαρὶβ Ῥτοδαίσαϊδ 5. ρδο- ̓  
Βαῖοσ, αυὸ ΡἈγοῦδευ οἵ Ἔχρ]ουδίαν, 
φυδηῖεο οββθηΐς Υἱτ68 οἵ σοριχ δ᾽ ου- 
7.8. ϑοίθθδης δηϊπὶ οἱΐπι οαγίασα 
νυ Ιθυ8, αὐ18 ΤηΔρῚ5 ρτγαπάοδιῃ οἷ αὶ 
Ῥοπαάσγοδυτη Ἰορίοπι (ἀϊποῦτΩ) ἔθ γτα 

Οοηδν Ζαςοῦ. ΧΙ]. 8. 
ΦΛΙΘΟΙ ᾿ΕΚΛΕΚΤΟΣΙ͂, εἰξοίβ ἰα- 

»ιάε:. ΡΩΝ» ΠΟΙΏΘΒ Ῥϊορείυσι. ΄ 

Φεγοη. ΧΧΧΙ. 80. Νύχτα ἱεσοσγυης 
δον ἢ Οεγῖε μᾶπὸ σόθεῖς Επν. . 8. 

ἴτὰ ἰγϑηϑί!θγαηΐ, --- 146. αὐοαπο 
ΔΕΡΙ Τπάρινος ναὶ Πάριος, πολυτελὴς, 

σάπφερος, σμαραγδίτης, σμυρίτης, τί- 
φράπεδοι νοὶ τιτράποδοι, τίμιος, εἴ το- 
ψευτός. - 

ΛΙΘΟΣΤΡΩΥΤΟΝ, δἰ 6] ρεη- 
ἄυπι νἱάοίουτν ἔδαφος, ραυμπεπέι ἰὰ.- 
»ιδέδις εἰταίυης νε] ἐεεφεϊαέμηι. ΠΧ 

Ρασέ. Ῥδῃ, σἰγοίωσ: Οκοῖ, ΠῚ. 10. 
πθχν Ῥαυνιοιεπίπηι εἰγαίμηι. 

3. Ῥαγδὶ. ἼΙ]. 8. δι. 1.7. Μιᾶς 
[δχ. Ν. Τ. 5. Β. ν. οἱ Βιν]. Απρὶ. 
Τ. 1Π- Ρ. 470. βθα. 
ΛΙΘΟΥΡΓΕΏ εἰ ΛΙΘΟΥΡΣΊΖΩ, κα 

ἰαρίάεε ἐποὶο. Σγ ἼΤῚ. ἱποὶείο. Ἐκ 

ΧΧΧΕΥ. 80. λιθουργῆσαι (4). λίϑουργί- 
σα!) τὸν λῦϑον. 

ΛΙΘΟΥΡΙΤΚΟῚΣ, ἰαρίαες ἱποϊάοπξ, 
ἑἰαριάαγίας, οὐ ἰαρίαἰοίπανι ρενίςξ 
ἸῺΝ ἐποίδίο ἰαρίά!Σ. Ἐχοά. 

ΧΧΧΙ. ὅ. τὰ λιθουργικὰ, αν ἱποίάεη.- 
ἄονμηι ἑαρίωπε, 1. ᾳ. λιϑουργιχκὴ τῆχ- 
γη. ΤῊ’: Ν 

ΔΙΘΟΥΡΓΙΚΗΙ ΤΕΧΝΗ, κατε ἐπ- 
ΐ ἰαριάμπι, ἰαρίἀαγία τε. 
3} Ὁ .7αδεν' ἰαρϑά!», ἱ, ε. ἰαρόον- 

ἄα. Ἐχοά. ΧΧΥΤΠ. 11. 
ΛΙΘΟΥΡΓΟῚΣ, ἱᾳριοίάα, ἰαρίάμκηι 

δομίρίον, ἰαριἀαγίια. ϑῖτ. ΧΙ. 159. 

ΛΙΘΥΡΙΟΝ, ἀαοετυμ ἰαριέωπ. 
Ὡν» ἰάρια. ψυ. Ρβ. ΧΧΥΗΙ. 

1, Ηἰετοῦγτηυς Ερίδι. δὰ βιιπίδσι : 
ἴη Εδταο Ὀγον δογερίμπι δαδαίμν, 

φμοὰ Αφεϊΐϊα υογίἱ λιϑύριον, ἐ. 6. ἀ06- 
μη, ᾳμέδωδ 

υἱπέα εἰ ἀρτγὶ ρωγραγὶ φοἷεπί. ϑοΥῖθι- 
ἴὰτ οὔδει 101 λίϑϑόριον εἰ λ αόριον. 



Διθώδης.- 

« ΔΙΘΩ ΔΗ͂Σ, ἐηρίάοινε. δι». ΧΧΧΤΙ͂. 
4]. 

ΛΙΚΜΑΊΏ, υεπένϊο, υαππὸ ἀἱδροτ- 
ἔο, ἀϊεεῖρο. ἩΌΤῚ Ομ] ὰ. ΡΒ. ἃ 

Ἡ1͵Ὁ. οὐπδθνο. Ὅλη. 11]. 44. λεενυνῖ 

καὶ λιχμήσει πάσας τὰς βασιλείας, οοτα- 

χαϊπυοῖ δὲ ἱπ υυϊπυϊιϑοίπιδθ αὐδεὶ 

Ῥατῖο τοἀδοία ἀἰϑαιρδθὶξ οπμπῖδ τερ- 

18, ει βεοιθ δὸ Ῥ8ῖθε. 8. υὐϑηῖο 

ἀϊδαῖρασὶ βοϊθηῖ. Ὑ|ὰ6 δὰ ἢ. ]. 

ὃ ϑομιασξεπθεγρίαθπι εἰ ΑἸΡεΡ δὰ 
Μεῖι. ΧΧΙ. 44. Ρ. 12Φ. -- "ὍΛ 

“μοπίο:. ἴεα. ΧΥ͂ΙΙ. 13. λιχμῶντες: 

ὉὉ 1 σαρρεῖὶο ἴῃ Νοῦς, Οτίες. Ρ. ὅ06. 

ἴ666 νἱἀδπίαν ῥγὸ ἰηδη. Ηρ. 

ν ΤΌΣ Ὠγ ν πδῖὰ λικμᾶντες γε ΠΠ]Δῃ- 

ἂο εἰοναπὶ ἰῃ αἰζατα μαΐεδτα εἰ ρυϊ- 

νέσεζα. -- [ΤῊ Βυδι. 111. 9. Βορ. 

ΧΙΝ. 15. [ε856. ΧΧΧ. 429. οἱ εἰϊθί. 

Τμοοᾶ. 700. ΧΥΤ1. 16. οἱ Ῥγου. 

 ΧΧ. 8. -- ΓΓΥ 9] ΓΙ π 

υεπξϊο ραΐα εἰ υᾶηπηο. 1ε5. ΧΧΧ. 94. 

ἐν χρϑῇ λελυκμημίνῃ, οὕτὰ Βογάθο 

ψεη!]αῖο. Ἡδεγεῖι. λελιαμημένη, κοσ- 

κινευθεῖσα, «τυασϑεῖφα ἐπὶ ἀνίμῳ. Ἰάδτα : 

λικμῶντες, ἀλοοῦντες (ἐμὲ ἀλοῶντες), 

ἢ τὰ ἄχυρα ἀπὸ τοῦ σίτου διωχωρίζοντες. 

-- ν»)ἘΠῚ ΧΡ» Καὶ εἰ ΗΙρΆ. πιουξο, 

“πούδοῦ. Ατοοῦ ΓΧ. 0. -- ΓΟ ΡΒ. 

ἐσριγρο. Ἐκεοι. ΧΧΥῚ. 4. λικμήσω 
ὰ τὸν χοῦν αὐτῆς ἀπ᾿ αὐεῆς, ἀἰεεὶραδο 

Ῥυϊνέτετα εὖτϑ δ 111. --- γὴν ΙΒ. 

( ντο ὃ). Τμοοῖοι. υχχ 90}. 
ΥΑΥΠ. Φ1. λικμήσω αὑτὸν ἐχ τοῦ τό- 

αου αὑτοῦ, ἀέερενφαπι ὕϊαπι ἂς Ἰοοο 
500. 1,6χ. ΟΥΕ}}}} ΜΒ. Βγεπι. λικμῶ, 
κοσχινεύω, διασχοραίδω. ϑιυϊάαθ δἀάιτς 

«τυάζω. ϑ'ς. . 11. μὴ λίχμα φᾳαντὶ 

ἀνέμῳ, Ὡ6 ἴὰα δι οἸπηαίατα γοϊυπῦα- 
ἔοι ἔδοία ε ἱπευξαϊα π}1ο ἀεϊεεία 

ὁ Ββαθῖϊο ϑδοοοχησαοάθθ. Οοηξ. ΕΡΒ6β. 
ΙΝ. 14. Λικμᾷν ἢ. 1]. ἱπισαμιβίανο ρο- 
πίξυν, 46 υεπέϊίαγε, δαὶ ἄπο εἰ ἐἰδιο 

αρϑατί. 

"ΛΙΚΜΗΤΟΊΣ. 77}3» ογδτγμηι. 

Ασιοβ [Χ. 9. βες. Οογρὶ. ἐν λιχμητῷ. 
Ἑοσίδϑδ βουσί ρδεσιιτῖ λιχμητηρίῳ (υεπ- 
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ἐδ]αδνθ), υἂὐ λικμητῷ εχ οσαιρθειδιο 
βου θη αὶ ογέυτῃ δἰ. 
ΛΙΚΜΗ ΤΩΡ, συεκ αίον, ἀἰτφέρα- 

ον. ΓΥ Ὸ τί. ΡΒ, ἀϊεείραης. 

Ῥτου. ΧΧ. 96. 
ἘΛΙΚΜΙΖΩ, ἐγέπγο. Μ9}Ὲ)} Ὁ)» 

Καὶ εἰ ΗἸΡἢ. πιουδο, τπουδοῦ. Δυὸ 
ΙΧ. 9. βες. Αἴεχ. Εογίε Ἰερεηάυνσε 
λικνιῶ. ᾿ 

ΛΙΚΜΟΙΣ, υοπεέαδνιῶν, πυαππειΣ. 
ΓΤ» ογίδγνηι. Αὐῶοβ ΙΧ. 9. ὃν 

τρόπον χρᾶται ἐν τῷ λικαῦ, χυοτηδᾶ -- 
ταοάσμι νϑηε δῖαν νϑθ ]δῦτο. Ε͵68. 
λικαῷ, «τύῳ. 
ΔΙΜΑ. Ἵ.ν γεσίδκωπι, τεϊξχωῖᾳε. 

ῷ ὅδ. ΧΧΙ., 2. 8ες, οοὗ. ΑἸοχ. ὩΣ 
ΤοΡροπόπάυχῃ 6δὲ δὰ λίωμα δυΐ λεῖε - 
μα. 
ΛΙΜΑΓΧΟΝΕΏ, ἤαπιο ἀπρο, υέεξο 

εἰ αῇέρο. ἌΝ τρι. ἐευτῖτε ζα- 

οἷο. Ὦσυς. ΊΠ). 8. ἐλιμαγχένησε, 
ἴαιπε ἰε αῇέαὶι. ϑγτοσηδοῦ. Τδεοά. 
Ρχον. Χ. 8.» ογήσει. ῬΏΔν ΟΥ̓. 
λιμωγχονῶ, ατίγω (18 φυοαῦο ὅυΣ- 
(498), λιμάσσω. Λιμαγχονεν ἴῃ νεσ- 
όχι ᾿πβοϊπ τα οἵ ἕενοὸ σϑοομξὶ 
βυδροσίΐοσυσι Ὠυτηθῖο Βαρεῖ (ὐδίβ.-- 
Κοεὰο ἀε ϑιγίο Ν. Τ΄ ς. 6. πες Ησπε:.- 
διετῆ. δὰ Ατϊδϊορῆ. Ρὶυΐϊ. Ρ. 87 - 
διξίαυί βοτὶρίοσίς δυοίοτίίδίε νἱα3.-- 
οᾶγα Ῥοζυὶ. 

ΞΛΙΜΑΓΝΩ, “άπιε ἰαδοτο εἰ αβῆε-- 
40. ὅτας. ΧΧΨΊΠ.. 97. υδὶ ἴατεθσεν 
Ῥτο λιμανῖγαι, αυοά Βεομεῖ ΑἸά. εἰ 
Βαδὶ!., ἴῃ σοϊϊαυῖ Πρ τὶα τοσίι Ἰορὶ - 
ἴοΣ λυῤνανῆγα.- 

ΔΙΜΕῚΝ, ροτίμε. ἡ 71Ὸ» ἰάετα. 

Ῥᾳ ΟΥ̓]. 830. 8 Εεάν. Υ. 78. 1 Μαος. 
ΧΙΨ. ὅ. 4 Μδος. ΧΙ. 6. 9. 
ΔΙΜΜΑ, γγὸ λεῖεμα, τεϊξηιωνν. 

πἼΝ Ὁ οατο. ἴπο. (βῖπε ἀυρίο Αααὶ- 

12) 1ενῖε. ΧΥΤΠ. 16. Νοῦ Ἰερὶς 
“νῷ τεϊβᾳμῖαε, τᾶτα κε ἀθοααε, 

"πῇ Ατὰρ. οἶνον Ρτορσὶε ματγίει 

γε σμαηι δἰσοϊβοαί. ΠΕ ΟΣ ὑϑῳ 
Ηεχ. Μοπιέ. ρεσρεσγδπι 
δΝ3Π [ΤῸ] Α. μῦῶσος λῖαμα ἐστί: τλαχτι 

᾿ππ 

Ι 



Αὐὐεῶς 
α λῆμμα αὑτῆς, χαοῦ εὔπὶ Γ᾽ 5.}1ο 

γησο ΘΟ ΟΠ 8τὶ ροίεϑί, ρεχτποὶ δὰ 
Ῥγαοβάδῃης μ ἰκλἢ (εἴθ ῬΣῸ 

Ηεῦτ. ΠΣ,» τεειάνενε, Ἰερίταν αυο- 

48ε αρυ ΤΒοοάοί. ότατι. ΧΚΎΊΠΙ. 
10. 

ΔΙΜΝΗ, “ἰαρημηι, ἰασε. ον» 

ἰάεπα. Ῥβδιμη. ΟΥ̓Τ. 35. ΟΧΙΠ]. 8. 
Ιποοχί, ἙἘχοά. ΥἹ]. 19. --- ΠΞῚ» 

μἱοῖπα. Οατξ. 1]. 4. Αχυ. Οοδεὶ. 
11,0. 1 Μδος. ΧΙ. 85. λήωναι ἁλὸς, 
ἢ, 6. ἔονδεδβ τρδῦὶ Ῥχοχίσηρ, ἴῃ 4υ}- 
ΜΒ γαγαρϑιῖτν βα] ΥἹἱ 80118. Ὑ υἱραῖ. 
γε ναϊδπατιρε. 

ΔΙΜΟΚΤΎΟΝΕΏ, ,άπιε ἐμέοο. 
ὩΥΠ ΗΙΡΒ. εεπγίγε ζαοῖο. Ῥτον. 

Χ, 8. 1δρίταν πρυὰ ϑιταβοησια ΧΙ. 
Ῥ. 187. Α. Ηἴρροεσ. ἀβ ἢδί. γ]οῖ. 
Ῥ. 406. 8. Μᾶς χυοαχιο Βυάερυχα 
σπιη. σ. ἴ,. Ρ. 454. (οἱ. 

ς ΔΙΜΟΣ, 2άπιεε. ῬῺ)}»Ἅ, αἶεδ. .16Ὑ. 
ΧΥΠ΄Ι. 18. βεσ. οοὐ. ΑΙοχ. λιμὸν χο- 
νηρὰν, αυοὰ χε͵εοῖς ΟἸαρίυ5. ϑδεὰ 
811} τιρὰο [ας ΧΥΎ, 14. ἰῃ 4 οοὐά. 
Ἰερσίαιν λιμὸς ἰσχυρὰ, εἰ ἰρἱά. ΓΝ, 45. 
ἐσ ἄυορυε 1Πχ18 βου ρεϊβ λιμὸς μεγά- 
λη ξαϊξ ἐποίδξασπι. Εΐγτα. Μ. δδδ. 
10. ὁ λιμὸς ᾿Ατεικῶς, ἡ λιμὸς Δωρικῶς. 
ὑπβίσσυμι νοσθα οοα. ΑἸΘΣ. στπδσγυσα 
Ἰπιεγργεϊασιθιζυση ςοπάπεσε νἱάθη- 

ἀ ἴα. Ναῃ εἰΐεε πιαΐως ἴῃ σοησσα 
γμοάυϊς διζογίμπίμνε ἀρυὰ Ἡερτεθοβ 
ποῖα. ---- 1), ἐξεγίεΣ. πιο. εα ΧΧ 

θοῦ. ΧΧΧ, 8. -- 3 ΣΦ. νυϊροὸ 

Ῥεπεῖο αὐτί. Αγὰ. 166. ΧΙΥ͂. 4, Ψυ]- 
ξο εἰαϊαππξ, εἴπη Ἰαρῖ8556 ΠΡ Ὁ. 

δεὰ Ἰσῆρα ᾿σορδυἤηυβ εδῖ, δπὶ σο- 
Βρεχὶβθα «με Δ 9» αὐδδὶ 7777Ὁ 

ἰάσπι εἷς αασὰ [1 718. Νατα 53.) 
ΤΙ ΧΧ αἰϊαυδυάο τεἀάυπέ μὲν σεινᾷν, 

Ἅ ἐπιγίσε, πᾶς ΝΟ ἔογεῖ ἐδεγίε8, 

«ἔδνιεε. ---- Ὁ)» γμάο. ϑγτωτη. .10Ὁ. 

ΥΙ. δ. στίρε; λιμῷ. ϑιεᾶ νἱάδ ἱπέτγα 
ἴῃ ἤηα Βυζαθ ἀιεςα!. --- ΣΡ Σ “". 

Ἀπιοα ἼΠ. 11. λιμὸν ὥρτου, ξΆχηδτι 
ῬΘΙΪΔ. ..-- Υ πες, οὐδὲ ρεπεγία. 

919 Δίνεος, 

Αᾳυ. εἰ ΧΧ σαι. ΧΙ]. 10. ΧΧΥῚ. 
1. Εχοὰ. ΧΥ͂Ι. 8. εἰ 4110]. ---. νν 

ζαπιεῖϊοις. 700. ΧΥΤΠ. 11. ἴθ. 
ΝΗ]. 91. -- ἡΣΥῪ Ρε, ΧΧΧΥῚΙ. 

30. Ρχεεῖεσϑδ Ἰερίτυν ἀρυὰ ϑγτηια. " 
ον. ΜΙ. ὅδ. υϑϊ λιμῷ (»γα Καπιε) 
νοσὶ στένω 46 δὺο 8461, ΠΗ] δηΐτ 
εἱ σϑεροπάᾶσί ἰῃ τοχῖυ Ηοῦτ. [Ιἄδτα 
νδϊοῖ ἄθ νεγθίβ ὑπὸ λιμοῦ μεγάλου 
δρυὰ ΧΧ ον. ΧΧΧ. 4. ᾳυα ϑυπὶὲ 
ΒΘΠΒ8 Οδι188 ΔΩ 4. 
“ΔΙΜΩ͂ ΠΙΕΖΟΜΑΙ, ἔχοις ργεηιοτ. 

ϑγτατα. ΤΉσεη. Ψ. 6. Ῥτὸ ν»Ὡὺ} 

ὉΠ» μέ δαί ΟΠ ραηε, 50. ἰδτ- 

Ῥοσθ ἔδτηϊβ, ληοῷ σηζόμενοι φροσεδρά» 
μομαν. ϑϑηϑυση ἜΧρ γα βϑὶζ. 

ΛΙΜΩ ΔΗΣ, Μαπιείίοιις. ᾿Ηχέω λι- 
μῶδες, δοποὸ ζαπιεϊβοιοηι, ὈΠ)» οἷαπιο, 

γάρ, τιρσίο. ϑγτητα. 200. ΧΧΧ, 7. 
γιά φὺῦ ἠχίω, εἰ δα Ἀ.}, Μοκιδυ- 
ΟΟΣ "Δ. 

. ΑΙΜΩΎΡΤΩ, ὅμηιε ἰαδονο, εξισίο. 
ΓΘ» σίγερο, ἤγεπιο. Ρᾳ. 1011]. 7. 

16. λιμώξουσιν ὡς κύων. Βοοβεγίυσ 
Ηϊΐοτος. Ῥ. 11. 11. 11. ς. δδ. μαρ. 
Θ6δ. ἴδὶ ῥγτὸ λιμώξουσιν Ἰεσεπάυτη 
οϑηθοί μωμάξουσιν, οὐ νογρθυπι 
ΓΙῸ, απὸ Βἰο ταν Ῥεα]ῦδβ, οοσα- 

ΣΩΌΠΕ Ὠ1}}] Παροαῖ οὰπὶ 118 νϑυρὶδ, 
48 ϑαπιοηι ναὶ ἐσωγίεηι βἰστίβορης. 
δεά ἴῃ οο (]Πὰγ. Νδιι ΓΤ» 

αυοά ἀ6 φκοίϊδεέ σίγερίέε αἰοίθαν, δα 
οαπωπε (δι θ]οοχυπ) κἐμαίμηι Ἐ. 
Ἰ, «ταπδίοσίυγ, οἵ υόσδει ΠῚ ΠῸ 

Ὦευς ΧΧΥΊΠΠ]. 90. ΧΧ χοδάϊάο.- 
σας ἐχλιμώαν, ϑγτωσι. ἀχορτασίαν, 
Ψαυϊραίυς ἐρωγίοηι. Οὐ ἜΓρβῸ [8190 
ΡΙδηθ διηἀβσηθηΐο πἰξδίαν οογτθοῖίο 
16ἴ4, εἴ ἰρβα ὑσοοὺὶ ἀυρίο [8]56 οσίξ. 
γ᾽Ιάς Οτάθὶὶ Ρτοϊορ. θὰ ΠΧΧ [πε 
ΤΟΊΝ. ο. 4. δ. 7. Ἑοχίδββο σϑοϊϊιβ 
αιυι8 οομ)οετεῖ, ΓΧΧ οὐμώξουσι, σο- 
"πέε"ΐ, ΒΟΥΙρ51886, βορὰ πος ἢδο σοῃ- 
θείυσα, οὐ 5ἰπυ]ξυάο ᾿ἰδοσασιη αἵ. 
τἱἀεῖ, ορυθ εδέ. Ηδεγοὶ. λιμώετον. 
φος; πάνυ «εινῶντος. 

ΔΕΝΕΟΣ, οοηΐν. λινοῦς, ἐῤρεσιεδ, “Ἴ ἡ), 

δπιρι. 1,οΥἱι. ΧΥῚ. 4. χιτῶνα λινοῦν 

ἃ" 



Δινοκαλάμη.. - 980 Λισαΐίνω. 

α -“- ασερισχολὲς λινοῦν ----. ζώνῃ λινῇ --- κί. ες Ὠπαίπηι. Θ᾽οδα, ἣν Οεἷδε. λρο- 7 
δαριν λινῆν. Ψιὰθ εἰ ν. 323. 89, Ηἱΐς ρεξ 
᾿ἴποα νεβιππεσια θη ἐπ ]Ποροπδ ]1- 
Ὧ6Δ πἰτιοίβ δοσορίδ, δε εχ βοββϑυρὶο 
ψο] Ιδὴδ δυδοσίτη βαοία, οἵ 81188 εὐῆπα 
εἴ δγεεῖπα Δρρε]]δῖαβ. ὕπάε εἰ ΟΠ Α]- 
ἀαυδ Ηθῦτ. 2 ΡῈΡ ὩΣ ΧἾΔ, ὀγοδεπι, 

ϊπἰεγρσοίδϊυν, εἴ ΠΟ ΧΧ δἰ ἴδ ἐδηβετη 
γοοεῖ βύσαινον τεάυπί. Ψιάς 1 Ῥδγ. 
ΧΥ. 27. Οοπί. Αρος. ΧΥ. 6. υδὶ 

ὃ λίνον καϑαρὸν καὶ λαμηαρὸν Ῥτοςὰ] ἀυ- 
Ὠϊο Ιἄετὰ οβί, αυορὰ Αροο. ΧΙΧ. 8. 
βύσαινον καϑαρὸν καὶ λαμτρόν. δὶῇὶς εἔ 
ῬΆΠῸ 11}. ἀδ ϑοπιῃ. ρα. 5097. νεϑ- 

τ ἔετα, 48 ϑυγητηι5 βϑοογο8. Ἰπίπλα 
ι ΒΒΟΤΑΣΊΔ ροπείγαν, νοῦδ ἐαϑῆτα λι 

νἣν βύσσου τῆς καϑαφωτάτνης “εποιηρέ- 
γῆν. ἘΠῚ Δ11 διιοίοσεβ ψϑβῦββ χυἹπδβ 
Ἰηθ88 ἈρῬ6]]Αγα, εἴ Ῥεὲὺ ἐϊπιώπ ΧΥ]ὶ- 
πυχ ᾿ματα Ἰη ΘΠ] Θρεγα δοϊθης. 816 

ο Ἡετοαοΐυβ ΓΑΡ. 1]. ο. 87. ἂἀδ βδοου- 
ἄοιρυ5 ἘΣ γρὕοτγθτη, απο8 ῬΙ πΐυ8 
1,0. ΧΙ,ΝΧ. ς. 1. υϑδέε5 «γίπαϑ απιαδ- 
86 τοῖετι, ἴα: ἐσῆτα δὲ φορδουσι οἱ ἷε-- 
βέες λινέην μούνην. ἘΠῚ Ῥοδεϊβ βασθσ- 
ἀοῦεδα ᾿ξ Ῥδϑδίεα αἀἰουπίων ἐἐπρσονὶ. 
νιάς ειβδίογυσ δὰ Βρϑηὶ Απεηυ. 
Άοτα. Ρ. 4358. οἱ ϑραηοεχυμ ἂς ἴ,6. 
εἴρυν Ηδρε. ΗΕ ͵Ρ. 1Π]. ς. ὅ. βερῖ; 
3. Ῥαρ. 837. ΟΟΠΐΕΣ οἱ Οἰἀδττβδπηὶ 

ἀ Ὧ188. ἀς Μαβῦριβ Βγβδί πὶ Ῥοῃηΐ. 
Μαχ. ἱπ Ἐχριίαϊ. Εεβίο ὃ. 4. εἴ 
ΘΟ] οσοΥΙ Οογατηοηΐῖ. 6 ΝΟ Ηδ» 
ἀτίδηι ῬΊυτΡοο Ρῥ. 147. βεαᾳ. Νεαιθ 
δυλίκαι ΒΙ 6] 15, αυΐὴ  οάσγιϑ Βἰο. 
ΤΑ)». Ψ. ν». 820. ἀ6 βαδσοζάοιθηβ ἰῃ 
Ῥαηοδαῖα ἐπϑυΐϊα Οὐοδδηὶ οἴτοα ΑΥ» 
ὈΙΆΓᾺ ΤΩΘΙΏΟΡΔΏΒ, αὐοα στολὰς λωυᾶς 
φῇ λευχότητι καὶ μαλακότητι διαφόρους ἴο 

βαοϑιανοσϊηΐ, μὲν 1128 ῬσΊροΣ ἀυέπας 
8. ὀυδείπαξ Ἰη16]]οΧοτΊς. ---- ΨΕν 

ἄπισπ. ἴεν. ΧΙ]. 48. δ8. Ὥραι. 
ΧΧΙ]. 11. ὅτ. ΧΠῚ. 1. ᾿ 

ΛΙΝΟΚΑΔΑ’ΜΗ, εἰέρεῖα ἰϊπὶ, δῖ: 
ἴδια, ὦ φιο ἀδοιβ δι δΕΠΔΕΗ. ΝΓ} Ὁ) 

νυ. ἕκα ἐἐρπὶ, 708. 11. 6. ἔκρυγεν 

αὑτοὺς ἐν λινοκαλάμῃ, ΔΡΒοοπάεθραξ 
11108 ἐπέον ἰἰπὲὶ ομίπιος δαὶ ἐπὶ 7ζαϑοῖ- 
ομῖος, λίνου ἀγκαλίδας, πα 9οδορμυ5 
ἐχργοδεὶῖ, γιάο δὰ ἢ. 1, Βοηέγογι μα 

παλάμη, ξυλοχαλάμη. ΔΙῸ εὔδτῃ [μοχ. 
Ογτ ΜΆ, Βγεπι. πἶδὶ αιοᾶὰ ρὑτὸ 
ξυλοκαλάμη νὶοϑε 1 ὲ Ἰοραῖαν ξυλο- 
κανάβη. ἴῃ ΝΟΙΝΐΒ ΓΗ οθοονϊα λρο.- 
πρλας Βοιηδῇβ ἔπιον ἀρτγοείε ες 
ΑΥρῖδ ζεραφωῶς ἀϊοῖα μοι θεῖς, στο 
ᾳφιο Βοοβαγέι9, Ομ δη, 1,10. 11. ο. 15. 
Ρ. 884. Ἰορειυχτα οεηβεῖ ζηραφοιστὰ, 
. Ο. ΠΏΨΘ ν βυδυηΐῃβ διιΐθτα 

Ὧε Ν᾽ εβι. ϑαοεγᾷ. Ηθῦσ. 140. 1. ς. 6. 
δ. 93. ταδνὴε ζιραφιστά. Ὑίᾷάε αὐο-. 
4": ϑυϊάατη 8. ᾽ν. ἀμοργίς. 56δο]. 

τἰβίορη. δὰ 1 ,γϑίβθίγ. ν. 786. εἱ 
Ἑυδίδιῃ. ἴῃ Ῥιοηγβ. Ῥεγίερ. νυ. 525. 
ΔΙΝΟΝ, ἔδπερ,. σῶν... Ἰάθχω. 

Εχοά. ΕΧ, 82. τονε. ΧΧΧΙ: 19. 
Αᾳα. Τοοά, 68. ΧΙ.11. 8. ϑγτωσω, 
Ιε8. ΧΙΧ. 9. ᾿ , 
ἘΛΙΝΟΣ ΚΑΔΑ' ΜΗ, ἐΐπυπι δἐξριι- 

ἴα. 208. 11. 4. δες. οοα. Οχοι. εἰς ἃ 
τὴν λίνον χαλάμην, ὕτοὸ αυΐθυὺβ δαὰῖ 
λύνου χαλάμην, αας λινοκαλάμην ΓΡΌΟ- 
ὨΘΆΘΔΏΣΩ ΕΥΙς, ἵστορβοσμηξ διιΐδια 
Βεοο σφῦρα Βυς 6 ν. 6. 
᾿ς ΑΙΠΑΥΝΩ, μίπρπο γεῖο, πηρὸ. 
ἸῚ ΡΙΏ. Ἰάοπι, ἔβαίη, ΧΧΙΙ. 6. 

ἐλίπανας ἐγ ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου, 
Ὡπαὶδίς ο1.00 οδρυΐ τηδιση. Ηεϑγ οἷ. 
ἐλήπανας, ἤλερψας, ἐφαίδρυνας, αλουσίαν 
ἐποίησας. Αἀ46 ἴῃς, χουν. ΧΥ. 80. ὶὶ 
τ δ) Π ΗΙΡΒ. ἃ ΝΣ» ΠΡΟ. Ρ5. 

ΟΧΙ, 7, Αταθ. ( «59 ταοᾶϊα [κε 5- 
ταίβ εἰρτίδοαλϊ ρέπριίξηι εναΐετε. ΟἿ. 
Οοϊαγα ν, 3400, --- δ ΡῬίηβπες 

υεἰ ἠαρίωΣ φιπι. Αηὐ. Ῥεαΐτα, 
ΟΧΥΠῚ. Τ0. ἐλιπάνδη. --- Ἰῷ : 

γοΨ Ι» Καὶ εὐ ΗΒ. θδυ!. ΧΧΊΧΙΠΙ. 

1ὅ. ἐλμτάνϑη. Ιηἀ6 α]οε8. Μ55. ἐπ 
(δηϊ. ϑοτγρέ. ἐλιτάνϑη, ἐσιάνϑη, ἐλω- 

πάρασιν. 1, οροπάιπι νἱάοευν ἔλεποξ-. ἃ 
ρωσεν. ΝΕῆδια. ΓΧ. .35. .-- 4.9... 

ρἷπριίο [αοῖο. ϑγταυι. ΤΗθοῦ. εἰ Ασει. 
ψεν. Υ΄. 48. ---Ἰον» »ίπρω. ΗΌ. 

1,16. --οἸῸνν »ίπρμεάο. ὅτον. ..8. 

ΜΙάς εὲ 8ῖ.. ΧΧΧΥ͂. 5. ΧΧΧΨΈΤΙΙ. 
11. 

θυ 



Ω͂ 

Διαρΐα. 

ΚΛΙΠΑΡΥ Α, ρϑιριείο, τ ν 7, οἷσωπι 
Ααα. ἴε8. ΧΧΨΤΗ 1. Ὁ» λ- 

“αριῶν. Νχα ἔοτέαβϑα ἰερεπάσμα λι- 
«αρῶνϑ ᾿ : 

ΛΙΠΑΡΟΙ͂Σ, ρίπρμῖδ, πιίεης, ορὶ- 
παδ. 10» Βάναπ, ΠΟΘΙ ὈΓΟΌΡ. 

Ααὰ. (νεὶ μοι Ὑπεοάοι. γιά 
ΕἸβοβεσῖ ΟἸδυεῖα ρΡ. 63.) ΡΒ. ΧΧΊ. 
18. 861}. Βακδηϊῃβ τερίο χδπ8 «0ζ- 
ἄδηδηι μοσ νους Ῥδδουΐθ 1ε[18 3- 

ὁ μῃπἄοθθα, Ῥθαιβ δαϊετα,"αμοα ρδθ- 
οὐδ 8 υἱόϊατ,. ἔεχε πϊΐρξ ορὶ- 
ταυτη]π6 δϑῖ. . ὕπ6α6 εἴδμλ γοϊϊαυϊ" 
]ηϊε. ὠσιστὸς εἰ σίων Βαρεμέ, Οοπέςς 
ΕὩΠΟΚῚ ϑγταθο]δ8 Ὁ. 4]. --- ἜΔ7Π 

Ὁότηθῖ ὈτΌργ: (λείδοπ. βϑγτατα. Ἐ. 
ΧΧΥΊΤΙ. 18. Ἀεθρεχὶς τ Οἱ σρ Ασα 
νοοΐβ ἃ 227 ρ»ἱπριὶς βιδδ. Οοπίος 

ϑιιυσιίς 145. Ηδρτ. Ρ. δὅ52. 566. --- 
γ» ριηρμδ. Ααὰ. ὅϑγτηγα. Ῥβδίτη. 

ο ΧΧΙ, 22. λιταροί. --- ἸΏ Ὁ» »ίπριο- 

ἄο. Αφεκ. Ῥὲ. ΕΧΧΥΊΙ, δ. ἐν ϑπὰ- 
ροῖς. -οἸΟν' ΝρΒοῖα, ΙΧ. 35. [68. 

ΧΧΧ, 93. Ασα, 86ο. οοᾶ. Βαγρ. [68. 
ΧΧΥΤ,Ι͂Ι. !. Ἰερίτυν ρῥχαΐογεα δρυᾶ 
ἴῃς. Ρρ. ΟΧΥΤΙ. 47. ϑύσατνε ϑυσίας 
λμταρὰς, δεβῖα ΑΠΟΏΥΤΩΟ ἴπ Οδίθηα 
ΡΡ, ΟΟ. :ὰ Ρεαΐπιοθ Τ᾿ 11]. μα. 
808. α΄ Ηδῦτ. [2» [᾿} Ἂν) αυοὰ 

αν ἐν σιμελέσι το 1 ἀϊς, τεβροῃᾶο- 
ἀ γς γάοῖατς. 14 ε εήμα: 088 ἴῃ Ἡ μρὰ 
ττασίδμι νὶς Κτογϑ- 

οἰψίμα ϑγτρ. Ρ. δ Ρᾶζ. ὅ. --- 
ἼΩψὸ ογαδδιι, ἵξ, υαϊϊάωδ. Τα. 1 1]. 

τ δ] ,οτίενι ποίδι. ἐκ γοδμδ- 

ΛΙΠΑΡΩ΄ ΤΈΡΟΣ, ρίηιριεον. Ἰθψῇ, 

Ρἱαγιεάσ. ϑγαται.. -Ῥ6: ἈΧΧΥΊΙ. 85. 
τοὺς λιταφωτίρους. 

ΑΙΠΑΡΟΊΤΗΣ, Ῥέα ιοιοδο, ΤΝ 

. ϑγταα, Ρβδὶπ. ΓΧΧῚ]᾿ ἢ. 
δ ἀμ οἷα Ἰοςῖίίΐο εοὲ ἐπ νϑσβίοῃθ 

. "δῦ. Νίατη εἰ β68 μβαθϑθηάδ 
δ εἰ Οτἰαεηΐ Ορρ. Τ᾿ 1. ν. 7168. δὰ. 

Ῥατίε., Ἰοοὺ λυισαρόγητος ἀραιὰ ϑγτηπ, 
τρρτιροιβυτι Εσ!ΐ λίφους. 

981 Διτανεύν. 
Φ 

ΔΙΠΑΥΜΑ, ρέπρυεάο. ΠΟΘ Ὁ 
ἴων. »ὲπηρπία. -Νεῖ Ψ111. 15. -- 
ἀνὰ οἴεμπι. Αχαΐα εὐ ΧΧ [65. 

ΧΧΥ. 6. ΨΙάε εἰ 8 Εθάν. ΓΧ. δ2. 
Ηἰρροοσ. ἐς Δ]ιπιοπῖ. Ρ. 8381. 20. ἢ 
ϑ.δο]. ΖΕ 5 γ]. δὰ Ῥεσβ. ν. 807. 
ΞΛΙΠΟΘΥΜΕΏ, ἀεδοῖο ἀπίπιο, ἷ. 

ᾳ. λεισοϑυμέω. ϑγτητα. 860. : 
Μσβαα. Οεπθβ. ΧΙ͂Ν, 426. ρτὸ 
[ΠῚ ΠΝ γευϊκὶξ φρίγείμ, ἐποδύμη- 

. 56 ὋΧ τὴϑϑ ϑοηΐθηςίϊα νοῦϑῖο 
μα Ροῖίιι8 τεξεσεμαα οὶ δὰ ΔΒ) 

ἘϑὉ, εἰ ἀεδεϊαΐμηι ἐεὲ ΟΟΥ 678, Ν᾿ 

4ὅ. 
ἘΛΙΠΟΣ, ρ»ίηρμεάο, αὐθμ5, ξεδεπε, 

ΡΥ Σ μεηφοιοάο. ϑγναϊα. ἰυά. ΙΧ. 

9. -- 07, αἄερδ. ϑγτατα. Ῥεαῖτη. 

1,ΧΧΠ 7. βος. Οτίχεπεια Τ. Π. 

᾿ 

Ὅρρ.ὄ Ρ. 768. πο οἴεμηι. ἅγτοτα.. 

Να. ΧΙ. 8. εἰς λίτος, αυοδὰ Ῥίη.- 
κυράϊπεπι. δον θηθαῦριυα δὰ ἢ. 1]. 
ες νεῦρα δι απίβοθάδῃβ “γ τὸ- 

(]1866 νἱἀεΐαγτ. Μοηεῖ, δυίΐοια οχ. 
οοα. (οἰ β]ῖτι. ορβοσναξ, νεῦρα εἰς λί- 
σὸς ἐχ μέλιτος 6856 ἰδηΐυτη αἰ ββοσηδ 
ΘΥΓΙΩΙΏΔΟΝῚ ἰηςογρτοίβεϊιοηὶ δα ἀϊξαμι. 

ΑΓἹΣ, ἰεο. ἸάδξυνΣ ἢξθο νοχ ὁ 11π- 
518 οΥἹοη Ά] ΠΡ υ8, ϑρεοϊδιίχ ΗΘΡτ. 
(052), σϑπαϊδία ἵπ Οτεθοδηλ. 5}, 

ἰξο. Δαυ. 20Ρ. 1Ν. 11. ΧΙ]. 11... 
ὙΠΖ' Τπεοά, Ηοβ. Υ. 10. Ηρργεῖὶ,. 

λῆς διὰ τοῦ .» ὁ λέων. Ἰ,οχ. ΟΥ̓ ΜΒ. 
Βτγϑτ. λζ, λέων. ΟΟΠΐδΡ Βοοβμασι 
Ηἴετοζ. Ρ. 1. ΤΑ͂Ρ. ΠΙ. ς. 1. γμερ. 
721. οἱ Οσυάϊυπμπι δὰ Ῥβεάγυτι Ὀ. 
418. 566. 

ΛΕΣΣΟΜΑΙ, φιρρίΐορο, ὈΡΈΟΟΤ. 
πον, ΤΩ ΡΙαν. ἐκάῤβοαίοπες. 70. 
ΧΥΙΪ. ῷ, λίσσομαι χάμνων, “υρρίίορ 
αἀεἰαξίραέμδ. Ν. ἵ,. Τ,6κ. Ογεῖ!ι᾽ Μϑ. 
Βκοτα. λύσσομφι, “αρωκαλῶ, ἱκεσιύω. 

ΛΔΙΤΑΝΕΙΆ, “νρρδοαξο. 3 δος. 
111. 20. Χ. 16. δυΐάδε: λ,»τανεία, «α- 
ράχλησις. 

ΔΙΤΑΝΕΥΏ, σερρίοο, ΓΤ ῬΙΏ. 

ᾳιοά οὐτὰ ΣὩ} 28 οοηϑίγασξιτα δμῃ- 

ὃ» 



Διτὸς. 
Φ 

α μἤοσγε Ὠοιαῖ. . 1 δαιι, ΧΠῚ, 
ῳ, Αι. 168. 11. 10. Αᾳὰ. Ησϑ. 
ΨΠΠ, 10. λιγανεύσωον. 9 Μδοο. ΧΙΥ. 
18. 

ΛΙΤΟῚῈΣ, ἐεπωῖν, υἱἱέε. ΡῸν υάπες. 

Ψψυά. ΧΙ, 3. ἄνδρες λιτοὶ, Βοταϊηθθ 
υἱΐοε. Ἠεεγοΐ. λιτοῖς, ψιλοῖς, εὐτελέσι. 
Ιάδτα: λιτὸς, ἁπλοῦς, εὐτελής. ΟΟὨΟΣ 
4 εχ Ερὶρτατημιαίς αβετὶ δ 1445 
γ 

ὃ ΔΙΧΑΝΟῚΣ, ἐπάε ἀἰρέξμς, φιιὰ ροῖ- 
ἔδοεπι σεχμίϊιγ. Ὁν ἃ). Ριριϊΐιδ. Ααα. 

168. ΧΙ,. 12. λιχανῷ. ΗΙΘτοΙγταῦθ : 
“«“1ῃ 6ο, υὶ ποθ νεγίίπηιβ, αυἷ8 
τηδΏθ0}8 δδὲ ρυρῖ]]ο δαυδδὺ ΑαυϊΑ 
ἀγδηϑθ τ, 418 ταθηδα8 Θϑζ ΤΑ] ΉΪΠ.0 
ἀϊραίηο δαιδαῦῷ Ησς δπὶμι λεχανὸς 
(Μίανιίδπαουβ Ἰορῖς ιχὰς, ἄυοα εδὶ 
ΤΑΘΏΒΌΓΑ ᾿ΠΙΘΥΒΌΙΪ ἹΠῸΘΡ ΡΟ] Πἴσοπα οἱ 
τηάίοοτη ἀϊρίθοβ.) βομδῖ, αἱ βε} σοὶ 

ὁ ποῦ ἰοΐδ τηδηϊ, 864] ρᾶγνο αϊρΊίο, 
4ιδαι γυϊσυβ ρωσέαίογεπε νοοδπξ, οτα- 
πίβ δαυλγισο νϑβεϊα8 ρομπάογοίυτ." 
δὲ αυο Ἰοοο νἱᾶς Ὠευδὶὶ ΑὨΐπ), 
110. 11. ς. 69. ϑυ 48: λυχανὸς, ὁ με- 
τὰ τὸν ἀντίχειρω δάχτυλος. ἘΣ ΒγΟὮ. 
λιχανὸς, ὁ παρὰ (ε. μετὰ) τὸν μέγαν 
δάχτυλον τῆς χερός. ῬΏΑΨΟΓΙΠΙΒ: λιν 
χωνς, ὃ δεύτερος δάχτυλος. [άἄδι ἀϊ16- 
ἴσα ἢΠατὰ 6886 ἀἰοῖϊς παρὰ τὸ λίαν 

ἃ χαΐνειν ἀπὸ τοῦ αρώτου. 
ΔΛΙΧΝΕΙΆ, ρείορίέαδ, σμπὶ πῆς 

σπκρεάϊαϑ ἑαμέκπι ἀρρείϊξ : (πατα λιχ- 
νεὐματα ϑυπὶ σμρεάϊ) ἱπίθγάυσα 
οἰΐδιω ἐς ἐρεα ομρεάϊαι, φμας αὐἱάε 
ἀευοταγε ποημὶ ομρίμπί. ΕΠ ΕΒγΟΝ. 
λιχνεία, μβία, ἀπληστία. Ιάδτῃ : λχ- 

νος, ὀψοφάγος, λιμβός. Ἰάδτα (τϑάιῖ 
ϑυϊάαθ, 4υὶ ἀοοεῖ, 6886 γοοδθυΐιτα 
ὧδ Ῥαγββί(ἰ8 ργοργίιιπι. Οσουστῖξ 

ε 8 Μεοο. Ἶ. 838. Φυάεῖ ἀεογονοσδηῖ 

982 Λογειὸν. 

438. Βγιπηι. β6ς. Ἐπιθεῦ. Οποιω. 5. τ. 
Δαρώμ. Ἐπεοῖ. ΧΧ, 46. 051] νἱᾶά. 
Βοπέγεγιυβ. --- ἽΝ» οροίάεπε. 

Ῥατ. ΧΧΧΙΙΠ. 80. ΧΧΧΙΠ. 14. 
Πδη. ΝἼΠ. ὅδ. --α 22)» αμδίετ,, πιεσ- 

ἄϊες. ὕει. Χ111. 14. ΧΧ.Ὶ. ΧΧΙ͂ν. 
62. εἰ δἰ ὲ. --- ὈΣΡ’ ογίεμς. Οδῃ. 

ΧΧΥΠΙ. 14. --ο )ϑγν συδίεν, ρέα- 

δα αμείγαΐα. Ἐχοά. ΧΧΧΨΙΙΠΙ. 9. 
Νυμ. [11..97. Ἑκεςδ, ΧΙ]. 90. 
“πρὸς νότον κι) λίβα. Ἰπᾶς Ο]ο06. Μ8. 
ἷπ Ἐσεοῖ. «πρὸς λίβαν, «φὸς νότον. 
Ιμεμε: α«ρὸς λϑα, «.ν. Ῥε. ΓΧΧΥ ΤΙ. 
80. ἐτήγαγεν ἐν τῇ δυνάμει αὑτοῦ λίβα, 
δαἀάυχῖς ἷδ δῦΔ Αἰτγίουχω. 
ΟἸοβα. Μ5. ἴῃ Ῥμβδΐη. λόήβα, ἄνερκον 
τὸν δυτιχὸν, ζέφυρον καλούμενον. ὅϑ1ς 
οἰατι Ο]ο88. ἰπ Αςῖ. Αροεῖ. χατὰ 
λίβα, κατὰ ζέφυρον, κατὰ δύσιν. [π|6]-- 
Ί156 "οοοασηι τιεγιοπαίει. Λα 6 
Ιης. Ηδδ. 1]. 8. ---- Ἃ}) εἰ ἸΌΣᾺ 

ἡπποῦπι. Ἐσεςοῖ. ΧΙΨΤΙΙ. 28. ΡΙετα 
ἀδ Βος νεηῖο υἱὰβ δρυὰ δϑαϊτηδδιιλνν, 
Ἔχετο. ΡῬ]η. Ρ. 879. εἴ 8}108, αοα 
δυάδι ΑἸΡοστΕ Οὐ. δὰ Αςς. ΧΧΥΈΙ. 
12. Ρ. 374. 

ΔΟΒΟῚΣ, ἐπία ραῦε αὐτὶ, ἴι. 6.2.- 
ἐγεθεμηι ἦὄεραξε. "» Φεριπεπέμπε. 

Ασηοϑ 1Π|..12. λοβὸν ὠτίου.--- 1» 

»ιαπίπιις ἰοδογμης ὀοραίδ, ἔπ σκεῆε 
ἐποϊαϊξ υεεῖοα Κεἰ. Μιὰς ἃγεὶ 
Ηἴσν. Ρ. 1. Τὰν. 11. ς. 46. Ῥ. 601. 
Εχοά. ΧΧΙΧ. 18. [δν. 1Π, 4. 
ΨΠΙ. 34. --- Π22), ἐξέγεππσν Β. ἕπε- 

ἥνιρπ σμγὶς. Ἐχ. ΧΧΙΧ. 40. ἴεν. 
ΨΙΠ. 29. 28. ϑυϊάκ5: λοβὲς, τὸ ἄκρον 
τοῦ ὠτίου χαὶ τοῦ ἥπατος. 

ΔΟΊΤΗ. οχ ἐσ Ηεῦταο 55, 

ξεοίυτα οοἰθθγασθ, οὗ σότου χάριν καὶ ϑεκίαγίμδ, ἰογτααῖλ. ἴπο. [δν. ΧΙΨ. 

λιχνίας, σωτηρίας δὲ τῆς διὰ ϑϑεὸν γινο- 

μένης αὑτοῖς. ϑγτυθ δι τρ] οἴου ῬῈΣ 
εὔενο τρασιβιι τ, βοῦϑιι ΔΤ ΟῚ Θοάσηι. 

Ἡδογοδίυο: λυχνία, λιμβεία, ἀασλησ- 

σία. ΙῸ αὐἰμι ἰοζεπάιϊιτα δὲ Ἰοσο 
γα κ. τ. λ. 

ΔΙ, Αὔηίομε, αἰδίεγ, πιερδαει, 

υεπίμα αὖ οσσαδι πιετιοπαϊὶ δρίγαπε. 

19. 
ΛΟΓΈΓΌΟΝ, 4118 λόγιον, γαίἑοπαῖε, 

ἐποίσηε ογπαπιοπέμηι δεητηιὶ ρον Ποῖς, 
ογασμέηε, εὔαίιαμ αἰοίπωηι. τιν 

»εοίογαϊε ῬοπΈξβεϊΒ, ἴθ χαο ὕει εἰ 
Τἰλωημπῖπι. Ἐχ. ΧΧΥΙΠΙ. 48. 8.4. 
46. εἴο, ΧΧΧΊΧ. 90. οοἱ!. ϑίγας. 
ΧΙ,Ψ. 10. υδὶ οτῃδιηδηίυτα Πα 

ὩΣ, πιετίἀϊρε. Ὥεαι. ΧΧΧΙΠ. Α ἀγοηὶς ΔΡροϊἸδίοσ λογεῖν κρίσεως. 

Ρ 

Ἀ 



Λογίζομαι. 

ὦ ϑαξάδο: λυγεῖν, τὸ μαννεῶν, ὅσερ ἐφόρει 
ὁ ἡερεὺς, ἐν ᾧ ἦσαν ἐγχεκολαμμένο οἱ δώ- 

ΛΟΙΤΖΟΜΑΙ, γαϊοοΐπον, ἐπὶ δέΐηιο, 
τεριέο, αεἰέπιο, οορίίο, οὐηδίεγο, ἑπθὸ 
οὐποίϊμμε, πιρωίο, σιρρεΐο, πρπιετο, 
ἀππιρβέτο, ἴξ. ταϊοηεηι ἐξὶρο, ἴτ. αὐ- 
πισμεγο τ, αεἰφοτίδον αἴοιεδ ραγίδες, 
ἼΩΝ» ἀϊοο. ΟΟδεὶ. Χ. 3. ἅ λογιεῖται, 

“όντα ἀφροσύνη ἰστὶν, απ σορί αδί!, 
ὃ οχηηΐδ βέι δα δυηί. [,6χ. Ογτῖδι Μ8. 

Βγοῖα. λογιεῖται, διαλογισλήσεται, ἐνθυ- 
μηϑήσιτω. ὃ. ὋΝ ΒΡ ΙοΟΣ οἴΐαπὰ 

εἶπε δἀάτο 55 ἱπίοσάστα οὐρίίατε 

ποῖαϊ, Ἐδάδτη οὐδθεσνβέν ναοὶ 4υο- 
46 ἀ6 νοδα ἽΣἽ δρυὰ ϑγιημι. 9 

ὅδ. ΧΙ͂Ψ. 13. αυἱ ῥτοίαϊς Ηίο 'π- 
τετρτείπάσπετα τοερίβε ἸσΏρῈ Ἀγεο- 
ἔετοπάβση. ΝΟΣ ΘΏτα Ἰερίτηυ, [)8- 
γ᾽ ἄθτα ἙΟΏΒ1}16 βδιι8 οοπῖσα ΑἸ θ0]ο- 

Φ τῶυΐϊα Ῥαΐδτι ἀροίασαϑβϑθθ. -- “Ἢ 

Ῥγἢ. παρπὶοον. ϑγτατωδοῆ. 1 ϑαΐτ. 
ΧΧΥ͂Ι. 44. αδὶ λογίζεσϑα: δεῖ ἐπ 
παρὸ λαδετὶ ργείδο, ἐπ ΠΜΉΙΕΤΟ ἐ886. 
-- "ΏΨΠ ΗΙρΒ. υΐεϑοετγε ζαοίο. 

Ῥβαΐτα. ΟΧΥΊΠ. 118. ἐλογισάμην. Τὰ 
ποαμε ϑγτητι. εἴ Αφὰ. ἐλογίσω. 1.8- 
ϑεταπε υΤΊ. --- "ΔῸΣ ΗΒ. ἃ 
“ψ), τευετε γαοῖο. 1ε8. ΧΙΗΥ͂. 19. 
Ἦιϊς ᾳποααο ἰερέσαπε ὙΠ. -- 9} 

4 ὡρίϊο. ϑγτατα. Οεπ. ΧΙ, δ. λογίσων.- 
ται. -- 2» οορίίο, "πεπέε ἀρίϊο. 

6 εα, ΧΥ. 6. ̓ λογίσϑη αὑτῷ εἰς δικιομο- 
σύνην, ὡπρείαδαίι 1111 τι γα ίδυι. 
ὅεπ. ΧΧΧΙ, 1. οὐχ ὡς ἀλλότριαι 
λιλογίσμϑα αὑτῷ; Ὠσπῃδ υϊ 
δτῖπε λαδίέας δυπιμδ δ 1190} Ψιά 6 
εὐ Ρβ. ΧΙ ΠῚ. 94. εν. ΧΧΨΥ, 51. 
«τὸς τὸν ἀγρὸν τῆς γῆς λογισϑήσονται, 
ῬΤῸ ἄρτὸ ἴθσσε γεριμαδιμίμν. Τιον. 
ΧΧΝΊΙ. 93. λογπῖται σρὸς αὑτὸν ὃ ἷε- 
μὺς τὸ τέλος τῆς τιμῆς, δυρρυίαδὲέ 
δὰ ΠΠστ οαοογοθ δυχοζηδτα ῥχείϊ. 
Νυω, ΧΥΤΙΙ. 97. λογιάϑήσονται ὑμῶν 
τὰ ἀφαιρέματα ὑμῶν, ἱπερεἑαδιηπίων 
γο δ ορἰφίίομεβ. νοεῖζῶ. 1 ϑδχῃ. 1. 

. 18. ἐλογίσατο αὑτὴν ᾿Ηλὶ) εἰς μέλύουσαν, 
τερκίαδαι αὶ ΕΠῚ γμέο σία. 

988 Λογέζομνι. 

1 54". ΧΥ ΣΙ. 425. ἐλογίσατο ἐμβαλεῖ 
φὸν Δαβ)ᾶ, οορὲ Βλανίάατα 
ἄεγο. νά εἰ Νεδβο. ΥἹ]. 9. ἔα, 
οουξ 1 Μδοο. ΥἹ. 19. Βοιι. Χ. 2. εἴ 
86] ἢ... Γ,. Βοϑ. Ρ. 162. 2 ὅδ. ΧΙΝ. 
18. "ατί ἐλογίσω τοῦτο ἀπὸ λαοῦ τοῦ 
Μεοῦς αυδτο οοσίἑαδίλ ἢος ἀδ ΡῸὸ Ἀνὰ 
Ῥεῖ 1 Βερ. τ 321. οὐκ ἦν λόγι 
γὸν ἐν ἦφας ἡμέραις Σολομῶντος, ὩΟᾺ 

αεἰξηιαδαίεν (56. δυρεπι) 1π αἀἷ6- 
πο δαϊοτηοηΐβ. 16 οἱ 8 Ῥαν. ΓΧ, 
80. ἴε6. ΧΙ]. 17. 5 ες. ΧΙ]. 15. 
οὐκ ἐλογίζοντο τοὺς ἄνδρας, οἷς ἐδίδουν τὸ « 

0), ὩΟῚ γαέομξηϊ δακέ ἃ 
γεσῖδ, αὐἱδα8 ἀλθδης δυρεῃζαση, σοῦ. 
ΧΙἧ,1. 24. ἐλογίσατο ἄβυσσον εἰς «ερίπα- 
φον, δἰ Β50}} ῬΓῸ δυαϊδοσζο λαδεδαί. 
Ῥ᾿ ΧΧΧΙΝ, δ. ὦ λογιζόμενοί μοι κα- 
κὰ, αυὶ τηλῖα δάνογθιιβ τὴ οορίίαπί 
νεὶ πιοϊιιπίιγ. Ῥδ. 1.1. 8. ἀδικίαν ἐλο- 
γίσατο ἡ γλῶσσά σου: υἱοὶ ΤὨοσοάοζο- 
ἴυδ: ἐλογίσατο ἀντὶ τοῦ ἐφ όγξατο τί- ἡ 
ϑεικαν. ϑυϊά4δ5 δα Ὦ. 1]. οχ ΤὨδοάογθ. ἃ 
ἴο: ἐλογίσατο, ἐλάλησεν, ἐφϑέγξατο. 
εζοη. ΧΧΥ͂Ι. 3. σόϑθαθο 8 ΔΑ σ, 
ὧν ἐγὼ λογίζομαι; τοῦ σοιῆσαι αὑταῖς, 
1168 6ρὸ πποῖον ἴάσοσα 1115. Ν8ἢῃ. 1. 

9. λογιζόμενος (ϑἷς δῆτ Ὀδπα ἸΘ 56 }- 
ἄστη ρυϊεῖ 1,. Βοα ΡῬτοϊος. ἱπ ΧΧ 
[π|ξς Ῥγὸ λογισμός.) κατὰ τοῦ κυρίου 
αονηρὰ, 8 ταϑῖα δάνογθιβ 1)0- 
παρμνι, Ὑἱδο εἰ 5. ΧΙ, 8. Νελ. 
ὟΙ. 4. ΗοΞβ. ΥἹΙ. 15. εἴ φοῃῇ. 1 Οογ. ὁ 

" ΧΗΙ͂Ι. δ. 7ετει. ΧΙ. 19. ἐε᾽ ἐμὰ ἕλο- 
γίσαντο λογισμὸν, Θά νΕΥΒῸΒ τὴ6 ἐπὲδ- 
γαηΐ οοποϊίέηι. Νὰ εἴ 76Σ. ΧΥ ΠΙῚ. 
18. ΧΧΙΧ. 11. Ἐσεο. ΧΧΧΥΊΙΠΙΙ. 
10. ἢ δη. ΧΙ. 25. 1.5. {(11]. 8. ἦτι- 
μάσϑη καὶ οὐκ ἐλογίαϑη, οοσιξοταῖι!ς 
Εἴδῖ, εἴ πο ἀεέπαδαίμγ. ---- μ᾽}, 

(μα, λδη. ΙΥ͂. 82. .--- Γ» 'σιιρ- 

»είο, πμπιότο. 2 ῬΑΥ. Υ'. δ. οὗ οὗ λο- 
γισδήσονναι ἀπὸ τοῦ πλήϑους, σαὶ ΠΟΙ͂ κα 
πιρη αὶ ῬοϊΕΤ ΠΤ ὉΓΒΒ τ ΠΕ π6 
ἘἜΒΕορΡῆν, (μας, ὁ. 14. λογισάμενος 
ταῖς ψήφοις καὶ κεφάλαιον ποιήσας, 08]- 
(}15 ποπιογαηδ, οἵ βυατηγλδτη βαθαπ- 
66 ῃ8. ϑ'ομοὶ. Γποϊαπὶ Τ΄ 1. Ὁ. 20. λο- 
γίζεσϑαι ἱπξογργεϊδϊυν ἀρδμεῖ, μετρεῖν 
(σπᾷ ΑἸΡεΡῈ δὰ Ηδῦν. ΧΙ. 19. Ῥ. 
484. ἴορ8. 1.11. 12. ἐν τοῖς ἀνόμοις 



Ἀόψιον. -᾿ 

α ἐλογίσδῃ, δοοὶουβεῖα απδαηξοραίωδ ἐεῖ. 
12)» ἰεῦο, ἐοζίο. ἴοα, ΧΙ, 1ὅ. -- 

᾿ ΡΞ» εονπρίοαο. 70». ΧΧΧΙ͂Ν. 37. 

ἀνομία δὲ ἐφ᾽ ἡμδ λογισ)γήσεται, ἱ Ἰηΐαυ]- 
ἴλϑ δυΐθῃηῃ ΠΟΡῚ8 ἐπιρμέαδιίμν. -τ- 
δ), μος. Ζοῦ. ΧΧΧΙ. 428. τοῦτό 

ΠΥ ἄρα ἀνομία. (ῥγο. ὡς ἀνομία) ἡ μο- 
γίστη λογισδείη, δος ΤΉ βδῃ6 8}- 
αὐυδηὰ β0εΐιβ πιαχίχηιτη ἐπερμέδέν. 
ϑ6ρ. Ὗ. 4, τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμοϑα 

ὃ μρινίαν, ῬὉΓῸ εἰς μανίαν, νἱϊδτα οἦι18 
λαδυΐηειδ Ῥτο ἰηϑαηϊα, ΥἹάδς εἰ δ6Ρ. 
ΧΥ. 12. 1δ. ϑαρ. Υ111. 18. ταῦτα 
λογισάμενος ἐν ἐμαυτῷ, Βοος δρυὰ τι6 
ἱρδύπι οοπείάεγαηξ. 880. ΧΥ. 2. ποῦ 
Ῥϑοοδθίνου εἰδότες, ὅτι σοι λελογίσμεθα, 
ΓΑΘΙΏΟΣΘΒ, ΟΣ 6886 ἔμοδ, ἐμδῆι οι" 
ἔἄωηε, ρορμΐμης ἐἰδὲ ἀευοίωπι, 1 1. 4. 8.» 
ΕΞ ἀιοοθδίισ σοὶ ἐσμέν. διγδο ΚΠ: 

λογίζεσϑγαι, δε ἐπῳπίδοεγε. ΦαΟΙΆ. 
6 ἜΣ 14. ὉὈΝὲ λογισμὸς 6δξ γαξἐοοῖπα-ς 
: ἐΐο, ὶ. 4. διαλογισμός. 1 Μδοςδρ. 11]. 

ὅ8. σὺ οἶδας, ἃ λογίζοντω ἐφ᾽ ἡμᾶς, τὰ 
ποβίὶ, αὐ δάνογκιϑ Ὡ08 οορίίαηϊ, 
ψνῈ]: αὐ οομδέμε δυδῖθιβ ἸῸΝ 
ἐπεππί. Βαγυςῆ, 1Π1. 86. οὐ λο. 
γυσϑγήσεται ἕτερος σρὸς αὑτὸν, σὕτὰ 00 
81Ϊὼ8 πο δϑῖ οοπραγαπάπδ, δ60: 
οἱ 18 δἰ 5 εξ ργιϑξεσοηάυα, υἱ 
τὸς 51} ὶ. 4. ὑπέρ. Ἡεδγοῖ. λογίξομαι, 

ὦ πδυμοῦμαι, φημίζω. ψηφζω. 
ΔΟΊΊΟΝ, εἰοφμῖεπηι, υεγόμπι, ἐΌδτὰ 

ογαονίμηι, ταϊδοπαῖΐε, ὶ. 4. λογεῖον. 
ὍΝ» ἀεί. Ναταοσ. ΧΧΙΨ.. 4. 

ἀχοίων λόγια ϑεοῦ, δια] 68 εἰοχμΐα 
Ἀεὶ. Ῥεα. ΧΥ ΤΠ]. 1ὅ. σὰ λόγια 
φοῦ στόματός μου, υογῦα ΟΥ5 γτηοὶ. ῬΒ. 
ΟΥῚ. 11. -- ΘΝ: Ῥβδ νη. ΧΙ. 7. 

σὰ λόγια κυρίου λόγια ἁγνὰ, ρ»γοπιῖδδα 
ὅονεθ τ»γοιησδα ῬΌΪΑ 8. βαηοία βΠί: 

ε σίάε εἰ Ῥεραϊα. ΧΥΠΙ. 88, ΟΧΥ ΠΠ. 
147. 157. 161. εἴ οομέ, οι. 11]. 2. 
1 Ῥεῖγ. ΙΝ. 11. -- ἽἼ2Τ' Ῥβδ]πι. 

ΟΧΥΠΙΠ. 168. ΟΧΙΥΙΙ. 8. [ε8. 
ἼΧΧΧΥΠΙ. 18. --- 1, οἰπρμία. 

Ἐχοὰ. ΧΧΙΧ. ὅ .-- Ἰ2Πν »εοίογαῖε. 

Ἐχοὰά. ΧΧΥ͂ΤΙΙ. 1δ. σοιήσως λόγιον 
φῶν κρίαϑων, ἔδολθθ »εοίογαίε 7υα!ςο!!. 
Οὐρπίδν ποίδίᾳ δα χρίφιςς [ον. 11]. 

994 " Δογισμοῦς. 

8. ῥπίϑηκεν ἐπὶ τὸ λόγαν τὴν δήλωαυ, 
ἱπηροποῖδαὶ ογαομΐο ἀοοϊατοίδοσλοσα, 
ἢ. 6, Ἰαριδβ οἶδαγοβ, Ἰυαςἰἀοθβ. [}ἢ 
οἀϊς. οπι. εὲ οοά. ΑἸεχ. Ἰεριζον 
λογεθ». γαγιαὶ δηϊτὴ 58:6}06 5ΟΤΊΡ- 
ΓΑ, υὐ ἀρυα οεορἢ. Α. .. 410. {Π|. 
ς. 7. δ. δ. (0ἿΣ ἀα γόοδ ἐσσὴν, ατι8 
Ηδφρτν. ᾿ϑπ οἰοαυϊέαν, ἴα: σημαΐνει 

δὲ τοῦτο κατὰ τὴν ̓ Ἑλλήνων γλῶτεαν λό- 
γὴν ὍΌ1 νι. ποῖ. ΒΕΟΥΑΣΟῚ εἰ Ἦδ- 
ΠΩ] Ρ. 150. οεἀ. Ηαν. Οοπέ, εἰ δὲν. 
ΧΙ. 12. ϑυϊάξ Ἰοσυμ ΒρΡγα τπιο-, 
ἰδίσα ἴῃ λογεῖόν, ἃ. ϑρθῃοοσισα 46 
Τρ. Ἡδεῦν. Βἴτι]. 1.0. Η]. Ὠ 185. 
ΝΙΙ. ς.. 1. βεςί. 1. Ρ. 922.--- τοὶ Ὁ» 

οπιδ. ἴοῃ. ΧΧΧ. 47. τὸ λόγιον τῶν 
χιλίων αὐτοῦ, ογαομίαπι Ἰδρλοτυγη 
678. ---- ἰλ»" δαποίιιδ. 1ε6. ΧΧΧ, 

11. ἀφέλετε ἀφ᾽ ἡμῶν τὸ λόγιον τοῦ 
᾿σραὴλ, ααΐδτία ἃ πονὶβ ογασμέμρα 
Ἰᾳγλ8}18. Βθῆθ ϑϑβι ἘΣΡΓῸ5- 
Βαϊ, ὩΔΤΩ ΟΆΓΑ 7» ἀϊςοῖ- ἢ 

ως Ὦ. 1. Ὥλρυμβ, ἀυδίδηυε Ρεσ ὑτο- 
Ρἐιοία9 οὔδουΐβ εὐἀθραῖ. Οομῆ. νυ. 12. 
Αὐἀιιοάυπι ρίζαν 8 νεσὸ δροστανὶς 
Οτδθῖαε, αὶ ἅγιον δυλβίίζαϊς. Ροίεϑι 
ΘὈ δηλ λόγιον 6 ἔρδο ογασμίο εἰ τε- 
δΡΟΉῸ ατυῖπο ΕΧΡ]οδτΙ. ΟἼοβεεε : 
λόγιον, ὁ χρησμὺς, ογασμῖμπι. ΗδογοΒ. 
λόγια, ϑέσφατα, μαντεύμαφοι, φυτεύ- 
ματα (ἰδβ αξιφητεύματα σατὰ ΡΔ]- 
ΤΩΘΣΪΌ οἱ ϑυϊςεγὸ ΤΏε8. Εἰροὶ, Τὶ 11. 
Ρ. 348,), φῆμαι, χρησμοί. Ρμῆο ἄς 
γε. Μος. [κ}. ιν 455. ἧ μὲν 
χιβωτὺς ἀγγεῖον τῶν νόμων ἐστὶν, εἰς γὰρ 
᾿φαύτην κατατίϑεται τὰ χρησϑένται λό- 
για. 510 εἵ ρδβϑίι) 8111 δυςίοτοϑβ 
Οτεθοὶ ογδουΐα εἰ ναϊεἰπία ΠὨΘΟσΌτα 
νοοδοῖ, γιά ἴοχ. Ν. Τ. 5. ἢ. νυν. 

ΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ταϊοοϊπέμκη, οοσία- 

ἰῖο, οοπ φίδι, αγξ, δεγηιοοϊπαίδο, 067- 
διηι, “ν υεγδπηι. ϑγτάγη. 9 δα. ἐ 

ΧΙΨΝ. 18, Μιάθ δυρτα 4, Υ. λογίξο- 
μαι. --α 071, ταϊιοοϊπαίον, αγίξξεα.. 
Ναῆ. 1..11. ὍΌῚ ἴδθη ᾿ΧῸ λογισμὸς 
Ἰεχεπᾶάυτη ΠΟΒΏ}}18 νἹάθςαν λογιζό- 
μενος. Μίἄς ἰῃ ν. λογίζομαι. Νοῆ 
Ῥεπα ἀϊοὶ ροῖϊοϑξ λογισμὸς πονηρά. 
ψμῖν. οὐρτέαπα νιαζέδανι. ---- ἡ ϑ τι, 



ΔογιΨεῆς. 888 Δόγοι. 

« ϑομέαθίο ἑπείενέα, ἐνοθαβῖν ἡμά!α δύ} ἕνηι, ιαν σέπιη, ργορλεῖδα, »αίδο, νεῖ, 

10. οὖκ ὅσνν ουίημα, καὶ λυγιαμὸς, καὶ 
γυάκοςγ ὩΟῺ δζ Οριιδ, 16 αγῷ, 
ὩΘαΌ6 δοϊαηδα, γ᾽ ὰ εἰ (δε). ΥἹ]. 
38. Α}. Οὐ}μοὶ. ΚΙ]. 26.- Ὁ Π 

ΣΤ» οοριαίῖο, ἰζετα: εἐχοορίία- 

ἔμηι. Ῥσονυ. Ὑ]: 18. φΈχραινο- 
μένη λογισμοὺς καχοὺς, οοΥ, αυοα ἴη6- 

ὃ οἰἰηδέυν οοπδέδῥα Ῥτανα. «9}ὲἐἁϑὰϊ. ΧΙ. 
19. ἐπ᾽ ἐμὲ ἐλογίσαντο λογισμὸν, δᾶνεξ- 
805 τὴ ἱπίογυπεἪ οομδέξῥιηι, ὙΊΔδ οἱ 
ζετο. ΧΥ]Π. 11. 18. ΧΧΙΣΧΣ. 11]. 
ΧΙΙΧ. 19. σε. ΧΧΧΥΠΙΠ]. 10. 

 ΜΙοβ. ΙΝ- 12. οὐκ ἔγνωσαν τὸν λογισ- 
μὸν τοῦ χυρίου, τιοῦ σοβηοδοιηΐ οορβὶ» 
ἑαίδοπεηε ἰηΐ. Αι, ΤΒοοά. .16(. 
ΧΧΙΧ. 11. Τβοοά. Ρχον. ΧΥ. 22. 
ὩΡὲ λογισμοὶ βαπὲ ἀεοτεία. --- ΤΠ), 

ς δρίγίίες, απ. ἴῃς. 900. ΧΥΠ. 
1. υῦϊ ἱπυλοη ϑετηϊεσιβ 'π ΕΡ. Οσῖς. 
Ρ. 56. οἴδθιξ λογισμοῖς 686 εχ ΟἾγτα- 
Ρἱοἄοκο--- 2} ἍΓν »γουεπέμε. ἴπο. 

Ργου. ΧΥ͂. θ. Ν. 1. βαρ. 1. 8. ὔ 1Χ. 
14. ΧΙ. 16. οἵ οοτ. οι. 11. 15. 
δι. ΧΧΨΥΙ͂Ι. 4. ἀϊθοεστιαηξιν ἐν λο- 
γισμῷ, δάπα ταίίοπε, χυε Ἐ. 1. συχη 
οσίρσυ οοῃουίδηϊδ οοσωρδσζαῖωσ. ὅν. 
ΧΧΝΤΕ 4. στὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς 
ἄνδρα, δῃϊδ ξεγηιοοϊπαίδοηεηι ΠΟῺᾺ Ἶαυ.- 

4 68 ᾿οταΐποτα. ὅ:ν. ΧΙ,111. 28. ἐν }- 
γισμῷ αὐτοῦ ἐκότασιν ἄνεμον, υοἰμηπίαίε 
4μΩ εβὲοαοὶ 6. ἱπιρεγίο βοάδθαξς ΔΌγ8- 
5Ό;, (οἷ]. ν. 6. ἐν ς»ν εἴ ν. 1ὅ. 
ἐν μῶσι, ν. 16. ἐν ϑελήματι, 
4 π᾿ 1. εὐσεβὴς λογισμὸς, μα 
οὐρίίαπάϊ ταΐϊο. [Ό. 11. 10. λογισμῷ, 
γαϊϊονὲ σοπυσηδεπίεν. 

ΑΟΣΊΣΤΕΣ, αγέϊξες, τ. ταϊοοί» 
ποέογ, οοπερυίαίογ, εποορίίαἰογ, ὙΩΤῚ 

ε ἢ Ῥατ. ΧΧΨΥΙ, 1δ. υδὶ νεζαῖο ἴῃ 
Ῥοϊγᾳίοις. ΑὩρ]. ἱπίοσρσείδίισ ἐα- 

ἔαη:. 
ΔΟΕΌΠΟΙΓ'Α, φεγηποοϊμπαξίο. γγ 1, 

εἰοηεῖπηι. ϑγτοχο. Ῥεαῖγα, ΟἹ. 1. (δὶ 
λογοποία. μγεοές ποῖλῖ. ΟΕΥΧ δίησς 
Βοροσί. 

κἰίονία, δ δε, οἴο. πὸ ὀχεοταξίο. 

4 Ῥαι. ΧΧΧΙ͂Υ, 24. υδνῖ λόγοι οονι- ρ 
"πἰπαδέονει ποίδξ." Οουξ, [6χ. Ν. Τ. 
8. Ἀ, ν. --- ΣΝ πιωδω. Ῥτον. 

ΧΧΧΙ, 8. λόγῳ ϑιοῦ. ΝΙΙ,. Ψιὰδ 
ΛΗ δα Ἀ. 1. 9Δορζεγοπι. -- ἼΣΜ. 

Οεηδο, ΓΡ. 29. Ρχον. 1. 10. 20. 
Ὕ. 7. οἵ αἷϊδι. -- πρὶ: ψυά, Υ. 

499. Ῥρ, ΟΧΥΠΙ]Ὶ. 41. Ρτον. ΧΧΧ. 
ὅ. οἱ αἰζοι. --- ὩΡῸΝ ἄυαὶ. εχ της, 

παγέός. Ῥτον. ΧΧΧ, 33. 9}Δορζοτυ8 δὰ 
Ἦ. 1. λόγους ἱπ χόλους τηυϊαπάυμ « 
6886 σεηϑιυϊ, αυα νόσο Τδοοάοιίίοι 
τἰϑι8 οδὲ ο. ΧΧΥῚ. 10. ϑεὰ νοΐ 
ἢδς ΘΟΠ͵ΘοΐυΣα ΠΟ Ορι18 6586 νἱθ- 
ἔν}, ἀυχητηοάο λόγους 1πίο]]οραθ ἀ6 
ΦεὐἸποπίδις ἱχασμηαὶς εἰ οοπέμπιεϊοσί, 
υἱ οἰεοίιια Ῥοαίζιι8 818 ῬΥῸ σδιβ8 οἷς 
Ποϊοηία. --- 7 Ἐχοά. ΧΥ ΤΙ]. 16. 

ἀνοίσεις τοὺς λόγους αὑτῶν πρὸς τὸν ϑϑεὸν, 
ἀείδσοβ δοζιβ τόδ 8. οαιῶδ δᾶ 
Ώου. Ὑι1ὼ6 εἐ Εχοὰ, ΧΙΧ. 8. 4 
ϑϑση. {Π1,18. 3 ὅδηι. ΧΙ. 18. ἀκήγο κἃ 
γεῖλε τῷ Δαβὶδ «πάντας τοὺς λόγους τοῦ 
σολέμον, ἀπηυποίαραὶ Ἀν οσηῶθο 
τς 6110 μοϑίαβ. ὙΨμὶ εἵ νυ. 10. 
ᾳ ϑᾳια. ΧΥΪΠΠ. 18. «ἂς ὁ ος οὗ 
λήσιτα, ἀπὸ φτοῦ βασιλέωῤφ, πυ} 8 γδε 
Ἰδιοδὶς τορϑῖη. Ὑἱάδ οἱ 2 Ῥασ. ΧΙ]. 
12. Νεῖ. ΧΠῚ. 117. δὶς εἰ Οταςὶ 
Ῥχοίαηὶ ἀξία Ῥζὸ σὲ δοοίρϑια 80] θη. 
γίά6 ΣΕ Θοδν]. ἰπ Ρετβ. ν. 313. εἰ δά 
ι. 1. Τίσι. ϑιδηϊεὶ. δα [κχ. Ν. Τ. 
8. ἢ, ν. Εχοά. ΧΧΧΙ͂Ψ, 48. τοὺς φ..» 

δέκα λόγους, ἀδοραι ὅπ α. Ψιὰε 
.ΧΥΣ εἰ δεαί. Χ. 4. Ὁ ΓΙ. 7. λά 

γόους οὖκ ἦν αὐτοῖς μετὰ Συρίας, Ὠυ ἤττα 
ἐσημπεγοηε Π18 ἀταῖ συλ ϑγεῖα. 
Ζυά. ΧΥ͂ΙΠ]. 28. λόγος οὖχ ἔστιν αὖ- 
φοῖς μετὰ ἀνϑρώπου, τέπι τισι ΒΑΡΟΣ 
οὐμλ Ποιηΐηθ. 1 Βορ. ΧΙΙΠῚ. 89. ἐν 
λόγῳ κυρίου, εχ τπιαπάαίο ἀϊνίπο. ΟΝ 
1 ΤΏοββ. Υ. 1δὅ. 1 Άερ. ΧΥ͂Ι. δ. ἣν 
βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τῶν βααίλέων 
Ἰσραὴλ, ἴα Ἰἶρτο λέσίονίαγωπι ἀἸενατα 
(Β. 6. ἐπ ἴρτο αππαέέκηι) τεζυπι [8- 
ΤΑ 8. [1 εἰ Αἰἴδ1᾽ γμαββίπι, 1 Ῥασ. 
ΧΧΙΧ. 49. οἵ δὲ λοωποὶ λόγοι “«-- γι. 



Δόγος. 

α γραμμάγω εἰσὶν ἷν λόγοις Σαμουὴλ, καὶ 
ἐπὶ λόγων Νάϑαν, τε] απ δυΐδιι γῈΣ 
-- βογρί βυπί ἱπ ἀὲδίογ ἐδ 8.8- 
ΤΩΛ16}15, οἵ ἴῃ λεϑέογε ΝΑΓΏΔΏΙΒ ᾿ΓῸ- 
ῬΡδεῖβθ. Ηεδγοῦσι. 1. ς. 184. ἐν τοῖόν 
᾿Ασσυρίοιδσι λόγοισι μνήμην «οιήσυμω;,, εἰ 
115. Γ΄. ς. 86. ἐν τῷ προτέρῳ τῶν λόγων, 
᾿Όγο Ῥσίμαο ἀὐδέονίαγωπι. Μ᾽ ἱάο οἱ 4 
Μαος. ΧΥ. 357. [πάρ λόγιος Ἰυχία 
Ἠξεϑγοβίυτῃ ο6ϑῖ ὁ τῆς Ἰστορίας ἔμπειρος. 

ὃ δυάδα: λογοποιὸς, ὁ ὑφ᾽ ἡμῶν ἱστορικὸς 
λεγόμενος. ᾿Ισωιράτης καὶ ᾿Ἡρόδοτος. 
γιὰς 1,οχ. Ν. Τ. α. ἢ. ν. Ῥβδὶῃν λ 
ΧΧΧΙΠ. 6. τῷ λόγῳ κυρίου οἱ οὐρανοὶ 
ἐστερεώγησαν, υοἰμπίαίε 1) οὶ εβὲοαοι δε.» 
γπᾶ Ο(Ο]Ϊ ἅστηδίΐ βιηΐς, Ῥβ. ΟΥ̓. 20. 
ἀπέστωλε τὸν λόγον αὑτοῦ χαὶ ἰάσατο 
αὑτοὺς, )μδεί, οἴ σοηναϊοϑουηΐ. ΝΕ. 
Υ. 8. οὐχ εὕροσαν λόγον, ἩοῚ ᾿ῃν6ῃ16- 
Ῥδηΐ νεγρυπι βῖνα σμέσσμαηι, αυοὰ 

9 Κοβροπάοσϑηζ. Ἀδΐο τώ Ζ7υα. 
ΧΥΤΙ]. 7. δὶ νεῦρα χαὶ λόγος οὐκ 
ἣν αὐτοῖς Μομπιε, π01}1]4 βουῖοὶ ογαίϊο- 
ὯΪΐϊῈ ΤΑΌΘηΘ δδθὶΐα, ἰγδηβία ες: δε 
δεν πον ογαΐ εἰς, απδαὶ ἄλογοι ὅνι.18- 
βεηΐ οἵ Ἰρὺδε υδὰ ἀδϑβεϊξις. ῬῬοϑὲ 
αὐτοῖς ΟἸ.1888. δ} ν  γρδ μετὰ ἀνθρώ- 
φυυ, Ἦ. 6. ΠΗ υτὺ οἷβ γαῖ σΟ"ΊΠ,6 7.» 
οἶμηι συτα 4}118 ρορυ 18. Ηφῦν. [πί. 
ον». ΧΙΧ. 28. υδὶ λύγος ποίαϊ τες 
ἐπίσμασ, οαἰπηηπίαδ, ογιρπαϊοπας, 

ἃ χαῖθυθ νοΐϊοδαπε ΨΦοθυτι ἰβόθβθοσα. 
- 1: ἽΣῚ Καὶ οἱ Ριβ. 4. ὅϑὅδιη. 

ΧΧ. 18. Νοῆ. ΥἹ. 12. Ῥβ. 1,. ὅ. --- 
ἽΔ Ὠογῆθῃ γευρα8. 6. Ὑ. 18. 

Ηοϑ. 1. 2. -α “Δ, Ρεεϊεἰοπίϊα. Βα. 

ΧΟ. 8. Τεροταπε ἼΣἼΩ. ΕΗΔΡ. 

111. 4. Αἀὰς Αᾳα. οἱ Ουΐπι, Εάϊε. 
Ηοβ. ΧΙ]ΠΠ. 14. υδὶ᾽ νΙἅ. Μοπίξ, ἃς 
λόγοι ῬΟΙΣ οοηπιπαϊίοηες τοἀἀθηάδυμῃ 
οὐξ. ΑἸ 88 δηΐτα ἢθθς γϑῦρα πυ]] πὶ 

ἐ βορηϑύχῃ Ὠβθογοηί. --- ΓΙ οαμρα, 

γαϊίο. ΟΟμ6]. ΥἼΠ. 4, --- ΓΗ ὩΣ 
ΡΙατ. Πευξ. ΧΧΧΙ͂Ι. 8. --- ον 
“ἰγαρίέια. ἘπεΘΟΆ. 1. 394. φωνὴ τοῦ λό- 
γου. 1, ερετυῃῖ ἔογίαββα [Ὁ --- 

ῬῚ)» δοϊπεϊϊα. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι. 18. «ρο- 
βάλλουσι λόγους. ϑῖ'πα δυο Ἰεσθη- 
ἄυπι εδἰ τὰς λόγχας, 4ιετηδήσηο- 

δ 

886 Δόγος.- 

ἄυσι ρδυΐο ροεί τῇ λόγχ» ἰοοῦ σῷ 
λόγῳ. Μ άε δὰ δι. 1. ϑδεχογι, ---- 
ΠΣ ἔκετα. ὁχ γ), δοπα, δοπδίας. 

Νεδο. ΥἹ. 19. Ὑιάσίυ λόγος Ὦ. 1]. 
ποΌοηου ἐσ ἐς Ὠαῦογο, ἢος 5631 : 
"ποία ογι|5 ἀρκα πιο ργαάσ!οαδαπί. --- 
δ νῷ Ομιδὶ 4. γαίιο, 3Δεεθηπππῃ» 

αοοομπί, τεοζοπίπρ. ἈὨδηῖεὶ, ΜἹ. 
3. τοῦ ἀφοδιδόναι αὐτοῖς λόγον, αξ 
1186 γαξέοηεηι τοἀάοσγομς. ΟΟΠΘΣ 
1λις. ΧῚ. 9Φὅ. Μεῖῖι. ΧΙ]. 86. 
Οτεςεὶ 4]168 λόγον διδόναι Θοάθπλ 86 Ὡ-- 
8ὰ ἀϊουης. Οοηξον ἴσ. Ν. Τ᾿ 8. ἢ. 
ν. - Ἵν "παημ. Ῥχονυ. 1. 94. ἐξέκει- 

γον λόγους. Τ,οοο βῖρτιὶ τεῖ ᾿ρβᾶτω 
ἴεσε Ὄχι θαθγιηΐς, δὲ λόγους τη8}06- 
ΤΌΝ αὕδτ χεῖας, νεϊαϊ ΔρΌπυβ γετ- 
818 ὑπηχούσατε, «ροσεβχετε. Ντα ἔον- 
τα ΗοΡτυ. Ἢ ΓΘ) βυταΐα εδὲ αὖ 

ΔΟΈΘΠΘ ογδίογυσα, νοῦθα ἐδοϊοπί τα 
πῃ οοποίομρ, ς(0]]. Αες. ΧΧΥῚ. 1. 
Ἐ8ι δυΐδιπι ἐκτείνειν λόγους ργοΐεχαξς 
ογαίίομοα λαδεγο, ἀπ ἰόποῦε ογαίογεεξ. 
γίάε δὰ ἢ. 1. Φδοροσγυ. οἵ [π|ϊ. δᾶ 
Τπομ.. Μαδρ. Ρ. 614. -- ΠΝ» 

ἐμποῦν. Ῥτον. 1. 90. τὸν λόγον χυρίου. 
ἴα χυοχὰς Ογργίδηυϑ εἴ ΓΊΟΙΓΡ 
(δ᾽ υίαπυβ. ΠΡ 6 Γὸ σοσίδσιηξ : δ τα 
ψεγρυμ [)6ἱ (γδα] ργβοορία θϑισε 
τοοῖθ οοϊοπαϊὶ. [η ΑἸάᾷ. οἱ (ορ]., 
οἴἴδια ἰῃ Οοά. Μεπεῖο εϑὲ φόβον, 
4υδτα ἸΕσΠσπ πὶ οχργαβδὶϊΐ ΑΥαρ8 86 
ςομῆστηδίὶ βοβο οι, ᾳυοά τὴν δὲ εὖ- 
σέβειαν μαρεῖ. ιάα ἱπῆγα 8. λόγον 
ἕχω, 8ἃς ἴῃ ὅπ ἢυ)ὺ8 ΔΥΌ ΟΪ. ---- 
“1."» λοπόυ. Ῥγον. ΧΧΨΝ. 98. 1ξα 

Βί6] 8. ϑεὰ ἰδὲ ποὴ ἴδπι λόγος, 
αυδτα λόγοι ἔνδοξοι ΗΓ. ἢ ἋΣ τὸ- 

Βροπάεί, φυοᾶ οὉ δηίεοθάθηβ ἼΓΤΥ 

1 τεἀά!ἀογιης. Νου ορῦς ας 
ογὶς βίδίμεσθ, θοῦ ἰοοῦ ΣΟΥ 16- 

Εἰδ86 ὩΣ, δυῖ 3} Ὁ Ἂν, 5» 

οσπιξιεηιηεαίζο. 168. Χ. 98. Ἰωθοο ἊΡΣ 

Ἰερῖξβθα νἱδθπίιν ΣΡ» δαϊ βεπβασω 

ΒΘΟΌ βαπί. Εοχίαϑθ συοαῦσθ ὩΟᾺ 
ἴσῃ λόγος ἢ. 1. ΗΘΌτ. 95) τεβροῖ- 

ἀεί, 8.ἃ ἰοΐα ἕοτυτηια λόγος δυντετ - 

φὦὃϑι 



Λόγος. 

4 μηρένος. ῬῖΔο Βοαμεηίία. --- Ἰ) 55, 

ἴάοια. ἴεαβ. Χ, 92. νὶ δείδια ποῃ 
ἰδ λόγος, 86 ἔογτπη]α λόγον συντέω- 
νὼ») νοῦ ΗΘ ΌΥ. τεβροηάογε νι δεΐαγ. 
-- "Ὁ, γέμει. Ῥτον. ΧΧΊΙΙ. 16. 

γιά6 ϑιτηοπὶς [,6χ. Ἠξεῦγ. 8. Β. ν. 
ΡΙεσίατιθ ἴάσγαθῃ ἰδὲ δα γγν}5 Οτο- 

σὴ χείλη Τεΐεστα βοϊθηΐ. - "Ὁ" » 

οπεκες ἐρεῖ. ΜιοὮ.. 1. 2. αδὶ οχ βοῦο 
Ῥδγι ἔ5886 Ὁ59 οὔτ νοῦ Ὁ Ρ 

ὁ ῬγοοΙνία εβϑοῖ ορίηῖο, οὐτὰ ἀρὰ 
(ιαϊάξεοβ οεσῖδ μὶυν. ἐν,» ἴῃ ὐϑι 

εἷ:. Θεα4 νοτίυ9 νἱἀοίαν δος, υξ 608 

Ασβρ. Ὁ δεγκιῦ, τοϑροχἧδ86 

δἰδίυ δι. ---- ἽΝ, Εδιι. ΙΧ. 82. 

λόγῳ ἔστησεν εἷς τὸν αἰῶνα, Ἰπαπαάαίο 
ἴδει, αἱ βίαγεῖ 'ἵπ εὐἰέγηυ. --- 
ΤΣ Ῥατῖ. ΗἸΡΗ. ἃ Γ;» Τέρτε- 

λεπεου, οὐαγρμέπα. Ῥτον. ΧΧΥ. 19. 
ϑδδζετο δα ἢ. 1. βου ρείβθε νἱἀδίασ 

« ψόγος νεὶ ἔλεγχος. 564 ρίαπα πο 
γἹάθο, ΟΣ ποῦ δίδτιοτα ΤΩΔ] πγ08, 
λόγον ᾿ι, 1. οἰ ωρεγὶξ ἂς τεργελθηςιοπὶσ 
ΠΟΒΟΒΕΙα δα] ποίδυα Πλροσα, αὐδτα 
εὔδιῃ γϑγωβοῦϊατα ζξζοτέ, τιογάδ, μα- 
ΒοΓΘ 80 ]εί. ---- ὩΣ) ἀπε]. ἀφμα. Ῥτον. 

ΧΨΊΤΙ. 14. ἐξουσίαν δίδωσι λόγοις. Ἐπ]- 
ἴοτ, ἰπαυῖς δὰ ἢ. 1, ὕδοροσγυβ, δὴ 
ἱπὶ δὔσταο οὔνεγεαραίασ οἰορδγάγα 
 Οαγοογτα ᾿π1ο118, εἴ ἴΏ 22 

ἃ Ὁ ἐφύδωρ 116 εἰ δρρατίἴοτ, αυο 

ἰαχαηῖα δήμδτα ἀἰσοηάϊ οορία εδαὶ» 
85) ἈΓῸ ὯΔ ἰερεῦαξ Ὁ Ὁ 2 Ηδης 

γόσϑῖὰ ἱπίο]οροηϊ ἴῃ δοάδτῃ νοῦρο 
Ρᾳ. ΧΧΊ]. 8. Πϑοοαου]οϊηῖο δα ἢ. 1. 
Ἰερίεθο νἀ ρδπίυγ ἼΘ᾽. - ΠΡ. 

3 ὅδ. ΧΧΙΠΠ. 4. 200. ΧΥ͂. 8. 
ΧΙΧ, 2. οἵ 4110] δἰϊφιυοῖεθ. ᾿Αἀάε 
Ῥε. ΟΧΧΧΙΧ. 4. υδὶ νι. Ἠοκεῃ- 
ΤΑ Ποτα8, ϑγυι. ον. ΧΧΧΙ]Π. 11. 

ς Τμεοά. Ἐσϑοῖ. 1. 94. .-- "ΙΓ 
τι 

Ομαϊά. δῃ. 11. δ. 86ς. Ὁ ιΐβ. --- 
“ΠΣΌ, ργαοορίμηι. Φυαά. 11. 17. 

τῶν λόγων. ϑετηΐοτιι5 ἱπ ΑΡρ. ΔΑ Υ. 

981 Λόγος. 

Τ. γ. 801. τρδυτ Ἰἰορόζα ἐντολῶν, 
Ὠ0}}4 Ῥγοῦϑιιβ Ὡδοθββιίδία ρορεπίο : 
δῖ λόγοι Θδῃμάθιῃ ΠΟΏΟΘΠΘΠ) Ὠδθεῖ, 
οἱ οηπῖθι5 Ὠοΐτη Θέ. ---- ΓΜ }2}» 

φτορλοία. 4 Ῥατ. ΓΧ. 99. ἐπὶ τῶν 
λόγων ᾿Αχιᾶ τοῦ Σηλωνίτου, ἴῃ ργορἦε- 
ἐξς ΑΟἢΐδ5 ϑοϊοηϊςθ. [{8 οἰίδση [,υς. 7 
ΠῚ. 4. ἐν βίβλῳ λόγων ᾿Ηδαΐου. ----- 
ΜΠ. ἔδον, οὔδτα ἐἰϊμα ἐρειρη, φεοὰ 

ἐν ἐότο εογὶρίπκηι εεῖ. Ψοτεα. ΧΧΊΧ, 
84. ἀνέγνω Σοφονίας τοὺς λόγους τούτους. 
Ἰερογαξ ϑορποηΐας ἢ88 ργορἠοίϊαξ. 
ἘΌΝ “Ὅ2)» »τορίεγ. ΤΠοοῦ, 9 ὅδπι. 

ΧΙ]. 25. ἐν λόγῳ, δοουπάμηι πιαπάα» 
ἔπη εἴ ἡμαεμηι Ὠεὶ οἱ μοῦ Νδίβδῃδι 
βί στ βοδίαμι, διιξ δείδιι ΟΡ φγοπιὶΐδο 
δίοπεπι ἀἰνίπατα. ΝΌΣ ορυβ ἰΐδαυθ 4 
εϑῇ δίδίαεσε εἰτὰΔ Οδρρθ]]ο, 608 

“212 Ἰερίβδ6. ---- ΓΞ» 8, ΔΓ Ρ6Γ Τη6- 

το γτηΐαπὶ ἐά, φιοὰ ογῈ τγοίεγίων, 
Δέγηιο. 1 ϑαῖη. ΧΥ. 94. 1 Ραν. ΧΙ]... 
98. Αἀάε ϑγιητι. Ῥβαί. ΧΙΨΊΤΙΠ]. 
14. -- ΜΘ ΟΒΑΙὰ, δρἢ, ὑδγ- 

διωη. Ὅδη. ΓΥ͂. 14. --- δ᾽ »» ὕοζ. 
9εγοι. ΧΧΧΥΠΙ, 20. --- "ΙΣν 

γεμ δ. Τ ατι. ΧἼῚ]. 8. βος. οοά. ᾿(ἜΙ5. 
τοὺς λόγους μου : αὶ ῥΓῸ 5 ἼΓῚ 16- 

βετυπί 57.» ἀυδτα Ἰδοιϊοποτα ρχο- 

μα Μίοβιδε!9 ρ. 40. -τὴν “ρὶνέ-, 

ἐμα, δλαϊπιδ, οἴὔδτη δέγπιο. ἴ68. 
ΧΧΧΙ]. 9. ϑγυ. (οδοϊ. ΝῚ]. 10. 
διὰ λόγων. ---- [)ν}, υἷγρα, δασιζω. 

Ι..ὅ. ΧΙ. 4. Βεεοίο. Νὰ δαρσμίν 
ογὶς ἀβ αοτὶ τερτελιοηδίοπε ἢ. 1. ταθ- 
ἱΔρῃοτῖοα πιο] οροηάι8 εβί. ϑ'τα- 
Ρ᾽Ἰοθσὰ ᾿ίδλαμα ϑϑηβυμ -ΘΧργ ββεγυ πᾷς 
ῬτῸ ταθίδρμοσίοο. ---- ΓΤ)» ὕϑυδα. 

Ψψετοῖ. ΧΥ ΤΠ. 92. ϑδίπε ἀυλίο ἢ. ]. 
Χόγον ἄς ξεγηιοπῖδιδ (ὁ χμαείζοπεδι 
σαρίοεὶδ ἱπιο!]οχεταπί. --- ὉΠ), 

τίσις. ὙΆγοη. 11. 14. δὶ λόγος, 
αρυὰ ῥγὸ γέλως μεδεῖ εα. ΑἸά., 1,8- 
[ΠΟ ἐμὰ Γεϑρομπασῖ, δος εβϑξ δἰἶτι8 
ἱπίετρταίίβ. --- ΤΥ, φμεγεία. 10}. 

ΨΙΙ. 18. 86. ΓῊ Ὁ δἰίαπα ἰοφπὸ, εἰα- 
ΒΡ2 

ἃ» 



Λόγος. 

α φιὲ ποίαι. Αὐς Τβεοά. Απισὰ ΙΝ. 
19. .- ΘΕ ἄιι4)]. ἰαδία, ὁ. Απὶ 

ἰά, φιοὰ ἐαδὲδϑ γοὶ ογεὲ ργοίενγέμων. 
Ῥγον. ΧΥΙ. 91. --- Π2 Γ» ἐπίοϊϊο- 

ζενέδι Ῥτον. Ν͵. 1. ὑδὶ λόγω δυπὲ 
γασεορία ϑαρίεπίνα! ἀ0 ἐσ». -α 
μὴ μὰν ἀν Ῥεν ΙΥ̓͂. 2. ΥἹΙ. 8. 

Αἀᾶάε ὅγιηπι. Ῥε. ΟὈΧΥΤΠ. 565. 
8 Ἐπάΐξ. 1. 47. οὐπὲνεδέδοπεε, 
οὐ Ἡοὺτ. ΕΥ. 12. Βαειποὶ. 11. }. 

ὃ ἔστησε τὸν λόγον αὑτοῦ, ταδδα εεὶξ νοῶ 
πας, ο0]}. ν. 244. Τυάϊθνι. 1. 1. ὀγένε- 
τὸ λόγος, πιοπέϊο ἔλοϊδ εἴ. Ααάϊ. 
Ἐπίδον. Χ. ὅ. ὙΝ δος υδῖ ηιδηέηια. 
Ἰπβουρῦο ᾿Ρτὶ οὐίω βίβλος λόγων 
Τωβίου, υδὶ λόγοι γεα, [ποία εἰσι ϊδ- 
ἐδῖ, υἱ Πρεπίυβ ἴθ Ῥτεῖ. δὰ  εῦ8. 
ΤΗροϊίβοαθι ἔϊδτῖ Τορία ἢ. 41. 
ταυϊῖα ἀοσιϊΐς. Τοῦ. Ν΄. 30. λόγον 
ἔχειν, ἐέηεετο, ἀπαίμης ἐεδα, ο6}1. Υ]ν 
15. ἐξ Χ. 16. ϑαρ. 11. 2. υνὶ μγὸ 
ὁ λόγος ὅαπι Ῥεῖ Ναμηΐο οἱ Βυάοοο 
ἴῃ Ῥαβαθοῖ. ΓΤ Γτ ον ἐλιἔγος. 
βαρ. ΥἹ]. 16. λόγοι ἀεποίαπί σαρίεη- 
ἕμγη, 5. δοὶίε ἀέοσία, ἀκοφϑέγματα, λόγοι 
φρονήσεως, ὋΣ δρρεϊϊαπθαν πὸ Ῥυοὶ 
ϑίγϑε. δες. οὰ. Οσπρας. Αἀ 46 ΚΨ[';. 
ΧΥΤΙΠ. 29. ὅδρ. ΧΥΙ. 12. ὁ σὸς, 
κύριε, λόγος, ἐμμηι πιαπααέμπι 8. ἐπα 
οἰμηϊαξ οβὲοαοὶεεῖππα. βαρ. ΧΙ. 

ἃ 1δ. λόγος ϑεοῦ, σπρεῖας Ἰ)εὶ, αὶ 10] 
ἀοβοσιδείυν ἰαπαυδηι ἀπροίμα ρΡεγα- 
ἐργ οἴ οχβθαμεραίηῦ τπιδπάδία ἀ- 
νἷπδ. Οοπέος 1 Ῥαγ. ΧΧῚ, 15. 16. 
εἴ 1. ΜΝ. Ἐδραν Βϑοῖ, 1. βαροῦ ΓΡτὸ 
ϑαρϊοπεία Ὁ. 7. 566. δῖγας. ΝΤ]. Φὅ. 
Ὁ λόγος ἷἱ. 4. ἔργον. ΝῺ]. ἐὰ οὐτηϊο 
ὅπμε οροτὶδιι ἐμῆς. Τα αυοαπὸ Ξϑ'γ 788. 
Ἐπτας. ΧΙ]. 19. τοὺς λόγους βίου, 6} Ὁ- 
ἑαΐεηι γνῶ ἐξ "ποπθορανι 

ὁ ἱλϑοζύζα. ϑῖσαο. ΧΙΠ|. 15. ὁ μὴ συν- 
ὧν “λόγους, αυἱ »γονεἐδδίοπξε ὩθῸ 

Ἡωχα μέϑη βάσιι ἀκίαπι [Ἀ}}1|. δὲς 
Ἰερίταν ᾿ρἰὰ. ν. 14. 51... ΧΝΤΙ, δ. 
λόγος, Ἴδισμα 8. ζπομίίαΣ ἰοφιεηάϊ. 
ὅἶταο. ΧΥΊΠ, 15. υδὶ ροβῖ λόγου 
ποΠμ}}}} δά ἀηΐ πονηροῦ, χυοα Φἰδτα 
Ψυϊρδζιβ μαρεῖ. ϑίτας. ΧΙ. 16. 
λόγος σἰτηρ!οἰδοεν Ῥοδίζατη ποῦβξ 967- 
γποῆόηι δεπευοίνηι, πᾶ ΟΡΡΟΠΙΓΟΣ 

2 

[χ] 

888 Πληϑύνω λόγους. 

λόγῳ ἀνῇ. Βὲς ἀὔσχιε ν. 17. 
Βίγα χαῖσμα ποριγαῖε αποσυό 
νοοῦ Ὁ οτί, πογά, αὐδηάοχας πεὶ 
βοϊθπί. ὅϑ'σαο. ΧΙΣΧ. 10. 11. 19. 
βίας δεογείιμη, αἀὐοαημηι, 00}}. Ῥτον. 
ΧΙ. 18. υδὶ εἴδατα Ἵ “τὰ )Ὸ 

ῬοΡΔΟ ΔΌΙΣ. διγας. ΧΧΙΠ. 17. 

ος ἁμαρτίας : υὐὶ λόγος Δρυπάδέξ, 
ἐπίβιυ κα βοβ ν δ ῷ Μδος. 111]. 6. «ρὸς 
γὸν τῶν ϑυδτῶν λόγον Ῥοείξαπα ὁδὶ ῬΓῸ 
τ τὰς ϑυσία!. δὶς αὔυοηῦθ ΜΗΆΉ. ᾿ς 
ΕΝ. 82. ςοἰ]. ΧΙΧ. 9. εἴ ] δε: 

ΧΧΧΙΙ. 85. ΧΙΙ͂Ρ. 4. ϑίγαο. 
ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 20. λόγος, ργμάξης πιεαῖ- 
ἑαΐίο, εαρίεπε ἀοἰδεταίδο, ἰ. α. βουλή. 
Ῥτοΐοτιας Ἰοὶ σεπιίεπία ἔῃ δηγεο αν 
"πῖπς ἴα ἜΧΡΓΘβθα : λόγισου Τρὸ ἔργου. 
Νοῖ ἰἀπιθὴ Σορυ τατον, 8ὲ 45 ΟὉ 
ν. 15. ἀ6 δας ἢ. 1. οορπαγοῖ. 
Τοῦ. ΧΙΙ. 6. τοὺς λόγους “εοῦ, ορετα 
8. ἐϊωρίγα ζποία Ὠεὶ. 1 Μδες. 11. 1 
83. κατὰ τὸν λόγον, Ἰαχία "πιαπαάαΐιιπι. 
γί εἴ ν. 84. δ5. 5ῖς. ΧῚΠΠ. 6. 
19. 1 Μδος. Χ. 40. οἱ λόγοι τοῦ βασι- 
λέως, ἮὮ. 6. ρεομηἷα, χα ἐπ γαπϑνξ 
τείετίιτ. Α ΚΥ1Ὸ ῬῈΙ ὥγαγίμπι 8. 
᾿ρϑο γεν γερὶΣ το ἀϊξαγ. Οοηΐ. 
δά. 42. 44. 45. νιάδ κα ἢ. ]. Νο- 
ῖδ8 ἴ. ἢ). ΜΙοδαδ)β. 9 Μδοο. ἰ. 14. 
εἰς φιριῆς λόγω, ἀοῖίβ ποπνῖπε. 
4 δου 11. 81. «αοηλῶδλα; λόγον, παν- 
σαίοπεπι ΘΟ ΓΕΧΕΓΕ 8. ἀΐείογίοα πατ- 
γαδοπε ;, Οσΐ ἴοχ. Ν. Τ. 
8. ἢ. ν. 4 Μδος. ΙΝ΄. 86. λόγοι, 
ἐηγιωίε. 8 Μδοο, 11]. 14. κατὰ λόγοι, 
ες απηὲπηιὶ δοπίομία, ΕΣ υοἱο, ἘἈ. 6. 
ξεϊ τοῖον. Οοηξες βγεῖ μδϑυβετῖ 
εχ. Ῥοὶυῦ. ρμαρ. 8690. 4 Μαςεο. Υ. 
14. λόγον αἰτεῖ, εἰὐοενοϊ γωομϊαίεε 
ΟΥ̓ΔΤΘ. 

ΦΛΟΙῸΝ ἜΠΩ, συεγδερα ἀϊουὶ 
ΔΊ υεγδηηι αοίμπι. ῬΙοΥ. 

ΧΧΥ͂. 1]. εἰσιν λόγον. ὅδεζεττιβ δὰὺ 
Ὦ. 1. ρυίΐαϊ, ἱηϊορργεῖῃ θα ϊβεε ἐν 
λογον, φιοά εἷξ γαξέομδ ὁοπδεηϊαπειπ, 
ψεὶ λόγον καίριον, ὅΆρ. ΧΥ͂. 338. 

ΠΛΗΘΥΝΩ ΛΟΤΟΥΣ, ἡ ψὴ 
υογδα. ἘΞ ΒῚ ΠΕ, ἑάεηι 

Οοἢε]. Χ. 14. Οοπξ. δῖ». ΧΧΙΣ. 12. 



ς 

ἃ 

Λόγον ἔχο. 

ΔΟΤῸΝ "ἜΧΩ, τηβομεης δαῦεο, 
Ῥεγίέπιεδοο. 5}, ϑοϊβοϊέφε σῳπι, ὅοτ. 

ΧΧΧΨΥΤΠΙΠ. 10. ἐγὼ λόγον ὕχω νῶν 
᾿Ιουδαίων, --- μὴ δώσειν μψ εἰς χῆξας αὖ- 
τῷ», ΕΧῸ ἐέπιεο, Π6 Ψυ(εεὶ --- τὴθ ἱμ 
τηπμ ΣΠορπμ :.- 206γθπ8ι. 
ΧΙ Η͂, 16. ὁ λιμὸς, οὗ ὑμεῖς λόγον ἔχεγε 
ἀςπὺ «προσώπου αὑτοῦ, δτηα5, αυδτη ρέν- 
ἐἐνπεξοίεὶς ἃ ἴβεϊε ο]υ2. Τοῦ. Ὗ. 66. 
λόγον ἔχειν εσὶ σοἰξοιίεηι εἰ ἀπείδηι 
ἔξεξ, Υ͂!. 16. 

ΑΟΤῸΝ ΠΟΕΕΏ εἰ ΠΟΙΕΌΜΑΙ, 
γαδονεέηε ῥαδεο, εἰ εχ δα)αποῖο 
δγερρ. ΓΙᾺ» ἤπιοῦ. Φο0. ΧΧΙ]. 4. 

λόγον ἀῳ σοιεύμενος ἐλέγξαι σε. ---- ΓῊΝ 

ὈΝ “Ροτίο οομίοις. 50}. ΧΙ͂Ν. 3. 

οὐχὴ τούευν λόγον ἐξωήσω ; ποῆχιε ΒυὐὰΒ 
γαβόποις ἀαῤι εξ -- νίαο ΑΙΙΡῚ 4. 
ἀναλύγῳ, εἰρηνικὸς, νήχεμαι, ἀγφτερὺς, 
φεῤοῥὴ, συνεελέω, εἰ Φοβιερός. 

ΔΟΤΧΗ, λαδέα, ἰαποεα. μὰ οὐ δἰα- 

εἴξωεε. 100. ΠῚ, 18. .-- ΓΟΣΤῚ Γῳῦ» 

ἐηρώπα λαεία. 1 ϑιτα. ΧΥΤ]. 7. --- 
"τῶ δαζμία, πιαολίπα δεῖδρα. Ἐς. 

ΧΧΎΥῚ. 9. υδὲ λόγχας τοθαϊάργεμε, 
φρο 2116 φᾷ πορίρτῃ Ῥεγουλίεμάυτῃ 
“μίχαλ;, 8 δ 71» ἐγῖσε, υἱ ΔΓ δι 

ἀυτπακέπιευ, ἃ ΓΤ μισὰ δὲ ρτο ΜΠ 

Ῥετταυϊδίοης ἰἰΐδγαγυτα δον ἩΜΕΣ 
ΓΙΝΕΡ ,απμα. Αφὰ, ΜΙροι. Υ,, 5. ἐν 

λόγχνως. [ὰ ταρυδ ἰλαλλυ! ἈΑΥΣΟΝ 

ηυοᾶ ἴπ γμἷμχαι ἀὁ γσίααϊῇς δἰριοἰΐε 
36] Ρεῖυν. --- ΓΤ Ρἱμ, κέγίος 

ἐΐοπες σἰαίιι, αἰααϊτ αἰνέρές. Απαῖϊα 
Ῥρᾶῖτο, 11. 83. στ ἘΝ Ὺ Τἰμς: 

.αουψαίοτεξ ἐχ ὙὙ “οῦ. ΧΥ͂Ι. 18. 

ΙΝ. 18. 16: Ἰυοα ΚΧΧΙΧ. ϑ. 
ΤᾺ , Χοιὶ ὁ φτοῦ Ῥηρελιμείρ τς μερὶς 

ΔΘΙΔΟΡΕΊΏ, » ἐνῖρο, 
ἀψοερία. 0 ῬΙΒ. αι ἀαδεο, ἐπ. 

γιρζῃ. 1 δβιμ. “«παϊοσίοο, 
ΧΙ. 43, ὐὼ. ἤν ἐλρεδόρωυ. 
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ἴάοῃ Ορῇρὶ, ΨΗ.. ἐφ Χ, 40. λοιδῳ- 
ρεῦντος. "ΕΝ 8» .) ὕδηρα. 

ΧΙΙ͂Χ, 48. ΜῊΝ ϑεορυϊθι 
ϑυπί, 8. ᾿Δε0}}6 διιὶθ ἱαβοινεσυδῖ, 
αυυμτι βαηηὶβ εἰ ἀἸοέον "8 δυμα δα 868 
γΕΏΙρβεη ἃ Ἰοηρε ργοβρεοίαπίεββ ἢ 
νοσαγιπς βοιληίδίογετη, 8εὶὶ τηβρΊ8- 
ἴσασιν δουχηίοσιη. ΝΟ ΟΡυβ {ϊὰ- 
4116 εϑῖ βίδίιεγε, θ05 ἢ... ὦευῖνδϑδα 

8 )-» Πέϊσατε, εἴ ἡ ΔΤ Ἰερίδθε. --- 

55» ἱπρο. Ἐχοᾶ, ΧΥΤΙ. 2. ἔλοιδο- 

ει ο ὁ λαὸς αρὸς Μωϊσῆν, αἰδοερίαδαὲ 
α]5 σασῃ Μοβρ. Ὑ᾽άς εἰ Νυμι. 
8. Ἐχοά. ΧΥ ΤΙ. 9. τ λοιδορεῖαθέ 

μοι; αυἱὰ δὐνογθϑιιδ τὴ ἔεέεραίίεῦ 
Ἐχοὰ. ΧΧΊῚ. 18. ἐὰν δὲ λοιδορῶνται 
δύο ἄνδρες, αἱ δυΐδιι ἱπέος δὲ ἐδέἐψεπέ 
ἄτο. νἱτ. Ὥξεαξςξ, ΧΧΧΙΠ]. 8. ἐλω- 
δύρησαν αὐνὶν, ἀϊδεερέαγυπέ συχα [11ο.ἅ 
Οοηξ. Κουςμοηίυπι ἴῃ 2οὰ, ΙΧ. 38. 
Ρ. 168. 4 Μαρο. ΧΙ]. 14. τῶς περὶ 
τὸν ᾿Ιδύδαν λοιδοροῦντες, Ζιμἄδχα οονοι- 
οἰαμέεε. 

ΛΟΙΔΟΊΡΗΣΙΣ, οοπυϊοίνη, ἀξδοςῃ»- 
ξαξίρ. πὴ» ἰς. Ἐχοὰ. ΧΥἹ]. 7. 

(οηέεν Ἂ. νυ. λριδορέω. 
ΔΟΙΔΟΡΥ,Α, πιαϊεαϊοοπίῖα, 7μεγρὶ- 

μιπ|. ΤΠ 1» ἑηζανιία. Ῥγονυ. Χ. 10. -- 

ΠΣ Ὁ» 2. Ἰωοοτί. εἱ ΤΧΧ βοο. 

Οχρῃ. οἴ τηὐἱίοβ Ηαΐ. Νυ. ΧΧ. 
18. «ΟἿ. ν. 34. --- ..,, δάρξωη. 

Ἑχοᾷ. ΧΥΊΙ. 7. Ῥτονυ. ΧΧ. 8. δε;- 
Ἰροῖ )αγρία οἱ 'δερι ἔεσα υτὰ φοῃ- 
ψϑοῖῖα ὁρηυοίδ. 4886 βοϊθα, 1606 
οἱ δὲν. ΧΧΙΤΙ. 27. 

ΑΟΙΦΟΡΟΣ, ππαίρήάδοια, δοπέεη- 
“3 οϑι2. 1... οοημξεπίϊο. Ῥτον. ΧΧΥῚ. 

91, ἀνὴρ λοίδορος, Υἷἱν ΘΟΠΙΘΈΉΜΙΟϑυ8. 
Ψιά6 “ Ῥγον. Χχν. 25. ΧΧΥΝΊΙ. 
15. 5!'». ΧΧΤΠΙ. 7. 
5ΛΟΙΔΘΡΟΊΏ, ἱ. 4. λοιδορόήῳ, ο05- 

υἱοίον. Ἐ", ἐξεῖο. Ε να ΧΑ, 8. 

Φ θὰ 

ἐλοιδοροῦτο 566. ΑἸ]. υδ] το] αὶ ἰρτι Ὁ 
διαδεηί ἐλοιδορεῖτο. 

ΔΟΙΜΕΥΌΟΜΑΙ, οοΥ̓μπιῃθ, ποροο, 

8 λοιμὰς, ρερίϊξ. ΟῚ ΗΙΡΆ, ἃ Ὧν» 
δετνα, εγλρὶρ περ, ευπάρ, Ῥτον. ΧΙΣ, 

ΒΡ" 8 



Δοιμὸς. 

« 10. ἐὰν δὲ ἀὐμονηνῶς βὶ δυΐϊοια ποοσεαΐ. 
ΨΜεγβῖο μεδο 266 ῥρέσο ἡυάΐοα πο Αἷξ- 
ἀπᾶς ἤυχὶῖ, αι αμοὰ ἸἸεσῖθ 110 
ΟΥΪΏΘ 8686 σοπϑεσιοθηίθυθ, εἰ 

᾿ποασιπι δἰ σα τἀ ϊη6 ΘΟΠΕ515, 
ἸΏΕΣΡΓΕ8 Ἰερεγεῖ γ5})7. ΗεβγοΒ. 

λοιενηται, ᾿ ρυεῶ ἐλάκτυ σο λοις 
μεύεται, φ))οροποιεῖ, βλάπτει. 

ΔΟΙΜΟΙΣ, βυβπίδηϊ. ρεςίϊ. “τι 

εταπάο. ὅγτατα. Ῥβ. ΕΧΧΥΤΙ]. 84. 
ὃ ΡΝ ογάϊπε [ἰτοσασοτα ἱτηπιαϊαίο 
1» αυδτα ]οοἰϊοησῖι τεΐεγί αυο- 

4υ6 οοἀ. Κερηῖς. 501. --- Ἴ2 

Ῥεείΐε. ὅεγ. ΧΧΥΤΙ. 6. ΧΧΥΤΙΙΠ. 8. 
ΧΧΧΙΙ. 924. Ηδδγοβ. λοιμὸς, πάδος 

Φ Γ, ' ἀερῶδες φϑοροποιὸν ζώων, ἐκ τῶν τῆς 
γῆς φασὶν ἀναϑυμμάσεων, χαὶ τῆς τοῦ 
ἀέρος ἀταξίας γινόμενον. ἴάδτα : λοιμὸς, 

φορὰ, νόσος. 
ΛΟΙΜΟῚ, δάϑοί. ρεφέζεμς, ρετν- 

ς πιοίοδι, »εεῖὶ ἐγ, ἐπέριις, δοεϊεγαίες, 
ἐπιργοῦδιιδ, ἐΤΤΊΒΟΥ. νὴ δείξαΐ, πε- 

γμαπι. 1 ϑδτα. ἴ. 16. μὴ δῷς τὴκ δού- 
λην σου εἰς ϑυγατίρα λοωμνὴν, ἨΟ]] τὴ 
Ῥυΐαγα Ῥγὸ ταῦ] 16γὸ μεϑείπια. Μ᾽ Δ6 
Εἴ 1 ὅδ. Χ. 27. ΧΧΥ. 17. ΧΧΧ. 
32. ἀνὴρ λοιμὸς καὶ πονηρός. ---- ΒΡ ἊΝ 

»εείεπία. Ααὰ. ΗΔ. [1]. 4. -- 
γ» ἀσγίδοτ. Ῥβ. 1. 1. ἐπὶ καϑέδρῳ 

λοιμῶν, ἴῃ 8611 φοεἰεδίοτιηι. Ηα5. 
4 λοιμῶν, φΦϑοροαοιῶν, ἢ ὁἁ λῶν τῶν 
᾿φοῦ κόσμου ἐμπαίχτων. ϑ']48: λοιμοὶ, 
οἱ μὴ μόνον σφᾶς αὐτοὺς λυμαινόμενοι, 
ἀλλὰ καὶ ἑτέρως τῆς λύμης μεταδιδόν. 
φες. Ὗιάο οἱ Ριον. ΧΧΙ]. 10. 
ΧΧΙΧ. 8. υδὶ ὅ΄.δο]. ἄνομα, Ῥγον. 
ΧΧΙ͂Ν. 9. ὑγο λοιμῷ εδϑὲ λωμὸς 16- 
δοηάυπι, ἴα υἱ ργεβροεάάθηβ ἀνδρὶ αἱξ 
Ῥτὸ ἀνδράσι ροβίξυα. ὙΊΔείων ταϊπὶ 
οἴΐδπι λοιμὸς ἢ. 1]. δι δία νοι 6886 

6 ΟἹ γαγβὶ]ϑὶἸαπλυτὴ δεπίοπιλγυτη. 
Αἀᾶάς ϑὅγιημι.. Ρχον. ΧΧ. 1. λωμὸς 
οἶνος, ρεδίδίονις υἱδυτα. --- γι, ἰάετα. 

ΗοϑἌ. ΥἹ]. δ. .-- “2}»» ἐκίμα, εἐχε- 

ἕαπδ. ἴε8. . 14. λοιμο. Ιιεροταπὶ 
ΕΣ ΒΟΩΒΌ]]οστμι βεπίεπτία γν Ὁ, δαΐ 

ὩΣ") 564 το πὶ ροϊυδ, .}}} Ἰερῖββα 
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νἱἀοπέυτ, αυοά ἐπ)εδίεηπ ποῖσε. Ψ1- 
Εἴπρα ΘΟ") οἱ, Ἰερεηάδυμη ε856 λοι- 
«οἱ. ---. γνυν» ἐγγαππς. Ἅετ. ΧΥ. 

91. λυτρώσεμαΐ σε ἐχ χειρὸς λοιμῶν, "-.7 
Ῥεγαῦο [6 οχ τῆδῆι Ὠεγ ἐΟΟΦΟΤΏΤΗ. 
γιά εἰ ἔζοςῃ. ΧΧΥΙΠΙ. 7. ΧΧΧ. 
11, ΧΧΧΙ. 12. -- Υγ015. ΕΠ αείοτ. 

Ἔπσεοι. ΧΥ 11. 10. ἐὰν γεννήσῃ υδὸν 
λοιμὸν ἐχχέονγα αὖμα, εἰ σαιογανεσ 
Β]1ὰπὶ δοείογαέμηε οαπἀθηϊεῖα εβη- 
δυΐϊποη. Ααυ}]6 1θὶ βαρεῖ ἁἀμκαργω- 
λὸν, ϑγησηδο Ἐπ ταραβάτην. )5η. 
ΧΙ, τᾷ, ΤἈροά. Ἐσθοι. ΨΊ]. 9Φ. ---. 
ΠΡ, Ῥεγγερῆο, ὑστερίίο. Αταοβ 

ΙΝ.2. Τερίεθε νἱάσπῖυν ΨΥ). --- 

ἣν υαπιδ. 2 Ῥάτ. ΧΙΠ. 7. ἄνδρις 

λωμοὶ, Υἱγὶ δοείοςίὶ. ΑἹ. Ζυά. ΙΧ. 4. 
Ὁ οδαοεϊοιϊυβ σχοβογροσιισ 
6896 σρηβοῦδὶ λιμοὺς, 7απεείδοοε. (Δε- 
μὸς δυΐοιαι οἴ λωμὸς βρὲ οοπίωῃ- 
ἀππίαγ, τί Ρχον. ΧΕΧ. 25. ΤἘβιεγά. 
11. δ4. εἰ Ευτρ. ΕἸθεῖγ. ν. 871.) 
ἴτησηο, δὶ δι}θπαδίομα ορὺδ οϑΐ, 
λιφοὺς, ἰσπμεα, Ἦ. 6. ἕπορεε. Ὑ|1Ὲ 
δὰ ἢ. 1, δεδιαγίεπροτρίυτα. ΟΟπέον 
1 Μεοο. Χ, 61. ΧΡ. 8.91. --- νῦν 
ὑπιργοῦτε. ἘΣ. Υ͂ΠΙ. 91. ϑαίάκε: 
λοιμοὶ, οἱ μὴ μόνον σφᾶς αὐτοὺς λυμαμό- 
μνοι, ἀλλὰ καὶ ἑτέροις τῆς λύμης μέτα» 
διδόντες. Οοπξ, ΒΙ1Ρ]. Βγε. (]. 1. 
Ρ. 284. 866.- 

ΛΔΟΙΜΟΣ ΓΓ ΝΟΜΑΙ, »εείδεης 
υἷο. νην, ἀενίάθο, εἰβιάο. ὅϑγτατα. 

Ῥρον. ΙΧ. 19. λοιμὸς γένῃ. 

"ΛΟΙΜΟΊΤΗΣ, ρεες, πῖνε φυοᾶ 
ἐπ ρεγπίοϊοδιωπ. ΟΧ Ὦεδο, 406 
ποο ἰπ ΒΙεἸ1| πθὸ ἴῃ ϑίθρδδηι ΤΒο- 
Β81Ὁ 18 τα, εχίας ἰῃ Ααάϊίαχ. 
Ἐπίδον. ΧΥΤ]. δ. τῇ τῶν ἀναξίως δυνασ- 
τευῶτων λωμότητι. Μυϊρσαῖυβ: εὺ- 
γι, μὲ ππαῖς ἀοηπαπίμν, ρεείε. 

ΔΟΙΠΟῚΣ, τεϊφμις. ἀαλο Ροε- 

ἐεγίογ. ἴε8. ΓΧ. 1. Ν. 1, - ὯΝ 

Φοοίως, Ὦ. 1. τεΐφωμε. Ὦδῃ. ΤΠ. φῇ. 
- ἢν Ῥαγυμΐ. δέετεια. ΧΙ. 16. 

ιάθ βυρτα 8. ν. χατγάλωατς. --- 
ἜΣν. 1 βαω. ΧΥ͂. 1ὅ. --- δ 

ἂ»" 



ς 

ΓΙ 

Δουτὴρ. 

9ο6. ΧΙΠΙ, 47. 1 Βερ. ΧΙ, 41. 
ΧΙ. 80. εἰ δἰθὲ βερίτα. -- π 

«ενεϊοίεηι, ἱ. 6. ἴοομδ υασπμδ, ἀγεά. 
ΑἹ, Ἐζεοδ. ΧΙ. 9. λωσά. ---- “ΣἢΣ 

Ῥασί. ΝΙΡΒ. ὁ “Π)". Εχοὰ. ΧΧΥΠΙΙ. 

10. ΧΧΙΧ. 84. Ἰανῖι. [1]. 8. -- 

ΝΒ, ἀπρεό. 1, ονΐς. ΧΧΠΠ. 29. 
τὸ λοντόν. ΘΘΏΒΌΣΩ ΘΧΡΓΘΒΒΟΓΙΩΪ. --- 
ἜΝ. 1 Ῥαν. ΧΙ. 8. σπερηκαίησε τὸ 

λονεὸν τῆς αύλεως, 80. μέρος, τε]]Ιαυδηι 
εἰνιία5 ματγίοιη 1 χα θεσνδθαῖ. 
ψιᾶς εἰ Νεδοῖα. ΧΙ. 90. οἵ ἙΟΠΣ 
Ι,. Βοβ. ΕἸ}}}05. ὅτ. Ρ. 110. ΑἹ. 168. 
ΧΥΊΤΙ]. 8. τὸ λομτὸν τῶν Σύρων, 86. μέ- 
βοός. -- Υ ). [ε8. ΧΤΥΨ. 17. τὸ 

δὲ λοισὸν (ὁεἱ!. μέρος) ἐσοΐησε εἰς ϑεὸν 
λυστὸν, ἐξ τεϊγμα αἰέεπι ρατίε ἔδοϊς 

τὰ δοι]ρίαα. 4 Μίδου. ΧΙ. 9. 
ὡς τὸ λοιπὸν, ἐπ ροείετμτῃᾳ. Ὑ1Δ6 αυο- 
486 Δἰ10] ὄχλος εἴ τυραννίς. 

ἈΟΥΤΗ͂Ρ, ἐκόσγιωπ, ρεϊυΐδ, υαό αἀ 
ἐσυαπάκπ. [, πιᾶγε. 2. Ῥατ. ΤΥ. 3. 

ΘΘΤΊΟ [οὶ ε8[ 66 ἴδοι: ἔι)80 ἱπ ἴδηι- 
Ρὶο ϑαϊοιιοθθο, χὰ ρϑῆυϑ ἰδοσὶ 
ΦΙΆΑΣ, Ο0]]. ν. ὅ. ...- Ὁ» ἕαῦγωηι 

σοίεπάμη:. Ἐχ. ΧΧΧ, 18. 298. [,ν. 
ΨΠ1|. 11. εἰ 1101. Α446 Ααυ]]. εἰ 
ΙΧΧ δος. ΑἸοχ. εἐ Οομρὶ. 1 ὅδῃι. 
11. 16. δ᾽ Μοπιῇ τείας δά ")Ἴ, 
αποὰ 1ΧΧ λέβητα τπὐδηρίυϊογυηξ, 
566, τοδὶ ρμοϊΐυ8 ρΡογάπογθ υἱἹάθιιΣ 
Δ “}}2. 

ΔΟΥΤΡΟἾΝ, ἑαναογνηι, ΝΥ 

ἴάετα. Οδηῖ. ΓΥ. 4. ΥἹ. δ. -- ὙΠῸ 

, Ζοξῖο. Αφὰ. Ῥε. ΓΙΧ, 8. ΟΥ̓Τ]. 9. 

Γ2 

(ουΐ, δὲν. ΧΧΧΊΙΨΝ. 27. Ερδοβ ΡΝ. 
46. Τῖε, ΠΙ. δ. εἰ ΖΞ δη. Υ. Η. 
ΧΙ] ς. 1, 

ΔΟΥΤΡΩῊΝ, δαΐίκεωηι, ἰοομα ἰαυαη. 

ἐς. ΓΘ Ργὸ ΓΛΎΤΟ, Ρἰαν. 
ζαίγέπα. Ἰῇς. οἱ 1 ΧΧ 4 Βερ. Χ. 
39. ΜΜαβδοτείϊιεε ἱπ τρδυρῖπθ ρο- 
ππΐξ ΤΉΝ ΧΟ, Θπογοηπιθηίογεπε Τὸ- 

ορρίασμία. Οαρρο]]ο ἴπ Οσῖϊ. 5. ρ. 
628. εοἄ. τερεπί. ἰερίβθα υἱάδηξιν 
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ΓΑΣΙΤΊΟ. 4518. ὙΓγγ οδὲ ἔσθαγε, 
εἴ ΠῚ ἰαύαογαηι, δαίπξιπι, νεὶ 

ἔογίβ λουτρὼν 69ὲ ἑἰαίγίπα, ἱπάδαμα 
ΟΥΆ ΥΟῸΧ [,δἴϊπα ἐσίγσίπα. ϑ6α σου- 
τὰ τλοηι δα ἢ. 1, Θομδυίδηβροσ- 
Βῖαδ, γϑγϑγη Ἰθο ΟΠ θη} 6686 λυτρῶνας, 
αἱ Ἰορίταν ἴῃ Οοα. ΑἸἹεχ. ϑυϊάαϑ: 
λυγρὼν, ὁ ἀφεδρών. ἩΕΥΟὮ. λύτρα, 
καϑάρματα. ὙΠ Σ βήενα νἱάϊοος 
ΤΩΙ ν᾿ ἀοίυν ΕἸΒΟΠΟτιΒ ἰπ ὨΪ88. ἀθ 
γιΕΐ6 Τιοσίοοσ. Ν. Τ᾿ Ρ. 699. υδὶ 
ἀοσυϊξ, αἰθείάοτο ἱηίον δὲ Ἰῦσοβ 
γδίεσθ ἰῃ βοσὶ ρίυγδ ἢυ}υ8 Ὠοταίπϊο, 
806 114, υἱ υἴτβαιο Βαροδῖ, 40. 5686 
[πραίαγ. [ΙᾺοοι5 οδηΐτη, ἴθ απθηΣ 
Θχοζοιηθηίδ αἰνοὶ ορεσυπίυν οἱ σοῦ» 8 
Βυασπηΐ, σοταπιοάα αἰεὶ ρμοΐοβὲ λουτρὼν 
ἃ λουτρίῳ, Ἦ. 6. δυοίοτα ΗδεγΟΝΙο, 
τῷ ῥυπαρῷ ὑδατι. ΟἸοδβδ. ἰῃ 140. 4 
Βορ. ἐπάταξαν (Περεὲ ἔταξανὴ αὐτὸν εἰς 
λούτρωμα (ΒΟΥ. λουγρῶνα «οἰ λυτρῶ- 
γα), εἰς ἀφεδρῶνα. 

ΔΟΥΏ, ἰαυο. τ τ Ηρ. πα- 

ἔαγε ζαιοίο. Ῥε. Ι. 6. οχ ἀδὰ νοοῖβ 
1}. ϑγγίδοβ. ὅϑγυηω. [ε85β. ΧΧΨΥ͂. 
11. - γπτν αυο. 3, ϑατα. ΧΙ]. 20. 

ἐλούσατο, Ἰαναθαῖ Β6θ. Ψίαο εἰ Ἐχοά, 
11. δ. 4, ὅδη. ΧΙ. 2. (δηῖ Υ. 13. 
“εριστεραὶ λελουμέναι ἦν γάλακει, οο- 
Ἰυρ6 ἰαοίο Ἰοῖρο, ἱ. 6. σδη αἰ ἀἰββίγηθο. 
Ἐσοοὶ. ΧΥΪ. 9. ἕλουσά σε ἐν ὕδατι, 
αν: [6 δαιιΔ." 

ΔΟΦΙΆ, οεγυῖς, αἀογεμνι, 8611: 
ον ποηέία ἀογδὲ, ἰϊ. συπεπέας, ργοπιῖ- 
πεηίΐα,. δίπι. ἡσν» ἔπρια. 208. 

ΧΥ. 3. 6. ΧΨΤΠ. 19. δεῖ. γ)χὺ 
το ϑίδρμοσῖοθ ΟἸΡυΠΙΣ μεαρὶ, δὰ δὶ» 
πνῆι εἦυ9 ἀεποϊδησυτα, δὰ ἰωνδο- 

ρα ΑΙᾺΡ. ον, υἱ [κκὲ. ἔπρνα 

ἐεϊϊειτὲς ἀλοῖϊταν Ῥγὸ φγοπιοπίογίο, 0Ὁ- 
βευνυδηί Οὐδίδκεσο ἱπ Οἴππο [2}. 
ΤΙ. ς. ΄; φΦ 

ΛΟΙΦΟΣ, ἐπιπινέεσ, οοἰξδ. ἘΣ Γ 

“μίσιδ, ρογοα. Οὐυἷπι. Ἐὰ. Ῥβαΐχη. 
ΕΧΤΡ. 11. ΨΜιάς αυοαυο πέτα 58. 
λόχος. 

ΔΟΧΑΓΙῸΣΣ, οὐλογέϊ ργαζερέμα, ἀμ 
ΒΡ 4 



Αογβω. 

« τεριόρεμ!, νεσπόρε αν, ὈΥΥΥΊΥ ΡΥ ΤΌ 

φγὶμοῖροε ἀστόπ, ϑγτοτο. ἃ ϑατο. 
ΤΡ. 2. λοχαγο. Οοπξ. ὅρδηβοσι. δὰ 
δυ]1Δη. Ρ. 986. 864. 
ΔΟΧΑΏ, ἐπείαδο», ἑπείαἰας οοἰΐοοο, 

ἑπείαϊς ρείο. ὅϑαρ. ΧΙ͂Ν. 24. λοχῶν 
ἀναιρεῖ, ἐπείάϊαπε οοοἰάϊξς. Τι6χ. (γ- 
τὴ ΜΆ. Βγεπι. λοχῶντες, ἐνεδρεύοντες, 
κρυπτόμενοι. 

ΛΔΟΧΚΥΌΜΑΙ, φταυϊάα δωπι, ρατα 
ὃ ἑμγίο. ΓΝ Ῥίυν. πισίγεξ ἐπ βτεβε 

ἰαοίοαίεε. ϑγτατα. οἱ 1ἃ,ἸἸΧ Ῥραῖπι. 
ἘΟΧΧΥΙΊΙ. 76. ἐξόαισϑεν τῶν λοχευομέ- 
"ον ἔλριβεν αὐτὸν, δι πίοχα μΡοαῖ ἰδοΐοῃ» 
466 δοοορὶξ ΠἸυτ. Ηθεγοῖ. λοχευο. 
μόνων, γενωμένων, ἢ γινώντων. ΑἹ, 
ει. ΧΧΧΙΠ. 18. σὰ αρόβατα καὶ 
αἱ βίέες λοχεύοντα, ονα8 οἵ νδοοϑ 

γίμπί. δι δ8: ὑονται, γιννῶσι. 
Ἡγει. λοχεύει, τίκτει, γνᾷ. Ααι. 

ο 1. ὅδια. ΥἹ]. 7. λοχενομένας, δὶ νἀ6 
Το] αυοβ {π||. 

ΔΛΟΙΧΟΣ, οοοτξθ, ἀρηιθη, ἔμγηια. 
πρπίρμίι, ἱς. ἑπειαΐνε. 7» ἑιγηαν 

Ἀ1. ὅθι. ΧΙΙ͂Χ. 19. λόχος. ϑγτητη. 
1 βαω. ΧΧΧ. 8. Αρυὰ Επυβονίυχῃ 
Οπριι. Ὠκρίυτη νοοθ Οεάνκα ρϑσρε- 

᾿ γαμι λόφον Ἰερίμιτ, (οτία Η]Θγοηγ- 
τυ8 ΟΙΔΏΒΙΪ ἰαίγομεμπ ομδβείη. 
ϑὄγππα, αὶ βδι. [11]. 92. Ιἄδτῃ «080. 

ὰ ΧΙΣ. 12. πο “ΘΓ εἐπηεοίο. Ἑά. 

Θυΐϊης. Ηοβ. Υ]Ι. 9. ὡς λόχος, ῬΤῸ 
55,2. ϑυχία ἐχρεσίαγε, 8. «οι ἐ- 

ἀπέ. Νίβὶ δυσῖος Βυΐὰθ νεσείομίβ 
γοοὶ Ηδργν. ποιίομοια ΠΟ ὶβ ἱστιοΐδιῃ 

- (πθυϊ, συδπὶ βεαυεμβ νΟχ ΣΡ 

ἁροίφρίαε, αἱ μοκίλλογο υἱάθθδξιν, ἰορῖς 
ἐρΓΈΔΑδδ ΓΝ,» ͵"αῤεννίδαε, οακδος 

οἱαίο. ζδεῖ. ΧΙ, 14. δυΐ ϑδινάσεα 
Ἰεσξίοποια βϑομέιβ οί, αὐτὶ ΧΧ 

ε(καὶ ἡ ἰσχύς σου) εΧρτοββεγιηΐ, υἱ 
δος Γ15» υἱπι υἱγογμηι, Ῥὸτ ἑαγηιαπι 

ΙΔ μγοίαι8. αἷξ, δὺξ οἴἴδχῃ, αυΐα 
βεαυΐμιν σολυχειρίᾳ, βἰπρ] εχ υγολα 18 

ἐχρτομῖί, Εοζθμβορ ἀπίοτη οτρηίΐθι 
5 οοη͵θοϊαγί βαρογθθάθσα ροϑσι- 
ΤΩ, εἰ γερὰ ὡς λόχος πολυχειρίας 
λῃσνρικῆς ὙετιΔηϊΟΓ : ἐεὲ ἑΉ δ ΟἿΣ πιαρ- 

,᾿ Βουλίυυη ἐπ ΟΠ] τδοθυχω 

Αύνορ. 

η4! ἰαίγοννης οαἰεῖνα. Ἰδοῦ. Ῥετρε- 

χος, ἔνεδρα, στρατηγικὸν τάγμα, τάξις, 
φάλαγξ, ἀκὺ τοῦ 
δρεύοντες κατακλίνουσιν ἑαυτοὺς, ὡς ἐεὶ 
λέχους. ἰ,οχίοομ νεῦϊβ: λόχος, “ὰ- 
μάεαξις, ἐμγηϊα., (ουξ, Θραμ:ριαῖυτα 
(1 συϊΐαμυτα ρ, 386, ρδη. 

ΔΥΓΜΟΣΣ, δίπρπίίμδ, εμἰμίαξμε, ἰᾳ- 
πηενέαίο, ἃ. λύζω, εἰπριρζεο. ΠΡ» 

υαοιϊαίο, ταρςοηγταϊοο: ἐπὶ σεο σωὲ 
αὐ ναοϊ]απάμωηι ἠδὲ Πμ, ὁ πέρας 
δα. Ααι. δῶ ἢ 1 δα. ΧΧΥ. 
81. γυϊρ. ὧκ δὶμ . β50δο]. ἴΌὲ 
ἀε ἢδς νοῦε : ̓Ακύλας λνγμὸς ἐξύόδωπεν, 5 
αἰνίτεηετα, δὲ τὰς τοῦ συνειδότος ἀκίδας - 
65 νεῦρα ἀσδυυλία βυης εχ ΤΒθο- 
ογεῖΐ Ουεί. 569. ῃ: 805. αυἱ (ὁ- 

ΤΩΘΏ γυγμὸς μαροῖ, ῃχο αυο ἴῃ Ὀοά. 
Βερς. Οοἰβ᾽ίη. οἱ δραὰ υοοορίατα 
Ῥ- 81. εα. Μευΐβ. ἸοριτυΣ λυγμὸς, 
εἰπρυΐδις, θδεη δ᾽ στβοιϊίοπετα νο- 
οἷβ ΠῚ Ἰἰεχίοα νυϊφατία ἱρπιασαηῖ. 

ϑυσρίοεοσι εὔδηι αἰ αυΐβ γμοοϑοὶ, Πυὰ 
λυγμὸς οτἴαχα 6886 εχ βὲδελυγμὸς; 
ΩῊ τῆν οὖν ἀτειαβο Ηφωγοὶ. 
λυγμὸς, ὀλολυγμὺς, ϑρῆνος, ἀνανυγμός- 
δ 188: λυγμὸς, ἐλολυγμός. Τ᾿ χίοοι 
Ογη}}} ΜΆ. Βγεῖν. λυγμόσαι (Ἰοφεη- 
ἄυτα νυἱάδέυν λυγμὸς), τὸ ἐαὶ τοῦ 3ρή- 
γου ος. ᾿᾿ 

ΛΥΘΡΏΔΗΣ, ογμοηίωξ, ΡεϊυεΥς ῬΕΥ- 
"πἰσέμϑ. ὅαρ. ΧΙ, 7. Ἐρικη δας τω, 
ΒΟΏΡῚ 6 ὈΌΪνΟΓῈ Ροττηϊχῖο. ἘπῚ ἃ 
λύδρον, αυοα ἱπίος δία δρυὰ Ηξσα. 
ΘΧΡΟΏΣΓΙΣ τὸ ἀσὸ φόνον καὶ τὸ ἐξ αἴμα- 
τος καὶ πόνος μόλυσμα, Οοηΐεν ϑραεε- 

. δ88. 
ϑαρίεπείε }. 1]. 411] Ἰοστιπὶ ψι λυ- 
φρώδωι, ἐπε τεσεηβέογίο, ἀσδτα 
Ἰοσοποπι ΟἸδγιτβ οχρὶϊοδνι. 

ΛΥΈΟΣ, ἐμριιδ. 1, κμγφεισ. Ῥζου. 

ΧΧΨΙΠΙΙ. 1. Ἐσκέδοδε 18 (γαδδῦ:- 
Ἰοσυπί, ᾳαυοὰ δὲ ποπίομξίαση τὐμὲϊ 
ἡμίεγοβϑεϊ, 8016 ὨγδΑ 9. ἰἸσρυ ἀἰρο- 
τείατ, ΨΊΔ6 βυμτα 8. ἄρχεος, Ἐὶχ 86ῃ- 
(επί 216ορετγὶ δα ἢ, 1. μγοπυῃθα- 
βαῃΐ 1) δ, αὐἱ Ατὰρ. ἄκρες δβῖ. -- 
δ)» μρι3. εν. ΧΕΙΧ. 37. ἴες. 

ΧΙ. 6. Ηδρ. Ἐ. 8. ϑορᾷ. ΠῚ]. 4. 

λέχφυφ. Οἱ γὰφ ἔνε- ἢ 



᾿ Ἀρμαΐίιμαι. 
.«Φ« ΑΥ̓ΜΑΙΜΟΜΑΙΣ ἀεναδο, μεγώο, 

ποοθο, ευετίο, ῬεγυεΤίο. Ῥῃν- δυάοσμο, 

6:. 1.1, 43. υνὶ σῦτα Ὁὴ ἤθτῃ 6880 

Ῥαϊαγαπί. ϑγτίβ 9... ρνέγίς εἰ 

7, αριε εεῖ. -- ΣΙ ΗΙΡΒ. Γ δὺν 

ἐγρίο. Ῥτον. ΧΙΣ, 19. δου. ρά, (π:Ρ}, 
Ὁὲ χαϊαυλ ᾿ἰυτι λωμεύηται Βαροπί, 

. ΨΙΔο κυργζὰ 8. ν᾿ λωμούομαι, .---- Δ» 
Ῥέρπεγο,λε. ρεγάο. Ῥτογν. ΧΧΥΤ]. 18. 
τὰ ἀλλότρια λυμαίνεται, αἰϊευα Ῥετάξ. 

δ γιὰ Β. 1. Ψδεζετγυχα, --- 557 

Οὐ) δ. Ῥεβμοὶ. εη. ΥἹ. 22. (λόονν»ς) 
οὖκ ἡναττό μοι, ἸΘΟΠ6Β ΤΟ πορμέ- 
γεκέ ἱ. ἄσφασι ἴπα 6}.}»" ῬΙΝ. “ιΠἀ0. 

Ῥρ. ,ΧΧΙΧ. 14. ἐλυμήνωτο αὑτὴν ὗς 
ἐχ δρυμοῦ, ἀευασίανϊέ ἃ ΔΡΟΣ 58}]- 
νεεϊδ. [ἃ ΟΔ1}1π.. Ἡ]. ἴῃ ίδη. νυ. 
156. σύες ἔργα, σίες φυτὰ λυμαίνονται. 
νίάο φυοαυς ΑἸΡετεὶ Οὔ ββ. δὰ Αςῖ. 
ΝΙΠ. 8. ῃ. 2935. εἴ Ρεσίς. Οσῖξ. Ρ. 

᾽ 8. Ηργεξ. ἐλυμήνατο ὅς ἱχ δρυμοῦ, 
πατίφαγε χαδος ἐξ ὕλης. Αρυὰ ϑ8υϊ- 
ἄλτα ἐλυμήνατο ΧΡ]! δε ἔβλαψεν. 
ΡΒ 2 7), ΡΙΉ, ρεγυετίο. Ἐχ. ΧΧΤΙ]. 

8. λυμαύενα, ῥήματα δίχαια, ρόγυεν.- 
ἕμπί σδυδβδβ Ἰυδῖλβ. γον. ΧΙΧ, .-- 
ψ:ν οομῳηιῶδῖο, ὁ Ῥαν, ΧΥΪ. 10. 

ἤνασο ᾿Ασὰ ἐν τῷ λαῷ. ϑυραυ- 
ἀειιυτα νἱἀεῦιν φιὰς, ρονάεδαὶ νεὶ 
ορρτὶμιεδαέ ΑΞ αἰἰασοα ἴῃ Ῥαρυΐο. 

ἀ “--- ΓΦ: αὐτο. Ῥχον. ΧΧ, 1. κἂς δὲ 

ἃ λυμαινόμενος δε... ΑἸά εε Οσιρὶ. 
φιμνὶς, φκὶ δε ςογγμπρὶ, Ἀ. 6. ἃ γϑοία 

φὶα αδάμρὺ ραΐων. Ὑιὰθ δὰ Ἀ. ]. 
““]«ερεν. Εδίήδιῃ νοχ, αυδηι Ὑ δ]οῖς- 
Ἂπδυῖυδ δὲ Επτρ. ῬΒόθη, Ρ. 14]. 
δοῃΐε αἰδιϊηχῖς ἰῃ συμμαυνόμεγος, ἴῃ 
Ἡχαρὶϊα αποαας Ἱρυΐαν ἔπος. [π|. 

Ῥτον. ΧΧΤΙ, 8. ΧΧΥ͂. 47. [ὁ9. 
« ΧΡ. 1. 38. οἱ αἰϊθὶ. -α ἈΚΡῚ ΡΒ. 

αδοωκίκανάμηε τοὐάο. Ἐποοῖ. ΧΥῚ. 
44. νὰ αἰ δι. ΧΧΥΠΠ. 26, Ηδε. 
λυμαλοαῆφω, καϑαύων, φλούροιν. Ἰάοτα : 
λυμφῴνετι., διαφϑείροτῳι. (ααΐ, 1,οχῖο. 
Ν. Τ. 5.8. ν. 

ΑΥΜΔΙΝΟΜΕΝΟΣ 'ἙΔΥΤΟΝ, 

393 λυα έω. 

οὗν» ρβεν δον. Ῥτον. ἈΨΠΠ. 9. 
σοῦ λυμαινομόνου ἑαυνὸν, ς7κ2, φμὲ υὐαιε 
δύαπι ρὈτροίμπάσέ ας ρτοάϊσαί. (ουηΐ. 
ΧΙ. 7. 

ἘΛΥΜΕΩΝ, ρεγάδίον, υαξέφέον, 
υἱοϊαίοτ. 4. ΜαδοςλΌ. ΧΥ ΤΙ]. 8. βοδοὶ. 
ϑορδβοοῖ. ΑἾδς. ν. δ78. λυμεὼν, ὁ 
βλακτικός. ϑυΐάδε: λυμφὼν, ὁ φϑορεύς. 
Αἀᾶε Τϑοάον. Κδ:.. Τ. ΤΥ η. 20]. 
φἂ. Βίροπε. λυμρὼν καὶ «γοδότης τῆς 
Ἑλλάδος. 

ΔΥΠΕΏ, ἀοΐίογα αὐδεῖο, οοπίνἑείο, 
αὐ ἐπάλρι Ῥτούοοο, εἰ λυσίς.- 
βμα:, ἐγατι ΡΥΟΌΟΟΟΥ, ἐμαί ρηΟΥ. 

χατὰ χιφαλῆς, εἴ 1, Βος. ΕἸ]Δρ64. 
αν. Ρ. 92. --- ΟΝ ΟἸδϊά, ἀἐερίδοες. 

ων. ΥἹ. 14. .--α γγ1, ἰαπρείάερ. 
ΤΆΓρ. 1. 38, -- ΠῸ ΗΙΡΗ. ἃ 

ΜῈ). απλείαγε Ταρῖο. 1ηἢ. ΧΧΧΙ. 

39. ᾿άβετο αυϊάστα, μος ἰδισθῃ ταδὶς 
ποδα ΒρΏσυτη {Υηρι]οσυηῖ. Νδτα 
Ὁστωνα Ηςρσ. απίπιαπι αἰϊομ)ες 
ἐῆαγε ἴοετε τηθῖαρβογῖοσθ ποίδς 

αἴΐψμεπι 7γεδίγαγο. Ἐτυπιταῖὶο 
ΚΙΝΣ δαΐοτῃ ἰτἸβίθμι γε αϊξ. ---- ΤΑ ΓῚ, 

ὃ» 

γα αροοπάρον. σε. ΓΝ. ἅ. ἐλύσησε, 
τὸν Καΐν λέων, οὐ πιλρθδτα ἐπάϊαπα- 
ἑδοπεης ορηουόδαί (δίουτα. ΝοἤοΣι. 
ν. 6. δλυκήϑην σφόδρα, ν8]4 6 ἱπά!ᾳ- 
παδαν. Μά εἱ ζοη. ΤΥ. δ. 10. -.--. 
ιν δηρόν. Ααα. 1 ὅδ. ΧΥΧΧ, 6. 

ἐλυπσῆϑη. -- ἵν πιαΐμηι εφί, ἀἰφρίϊοεί. 

θευς, ΧΥ͂, 10. ὅοη. ΙΝ΄ 1. 3 ΝΜ, 
ἀοίον. ὅσον. ΧΨ, 18. οἱ λυσοῦντής μα, 
τὴς ἀἰοίονε ἰομ2θε. --- Ἴη»» 005.- 

ἀοῖεο. 166. 1,1. 10. τίς λνκηθήσεταί σο ; 
αυΐβ οσπδοΐεδὲέ ἘΌῚ Ὁ ---- νυ. ἄδῃ. 

τι 

ΧΙΝ. δ. 4 ϑαπι. ΧΙΧ, 2. Τμοοὰ. 
1 ὅδιι. ΧΧ, 35. .-- ΕΝ» ἔγα ε6ν- 

σέο. 1 δια. ἘΧΤΙΧ, 4. 95 Ἐερ. ΧΗ͂Ι. 



α 10. Ἑοϊδ. 1. 18. 166. ΨΠΠ,. 41. --- 
7)» οοπέγεπιδοο. ἴε8. ΧΧΧΤΙ. 11. 

Ἐσεοῖ. ΧΥῚ. 42. .-- Ἴη“ »ίαηρο. 

Ῥρ ΤΙΝ. 2. Τοῦ. ΧΙΠ]. 18. λυκιῖ» 
3α.,, αὐ δεγίωιπ ραπῆεπέαπι αὐάμοὲ 
46 μαξ. 
ΛΥΠΗ, ἀοίον, ἐγ δίξία. γγχ5. Ααυ. 

ει. ΧΙΙΧ, 3. θεῖ. ΧΧΥΙ. 14. 
80. ἿΝ ΠΟοῊ βοΐυτα ποὔοπεσα γοδογίδ, 

ὃ χρᾷ οἴίδπι ἀοίογὶ οἱ ἱμοίωμδ Ὠαρεί. ---- 
Ἵ, ἰαπριϊάμπι. ἴ68. 1. ὅ. --- Ἵν 

ἀοίον, τπανον. ὅσοι. ΧῚ,1]1. 88. Αἄκυ. 
ΤΒοοά. 7ετ. ΧΧΧΙ. 18. Αφυ. ὕεπ. 
ΧΙΙΨ. 51. .-- ΓΝ ΓΤ, πνἑ- 

»ἴοο τοδαγ, [68. ΧΙ, 329. λύπην. 
Ψιδοπυῦ τ, οἴ 1580 Π2 Ἰοοῦ 

ΓΌΝΥ ἸορΊ886 πον τ’ ΠΏΣ: 

ἴε8. 1. 11. - δῸγ» ἰαδογ, ἴξ. πιοῖεε- 

ἰα. Ιπο. ὅδη. ΧΙ]. 51. --ὸ νν- 

α Ο΄εμεθ. Π1. 16. Ῥγόνεῖρ. Χ. 98. --- 
ἼΡΈΣΣ αεῃ. 1]. 16. 17. Υ. 99. --- 

ΓΑν" Ῥσον. Χ. 1]. ΧΥΝ. 14. -- 

συν ἔπι. ἐσ υὲν πιαΐα, αοπ, ΧΙΑΙ͂Ρ. 
29. οι. Ι΄. 1. --α ΠΣ. Ῥτον. Χ, 

1. δὲν. ΧΙΝ. 1. λύπη ἁμαρτίας. 8ὶ 
Ἰοοῖῖο 84ὴ8 οδβί, γογίθηαυση ἐγεδέδέέα 
οὗ ρεοσαξωηι, βεὰ ῥγεΐδγθπμαδ σα ει 
6886 νἱἀδέιῦ Ἰοοῖο πλήθει, αιδῦ 
Βαρεοῖ οἂ. σουρὶ. Ηεθγο οι. λύση, σύ- 

ἁ νος, ὕβρις, φϑορὰ, ἀπώλωα, βλάβη. - 

ΟΙΣ ἘΝ ΔΥΤΑΙΣ, 86. ὌΝΤΕΣ, 

φιὲ ἐπ ἀοίογέδεα δεπὶ. ἘΝ, ὰς Ῥατί. 

Ῥίυτ. ρεγοιηίος. Ῥτον. ΧΧΧΊ. 6. 
ΔΥἊΠΗ ΠΡΟΣΜΙΓΝΥΤΑΙ, αἀοίογ 

αὐἀπιϊδοείμτ. Ἃ “4, ἀοίογε αὐλοϊέωτ 

οὐΥ. Ῥτον. ΧΙ͂Ψ. 18. ἐν εὐφροσύνως οὗ 
ᾳροσμέγνυται λύπη, Ὁ] Πα οὗ οχ- 
ῬΡυμροπάιππι, εϑῖ, αυοά περ οχ 
βεηϊοπίίδ «8ομοσὶ δὰ ἢ. ]. δγαΐ τπο- 

6 νυχιὶ βἰρηυμι Ο, πορο υχχ. 

ΛΥΠΗΡΟῚΣ, ἀοίονίβοια, πιοϊοείεις, 
᾿ἐγἐδίῖδ, απιαγμίοπέμδ, ἀοεγδι8. ΣΤ 

(ὑσο "5 ,), απιαγεμάο. Ῥτον. ΧΙ. 

10. λυπηρὰ ψυχὴ αὑτοῦ, (εἰδιῖδ διΐμια 

994 -Αὐσιτέλεια. 

οἷυ5. -- ΠΝ5) ψΈσθα]ο ἔσοηι. αέγέξα. 

Ῥτον. ΧΥ͂ΠΙΙ. 98. ἀνδρὸς δὲ λυπηροῦ 
ξηραΐνεται ὀστᾶ, υἱτὶ δαΐδτι ἰτϑζία 
ἐσχασοδουηΐ οὐδε. Ηθογοῖ. λυπηρὸς, 
ἄϑυμος. ---: ὝΠΟ» πιογδιάμὲ λαῤέξως 

διηι. ἴπο. 905. ΚΙ. 45. θὲ λυπηρὸς Κ 
ΠΟΙ ἴδσαι ἐγίδίδης, αὐξ ἐτέξέοτς γοάάθη.- 
ἔεπι, ἀθδτα οἵεπαεπίεηι, αὐ γα εἰ 
ἐπαϊσηπαδίοπεπι ὑγουοοαπίεηι ποῖαι. ὃς. 

8 οϑὲ οδίγεροίαυϊέ, αἀεαδοογαοέί. 

ΡΩΝ 
Ψυϊργαίυϑ, φμαγε ἀείναχὶ εἰ ἢ Τιορῖς 
ἜΣ τ τ, ἀοίογ. Ῥτον. ΧΝ. 

1. λόγος δὲ λυπηρὸς ἐγείρει ὀργὰς, ογαΐο 
Ἠιοϊοδία 8. δεγηιο ἀπιαγμίρηίως οχοῖϊδῖ 
ἔγαϑ. Ααυ, ΒΑΡ6ὲ σχληρός.--τοιγτυ πιαΐως. 

Α]. Ῥγον. ΧΧΥΪ. 28. ϑδρ. 1]. 1. 
ὀλήγος ἐστὶ χαὶ λυπηρὸς ὁ βίος ἡμῶν, 
Ὄγαν!8 οδὲ οἵ αοεγδα νὰ] πιοίδεία Υἱῖα 
ποδβίγα. ΗἩρδγοδ. λυπηρὰν, λυπρὰν, 
μοχϑηράν. 1,5χ. ΟΥγ1}} ΜΆ. Βγειι. 
λυπρὰν, λυσηρὰν, μοχϑηρὰν, αἰκρᾶν. 

ΔΥΠΗΡΟΝ ἜΣΤΙ, αοετόμη, εεί. 
ΠῚ ἐτατάεο γα. ἀεη. ΧΧΧΙΨ. 

7. λυπηρὸν ἦν αὑτοῖς σφόδρα, ψ4 16 1118 
αοογδιρη ἐγαί. 
ΛΥ͂ῬΑ, ἰψγα. “.)) οὐλατα. ϑγταπα, ἃ 

1 Ῥαυ. ΧΧΥ͂. 8. Ῥεβίωα. υΥΧΧ. 8. 
ΟΧΧΧΥ͂Ι. 6. Αφυ. Ρε. Ο]. 8. Ηα-. 

λύρα, κάρα. 
ΔΥΣΙΣ, 4οἰκάῖο, ἐπίεγρυείαϊίο. 

“Γρ ΠΡ» σρεγίϊο οατοετίς. ϑγτατα. 

[ε6. 1,Χ]. 1. λύσις, δοϊμέλο υἱποιῖο- 
'σπε. τας ὝΖ) ἢ)» ἱπέεγρνυείαδιο. (οβδεὶ. 

ΨΙ]1. 80. τίς οἶδε λύσιν ῥήματος ; αυἱ8 
πονὶϊ ἐπέεγργείαἰἑοπεης νευδὶ ὃ ἢ. 6. 
αιι 5 Βοο ᾿πίοσργεῖαυὶ μον Ῥχεω- 
(εγοα ἰορίτυΣ σον. ἴ. 8. υδὲ λύσως 
᾿ανιγμάτων χὰ ΑἸὰ, εἰ Οομρ!. νἱά6- 
[ῸΓΣ Θ686 ρἴσθδα 8119 ἱπίογΓοῦδ δὰ 
ΓΦ τ΄ 6. ρεγιίπθηβ. ὅδρ. 11. 

9. λύσεις αἰνιγμάτων, δοίμέοπες εὐτΐρ- 
τηϑδίιη. ὅ8:.5 οἱ δαλύειν αὐόγματα 
ΡΙῸ δοΐναγε απὲρνπαία ὁσουττὶς δρυά 

- Ραϊαρβαΐιπι οαρ. ἼΙ1. Οοπέεσ οἱ 
ἐαίλυσις, εἰ ἐπιλύω ϑΌΡΓΑ. 

ΛΥΣΙΤΕ ΛΕΙ͂Α, εἰδέαϑ. 2. Μλος. 



-ς.......«“ΠΞΠΣπ 
--- 

--ὐὐτῦο 

“«- «“.. 

Αυσιτελέω. 995 9 Δυτρόω. 

« 11. 98. υδὲ ἔλτηαιι, ααΐα ἀδ οοηνίνίο ματα, λυτήρια καὶ κάντα τὰ διδόμονα 
ΒΕΥΊΠΟ Θδῖ, λυσισήλεια ΠΟΏ ἴδπε τδέξ- “εἰς ἀνάκλησιν (Μαγίίη, ]. ἀνάκτησιν) ἀν- 
ἐαέεηε αυδτα Ῥοίίτι9 ἀέαταίεης εἰσηῖ- ϑρώπων. Ἐπυσοιίδῖν8 δὰ Π, Α΄: ἐκὶ " 
ἤσαγε νἱάεζας, υἱ εἰς ἱ, ᾳ. ν. 38. αἰχμαλώτων ἐξωνήσεως οἰκεθὸν τὸ λύεσθαι, 
ψυχαγωγία, αὮῷὸὟ Ἶδπὶ ὅγσιιθ ὕεπε ὅϑεν καὶ λύτρα τὰ δῶρα λέγονται τὰ εἷς 
Ἔσχρίϊοανις. [μεχ. Ουι}}} ΜΆ. Βτθῖβ. τοῦτο διδόμενα. ᾿ 

ἈΦΩΤΈΛΙ αἰέν πῆ ΔΥΤΡΟΏ, γεάϊπιο, ἰΐδενο. "Ῥ:» 
ΔΥΣΙΤΕΛΕΏ, κπϑ σεπὶ, ργοδιηι. . ᾿ με 

20. ΠΙ. 6. λυσιτελεῖ μοι (ες. μᾶλλον) πέμπιοφοο, ἴδομ!, ΤΠ. 4. ἐλυτρώδην 
ὑποϑανιν ἢ ζῇν, ταοτὶ πὶ .2 σαν τ : Τεοῦο ἐπ φϑόι νἱτίοβα, 

δ- ςοπμοΐέ, απᾶτα γίνοτα. 5ὶν, ΧΧΤΙΧ, ὑτ Ὀγίδβθα εχ ἐγυλώϑησαν, αὐᾶτα 
14. λυσιτελήσει σοι, μᾶλλον, ἢ τὸ χρυσίον ἰχαὶ τὶ Βαρθηΐ. Εοχίδϑβα οἰΐασα 

: ἀπῆρος αὐνεύέ, χβυσίον, βου ρθογυπῖ ἐλύϑησαν, δα, αιοᾶ δ8- 
τηΔ ΡΒ οομίμοεέ ἘΡῚ, χυᾶτα δυσυπ). }.ἢςς χηασία τἱδοδξ. ἐλυϑρώϑησαν οἱ. 
Ἠξεεγοξ. λυσιτελεῖ, συμφέρει, ἐπωφελεῖ ἢ ΠΡ ῬΙΒΕΣ ν ς ἢ Ξ 
Ἐπὶ 4 λύεν τύλη, δοίσεγο ἐγὶδιέερ, σε ΕΗ ἐρρά κὰ ὃ ὑίρε ἐπ - 
Βος Θδηΐπι αυὶ ἔδείς, αἴοσὶ 1} αΐϑτα ᾿ Ἐν "Ὁ ἐλ δα λ ἢ 
ΑἸ1|6. ιά6 ΑἸἹΡοσεὶ δὰ 1μις. ΧΥΤΠ. ὙὉ᾽ π΄ 5583 “χοῦ, ὙΠ, Ὁ. Λυτρῶς 
3. Ῥ. 197. συμοι ὑμᾶς ἐν βραιχίον ὑψηλῷ, ἥδεγαδο 

ΛΥΣΙΤΕΛΗῚΣ, εὐ. ϑῖσαο. Ὸβ Ῥσδοῦῖο οχοοῖδο. [δὲ]ά. ΧΥ͂. 13. 

ΧΧΨΊΤΙΙ. 38. 1,εχ. Οὐ ΜΆ. [δν. ΧΧΥΊΙ. 38. οὗ λυτρωδήσιται, - 
ς Βτετα, λυώτελὲς, καλὸν, ὠφόλεμον, συμ- ὩΘῺ τεάιπιείετ. ΕΠ δἰτοὶ ββορίυ8. ---- 

φίρον. Ἐν» δετυίοεπε ̓ ἔαπφο. Ἐχοα. ΧΙΠ. 

ΔΥΎΤΡΟΝ, γεάεηιοηΐς ρῥγείδωπι. 13. ὉΔῚ ῥ᾿γὸ λυτρώσῃ Βοηπῆγετί8 ἴῃ 
ἀρμαίϊο. ΟΧΧΥ. ο«, ὕὐοιμγρηῖ. δὰ Β. ]. Ἰερομάνιτμ 6886 

ψν; δ ἢ ΤΕΣ ΤΕΥ τ βυθρίοαῖαΣ λυϑρώσῃ, ογμεπέαδίξ, δαπμ- 
51. - "Ἔρ9. ΟΧΧ δε. Ηθχαρὶα σπίηδηι σἰμς Παιάεε. Ψαϊραῖαε : ἑπ- 
Νύπι. Π]. 61. ϑοὰ [δὲ λύτρον ταῖῃϊ ἰεγγίοῖεε. ---- Γγγ0. Εχοά, Χ]Π]. 15. 
Ῥοξίπε τείευεπάπσα υἱάθίυν δὰ ἰοίλπι 1 ογίς, ΧΙΧ, 40. ΧΧΥΤΙ. 99. εἰ αἱΐ- 
ἔοεναῦϊατα ΤΩ ἼΒ ΕΠ. ἀγβεπέμπε γ βρερίμδ. --- [6}}) ΡΙΆ. ευσάεγε, γα- 
σειλεπιξοπεπε.--- ἡ εγθ. Νυω. ΧΧΧΨ. οἷο. Ῥβδῖπι, ΧΧΧΙ. 9. --- ΓΒ ΡΙΉ. 

81. οὐ λήψεσδε λύτρα περ) ψυχῆς, ποι ἀρισρρο, επροῖϊο ἀε ἴοοο γωάϊοϊί, ϑόρβ, 
4 δοῦρε 5 οὖν ἠπο λύτρον ἀθρὲς Π|.16. Νοι ἰοῦ Ἰερεσυης ΟΧΧ, 
ΔΏΙΤΩΒ. Υ. . ὅ. ,. δ." ᾿ ᾿ : ἰδηῖ 

ψυχῆς ὁ ἴδιος «λοῦτος, Ἐέτα ει Τ6- ΤΕ ἼΔΙΝ ΤΡ ΤΙΝ ἀπόνως ᾿ 
ἀουποπΐβ δηΐμηρο νἱτὶ ρσοργίε ἀἰνί- ᾿νΊοετα γ7}}) εἴ Γ7Ὶ ἢ), ὃ )υαϊοανῖς 
τ. Ααῃ. ὅϑγτηπι. Τποοά. [δὲ Β6-ὀ Οδρρο!]υδ Οεῖ. 5. Ρ. 63ὅ., ερα ββῃ- 
μετ ἐξίλασμα. ἴπᾷάδ ῥγοοὺὶ ἀυδῖίο δυτ δοααιὶ διιπΐ : ἴδηι σε ιδ λοείεε ὦ 
1,εχ. γε]! ΜΒ. Βγϑι. λύτρον, ἐξί-. ἐαρεϊμπίωτν, 16 ἀδεγαίμτ αὖ λοείίδια. 
λασμα. -α ὝΥΙ, Ῥγείδειπι. [ε8. --- ΠῚ» ἀρεγίο. Ῥβαΐτα. ΟΧΙ.111. 

ΧΙ͂. 18. --- ΓΞ : ΓΒ: ἰῃηῆη. 11. -- ΡΞ)» γύπιρο, ἴτ. ογέρίο, 6 Χ 

Καὶ εἰ Ηορβ. τεαϊπιενο. ἦεν. ΧΙΧ. τδὰ νετθὶ ἴῃ 1, ὅγε. εἰ Οβαϊ. ὅ:6- 
« 20. Νυμι. ΧΥ͂ΙΠ]. 15. -τ ».ἽΒ Ῥασῖ. ἀσπῆδ οὗνο. βαϊη. Υ]1. 94. 
Ῥῃ. τ -- Νω. ΠΙ. 46. 48. ΧΧΧΥ. 24. ΤΏγχοη. Υ{[. 8. --ΡῈ9 

δ1. -- ᾿ 15: Εχοά, ΧΧ]. 80. Ομαϊά. ἤδη. [Ν. 34. .--- "2. 

ΟἸοεε. ἰπ Οοἰδε. λύτρα, τὰ ὑπὸρ αἰχ- Α4υ. Ῥπαΐτα, 1,.ΧΧ1Π|. 4. αθὶ Ῥτὺ 
μαλώτων χρήματα. 1,εχ. Ογτῖ}ϊ ΜΆ, ἐλυτρώσω Ἔχ δᾶ βεῃ θη ΓΘΡΟΠΘΏ» 
Βτοπι, λύτρα, δῶρα ἐσ ἐλουϑερίῳ αἦχ- ἄυτὰ οεἰξ ἐκτήσω, υξ δάοο Ἀ. 1. {τ81η8- 
μαλώτων γιόμενα, ἧτοι διδόμενα. ΗἨφεβ. Ῥοβίκτίο νοουπι ἰοευχι μαρυεσίς. Ψ1Δ6 
λύτρον, τίμημα. Ἰάετα: λύτρα, καϑάρ- ΒΌΙΓΑ 5. χγάομοι. Ἐδάοτα ᾿Ἰες ποτα 

ἃ» 



»ἀρφατοσαν ΩΓ 

--Ξ 

᾿Πδυνρό. Ν 

α ἀἰνοξοϊϊλε ἰσςυῖα αυοχιο μαρεὶ Ἐκ. 
ΧΥΨ, 16. πρὶ ᾿ἰφοῦο ἐλυνρώσω, αὐ 

᾿ Θδὶ οοά. ΑἸεχ., οομίπες πιθγατα 
Ἔχρἰϊἰοδιοσιβηῃ νοσῖβ ἐχεήσω, ἀπε 
ἣν }. νεχίαπα οηὲ τ σορμέυε, 
Νδῖὰ ᾿ἰραγαύομθ 6 Ἴαρεν, δῖε Βα- 
Ῥυϊοηΐοςα δοαυϊδίνεσαί β'8ϊ αυδβὶ 
Ἰδεὺδ ρορυΐυπα «“]Δαίουχα. --- 5) 

ῬΙΒ, επίοἶο. Ῥεαῖτα. 16βὕ111.1. Ἐ2- 
υανε ὑπ δε ἢ, 1. ποίδξ ἐμέμης ργα- 

ὃ δίαγε, ἰιδέγαγα. --- ηγ, Τεάρο. ἴῃς. 
1δν. ΧΧΥΊΠΙ. τκὰ ἤσετω. 861. 
γηο ἰδὲ οδί ἀφ ληῖ6 δὰ γϑιν- 
ἀϊώοχειῃ. Ηθὲγ τάμα. ἐξ αἰχ- 
μαλωσίας ἀνδρώασων ( ΠΝ ἄνδρωπτο 
λυτγρούμωνον, 

ΔΥΎΤΡΩΝ, ἰοοσιδ, ἐπ χμέθι ἐχοτε. 
"πεπίας αἷνὶ ερεγινέωγ εἰ οομμειπί, 
πε βίῃ ΝΠ, ἰαίγἷπι, (ταῦ. 

ἢ 4 εχ. Χ. 27. 5εε. Ψαῖ. 
ε ὩΡΙ 4}1} 1|Ὸσ] λουγρὼν Βαροπέ, αυοά 
γε δυρτα. ὅὃϊς εἴ δρυᾷ ϑυΐϊάδτα 

ΟΜ, ἀσόσατον εδΐ νίμ, βθὰ ν. ἀφ᾽ 
ἑδρὼν Ἰεφίτατ λοὺ ῬΙμιαγοσίῃυβ 6 
ϑυϊάᾳ: λυγρὼν, ὁ ἀρεδρώ ν. ιςῖυ 
ἐρεῖν, πφχύ ας ἐγδαῤτον 6. δυίάα ἰηπ- 

εἷς ἀφεδρῶνα, ἀποκρίσεσι. [1 α' ἀΠΌΚΧΑ 
ΔΥΎΤΡΩΣΙΣ, γεάεπιῖο. ὥῦνν 

γεαίμε, οὐρα ἀείεπημενάο οοηίγαρία, 

ἃ ἱξ,., υὐν Αταῦ. κ'""» “ποία, ρἱαδιΐιην, 

ἐμῆι ὕΓῸ γεαΐίμ. ἴπο. ἴ,δυ. 
ν. 18. αδὶ λύσρωσις εβῖ ραπα, π- 

Ὗ 

-- ΤῸ} τοαἰμτῆρο. Ψψυά, 1.15. Β[6- 

1105 Ττοτχαχηΐαχα βθουξιια Ρυΐαῖ, 608 
ΤῸ ὰ Ἰερίεβε, 4166 οοπ)ϑοίσεα Θ0 

ῬΔΔ τοῖα γοσὶ δρερίθηη Ἀαροί, 
᾿4 Θετίι Θϑὲ, οἵθσιθβ Βασι Β4:6 00 Ἂΐ 

4οα εοὐά. εὐτἷὐ ἸΤδβοοδοξεῖο, ΔΑτι- 
Φυρίίπο εἰ Ῥρρορμέο νορρῖῃ λύτριεν 
ζμοτί, Ορηΐ αμοαὰθ 1. Βα, Ῥχρίος. 
ἀῃ ΟΧΧ Ια, δα Ὧ60 ἐπορὲρ χοϊαὶ 
ἡμαλομοθρ νἱάοίαν ϑρκασίιφ ἦῃ (μα 
τορη}, μα ἢ, Ἷ, γ, 94. οὐλῇχο λύτρον 
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) »ὶυν. ΒΟ Ὁ ΑἹ, εν. {1}. 15. τὰς 

Δύν.. 

σχίσυδ μιιηαίομε ἰορομάστῃ νλἀεΐων 
λούτρωσιι, αὐἰμέοκεῃι, ἰττὶρ αἰἱοπεπε, τς ὦ 
Ἴθ5. ΤἈραά. Ῥγονοῖῦ. ΥΙ, 85. --- 

ὙἼ) Ῥασί. Ῥεν. νοάομείωε. Ναταον. ἡ. 

ΧΨΊΠ]. 16. -- ΤῚΣ Ῥραΐῃῃ, ΟΧ. 

8. ΟΧΧΙΧ. 7. 
ΑΥ̓ΤΡΩΤΗ͂, τεβενεέον. μὴ μαχέ. 

Ῥεαϊπι. ΧΥΠΠ. 156. ΧΧΝῚΤΙῚ. 890. 
ϑοσθαν. 800. ὅ9 0]. εα. ἔσει, ἴκον. 
ΧΧΝ. 485. --- γε: ἴεν. ΧΧΥ. 

51. 89. 
ΛΔΥΧΝΙΑ, οαπα εἰαΐτιι. πίποῖῷ 

Ἂ 

ἰάορα» ἰορῖσδε ἡ) 
-- π}2Ὁ. Ἐχοά. ΧΧΥ͂. 31. 82. 

ΧΧΥ͂Ι. 86. εἰ αἰ ρὶ ΒΕ 08. --- “2: 

ἴπο. 4 ὅρῃῃ ΧΧΙ, 17. δ. ΧΧΨΥΙ. 
1θ. 1 Μωες. 1, 51. λυχνᾳ τεῦ φωτὸς, 
ἢ. 6. τὸν ἀϑάνατον «ὡαρ᾿ αὐεῆς λεγόμενον 
λύχνον χαὶ κοωόμενον ἀδιωλατως ἐν 
Τ᾽ ναῷ, ὧδ νογἢ δ υἱδῦ Ὠιοάογὶ δ᾽ς. 

αἰ. 1.110. ΧΧΧΙΝ. Τ. Χ. Ορρ."Ὀ. 
100. οἄ. Βίροηις. 

ΑΥ̓́ΧΝΟΣ, ἰμρεγπα. “Ὁ ἱμιιδν. 
4 ἤερ. ΙΓ. 19. 3 Ῥαγαὶ. ΧΧΙ. 7. 

Ἐκ Αταρ. 2 40» ἰποη ἐρίεκάϊοαπα. 

“-- ,χ Ἐχοὰ. ΧΧΥ. 37. ΧΧΣ. 8. 

ον. ΧΧΙΝ. φ. 4. οἱ δἰ Ποὶ φρρίιε. 
3 δωη, ἌΧ], 117. οὗ μὴ σβίσῃς τὸν 
λύχνον ̓ Ισρῳὴλ, ποὴ Θχησυλϑ ἰπςεῖ- 
δὴ Ἰδραϑ]δ. 816 νορϑῖῃν ἢ. 1. 
Ἰϑανίαεθ, Οσπῖ. ΟἸβορὶς Ρμδ)}9). δ. Ρ. 
1060.0 Αἠές Α4μ. ὄγηρῃι. ΤΒροί. 
Ῥερν. ΧΧΙΥ͂, φρ. Ῥγεαῖρεφᾳ ἰερίμιτ 
γον. ΧΧ. 417. υἱοὶ γϑεῦδ ὁ λύχρος ἴῃ ; 
ΑἸεχ. εἰ Οοιαρ]. βαπὲ Ααμ, ϑγτοῦ,. 
ἃς Τβοοᾶ. ρεγαπευκία δα φῶς ἱπίεϊο 
δοτατηδῦα. 

ΛΔΥΏ, δοΐοο, ἀἑδεοῖυο, οεφείσπο, ἐξ 
ὅαγο, γευμξέο, ἐπμέεΥΡΓΡίΟΥ. ΠΟΣῚ 
ΕΡΕ. φδρβασε [χοῖο. ΤΗθοά. Ατῶοβ 
ὙΠ, 4. λύμῃ Ὁτο κατρλύωτες. 
Ψιυλς, ἀρβοῦε ἤλδιω, - ὙΠ 
ἮΡΕ. ἽΝ» εεροίέο. Ῥδοῖσα. ΟἿ. 

19, ΟΧΙΩ͂Υ. 6. --νῖν Φοἶο. 0Ὁ. 

ἃ» 



Αὐω. 901] 

« ΧΧΧΙΧ. 8, υμὴὶ δὲδε ἀμοδὰ »εἰ- 
βύτα ἱπίεγρτοίλε βυπῖ, δς λύειν δ 
αοἰογίδες μαγμιτιεπέωπι ΑἸοϊταΣ, --α 
ἢ» ἴαεειΣ, ἀείεεει:. ἸΤμοοά. 7υἀ. 

ΨΙΠ. 15. βες. Ἵοοᾶ. Βα δὶ]. λιλυ- 
μένος Ῥ͵Ο ᾿ἐκλελυμένοις, ζεεὶΣ - ὑὡρὲ 
λύεσϑαι οδῖ ἱ. ᾳ. ἐκλύεσϑϑαι, ζξειηι 8. 
 αἰῆφαίωπι ἐδεε. Οοπξ. ᾿πῖτα 8. ἼΣγ. 

-- υ)}. ἐξίταλο. Ἐχοάὰ, 1]. δ. 708. 
Ψ. 15. λῦσον τὸ ὑσέδημα ἐκ τῶν «υδῶν 

ὁ σὸν, 86 ϑι οοάειῃ. - ΠΙῺ» ἀρετίο. 

αε. ΧΙ Π. 47. λόσας δὲ εἷς τὸν μά. 
ὥσαιν αὐτοῦ, δυϊγαΏ 8 διδοῖ δι» 
5ΒδοσΌλ δυυ, {02οὉ. ΧΧΧΙΣΧΣ, δ. 
δισμοὺς δὲ αὐτοῦ τύς ἔλυσεν νἱπουΐα 
δαΐετα εἶπ8 αυΐδ Βοἰ υἱέ ἢ ῬᾺ. ΟἹ. 91. 
φοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν ἰϑανατωρήνων, 
αἱ ἀἰδεγοὲ Πλῖοβ οσςἰβογΌσω. δετεπι. 
ΧΙ, 4. ἔλυσά σε ἀπὸ τῶν χειροπτδῶν, [3 
δεγαυὶ ἴδ ἃ οὈπιροαϊδυβ. ΟὈὨΕΣ 

εἶμι. ΧΠῚΠ. 16. Αςι. ΧΧΙΙ. 80. 
Ἡδγ οἷν. ἔλυσεν, ἀπελύτρωσεν. ---- πεν 

αδεοἶυο. ἴεβ. ΧΙ,. 2. λέλυτω αὑτοῖς 
ἢ ἁμαρτία, γεπιδειηι οαὶ 

δ᾽υ6. δὶς λύων τὴν ἁμαρτίων, γεπμξο 
ἰεγε Ῥεοοαία, Ῥχο χὰ. Δρυ ΧΧ 

Φ0"Ὁ. ΧΙ. 9. δϑίνοο. ΧΧΥΠΙΙ͂, 4 
αἱ ἁμαρτία) σου λυϑήσονειω, Ῥδοσδίδ 
ἴυα τεπιξέεέωτ. Μιάθ δὲ θυρΓΆ "5. 
ἁμαρεία, οεὲ Μαῦϊ. ΧΥ ΤΙ. 18. 60]}. 

ἀ οι. ΧΧ. 23. -- ποῦ Ῥγπ. εβμη» 

ἄογ. ϑιγταυαλοῖ. Ῥβαΐσω. {{Χ Χ1]. 2. 
ἐλύϑη. Ὀσχεϑθυβ οὔιδῖ, Ἦ. 6. ἀεοϊξο 
παπίες, δα Οτεοο λυϑένρος αἰαὶ 

μοί. 1416 ϑθΡΥΔ 8. ὮΝ». " 

τς ΟΒαΙά. Ῥδη. ΠῚ. 36. 9αὰ, 
ΓΧ. Φ. οὗ ἔλυσαν μήτραν παρθένου εἷς 
μίωφμα, αυἱ ἀϊγίρυεειπε υἱσβίπεραβ 
βἤοῦοαι ΒΌΡτΟ, υδῖ αχοῦπς τοροιετε 
τολγιὶς μότραν, τοπαπε (τύνατε δοῖμ 

ἐ φεγε), ηυοῦ μἰδουῖ εἴἰδὶ ΒΕ] 10 
(δ δ Ἑ. μέτρα) οἱ Εἰσμιβοστιῖο ἀπ ἴω- 
ἀοάυςξ. ἴα ὑρε. Αροσγρδ. Υ. Τ. 
Ρ. 825. Ημο νεσὸ οουθοίαιτα παλδὶ 
οὉ ἔὥρϑασωο ταὶ παίσσδιη ταϊηΐτηθ ̓ ὐρροι 
6806 υἹάεῦας. 8 Ἐπὰν, 1. 67. ἢ 
σὰ τάχη εὐ ἐταρρκρωκ πλς. 
Ῥο8 Ηϊεξοβοίΐγτηε : ἔξοῦταμι ΥΩ 

Λωφάν. 

9 Οβγου. ΧΧΧΥ͂ΪΙ. 16. Οουξ 1Σ.Ψ 
Ν, Τ. 5. ἢ. ν. 8 Ἐδάσ. 1Χ. 18. ἕως 
τοῦ λύσα; τὴν ὀργὴν κυρίου ἀφ᾽ ἡμῶν, 7 
πἀἰϑαὰ6 ἀυπι γεσεάαὲ ἴτα 1)61 ἃ ποὶβ. 
8 Ἐϑάγ. ΙΧ. 46. ἐν τῷ λῦσα; τὸκ νόμον, 
οὔπλ ἐσρἠοαγεί 5. ἱπίεγρτείατείμν 16- 
βετα. δὶς λύεν Ἰορίτας ἀρυὰ 14Ρ6- 
ἴσα Ερ. ΧΧΧΙΝ. ν. 19. εἴ οἷ 
υέγε ἀρυὰ Μανὶ. Αβθομοσω. ἷ. 102. 
͵Αρυά ΕΔΌΌΐημοΘ Ἴ φοἰμεέο, δι 

ἐαρἢσαίϊο ἐοπ εἰ ἀμδίογμπι. 
για, Βυχώτε, 1κχ. Ταϊηιυάᾶ. [0]. 
1410. εἰ Νρδδθια. 111. 8. ΒΙ οἰ ἴυ8 

γέγε (1ορβθην, ῃ. 6. ᾿ἴδσωτι, συϊ 
ογαί Ἰπβοσρία) τεάάοσα στηλο δ᾽ 
Ἰοουτὰ Νεδείη. ὙἼΙΙ. δ. υδἱ Πἕ 

ἽΕΟΣ Ἰοχίζαν. 51]. εἴ ΟΒασ. ̓Αρὴνγ 

9 97. εὰ. Εείδκ. λύειν τὰ γράμματα, 
88 ΒοἸνοῖθ, ἢ. ὃ. ονοίσεγε, αἰχὶϊξ.’ 

ΚΙ. ἾΧΧΥΠΙ. ῷ, λυϑήσυνεαι, τοπιϑέ- 
ἑεπέων, οὐπδομπαδεπένν, ἰ. α. ἀφήνα; 
ἔῃ δηιθοδα θη θυ. " 

ΔΩ͂ΜΑ, ,)λιδτία, ἱπεία, φωοά ἐπε 
οὐδείς στ αέέέξέμηι υοἱ αδεμέωμι δε, 

"παν κῸ. Ὁλ7γ8.» Αἴκηι. Ἐχ. ΧΧΧΊΧ. 

31.--- δηυ). Εχοά, ΧΧΥΊΤΙΗ, 99. 80. 

οἵ 4110]. Ἠεγοβ. λῶμα, ῥαφὴ, κλωσ- 
μὸς, ἢ εἰς τὸ κατώτερον τοῦ ἱμαφίου λῶ» 
καὶ δὶ να ἵπ|:. ϑυϊάδβ: λῶμα, 
τὸ χράσαεδον. 

ΛΩΠΟΔΥῪΕ Ὡ, Ῥσορτῖθ υεϑέεϑ διε 
τερίας ἱπάο (α λῶπος, υεείδς, ραϊίδειηε, 
οἱ δύω, ἑπαμ0Ὶ), ἀοϊηἀθ υεσέε ἐχεροῖο, 
Ἥνρον. 8 Ἐνὰρ. ΤΡ. 49. ὲ 
ΛΩΠΟΔΥΤΗΣ, ργαάο, ἰαῖτο. "7}}» 

ἐμγηια. (υΐηι. ἘΔ, Ηοκ, ὙΙ1. 1. [μεχ. 
Ογεῖ Μ5. Βγέσι. λωποδύτης, ̓ ματίων 
πλίατης, ἢ καὶ λῃστής. 

. ἈΩΜΡΑΏ, φιδόϑοο, ἐμέεγιψμδεδεῦ, γὲ- 
Ὡρῖγο, δέμο, Ἴ).)» Ῥοπῦ πιε. ὅγτατα. 

Οεπ. ΝΙΠΙ. 1. ἐλώφησαν τὰ ὕδατα. 
Ηδεγοεῖι. ἔλώφησιν, ἔληξεν, κυρίως ἐπὶ 
τῶν . [Ιᾶἄδτα : λωφῆσαι, ἀπὸ τοῦ 
Φγαχήλου τὸ ἄχϑος ἀκοϑέσϑαι., «αὔῦκαι, 
λῆξαι, ἀνωπαδοαι, ἡσυχάσαι. ϑοδοὶ. 
Ἀρο]οη. ἈΒοδ. Αγροδ, [Υ. ν. 1418. 



α λωφήσοεριαν ἀντὶ τοῦ ασαύσομεν. χυρίως δὲ 
λέγεται λωφῆσα:, τὸ βάρος ἀπὸ τοῦ τρω- 

Μαγίές. 

δλος. 
χήλου ἀσυβαλέσϑαι. λόφος γὰρ ὁ τράχης 

Μ 

“ἍΜ Α', «ἀνογθίυαι Ἰυταῃάϊ, αὐυοὰ 
ποσϑηαϊ υἱπα μαρεί. 4 Μδος. Υ. 99. 
μὰ τοὺς ἱεροὺς ὅτος Ῥῃοῦυϑ ΙΧ. μὰ 
ἀντὶ) τοῦ οὗ. Ὑἱὰ6 δυπάδτα 1ῃ ΒΕ] 6Ώ- 
εἶθυς δος δυϊάδπι 8. ἢ. ν. 

ΜΑ' ΤΗΝ ὝΓΕΓΑΝ, ρεγ φαϊμέεπι. 
4, υἱσῶδ, ἕοσταυϊα δϑβονουβπαϊὶ γεὶ 

.- ὃ Ἰυταπάϊ!. [ἴπο.. ὕδποβ. ΧΙ, ὅ. εἴ 3 
ϑδζω. ΧΙ. 11. Οὐοηξος Βουρίοειὶ μοί. 
δὰ ΑἸοεϊρἤγοῃ. ἢ. 949. 86ᾳ. Εἴ Ιηΐτγα νή. 
ΜΑΒΔΑΡΙ ΤΙΣ. 908. Υ. 6. ἐν τῇ 

ἐρήμῳ τῇ μαβδαρίειδι 866. νει. Ῥῖο 
μαβδαρίτιδι ἀυδτυίη ἸΣὈΘΓΑΣΏ τα ἰγ8}9- 
Ῥοεϊθοπε ἰοροηάσπι μαῤβαρίειδι. Ἐπὶ 
οηΐπὰ δὰ ΟΣ ἢὶς ἀδέοστηδία οχ Ηθῦν. 
ὍΣ) 1Ὁ. ἀεεεγίμ. 

ΜΑΓΔΩΛΟΝ. ρ88 νὸχ Ηεῦτγ. 
ς Ο) 1). ἐμστϑ. 516 δυΐθαι υΣὴ8 4}}- 

υα ποίδίυτ. Εσοοῖ. ΧΧΙΧ. 10. 
(υνὶ νι. Μοπίἢ) εἰ ΧΧΧ. 6. Αἀὰς 
ϑίορη. ἀ6 ὕτρ. Ρ. δ25. Α. 
ΜΑΓΕΙΡΕΓΌΝ, οοφμῖνα, ομἰΐπα: 

ΤῚΣ Ρίαν. ,0οὶ, χυίθυθ εχ 

τηοπίε ΒαρΡίπογυχα ἰϑρεΐθβ δὲ οδοβ- 
ὈΪ δά σοφυ θη )48 ΟΆΓΏ68 ἱπηροπορθῃ»" 
ἴυγ. ΕΖοοΒ. ΧΙΨῚ. 24. δὶ Οομμρὶ. 
μαγειρίων βαθεῖ, ΊαἋΘ αυοαας Ηοχ- 

ἃ ΔΡ0]4 0. ν. 938. 
ΜΑΓΕΙΡΕΥΊΏ, οοφμο, σοφμέπαγίαπι 

ἐζέσοοο. ΤΊ ΙΔ, πιαοίο. ΤΈγεη. 11. 21. 

ΜΑΓΈΓΡΙΣΣΑ, οὐᾳμα. ΓΙ, 

Ἰάετη. 1 ὅ΄διῃ. 111. 18. Οοπῇ Τ. 
Ἡεναβίοσμυβ. δά ΤΈοΙ. Μ. Ῥ. 144. 
ἵπ Ααάομάϊθ. ᾿ 

ΜΑΤΈΕΙΡΟΣ, οοφμμϑ. 71, Ἰάσπι. 

1 ὅτι. ΙΧ. 28. 24. --- Ὀγ Ὁ Ῥανῖ. 

ῬΙμ. οοχμεπς. Ἑσοοῃ. ΧΙ]. 45. 
« Ῥτεῖογοα Ἰορίςιγ ΤΉτγοη. 11. 20. 
ἐπιφυλλίδα ἐασοησε λάγειρο. Νυ- 

Ῥγεῖθ, νοὶ βοσυπάυπι Η!δγοπ 

. φεζα. ϑυμδβ ; μαγὶς ἄρτου, 

ἴο τιοᾶο Ῥγοβαῦ 8 δδὲ οοη)εοία- 
τϑ, αὐδηὴ ΟδΡΡ6]1υ5 πὶ Νοίε. Οσίτε. 
δα ἢ. 1. εἰ οσράετ)εἶη. ῥγοξι]6- 
χυπί, οὐδ᾽ υἷδθ6 ἢ, ]. ἀπρ]ΐσοιι νοσ- 
δἰοινθτι γϑυροσιστι ΓΎΓΊΩ ἡ Ὁ), 
οἴ 2 291» ἰερουίης. ᾿συπεέπεπε 

Ῥοιίυβ Βεοο σοσρα ρίοββατα τηλυρῖπα- 
ἴθτα, ΘΑΣΠ1|6 πλΈ σα Ὠϊδίοτγίοδσωη, ηπα 
ἱπαϊοαταε νοϊαϊς δασίοσ, σϑξοσαπάδ κ 
6886 ἢξες νεῦρα δὰ δοήιοι οΏθηι δὲ 
ΑΒΔ ΠΟΠοὰ δυςίοσα ΝαΑδυβατάσξμ, 
χυὶ 2 ερ. ΧΧΝ. 8. εἰ εν. ΧΧΧΙΧ. 
9. ἀρχιμάγειρος (ἢ. 6. νεὶ ἔφορος τῆς 
βασιλικῆς τραπέζης, Ῥῃανοτῖπο ἱπίογ. 

οἱ 
Αὐυρυϑᾶπ. δὰ ὅεη. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι. 35. 
"πίδεση ργα οί) τοοδῖασ τορὶβ 
ΒΑΡΎ ]οπῖ. 

ΜΑΓΙΚΟῚΣ, 
γίμδ. ἨἩϊης 'κὴ τέχνη, πιαρίοα 
ατὸ, μαγεία. ἀπ ΧΙ. 

ΜΑΤῚΣ. Ψοχ βδἀτωηοάιππ διωθί- 
δυλ, αὰθ ποίδϊ "πεηξαιπ, ἰαποῖρε πια- 
οἶμαπα, πιαδϑαηι, βμδέηση, οἵΐαπι, οὔατα 
»απεηι. Ὑιὰθ ϑίυγζ. ἄς Ὠ14]. Μα- 
οο. Ρ. 106. ᾿λγδν, ἐσείωπι, ἰογία. 

ψ4υά. ΥΙ]]. 18. μαγὶς ἄρτου Φ 

ἤγου, 
ες ιδίωπι 8. οἵα ραπὶς δοτγάξαρεϊ, 

(δυϊ ῥοξίιβ ραπὶς λογάξασεμς, τίῃ 
ψκπίῶ 2θτον, δατίεν ὄγεαί. Ψα]ρ. μα- 
πὶδ φεδοϊπεγίοὶμε). ϑὶς Ἰοκίταν αρυὰ 
Πλοθοογάδιῃ 1,10. 1. ς. 128. 46 1,α- 
ἄδῃο, νογεξυγαιο ἃ Ρ]ἰπίο 1,10. Χ]]. 
ς. 17. οὔϊα. ὅ.}0)]. ἰῃ τπᾶτρ. οοα. 66. 
ΗοἸμὰ. μαγὶς τὸ σχουτάριον καὶ ἢ τρά- 

οἷον μέρος 
ἄρτου, ἢ «ψωμὸς, ἣ ἐγχρυφίας. Ἠβγοἢ. 
μαγὶς, παλαϑ)ὶς, ἄρτος. “πῖὰ π“αλάϑη 
ἄρτου Ἰεροπάμυποη βιιϑρίοδίασ. .1086- 
ΡΒαβ ῥϑῆσσα ἤπης μάδαν ἀρρεϊανίξ, 
ᾳυοά ἱπίογργεβ 1,βεϊπυα νοσεῖς ππᾶς- 

"παρΊοιιδ, ρτεξεέϊριαίο.. : ἰο- κα 

ἃ» 



Μαραιείεσαι. 359. Μαζαλώδ. 

“ἰ ξαπε; μέαοεπέαπε αλϊλ τοίετο το- εἰαῦτννι νοδάο. "Ὁ, ὠέρειε ϑεοο. Το. 
ἰυπί. : ἀν ὰ 1κεν. 1. 15. μαδίσει. ϑοΒοὶ. εἄ. στα. αὶ ΜΑΤΈΠΠΙΣΞΣΑΙ, ἢ. 6. Ριείγίοες, τὸ Σαμαρ. μαδίσει, λεαίσει, ἡποα ἱποετ- 
᾿πίεσρχοίθ Μοπεβαυφοηῖο. ΓΒ, 0 ερίουϊτας ἰπ Ηδχδρ!ὶα Οτ σθηίαυη 8. 
Ῥιείχίοεξ. πο. 1 ϑδω. ΠΗ]. 18. -- ΟἽΩ) ΝΙΡΒ. ἀερίαδνον. Ἱ ον. 
Θεὰ νὸχ βεδο εϑξ γηΐίφατα δοσσαρία. Χ11], 40. 41. δὲ μαδίζειν ἀερίϊεπι 
Ἐεροπεμάυτη ἐδ μωγμτέσσαι, υἱ σοτα- 6646, ρέϊδε σαγενγε ποῖαῖ. Ἡδεγοῖ. μα- 
Ῥοπίζυτη εκἷξ ἐσ μαγὶς, αυοὰ νἱάε ἰπ- ὅσας, τὰφ τρίχας ἀποβαλών. 
ἔγα, εἴ «ἴσσω, οὐφμο. ΜΑΔΜΑΡΙΤΗΣ νεῖ Μαδβαρίτης 

, ΜᾺ ΤῸΣ, πιάριξ, δάριεπε, ῃγαϑί:. ..}) μαβδαρίνης. ἴρβα νοχ ΗδΘΡΌΓ. δ ρφίαίογ. ἋλΔ.- Ααὰα. οαΐϊ, εἶθ ἽΦ7 ἀεεετέμηι, δοἰμάο, ἤο6.ΧῪ 1]. 
11. Ὅ5Ὁὲ1 ν]ά. Θοδαν δηθογρίαβ. ἄθὰ ᾿ 1. .- . 

1 8ατο. ΧΧΧΠΙ. 8.9. ἴδε. ΧΧΙΧ. ὅς, Ψ' 6. οἱ δὰ 1 Ἀρκβε ταν Ἔ 
τ ΠΕΣ δὲν ῬποΉπαΝΙ; ΜΟΘΉΔΙΟΥ. γΙά6 βυργα δὰ μαβδαρίτης. ' 
δῇ. 1. 20. 11. 4. 27. ΤΥ. 4. εἰ 410]. ἽΜΑΔΩΝ, ἴρεα νὸχ Ἡδρῦν. 

᾿ - ρον πιαρὶ. ϑγτατα. Οθηδα. γ) 1, ἐχέεπειο, δρυὰ 1ΧΧ 4 ϑδιμ. 
ΧΙ. 8. ϑεδοϊ. δα Παη. ΠΝ. 7. μά- ΧΧΙ, 20. 866. Εοτῃ. ΑἸαχ. Οοτρὶ. 
γους ἱπιοτργείδίον τοὺς τοῦ τυρὸς μέχρι εἰ ΑἸὰ. 
τοῦ νῦν ϑεραπευτὰς εαρ᾿ αὐτοῖς (Πίρσαις) ΜΑΈΛΕΙ͂Θ. Ιἴρεα νοχ Ηΐρῦτγ. 
καὶ τοὺς ἀγνισμοὺς ἐπιτελοῦνεας, καὶ ΓΛΌΤΊΏ, ἀοποίαπε νοὶ ἐπσέγειροσπίνηι 

“ περὶ τὴν τῶν ἄστρων κατασχοιὴν, ὡς δο" ὦ αμσίομπι »πειιπιαλίοιι, νοὶ ἐμέ δέμης - πρδιν, δπιστημόνως ἔχοντας. ἘξΘΘγοἾ. γος τὰς ξαγηρίηΐε, Ῥβδίη. 1,11. 1. ἃ μάγον, τὺν ἀπατεῶνα, φαρμακευτὴν, τὸν ΤΧΧΧΥΙΠΙ 1. 

ϑνοσεβῇ παὶ ϑεολόγον, καὶ ἱερία, ΕἾ ΜΑ΄ΖΑ, νοὶ ΜΑΊΖΑ, γιαϑεα, ἴΐδιιπι, 
ἤρα υρόμς λέγουν. Οοπξεν [κοχ. Ν. Τ, ανίπα δσιδαοία. Ὁ)» Ῥτοργίε ἵπ- 

-“μΑ' ; ΐς, ομγυαίδ, Ἀϊὴς ποῖ δ, νοὶ δᾶδο οἷα. 
ΠΡ ΒΕΓΟΝ 232, τ ὑῶν υδ. αι. Ηδῃ. 11. 11. εἶπα ἀυβίο 6 

αν δ τρθος ἀμέτε, ΤΣ ΒΟΌΟΠΟ οοπιρίοαπαξ εἰ οοπίγαλεηαϊ, 
οἷς. ΥἱἹἱάρσίυ . ἢ Ἢ αι ἸῚ 19. πυ τᾶ μάγων βιείανα ως Ἰαδϊοι αματα τοχ Ὀ5}2» ἰῃ 70 0010} ππρυις 

ὦ ὅρῃχϊετο. ΤἨεοάστοξ, δὰ Ἀ. ἷ, ̓ Αχύλας Θτἱεπίαιθυθ Παρεῖ, ὑπάθ σε]ϊααὶ 
ἐν μαγώζοις συγκχειμένοις. τὸ δὲ, ἐν μα- {πτ. ῬΕΓ ἕνδεσμος οἱ σύνδεσμος ἱπῖοσ- 
γώζοις, ἀπὸ τοῦ ᾿Ἑβραΐου ἐξελληνίζει, ΡΥεΕΙΔΌ βυπῖ. Ἐοσίαβϑα δἴϊδτη μάξα 
σημαΐνει δὲ ἦν ἀποκρύφοις σχεύεσι. οὕτως δρυὰ Ααυλίαπα ἐδ πιᾶδδα, σα ΡΈΤΕ: γὰρ καὶ ὃ Σύρος ἡρμήνευσεν. ἐεδ υσείϊεδαπίιγ. ΗφΒγοΝ. μάζα, ἡ ἱ 
ΜΑΔΑΡΟΏ, ἀερίϊο, ρἷϊος ευεῖϊο, μεμαγμένη χόπρος. ῬοοἀοΥ]εἰπὶο π 

Εἰαῦτο. 15.» ἰάθιω. Νόβατα. ΧΠΠῚ. ΒΙρὶ. ἘΒθοὶ, Τ. Πρ. 849. Ααυΐα “ἐξ ' ΤΣ ΒΟΙΊΡ5Ι8586 νἹἀδίυγ: χαὶ ἱμὰς ἐκ ξύλου, 95. Ἰγεεαῖ Ἠεος γὸχ ἴῃ 1, οχὶ εἶθ. πἀδ Ῥ6Υ οἰτογεια μάζα οζίιμι 8ϊῖ. ΜΑΔΛΑΏ, ἀερί ξμπι, ρβ ῥα σαγέο. (ιν Γ, Βοοβατιὶ Ηΐδτος, Ρ. 11. 46. 
15) Ῥαγί. Ῥϑῇ. ροϊδίμα, ὀχροϊδίμα. γνς 96, Ρ. 612. Ηἴξβε. τας. νυ. 31. 

« ἔσεοϊ. ΧΧΊΧ. 18. τὰς ὦμος μαδῶν, Ἠεδγοΐ. μάζα, ἄλφιτα πεφυρμένα ὕδα- 
ουαῖβ Βυχηετιβ ἀεριϊδίυβ. βομοὶ. τι καὶ ἐλαίῳ. Βυϊάαθ μάξαν Ἰπίετρτε- 
Ανβίορῆ. ἱῃ Ρ]υῖ. ν. 266. μαδῶντα ἰδ στρυφιὸν ἄρτον, σιιδίογεης ραπεηι: 
ἰηξεγργοίδίον χόμην μὴ ἔχοντα, φαλα- ὨΟΠΏ1}} παμίσεηι ράπόηι αἴνα δὲρ- 
χρὸν, καϑόλου τρίχας μὴ ἔχοντα, ἀπά οοοίμπε ᾿ΠΙΘ]Θρσαηῖ, Οοηδ Βείεβο- 
ϑ08 ρεῦϊε ῬΒανουῖπαβ ἴῃ ν. μαδῶνγσα, πίυτι ἀ6 Ἠδρη. Ῥέσβασ. ῥ. 914. εἰ 
δρυα ἀθδτα ἰδιηθῃ ὑΤῸ τρίχας νἱξίοδα Βαγίεβαμι δὰ [,ποίδῃ. Τίν.. Ρ. 163. 
ἰερίίαν τρίχαν. ΜΑΖΑΛΩΘ. ἴρβαὰ νὸχ Ηδερυ. 
ΜΑΔΙΖΩ, οαἰσμδ ειρε, ἴς. ἀδρίϊο, Γήσ1Ὁ» 4υε ρίαπείας ποῖαι. ΑἹ. 



Μαζούρ, 

« 4 Βεῤ. ΧΧΙΠΙ. δ. Νἱδδ τοχ μαξου» 
ὧδ 
: "ΜΑΖΟΥ͂Ρ. ἀᾳα. 7200. ΧΧΧΥΠΙ. 
9. Ργὺ Ἡερχαΐου σῶν} ᾳυοά χιοίδῦ 

ϑέπίοϑ αημέϊοπατεε ἀϊρεγρεπίθε πεδεε, 
Ὡδὶ ροηΐο ἀρραγαξϑουπινόοέτω ΗΘΌΣ. 
τεϊζποσο νοΐμῖδοο, εἰ ἐοσίδδοθ ϑοσὶρ- 
εἶββ8 μαζουρὶμ, τοὶ μαξουρώϑ. 

ΜΑΖΟΥΡΩ,Θ. Εχ 1ρεῖβ νοσῖραβ 
Ηρρν. γ γίυσ. ρίαπεία. 4 Βεα. 

ὁ ΧΧΙΠ. δ. υδὶ ἐοτίδβδα χϑοξίιδ δοσί- 
Ἰξαν μαζαλὼϑ, αυοῖ 4}1} Ἰἴοτὶ Ἀ8. 
Ῥεηΐ, --- ΓΙ Ρὶυν, ἰάδπι, 0}. 

ΧΧΧΨΥΠΙΙ. 82. ΟἹοκδ. ἴὰ Γ1}Ὁ. 4 
Βερ. οἱ 1ὃχ. Ογυ} ΜΆ. Βγεπι. 
μαζουρὼν, ἀστὴρ οὕτω καλούμενος. 
ϑυϊάρα εχ ΟἨΝγγυδοδίοιο δὰ ἢν. ]. 
μαφουρὼν τὰ συστήματα τῶν ἀστίρων, ἃ 
ἐν τῇ συνηϑείᾳ ζώδια καλοῦνγαι. ᾿Ἐ- 
βραϊσεὶ δέ τινες φασὶν λέγεσδοωμ τὴν 

ο λέξη, σημαίνειν δὲ χα) τὸν ἀστρῷον χύνα. 
Ρχοοορίυϑ Οαζαὺ ἵῃ 4 Βερ. 
ΧΧΙΠΙ. δ. μαζουρὼμ, ἀστέρος ὄνομα, 
ὡς εἰκὸς, τοῦ ὁωσφόρου. ἹὙΠιοοἀοτεΐα : 
τὸ Μαζαρὼλ ἀστέρος οἵμαι ὄνομα, εἶναι 
καὶ τοπάζω τὸν ἑωσφόρον οὕτως ὠνομάσ- 
ὦ. Ηοζγυΐὰ βοπιθηϊδιη βεουτὶ [π- 
τεγργεῖθβ Οορίοσυτα μαζουρὼν, γεϊ, 
αἱ οοτγυρῖε δεῦθαπι, ΟΟΥ̓ΡΟΤ 
Ῥδυῖθσ μα Ῥενμεγεηι δχρὶ σποτιηΐ, 

ἁ (οπέδς Ὀγυδβίιτα ἴῃ Εσαρτω, Υ εἴς. 
[πε 66. ". 3977. Ηοϊηροῦ Τῆιοα, 
ῬΙΠ]οἱ. . 866. οἱ Μοκπᾷξυς. ἱὰ 
Νοιί5 δά Ἡδοχαρϊδ. 

ὙΜΑΙΘΑΝΑ. ἴγμεδ νὸχ Ηρῦγ. 
γζ» ἄοπεηι, Οτεςῖδ Ἰἰζοσία οχ- 

Ῥζοϑεβα. ϑιυιηηιδοῆ, (οδοεὶ. ΨἹ, 8, ἡ 
μάϑανα, τοῦτ᾽ ἔστι δῶρον. ᾿ 
ΜΑΘΗΜΑ, ἰ. 4. μάϑησις. γδ.ῳ, 

ἀοοῖον. ΔΊοχ. 7οΣ. ΧΙ]. φἱ. Ὑιά.᾿ 
4 ϑροδῃ. δὰ ἢ. ]. Κα. γί4θ βϑαιθηϑ 
μάϑησις. 

ΜΑ’ΘΗΣΙΣ, ἀϊδοὶρίέπα, ἀροϊτίπα. 
γι}, ἀροίον, ἴξ. ἀμ. ϑγγατα. Ῥσου. 

11. 17. Αδορρὶε ἀκα ἱπδεϊςιοη6 εἰ 
ἀἰθοιρ πα Ἰυνο Δ Πἑ 6 νοὶ ρας - 
Ρἷο Ῥδυὶ, ὁχ υδὰ 1. ϑγν. οἵ (Βδ]α. 

ΜΑΙΤΑ, οὐείείγί,. Γὴγν οὐείρ- 

ἐγίοες. ϑγταγαδοι. Εχοά. 1. 10. οχ 

400 Μαιμάσσα,. 

αὐ 1, Ομεϊᾶ, οἱ ὅ'γυ. ὅι αὐὔοαϑ 
ΨΦΡΦΡΥ 

ἴλρων οδείείγίοθε ποῖδι, τὧξ τοοῖα δὰ. 
Ἐ, 1. οὐδβεσγανις [διιῖωδ. ..ὦ 

Ῥασὶ. ὑγαῖ. Ρίῃ. ράαγεγε ἡαρίεπε. 
ὕει, ΧΧΧΥ. 17. ΧΧΧΨΥ,ΙΙ. 428. 
Ἐχοα. 1. 1δ. εἰ αἰϊδι, Αρυὰ Ηδ- 
δγοδσατα πρῴ πίον αἰΐα ὀχρσηϊοιν 
“πρὶ τὰς σιχκτούσας ἰατρὸς καὶ. ὀμφαλο- 
τόμος. ἴ,6χ. Ογτῖ}}} Μ 8. Βγει. μαῖα, 

Αἀάθ ϑὅϑ'οδοὶ. 
Ασιδίοριι. 1 γϑϊβῖσ. ν. 6906. 
"ΜΑΙΕΥΌΜΑΙ, οδείεἰγίοενε αρο, 

δώ οὐείείτες. Ὅλ ῬΙΒ, ὧι ρατίε αὐ- Ὃ 

μυΐ. Ἐχοὰ, 1. 16. μαμύησϑε πες. 
οὐά. 128. Ηοϊ,. 
ΜΑΙΜΑ'ΖΩ 861: μωμάω, αείιο, 

υελοηιεπέεν ομρῖο, ἐμγὅον. ὕΓ7ὴ}» ῬτγῸ- 

ἄεο, ἐριπρο. 1οὉ. ΧΧΧΥΠΙΙ. 8. 
ὁμοαίμασιν. ῬΏλνοΥ,. ἐμαίμασε, προεϑυ- 
μήϑη, ἐχλονεῖο, 

ΜΑΙΜΑΊΎΣΩ, αείμο, υολεοηιοηίον 
ομρῖο, ἐμγδον. 1713, αυοᾶ μγ. 7γε- 

πεῖ ποίδί, ὃς Ῥθῆς 66 : 61ο}- 
ἴὰγ. ὅο0. ΧΧΧΝ΄ΙΠ. 8. (6 χηργὶ: ἃ 
ὅτε ἱμαΐμασσιν, αυδιάο «ἀείμαδαί. 
1,εχ. γε ΜΆ. Βγετι. ἐμαήμασσεν, 
ἐχυματνοῦτο. Ηόϑγ οἷι. ἐμαήμασσεν, «ριε- 
υμεῖτο ἢ προϑυμεῖο (στα υμήδθη 
Ἰερεπᾶυμ. σου Μαιμάζω.) ἐκυμα.- 
τοῦτο, ἐχλονεῖγο, ἐταράττετο. --- ΠΣ» 

δίγερο. ΤὨΘοά. ζ6«. ᾿Υ̓͂. 19. μαιμάσ- 
σι ἡ ψυχή μου, ἐμγδαέαν ατίπιλ τλθα. 
ΟΠγγβοβίουιυδ δρυὰ ΟΝ ἰδ) ασίΐυτη ἰῃὰ 
Οδί. δὰ ἢ. 1. ραρ. 396. μαιμάσσει ἡ 
νχή μου, τουτίστι, ϑορυβεῖτω ἐν γῶν: 
τυγχάνουσα. Ἠδεγοδ. μαιμάσσει, σφί- 
δε, (ἰερὸ σφύδιωὴ) «ριϑυμεῖται. εχ. 
Ογεπ ΜΆ. Βγεπι. μαιμάσσιει, τήἥχει, 
δασανᾷ. Ιάετα : μαιμάσσει, σφύξω, χυ- 
μαφοῦται, αηδᾷ. ϑυϊδο: μοωμάδει 
(δῖος εἰμ θεπα Ἰἰεχεπᾶάυπι ρυϊεὶ 
Κυρίεσιιβ ργο μαμάῤει), σφύδω, «}ο- 
ϑυμεῖ χαταδακανᾶται, καταναλίσχετω, 
κυματοῦτω, «ηδᾷ, χαχλάζει, κλονεῆπτω- 
Ιηὰς Ζεὺς μωμάκτης ἀϊςῖυ5 Αὔιοηΐα, 
αυδεαὶ ἔυγίοδιιβ εἱ τατθαϊοπαι. ΕΈ 
Μαιμακτηριὼν Ἀγογλλὶπ) τησηδίοχα 
Ῥεΐναιιο, αυοὸ δὲσ [σαὶ ἱπαϊρὶ ἱέ οἱ 
οοζαχλονοῦὶ. ΡΡχγοϊμάαε ονὶ Μα- 



Μαίνομαι. 10] Μακκαβαῖος. 

ὦ τπδεὶξ ἀδεσὰ βεθαπίᾷ Ἀδεοιιλούενία “Υἷχ το ἰδύξεια εἴ Ὀϑδίαιαι μγπ. 
ἀϊεπκεσις, ἡσῦτι τὴ6 Οἰγέιμνθηϊτὰ 7 (ϊοία, υἡ Ῥδοβῖδον δαρεῖ τὸ τη σᾷ 

οτουάτιο Βοοδαγιτη Ηΐος. Ρ, 1. 12, 
1]. ςο. δδ. ν. 666. 

ΜΑΙ ΝΌΒΕΑΙ, 

Φιν. Ὁγὴ Ῥγὰ 

γεΐαπι ἴζοτ. δέτε, ΧΧΙ͂Χ. 46, 
Ἅιάο εἰ βαρ. ΧΙΝ. 238. 4 Μδοοδῃ. 
ὍΤΙ. 5. τοὺς μαινομίνους κλύδωνας. 

ἹὙΑΙΟΌΜΑΙ, οδείεἰτίοο, οὐείεἰγ» 
δ σέ ρΡῸ, Ἰϊ. Ῥαβεῖνο, οδείείτιοὶ πιαπε 
“7αῦον, Ἀανογ, ΝΑΔΟΟΥ. ΤᾺ» Ῥγοάεο, 

Ρο. ἴης, ὕοῦ. ΧΧΧΨΥΠΙΙ. 8. 
ὅτε ἐμαιοῦτο, (Ἰἰὰ ΟΣ γβοβίυμειδ οἱ 
Το. ὅγε. Ηεχ.) οὐτπὶ παξοσγείεν, 
ει: σε ἐθεδ ΨΟΝΙΡ ΤΟΥ οπιηὶ υἱ 
αππείογείμν, πὶ 6: νέξετγο ψιαδὲ δΉΜΕ7- 

ϑέστοο 1Ὁ1 οὐΐ ἀς δαυΐδ τη» 
τίμα. Ὑ 66 ἱπέξα 8. σαλαίω. Ηϊηο 
φιρεσμάδῃ λι5 εἴ ̓  1. (οα, ΑἸεχ. 

ς δὶ μειρεγδωι ἐμδοῦτο ὉΣῸ ἐμομοῦ 

ο [Ὶ 

, οὐδ ἐμδε. 

οὔτ 
μβεῦοι. νμ δὰ δ, ἑ Νοῖλο ἴ, 
Βοείϊ, --- ἡ Ῥγμ. ὁ ΠΡ 70}. 

ΧΧΥ͂Ι. ὅ. μὴ γίγαντες μανδδήσονται μα 
ὑαυκάτωϑεν ὕδατος; ΠΌΠὶ αἰρσεσῖδϑ 
ὩΩΘΟΕΝΙΗ σα δαια Ὁ Μαιοϑήσωται 
εβί ᾳ ἀ. οδείείγέοῖΣ ορέγα οὐμοεηπίμν 
Ἐπ ἐμοῦ, Ἀδτὰ ὉγῚ Θδῖ ἀοἴθγο εὶς 

»αγέμ, ρμαγίμγιγε. (Οὐπξετ δΌΡτΑ 8. 
ν. ΓΔ. διμάλϑ εἰ ἨἩεεγολῖυδ: μαμὼ- 

ἃ ϑήσονται, λοχευδϑήσοντον, εν ϑήσονγαι, 
υϑήσοντα.. Φυΐηί. μή εἰρνῃ 

ΨΙ11. 9. μοωρυμένου ὁλάφους, οὗ- 
«ἰείγίοαπίδ οετνοβ. ϑυτοτη. Ῥσονοτῃ, 
ΨΙ11.. 25. ἐμαιώδην, σεπογαίμϑ Ζμῆὶ, 
ῬΥ. οδείείγίοεπε λαδεωὲ. --- Ἵν ῬΙᾺ 

μαγέμγεγα ὑδιεῖο, Ἐχοάᾶ, 1. 16. ἕναν 
μαιοῦσθε τὰς ᾿Ἐβραίας, αυιλιάο οδείο- 
ἐγϊοϊ νιαπε ἐεσαί τ] Ἰοτεβ ΗΕ ΌΣΩΣΔδ. 
Ιπᾶο ῥγοου ἀπδῖο ἴῃ Ο]οβα. ἴῃ Οὐ- 

6 {αἴευσῆ. ργὸ νεῶὥσθοω, ϑεραπεύεσθα;, τὡἴ 
Φ οϑάϊος δι. εοὐαϊ δικοί, 16- 

μιαιοῦσθε, ϑεραπούετε. 
ΜΑΚΑΡΙΖΩ, δεαξπ 

“ὧδ ῬΙ. ἄστη. αοη. ΧΧΧ, 12. 

708. ΧΧΙΧ. 11. Ῥροαῖμ. ΧΙ, 2. εἰ 
αἰτοὶ, - “Ὄὐὸ» ΑΕ, δΝΣ, ἐπ οεεξι8. 

δγχώσω. Ῥφαΐμι. ΧΥΠΙ. 11. μακαρί- 
δινττίς με ταραχρῆμα σιραχύκλωσάν μϑ, 

οι. 11. 

Ὁ ΠΣ ; νοὶ γιὸ ΡΟ ΩΝ ἰομπ 

Ὑῦν γτθῖ. ῬΙδεὶ. -- νης δ» ὄεα- 

ἐμ. Ῥε. ΟΧΙ,111. 18. ---: πρὸ ΒΙᾺ, 

ἐαπᾶο. ϑγτητα. Οοδεὶ. ΤΥ. 2. ἐμακά. 
ρισα- --- 0), οὐπέενυρίοῦ, ἐπέμδον. 

Νυμ ΧΧΙ͂Υ. 17. Ηἰο Ἰεβετυπί 
ὍΝ. ϑίγαες. ΧΧΥ͂. 23. ἥεις οὗ μων» 

καιριιῦ τὸν ἄνδρα αὐτῆς, αὐ Βυδ τηοίοα» 
ὯΔ εἰ αὐ λ  Ἡ ὨοῺ ὁεαΐ, δεὰ δι 
ἐπβοϊοηα οἱ Ὡοαυϊία ἱπέοϊϊοοιι τος 
ἀξ πιασίζισ. ΨΌσαίιβ, δεαίῥβοαί. 
Ὀοιρ). σαρωκαλίσει. (εεἴδγυμαι οοπέ, 
Τκοχ. Ν. Τ. 8. Ἀ. ν. 

ΜΑΚΑ’ΡΙ͂ΟΣ, δεαίι. Ἔν γηΐ. 

ἴωα. ΧΧΧΙ. 9. Ηαϑυογιηξ Ρῖο 
ΩΣ γιἄθ δὰ ἢ. 1. Μοηῖιξ. 

Ὕ» δεαίμμάο, ὕετοβ. ΧΧΧ, 14. 

-υϑν Ὠεαϊ. ΧΧΧΙΙΙ. 99. 70}. 

Υ. 11, Ῥᾳ. 1. 1. οἱ διίρι. Ηρο ἔνι 
ἔριος, φάἄντοτε ἦν ἀγαϑῷ ( 
ἱ ΜΚ. Βγϑι. ἀγαδεῖ)" ὧν, εὖ 

δι Οοηξ, εἰ ΙΧ. Ν. Τ. 6. ἢ. ν. 
ΜΑΚΑΡΙΣΤΟῚ, φωὲ δεαέις ρνα- 

αοοαπάμα εεί υεἴ ρὑγααϊοαίωγ. δὲν 

Ῥγον. ΧΙΝ. 91. ΧΥ͂Ὶ. 90. ΧΧΊῚΧ, 
18. ιάο οἱ 9 Μδςος ΥἼ]. 94. 

ΜΑΚΑΡΙ͂ΣΤΟΣ ἘΕΓΜΙΠ, δεαῖΐμ. 
δρν, δεαίμδ ρῥγισάϊοον. ἼΝ ῬγΉ, 

ϑγγοι. Ῥραΐπι, ΧΙ, 5. μαχαριστὺς 
ἔσται, δεαέις ργαἀϊοαδίμετ. 
ΜΑΚΚΑΒΑΙΓΌΟΣ. οχ Οἴροδ 

οτῖα εχ Ἡδεῦτ. δεὰ (Βδ]α. ΔΩ» 

αυοά Ῥχορσίο απρμποδω ἃς 7ζογίενι 
ἀφοῦ δα. οἴρωι ργίβοέρεης πιοιδῖ. 
ΡὉ οἱ μαι αίσατα Δ ΡῸ εἰφῃ- 

βοδῖ νιαϊΐξιηε. στα »παϊείν αιαῦετη ἀό- 

εοίωπι παῖς αυδπι ποβϊοποε 4.0» 

αυς μεαρεῖ ψαλὸ, Οσεδη. ὅδυτι 

ν. 183. Ιεϊδατυ5. Ῥεϊαεὶοίδ: Μακχω. 
βαῖες ἑρμηρνεύετω “ἀρὰ Τιί κοίρανος. 
(οί, ᾿κφαΐ! Οὔ. ὧδ [ρα Μαροι- 

ςς 

φῳ 



Μακρὰν. 

α ἵκεο ἱπ ϑγιηροὶ. Γἰΐοσαρ. Βγθ. Τ. 
Ι. ν. 170. βθᾳφ:. Ηΐπο Μαοοδῦβος- 
Τῦπι ὩΟΤΏΘη ἰσϑηδὶς δα ἐπτἸἕατο 
Μαι δι, οὐ ἐοσεςιάίπομι Ρ6}}}- 
οϑτ δάτηραυτα ᾿Πϑἰ σηθηη, αΔΠΟΌΔΣΩ 
υάδε ργορτῖθ ἢος σΟΡΠοΙΉΘΙ. Β0Ο6- 
Ῥοζαΐῖ. 1 Μδςοβθ. 1. 4. τ τΣ 

ΜΑΚΡΑῚΝ ῥγχὸ εἰς μακρὰν ὥραν, 
γεὶ χατὰ μακρὰν ὁδὲν γε] “χώραν, ἐπ 
ἔοπρωνι ἐξηῖρεδ, ἴοπρε, ργοσεΐ, τὰν 

ὃ ρμγοίοπρο. ΑἸ. (ομοεῖ. ΧΙ]. 92. μαχ- 
βὰν (ρὑτο εἰς μακρὰν ραν) αἱ ἡμέραι, 

᾿ φχοοιῖ αδϑμηΐ ἐῊᾺΝ -- ΠῚ νν» ἰοπ- 

ειύα, ἀμμέηπεπι. Φογοτα. ΧΧΊῚΧ. 93. 
μακρὰν (ΡγῸ εἷς μακχρὰν ὥραν) ἐστὶν, 
ἴοηριι 6δῖ. --- ΙΤ, ἰομρίπημέίας. 

3 ὅδϊα. ΧΥ͂. 17. ἐν οἴχῳ τῷ μαχρὰν, 
Ῥ͵Ο κατὰ μακρὰν ὁδὸν ὄντι, 1ῃ' ἀοΙηο, 
485 ργοσμῖΐ αδεγαί. Ζαρκ. Χ, 9. οἱ 

μαχρὰν (ργο οἱ κατὰ μακρὰν χώραν 
, ὁ ὄντες) μνησϑήσονταί! μου, αυΐϊ »γοσμ αὖ- 

δεπὲ, ὙΕΟΟΓΟΘΔΑΡΌΠΙΣ Χηδὶ. ---τ Ὁ» 

γεοεάο. Ῥτον. ΧΙ. 40. μαχρὰν ἀσὸ 
γνώσεως. Τμερῖδβα τα! νἱάδηζυΣ 
ΓΤῚ» ’"ἐοεδεῖο. --- ΚΙΤῚ: ΟΥ̓ΤΊ 

- Καὶ εἱ Ηἴρῃ. Ἐχοά. ΧΧΧΙΙ͂. 7. 
Βευῦος. ΧΙΥ. 44. 108. 111. 16. εἰ 
Δ᾽ δ'χυοῖίθβ. γον. ΧΧΙΙ. 1ὅ. 
μακρὰν ἀπ᾽ αὑτοῦ. Ἐξ βεῃίοπεα .86- 
βετὶ οπηοσϑῖς ᾿δοο σϑγῖο 6 περίθοΐα 

ἃ ῬΓΟΒΟΙΑΪΉΪ8 Γ) ἴπ σγοςα ΓΤ 

συ] εἰ χϑ πο 1ηΐουρτεα Βαρυ[8- 
δεῖ, ἀἱοίυγιιθ γαῖ μαχρυνεῖ αὐτὴν ἀκ’ 
αὐτοῦ. ΜΙΆ δυΐοπι μαχρὰν ποη 8(- 
νογρίυτ, βοα δα]θοϊΐνυχη 6896 νἱ46- 
ἴυν τοίεσοηυτα δα νόσϑπλ ἄνοια, οἱ 
Ῥοϑῖ αὑτοῦ οὐ ββυπι 6586 σοῦ ϑοα 
Ροκδαπί νεῦρα τοι αὐοααδ ᾿ϊὰ 
νοῦ : αὐ͵ἱ6 ΠΟΠ γΔρΪΑν ἔδγι]δ, 8. 
4υΐα ἜΧρεῖθ ἔμ! 8. οδῖ βευθσζθ δάυ- 

ὁ ΟΔΏΟΙΒ εἴ οδβι ββοΠΐ8. --- ΟΊ 

Νιυμ. ΙΧ. 10. ἐν Ἰρὸὴ ᾿, ῬΥο 
κατὰ μαχρὰν χώραν ὄντι, ἴὰ ΥἱΑ, ατι88 
Ῥτοσυὶ τροι 7. ΧΥΤΙΙ. 7. 1: 
βὰν (ὑτο χατὰ μαχρὰν χώραν) εἰσὶν ἀπὸ 
Σιδῶνος, ῬγοΟσῦ δϑβαπὶ 8 ϑιάοῃσ. 
Ψψιᾶε οἵ. .08. ΙΧ. 42. 4 ϑδτη. ΥἹ]. 
19. εἰς μακρὰν, δο. ὥραν, αι σοπίίη- 
ξεπὶ ροιέ ἰοηρα ἰδιηρογα. Οσπῖεν 
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ϑοδοείίχαι. δὰ [Γ,. Βοα. ΕἸ} ρ6. στ. 
Ρ. 9861. βεᾳ. Ἐπεοῖ. ΧΥ͂ΤΙ. 46. ἀϊ. 
αἴας εἰς χαιροὺς ὺς, ἴῃ ἔοπρα 
(δροσβα. 1 Ἀερ. ΨΗ͂Ι. 40. εἰς γῆν κλνὴ ὑὸς ἴὰ ἐπ όῖτα 

γοὶ ψιάδ εἰ 4 Ῥασβὶ. 
ΥΙ. 86. εὲ οοπξεν [ο. ΧΥ. 18. 
Ἐπ. ΙΧ. 90. Ῥεαΐη. ΧΧΙ. 1. μα- 
χρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μοὺ οἱ λόγοι, ΤῈ 
»χγοομΐ αὐειπξ ἃ βαϊυΐδ τωθᾶ. -- 
ΟῚ» ὦ »τοομῖ. 1ε8. ΟΕἿΧ. 14. --- 

ΟἿ» ἄρ. Ζοῦ. ΧΧΧΥΙ. 8.4 

-- ΡΎΤΩ ΟἸδ]ά. ἰάδι. Εϑάγ. ΥἹ. 6. 

- ΡῪ ρἱρπιεηίμπι, μηρμεπίιτη. 

ε8. ΠῚῚ1. 9. ὡ μαχρὰν ἀπό δου. 
Τ1μοβεγυηίὶ ἰσδηβροβίεῖβ ᾿ϊεσῖβ ΠΡ ΓΤ 

βῖν. ΧΥ͂. 8. μαχράν ἐστιν ὑπερηφανίας, 
ΤῸ ἀσὺ ὑσερ. ργοομὶ εϑῖ ἃ ϑυροτῦϊα. 

ϑῖγσ. ΧΥΙ, 43.. μαχρὰν, Ἀ. 6. τενιοίκνε 
ε8ἰ ἃ οορίδάσπα εἴ σορτθομα Βο- 
τηΐπαπι, υΐα Βομλῖτδ5 ποη οομίαλης 
εἰ ροπάογαδηξς γτὸ σεὶ νεγίδίε εἰ 
πτανιαίο. 
ΜΑΚΡΑΝ ἈΠΕ ΧΩ, ὑγὸ χαγὰ 

μαχρὰν χώραν ἀσέχω, ἴοπρε αὖξαπι. 
πχῖν πωέρίοον. Ὁεαϊ. ΧΙ. 34. 

Θυϊΐὰ βοστωο [θὲ οδὲ ἀδ νὶδ, ΠΣ εα 

ἰοπεὶμιαΐπεηι (παυιδξεττυσ. --- ρὶσν 

ἰοησίπημια. Ῥτον. ΧΥ. 83. Ἐσεςδ. 
ΧΧΙ]. ὅ. ]οἷ. 111. 8. --- ΓΤ: 

ΡΎΤΊ, Καὶ εἰ Ηρ. σε. ΧΙ. 

4. Ἐσεοὶ. ΧΙ. 1ὅ. 
ΜΑΚΡΑΝ ἈΠΟΤΈΓΝΩ, ἕοπρε 

ἐχίεμάο. ΡΤ ΡΥΤῚΠ ἴοπρε ἀϊδοε- 

ἄο ἴοπρε ἀϊδοεάεπάο. ἔχ. Ὑ111. 28. 
ΜΑΚΡΑΪΝ ᾿ΑΦΙΣΤΗΜΙ, ἰοπρε 
αδεϊδίο. γτν Ῥτοσιΐ 8. ἴοπρε αδειση. 

Ζεν. 11, δ. ὅγτωμι. Ρ5. ΧΧΙ. 2. 
. ΜΑΚΡΑ ΝΙΙΝΟΜΑΙ͂, ργοσοΐ σεπε" 
ῬΎΤΟΙΙ οθ. Ι1Π1. 4. -- ὙΠΔῪ 

ἰροον. Ὁ αϊ. ΧΊΨ, 98. β6ς. οοὐ. 
γαῖ. Νίά6 8. μακρὰν ἀσέχω. 

ΜΑΚΡΑῚΪΝ ΠΟΙΕΊΏ, »γοοσιῖ ζπεῖο. 
φογν  ΗἸΡΗ. ἃ δ)» ἐγμο. Ῥτον. 1]. 

16. τοῦ μακράν σε ποιῆσαι. 1Ἰυσιταπάα 
εβῖ ἤεες γεσϑὶο εχ Ασαθίψηο, ἱπ φὰο 



Οὐ μακρὰ». 

: ομὸ ποίδξ ἐγγαγε, οἴΐδτι αδέγυαγεα, 
αδέγε, αδ6296. --- ΡΙΤΟ : ΟΥΤῚ» ΡΙΗ. 

οἱ Ηρ", γον. Υ. 8. ΧΧΧ. 8. 1ε8. 
ΧΧΥ͂Ι. 15. ϑγταηι. [68. ΥἿΓ. 12. ᾿ 

ΟΥ̓ ΜΑΚΡΑ᾽Ν, πορ ρτχοσμῖ. 
ΝΣ» ἐπ ἐόπέογίο. ΙμΟ. 0». ΧΥΤΙ]. 

Ἐεείο. Ουοΐ οηΐπι ο6βὲ δυὲ δος ϊε 
ἴῃ ἰδΐοσῖο δυΐζ ὑπ θαττιδσυ]ο 8] οιπ8, 
Ἰὰ ποῖ Ῥσοςε] εβξ δ 60 τετηοΐιι. 
᾿ΜΑΚΡΟΊΒΙΟΣ, ργοίοηβαης υἱέαηξ, 

ὁ ἰραραυμε. Τ Υον ΠΥΎΝ}» Ρτοίοαρατε 
ἄϊεε. 1ε8. 1,111. 10. --- ΥΝΩ͂ 

ΗΙρΆ, , 86. ἀἶδϑ. ΑἹ. ΟοΒεὶ. 
ΥΙ]. 16. ΨΊ1ᾶ6 εἰ δδρΡ. [1]. 17. 
ΜΑΚΡΟΒΙΏΣΙΣ, ργοίοηραξίο υἷα, 

ἰοπρισυῖαε. Βατίοῖ. 11]. 8. 
ΜΑΚΡΟΗΜΕΡΕΥΣΙΣ, ρνηοΐονρα- 

ἐο ἀΐεγεηε, ἰορηριυΐαε. ϑῖτας. Ἰ. 10. 
17. ΧΧΧ, 91. (οηῖ, Θυΐοοαῦ ΤΆΉρα. 
Ἐκεὶ. Τό. 11. Ρ. 293. 

ς ΜΑΚΡΟΗΜΕΡΕΥΏ, ρχγοϊοηρο 
ἄϊεα, ἰοπραυωδ δαπι. Ὁ Ὁ ΤΊΝΙ. 

λάεια. Ἰ)εαῖξ. ΓΚ. 40. δες. Οχοι. [Ρ. 
ΡΝ. 38. ΥἹ. 2. 7υά. 11. 7. --- "2. 

Ὁ» νηοδέρἠοαπίων αἶες. Ἰλεαῖ. 

ΧΙ], 21. βεο. αῖ. (οηξ. ϑιυ. 11]. ὅδ. 

ΜΑΚΡΟΗΜΕΡΟΣ ΕΥ̓ΜΙ νεὶ 

ΤΙΝΟΜΑΙ, ἰοηραυμδ φεηὶ υεἶ 320. 
ΤῸΝ Ιης. θδαϊ. Κ΄. 88. μαχροήμεροι 

. ἴσιόδε, Ἰοιρεον! οὐἰεἰβ. ϑοα ἴδ] υο- 
ἃ ἦμε ἴῃ ἰεχέα ΕΗερσ. ΣΤ)» δἀάϊτζαμι 

τερεσῖξατ. ---- ΩΝ ΤΝΤ' Πουῖ. 

ΙΝ. 40. 

ΜΑΚΡΟΘΕΝ, «6 ἰοηρίηφμο, δηϊὰ- 
παϑ. ΟῚ ἴπβη. ΗΊΡΗ. ὅεη. ΧΧΙ. 

10. - ῬΙΤΊΩ, ἱοπρίπᾳμέαα. Ῥτον. 

ΧΧΥ. 26. 7ετ. ΤΥ. 16. --- ῬγγΊΌ Ὁ. 
Ριου. ΧΧΧΙ. 14. 7ε-. ΧΧΧΙ. 10. 
ΑἹ, 1.5. ΧΧΧ. 927. --- ΟἾΤΤΥ Βουῖ. 

ΧΧΙΕΧ, 99. 708. ΙΧ. 6. ---- ΟἾΓΤ 3: 

ἐς ΙΧ, 29. ---- ΤΊ. ει, ΧΧΊ]. 
4. ΧΧΧΥ͂ΤΙ. 17. δὲ αἰϊοὶ ββορίιϑ. --- 
το» Νοῖ. ΧΙ]. 42. 

408. ᾿ Μακροϑυμία. 

ἈΠῸ ΜΑΚΡΟΘΕΝ, ἰάρῃ. 
ΙΓ: Ῥμδη. ΟΧΧΧΥΙΠΙ. 7. --- 

Ῥ᾽ΓΤγ;- 3 Βορ. ΧΙΧ. 25. Ῥεαῖπι. 
ΧΧΧΥΊΙ. 12. --- οἸΤ Ὁ. Εϑάτ. 
Π1. 18. τ 
ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΊΏ, ἰοπραπίπιδδ δεηε, 

Ῥαΐίεπς διηι, ραξίδηίεν ὕξγο, ἑαγάμε 
ϑωπιὶ αὐ υἱπαϊοαπάπηι, ἴτ. ρεγβεύυετο. ῥ 
ὮΝ ΤΟΝ» Ῥγόγορο ἔγαπι, Ῥχονυ. 
ΧΙΧ. 11. ἐλεήμων ἀνὴρ μακροδυμεῖ, 
ΤΩΪΒΟΙΊΟΟΥΒ Υἱῦ ἰοηραπιπιΐδ εεί. ---- 
Ὁ ) ἼΠΝν Ῥγοίοπρο αἀπὲπιαπι. 

Αφυϊα «00». ΥἹ. 11. γυϊζ. υἱ ρα- 
ἐἰσπέεν ἤέγαπι. ---- δ Ὁ» ἰγαλο. ΝΒ. 

ΙΧ, 80. βες. Οοιωρὶ. Βασιοῖ. [Υ. 
18. μαχροϑδυμήσατε τὴν «αρὰ Θεοῦ ἐσελ- 
ϑοῦσαν ὑμῖν ὀργὴν, ραΐξίεπέεγ ὕεγίε γ6- 
ΠΙΘΏΓΘΙΩ ΒΌΡΘΥ νοβίσγαση [6]. δὲν. [1]. 4. 
ἐν ἀλλάγμασι ταπεινώσεώς σου μαχροϑύ- 

9, 

μῆσον, ἴῃ. τηυτατοηΐθιι8 Βυτη Πα ]οηΐ8. 
"ἴτε δὲς ραίΐεπσ, 00}. ΧΥ ΤΙ]. 10. 
ΧΧΙΧ. 11: υδἱὶ ὑμησον, αποδὰ 
ΒΘΠΒΌΠΙ, 68ζ: π0ὸ} γἱριάεοχέρε ἀεδίδιπι. 
δὲν. ΧΧΧΝ. 19. ὁ κύριος οὗ μὴ βραδύνῃ, 
οὐδὲ μὴ μαχροϑυμήσῃ ἐπ᾽ αὐτοῖς ὁ χρα- 
τοιὸς, Ἰοταϊηυ8. ὩοῺ ἔδοίεϊς σωόζϑχη, 
ΠροΟ ἐατγάμε ετῖξέ οὐρα 1106 ἔοχθ. 
Οομέ. Το. ΧΥ͂ΙΠ1. 7. οἱ δα. ἢ.]. 
ΟΑτοῖξίυχῃ οἱ Ὑο]ἤυχα ᾿. 722. 9 Μβοο. 
ὙΠ]. 26. οὖκ ἐμακροϑύμησαν κατατρί- 
χέοντες αὐτούς. Ψ]α. ποπ ρεγβευεγα- 

ἂ 

τωπέ ἐπϑεφμοηέες. δρᾷ [0 ὲ πα ἀυρίο, 
ἰεφεπάμπη δὲ ἐμακχροτόνησαν, ἀξ Ἰερὶ- 
ἴα ἴῃ οοά. ΑἸοχ. δὲ σοτωρὶυΐ. γ᾽Δ6 
δὰ , 1. Βγοιβοπηοίάδσιιμι ϑρίοἱ]. ῥ. 
169. δεα. 

ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΆ, ἰοηραπὲπιϊέαξ, 
Ῥαϊιεμέία. ἘΣΛΈλῷ τ φῬγοϊοπσαΐέίο 

ἔγαγεπι, δεν. ΧΑ. 16. --- τ νεὴνς ΤῊΝ: 
Ρχον. ΧΧΨ. 15. ϑυσηιηδοῖ. Οοδεῖ. 
ΨΙΠ. 19. .-.-. ΣΝ» »τοϊοηραξίο. 

ἴῃς, ΤΌ δῃ. ΤΙΝ. 94. αϑὶ νἱά. βεδιαν- 
ἔξ. Ρ. 78. -- ἩΣΣ ΠΝ» ῬΓΟΤΟρΟ 

ἔγαπι. Ααὰ. ΤΒοοά, Ῥγον. ΧΙΧ. 11. 
δι. Υ. 11. ἐν μαχροϑυμίῳ φϑέγγου ἀ- 
«ύχρισιν, ΒὶΒ ἑαγάμε εἰ οαμέμα, υὉὶ δαὶ 
τοϑροπἀοεπάμστα. ὙΙάδ ν. 13. εἱ 13. 

σε 



Μακροϑυμίαν δίδωμι. 

α ϑὐχηίβοιαῦ ἰο μαχρυϑυμία σωποίαί!ο- 
5εηι, ἰατἀμαίεπι Ῥ»χμάεπίενι εἰ οαμέσηι. 
ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΆΝ ΔΙΔΩΜΙ, ἰοη- 

ξαπίπιϊαίεπι ἀο. ΥἹ. Ἃ ΓΤ, οἱυΐῆοο 

Φρὶγέίεηι. [68. 101]. 15. Τοὶ μακρο- 
ϑυμόα ε596 Υἱάεῖαν ραίἑεπέϊα, αυδεὶ 
ἐοπραπέπεϊξα:. ἐπ πιαϊδδ ρεγγενεναε. 
Μ μεῖν ἰὴ πυϊνογϑχα ρα σἨἐεΥ 
ἥτε ποῖδὶ, Οοπέοσ Ρ]αΐατοδυπι Τ. 
Ὑ1Π|.. ν. 845. οἀ. εἶδ. Ῥοῦϑδεῦ 

ὁ υοαμε ἄς ραέϊεπέε επερεοίαἰϊοπε δυῖ 
40ε ἰαία ΕΧρ]Ἰσαγο. Οοπέεν 1 χὶς. 
Ν. Τ' 9. μαχρυϑυμέω. 

ΜΑΚΡΟ ΘΥΜΌΣ, ἰοηπραπίηι!. 

ΘΝ ΟΠ! 4. ρνογοραίίο. ἴδῃ. ΕΥ̓͂. 

24. - ΣΝ ἥν ἰοησιις ἐγατίρη. 

Εχοὰ. ΧΧΧΙΨΝ. 6. Νυπι. ΧΙΥ͂. 18. 
Νεδο. [Χ. 17. εἴ 4110]. -- ἡπεὶ 

αν, πρωε ἐρίσίεκ. Οοβεὶ. ΨΠ]. 9. 
-- π Ὥν »γείίοσι δρίτίϊι. Ῥτον. 

ΚΣ ΧΥΙΙ, 48. Τερεταμς 9, οταΐορο. 

,, Δοᾶ, Τγίχιάια ἀπίπιο 68ῖ, φεὶ ἐετιρε- 
γαΐ αἰεοίωπι. Ζίερίογυθ σοπίαλε 
ΑΥ̓ΔὮ. χὰ 2» ὑέων ὑτ "παη διεοίι 

ἤει. Μία ἴΌ. ΧΧΙΣ. 11. αν». ΧΥ͂. 
1. ϑῖν. 1. 20, Υ͂. 4. ὉΡῚ Τεῖιβ μακρύ 
μος αἰοίξυν, υκίεη9 τατα! δίθηι 
ΞΌΡΡ] οἱ σταν!αἴθ οοτηρθηβαῖ, πο 
δυο 6118 Ἰοπιρδηίγηϊτεν οχρβοῖαϊ 
ἐπηρῖοβ δΩ Ῥαυϊεμῖδην, ὑπ646 Ον. 

ἀ (στηρίυϊ. δἀάυπι οὗ μή σε ἀνῇ, ποη 
ει ἐεξ ἐε ἐπεριριέδιπι, 56 δὸ δουῖυβ 
Ῥυηῖοείς, απο ἰαταϊαα. 

ΜΑΚΡΟΙΣ, ἰοηρὶ 
ἀϊωξωγπεδ. ΤῸΝ» Ῥτοίοηξο. ἘζΖοςοῖ. 

᾿ ΧΣΙΗ͂Ι. 98. - “ΠΡΊΝ: ϑγίωσα, 2 ϑδσω, 

Ἢ. 1. -- ρὶ π᾿: "Ἔσο. ΣΙ]. 97. 

-- ΠΟ: Ρεον. 1. 1ρ, -- Ν» 

υανέίαε. 166. . 18. ἴῃ τοδυΐδ Βδ- 
Ὀυΐεδ6 νυ θηξυῦ Γ» διιῖ ἐχ Εἰου- 

6 Ῥραμεῖϊ οοπθοῦατα 9.) γ). 001]. ἔδυ. 

ΧΧΙ. 18. τὰ αυσαιιθ ϑγγει. Ῥαυΐϊαε 
Ῥγοπυπίίδί μὴ» Ῥυοίενξις, ἐοπρια, «ν΄ 

ἃ ταὰ. ΑΥὰρ. ἸΝῺ» ἐχίομ δ Ῥαη- 

μίση, ἴοησε ρτοίεπα! δοἰ οἰ μαΐηεπι. 
4 

Ὧ, ἴοηρμδ, 
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δῖν. Χ, 10. μακρὸν ἀῤῥώστημα κόκτε; 
δανφός. Ὑαυϊραῖτιε, αι ὄγϑυες μαῦρος, 
Ἰορίβ86 νἱάδίυν μικρόν. δο(ᾷ μακρὸν ϑοξ 
γοσὰ ἰδοῖο: ἀξπέμγημς νιργδις. ΨΊ1Δ α 
Β. ἡ. χόπτω. 

ΦΔΙΑ ΜΑΚΡΟΥ͂", 

ϑγτηπι. ]οὉ. ΧΧΧΥΙ. 8. 
ἜΓΣ ΜΑΚΡΟΉΝ. 0}, ἐπ ρέγρε- 

“ς 

ἐμίπη. Τοῦ, Αὔαοο 1. 11. 
ἜΚ ΜΑΚΡΩ͂Ν, 8βς, ἩΜΕΡΖΩ͂Ν 

νεὶ ΧΡΟΝΩΝ, εἐρηρίπομο. ΟἸΤΤΎ 2. 

1 Ῥατ. ΧΥΠΙ. 17. ΕΝ 
ΜΑΚΡΟΣ ΤΗ ἜΚΤΑΣΕΙ, ἐοη:- 

δίμχυωΣς ἐπί 805: ὍΝ τνο ἰσηρίς 

αἷα, Ἀ. 6. ὑπαδ αἷας βαδειε. 
Ἔκθο. ΨΙΙ. 8. --- ιὰδ ΞΌΡΙΔ 5. 
ζάω. 
ΜΑΚΡΟΎΕΡΟΣ, σοιαρασγεῖ. ΝΒ 

Εἰον, ἰοπρίηφμῖον. Χγ γ» ἰραξεπε. 
2ον. ΧΙ. 9. --- ῬΓΓ ᾿εἰοπραπάο. 

σεπ. ΧΧΙ. 16. 8εο. οοὰ. ΑἸοχ, μακ-- 
θότερον. ϑδρ. Χ]]. 25. μακρότερον ἔλα, 
γησαν, Ὦ. 6. Ρ588 ΕΥΓΟΥΒ ν᾽αϑ ορταϑεὶ 
δυπῖ, Ἰοηρίιβ εσγαγαπῖ, αιδση νἱά6.- 
Ραΐαγς ἤθει Ῥοδβα, αἰ ἤοπιο εττοσεῖ. 

ΜΑΚΡΟΎΤΕΡΟΝ ἈΠΕΧΩ, ἰρη- 
ξἰπφμῖμα αὔδιπι. ΤΊ, Ῥτοοκὶ ἀἰἱϊείο. 

εξ. ΧΙ]. 31. ὁ 
ΜΑΚΡΟΎΤΕΡΟΣ ΕἸΜΙ, 

φιῖον δεπι. ΓΔ, γε δια. Ὠδυῖϊ. 

ΧΙΧΣ. 6. 

Ῥέτ ον. 

“1 

ΜΑΚΡΟΤΗΣ, ἐονριπαιίέας, ἴοη- " 
εἰμο. ΠΝ: Ρ5. ΧΧ. 4. ΧΧΙΙ. 9. 

ΧΟ. 16. --ΠΘῚ Ν Βα]. ργογορα- 

ἔϊο. 1 δτι. ὙΠ 19. -Ἰ ΝΠ Η!Ρἢ. 

Ῥγοϊοπρο. Οὐδοῖ. ΥἼ11. 12. 1ερο- 
τυηῖ ΠΝ πδπι πγδὶ εδὲ μαχρότης. 

ΦΜΑΚΡΟΤΟΝΕΊΏ, ἰρηφίως ργοίεπ.- 
ο, ατερίϊε ἑπίοπάο, ἀεϊηᾶς ρεγδε- 
δεγῸ, Ρεῦρο. ἃ Νίαος. Ι11. 96. δὲ 
ἣν αἰτίαν οὖκ ἐμακροτόνησαν χατατεέ- 
χοντες αὑτοὺς (δες. οοὦ. ΑἸεχ. εἰ 
Οοτ})}.}, φυδῦθ ποῦ Ἰοηρσίαθ Ἀγο- 
ὑπάοτυπε τπδῆὺδ δυῖ μεσγϑενεζασαπξ 
ἴπι Ῥαγϑθαμειὶς 1}}15. 6 δα ἦι. }. 
δττθκηβείδεσιοι ἴῃ ὅϑρίο!, γμδρ. 
109 



ἹΜαεκροχρονέω. 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΉΞΏ, ἀπβάυμι σπηι. 
τῷ" ἀεοτερέέια. ϑγειωρχαδαὶ.. 70. 

».6͵ ἃ Ἶ2. μαιχροχρονήσασι, ἰοπραυὶ. Ἐχ 
ἹΚτεγεδῖρ!! ςοΒ]εοΐωζα ἰοβοπέαπι μὰ» 

ἴσασι. 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙ ΖΩ, ἰοηραυιτ ἐπε. 

“1 πιείωο. Ὦεαι. ΧΧΧΊΙ, 47. 

Ψιάεπίαν ποπη} 18 Ἰερίβδο ΠΝ" 

«-ὃ Ων γείγο, ρμοεῖ, τ’Ὰ}10 δὰς πισογα- 

Οὐτοοῦβ δυςίουν δέος. Αρεϊπινι 6χ- 
Ῥ]οαῖ: κα μὴ ἐπηρένωσι τῇ δυσσεβείφ. 

-- Ὁ» ἡγΊδΓ, Ῥγοίθηβο δες. 
Ὅεαι. Υ. 16. βεό. Ὅχοπ, ΑἹ. δαί. 
ΧΥΊΤΙ. 90. μαχροχρονίσῃ. 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΓΥΝΟΜΑΙ, 

ἰάειει, 9») ΠΥ ῬγοίοηρῸ ἀϊει, 
Ἐχοά. ΧΧ' 19. ὕει. Ψ΄. 16. --- 
Ὁ Ὁ" ἸΡΆΝ Ιηο. ἤθους. Χ ΧΊΙ. 7. 

ο Αἀᾶδ Ὠοαϊ, ΓΥ͂. 40. 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΊΝΙΟΣ ΕΥ̓ΜΙ, ἰάοτη. 

2 Ὁ ἼΥΝ θόυς. ΧΥΤΙ. 20. 

“ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΏ, ἘΝ 
9». θεῖ, ΧΥῚ}, 90. μακχροχρος 

γισῃ 86ς, οσα. ΑἸΕ6χ. ϑεά ΤΟΡΟΠΘῊ- 
ἄτι ἴδ] εϑὶ βακροχρόνιος ἦ εχ Οχοη. 
ΑἸΑ. δὲ Ὁουηρὶι. - 
Ἐς. ΚΡΥΜΜΑ, εἰρεβαδὸ, 
ἔην. νὴ Ιν αδονείπαδίο. Ε, 

ἐσοι, 

. ΕΧ, 

41. 11. ἐν μαχρύμμασιν αὐτῶν. Ἠεεγοδ. 
ἐν μαικρύμασιν (ἰε;ς μακρύμμασιν), ἐν 
ἀσοστασίαις. 

ΜΑΚΡΥΈΩ, οἴϑηφο, ρῥγοΐοπρο, ἴοῃ- 
86 απιοῦεο, ργοοσμὶ τεηϊοῦδο. ΝΠ 

ἘΠΡΡ Ῥβδῃ. ΟΧΧΎΥΠΪΙΙ]. 3. Οοδεὶ. 
1. 1353. Αὅδε Ααυ. (οδεϊ. ΥἹ]. 

16. ΡΙ μακρύνεν ποῖδί οἶμ οἵσετε, 
ΟΣ ἑἶ8518 γ οθ.}8 τὸν βίον δυῖ τὰς ἡμί- 
ρας. αϊραξ. πιυδο οὐκὶ! ἐδηίρογο. ---ττο 

« 8453» οὐλίδοο. Ῥεαῖτι. ΧΧΧΊΤΧ. 15. 
μὴ ΠΕ ΤΣ τοὺς οἰκτιρμοὺς σου, ΒΘΏΒιι. 

-- ἡ» ὁσεοδ, Ὡοτηοῖ 

᾿μβλό θαι Ρε. ΟΧΙΧ. δ. Νοιιεῃ 
Ἰοεΐ 

᾿ιλτηριοε μιλῶ ὡμπῳ πνηῖτ 

405 Μαλαγρατείζω. 

χοβαϊάσευτε, αιιδεὶ Ἰομέαϑετι: ΓγΎ 
ΞΕ “ἼΦΡ» »ατυιω, ἐσίριιδ δμῆς. Ααὰ. 

Οεη. ΧΧΧΊΙ. 10. πρὶ ῥσὸ ἐμακρύνθη 
(Ξε Ῥοΐίυ5 μεμάκρυμα:, αὐ Παθεῖ 
Ῥχοοορίαθ (δέ. Νίορῆ. μϑρ. 893.) ἢ 
γϑροδοιυνα 6086 ἐμιχρύνδην, 80 ΡῸ- 
8 μεμίκρυμαι:, οὐημϊ οαζοῖ αυδίο. 

-Ρρ: ΡΠ,» Καὶ εἰ ΗΙρβ. 
Ταά. ΧΥΤΙΙ. 42. Ῥβατα. ΧΧῚ. 90. 
ΤῊ. 7. 1ε9. ΨΙ. 12. δες. αῖ. 
Αἀάς Αᾳι. ΤΠεοᾶ. 2ον. ΧΙ]. 91. 
Αι. ὅγιομι. Ἐμοοᾶ. Ργου. ΙΥ̓͂. 94. 

ΜΑΚΡΥΣΜΟΣΣ, εἰοηραίζο. ΤῸ 

Νοτθδῃ Ῥσοργ. Αχα. Ῥπβαΐτι. ΟΧΙΣ. 
ὅδ. ὉΔῚ Ῥτὸ ποιῃῖπο δρρε! ]ϑεϊννο δο- 
ςορΐξ, οἵ μακχρυσμὸς οβδῖ ἔσγγα γοπιοία," 
ἔοηχε ἀἐδεῖέα. ΥἹᾶδ δυρτὰ 8. Υ. μα- 
χεύνω.. --- ἘΥΌΤΤ. Ααα. Ρκ. 1.0. 
1. μακρυεμῶν, εἰοηιραἰδοπιητ. 

ΜΆΑΓΑΑ, ταλδδ. κ΄) γ.5, ὕπεηιθ, ὃ4. 

γυπιΐαηιοπ. ϑγτητι. β6ς. οοᾶ, Μοβαυ. 
στη. ΧΙ.11. 21. χαὶ μάλα, ἣ ὄντως, 
πρὶ ἀυδ τουβίομθα εὐυβάσυ Ὑοοὶθ 
εὐδἱβοσαηί, πᾶ 3 ὅδ. ΧΙΨ. ὅ. 
ἴποοσίαδ δ 3) το άϊε ἔντως. 3 κοῦ, 

Ἀ. 8. 39. ΧΙΣ 18. 
ΚΑῚ ΜΑ͂ ΛΑ, εἰ ναΐάε. )λ5, ἕρε- 

ἥπο, υεγμπιίαιησπ. 2 ϑδτα. ΧΙΨ. δ. 
1 Βερ. 1. 48. 4 Εόρ. ΕΥ̓͂. 14. αν. 
Χ. 21. οος. οοὔ. (818. Ἡεθγοῖ. καὶ 
μάλα, καὶ λίαν, καὶ πάνυ. 
ΜΑΛΑΓΜΑ, πιαίαρηια, νπείοα. 

"πδπίνπι" Ἰεπιέσηιδ, χιοΐ αὐ εὐποϊἐεηιάπηι 
αὐἀλ δείμιν, 86: υ υτοσείινα, ν δηβρλῤῥαι 
1. δ. πιοίϊο, πεβέϊρο, 
ϑαρ. ΧΥ͂!. 19. Ηδευοῖ. Θ]οδα. ΜΒ. 
ἴῃ Ῥχορβοί. εἰ [οχῖς. Ογτ]}! ΜΆ. 
Βτοιι. μάλαγμα, ἴαμα. 
ΜΑΛΑΓΜΑ ᾿ΕΠΙΤΙΘΗΜΕΣ, πια- 

ἕαρνια ἱπίροπο. ))} Ἂν ἐπΡτίμιον 

εἱ τποΐέογ. 166. 1. 6. 
ΜΑΛΑΓΜΑΤΙΓΖΩ, νιαίαραία αρ- 

Ῥοπο, βιὰ υπίπιδ ομνῸ, Ξανὸ πιρΐαρ- 
“παἰ δ, οπιπίηοσμο οαἰαρίαδηιο. ΒΊΑΣ 

Σάει. δυο. Ηοϑ. ΥἹ. 1. μαλανγ- 
ματίσει 860. οοὐ. Βασροσ. 6 αἰ νεσβδ 
εὐϊτίομα ϑυυδσββοὶὶ. 

«εξ 

[Ἢ 

λ 

Φ.. 



ὃ 

ἃ 

Μαλακίε. 

ΜΑΛΑΚΙΑ, τιοίϊειεε, ἰα 
ἡμογχδι. ἜΡΩΣ ἐχίξιηη. (6ῃ, 

4. Ό]Ω. πὲ σιοσυαηι ρμαΐξέαίμν »ιαΐ,. 
ΧΙΙ͂Ν. 90. -ἰὴνν ποι. θαϊῖ. 

ΥΙ. 15. ΧΧΥΠΙ, 61. 2 Ῥαν. ΧΧΙ. 
1δ. 18. 19. - πὴ πο ἰάδι. Εχοά. 

ΧΧΊΙΠ. 25. -α ΘΟ, ἰάεια. 

2 Ῥαγ. ΧΧΙΝ. 98. --- )ΝΜ5Ὁ» ἀοίον 
ον. ΧΧΧΙΠΙ. 19. -- ἐὰ ΨΑΗΒΝΙ 

Ρῖυτ. 4 Ῥαταὶ. ΧΧΙ. 19. Ηδογοὶ. 
μαλαχία, νόσος, βλακία. 
ΦΜΑΛΑΚΙΑΝ ΦΕΡΩ. “ὉΠ 907 

διε. ἴε8. 1.111. 8. υδὶ φέρων, αυοὰ 
γεσο ρϑηδεῖ δὴ εἰδὼς, Βοηδιι οδιι88 
ἀδ βυο δαἀἀ!δεγυηί. 
ΜΑΛΑΚΙΖΟΜΑΙ, ἴαπρωεο, Ξρτὸ- 

ἐο, ᾿πογδιμ δι. ᾿Ἰν ἐχάρη. 

ὅει. ΧΙΕ. 38. --- 93} ῬΥΒ. αἰίο- 
7ῸΓ. ἴε8. 1.11]. δ. σάρρα!ο 1 ἴῃ Νοῖί. 
Οες. “ΠῚ Ἀ. 1. ποῃ Ἰερίθβα νἱἀθηίυῦ 
δ 57, 564 [7571 8 τδά. [171, αθβὲ 
ποίδὲ ἑπῆγπιατὶ, ἰαπρώετε ἐς πιογῦο. 
-- πῦτν αρτοίο. ἃ ϑαα. ΧΙ]. ὅ. 

μαλακχίσϑητι, Ἡ. 6. υἶπρε, ἰε αρτιρα 
ἔ:εε, βοὰ ἰα γεης δἰπιμία, αἴ νυ]- 
ΕΝ Ὀθῆδ δία πο. ᾳροσσοωιοῦ 
οχλεζϑα,. 515 φυοαυς Ιορίτυ ἀρυά 
τ πὰ Π1. 1. ,. 961]. 4 Ῥαχβὶ. 
ΧΥ͂Ι. 14. [δ6β. ΧΧΧΥΠΙ. Ἰ. 9. 
Αἀάε Τβοοῦοὶϊ. 1 ϑα. ΧΧΧ. 13. 
-ὴν "πιογδμδ. 4 Ῥαταὶ. ΧΥΪ. 192. 

Ηδαγοῆ. μαλακίζισϑαι, ἀσλενῶς δια» 
χεϑδαι, νοσηλεὐεσδαι. 

ΜΑΛΑΚΟΙΣ, "ποϊϊ 4, ἀεϊοαίνα, 

᾿ δίιαμάμα. ΩΓ ΓᾺΔ Ῥασείςῖρ. ἩΠρ. 
οοπίμδιξ, ἰξ. διαπάϊφης. Ῥτον. ΧΧΥῚ.᾿ 
22. λόγοι μαλακοὶ, ΒΕτΤΩΟὨ 68 "ποῖϊδε οἱ 
δίαμαϊ, αἰ νἱῆυμι ἰθὴθ οὶ Οσεςῖβ 
μαλακόν. (ομβοπΈς συχτὰ ὈυοςΕ]]18 οἵ 
Ῥοιοπῖρθυ τη} ]]εἶβ αν!ὰθ δρβογρίϊ8, 
46 αὐἴρυ8 νοσεῖ ΗοῦΥ. Ὄχροϑυῖ 
ϑοδυϊξεποίυα δὰ ΧΥ͵Π]. 8. --- ἼῚ, 

ἑεμον. Ῥτον. ΧΧΥ͂. 15. γλῶσσα μα- 
λαχή. --- ἸΣἽ ρὶυτ. ἔχαι. "ποίέεε. 

ἮδΘΡτν. [πὶ 20». ΧΙ, 492. υδὶ ἄς 
»γεοῖδιις σεδιπεεὶε Δα θοξυτ. 
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1Π. 

Μωναά. 

"ΜΑΛΑΚΟΨΥΧΕΏ, τοὶ δωπε 
απίπιο. 4 Μδοο. ΥῈ 17. 
ΜΑΔΛΑΚΥΝΩ, επιοίϊιο. Δ ΗἸΡΒ. 

Α ἾΞΥ Ζ2ον. ΧΧΠΙ. 16. 

ΜΑΔΛΑΚΕΩ͂Σ, πιοϊϊιέετ. 5. Ρίαγ. α 

ἔκταν, πιοίϊία. 7ον. ΧΙ, 22. Ψιάε 
ΒΌΡΓΙΒ 8. ν. μαλαχός. 

ΜΑ΄ΔΗ, αἰα, απιείία, ἴαπα. ΠΥ), 

ἰεδεδ, ἴΐοτα εἰπης. Ααα. Ὑμοοὰ, εἰ 
βγταῖο. Ῥχονυ. ΧΧΥΙ.15. δε αι θὲ 
Ροῖζυβ τοἀα!αϊς μασχάλῃ, ς0]1. ΧΙΧ. 
34. ϑγτητηῃ. τον. ΧΙΧ, 94. ἐν τῇ μάλῃ. 
ΕἸ δμίλιιβ βου ρεϊβϑεὶ ὑσὸ τῆς μάλης. 
Οοπέ, Ιππἰ. δὰ Το. Μαρ. ἢ. ν. οἱ 
Ῥίδγβοῃ. δὰ Μαωσίά. ὑ, 961. ἨεεγοΒ. 
μάλη, χλαῆα, μασχάλη, μαλάχη. 

ΜΑ'ΔΙΣΤΑ, πιαχέγιε. ϑὰ ἱ ἔπθπο, 

υεγιπείαηιόπ. Ααὰ. ὅεῃ. ΧΙ. 921. 
ΜΑΙ͂ΛΛΟΝ, ΟΡ ΑΓ. οΧχ μάλα, ᾿α- 

εὩ, Ῥοξιμδ. ---- Ὑ1ὰ6 ΑἸ ὲ σ«ολὺ μᾶλ» 

τ ὐχλχο Σ, οὐμπιὰ ἀφηιίδεα. [Ὁ 

οοπια. ϑγυωτα. Ἐσ. ΝἾἿΠ. 8. Ῥοῖεϑὲ 
ἰλγλθῃ πος νὸχ αὐοῆιθ δα γὐ ἢ 
τεΐεστί. Ηδογοΐ. μαλλὸς, τὸ ἔρην καὶ 
ἢ χαϑειμένη κόμη 

ΜΑΜΖΒΕῈ, ων ΠΟ: Αᾳυ. 

δας. ΧΧΙΠΙ. 4. ϑρθηοοσιθ ἄς [,6- 
εἴθ Ἠεδε. Εἰ ταδὶ, Γ4Ρ. 1. ᾿αρ. 6. 
ϑθοί. 8. σου δ ῥσόρατε δπηϊ το, 
αυοά νοχ 1114 ποῦ δρωγίω; αἱ γὰ}- 
80 ἐχροπίζαν, βεὰ αἰξεπέρεπαπι, ρεν- 
ἐΐξεπι, εασίγαπεωπι εἰροϊβοεῖ. 
ΜΑΜΜΗ, αυΐα. 4 Μεος. ΧΥ͂Ι. 

.. 9. [ἃ αυοχυς Ἰερίξυς ἴῃ Ν. Ἐ. 
Οοπέεν 1,οσῖς. Ν. Τὶ 8. ἢ. νυ. 

ΜΑ'Ν. Ἐπὶ ἰμ88 νὸχ Ηδθργ. ἸΏ» 

ἐγῃ ἀοοίσηδίιν οὐδις Ζεγαξίμανγιι ἐπ 
“Εεγίο. Ἐχοᾶ. ΧΥ]. 81. 88. 35. 

Οοηέεν Πεου]ηρὶὶ Οὔβ8. 55. Ρ. 11. 
Β88: δδ. οἱ Ηδτεηρεγρὶς Οὔδ σδῃ- 
δύ οῖμα. Ρ. 17. οἵ ἱπέγϑ νυ. Μάννα. 

ΜΑΝΑΑ΄. ἴρεὰ γοσ Ηθῦσ. ΓῺ» 

οὔἑαίο, ἨΝΉ22. ὁ Βερ. ΨΙ11. 9. ἔλαβε 
μαναὰ ἐ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, βαταεραὶ ἀο- 
ἡἷπὶ ἴπὶ τϑηυτη ϑύδιη. ἴ.ΕΧ. ΟΠ 
Μϑ. Βγοτι. Μαναὰ ἐν τῇ χειρὶ, δῶραι 
ῃ τῇ χειρί. ἃ Ἄδερ. ΧΥ͂Τ]. 5. 2 Ῥαν. 



ἹΜάνδρα. 

Τ1.6χ. αἷἱ. μαναὰ, ϑυσία, φεονδή. (οι, 
ν. μάνα, δὸ νιὰ6 Ηοιηκονὶ ΤὮΘ5. 
Ῥ]οἱ. Ρ. 866. εἰ Ὠευδίυσπι δὰ Ἐς. 
ΤΙΝ. 29. 

ΜΑΝΔΡΑ, ϑδερέιπι, φῃὸ ποοίμ 
οὔακάπηίην ρεοογα, οαπΐα, ουἷΐε, ζουεα, 
ἐοεεέδειένμνε, Φρείνησα, ΓΤῪ» φερε. 

ϑρῇ. 1. 6. --- ἢν τρίπα. 1 8δτα. 

Χ]Π. 6. --- “ῦϑὉ» ουΐΐε. Ἰποετσί. 

ὃ ἘΠΑΡ. ΗΠ]. 17. -- ΓῚΠ) Ρὶιυ. 

ἐπα, οαυέγησ. ἸΤΒοοα. ΕἼ ΧΧ 
“7}υἀ. ΥἹ. 2. ἐποίησαν ἑαυτοῖς μάνδρας ἐν 
«τοῖς ὅρια, ἔδοϊεραις 510}. φρείμποας τὰ 
τορι ι18. ---- ΠΣ ΝῸ, λαδιίαἰΐο. Ῥδ. 

(ΟΙΠ1. 483. Οδηῖ. Ι. 8. υδὶ οπδεῖε 
ποίδί, ῬδΥΙΟΥ δὸ Ατηοβ [{Π]. 4. -- 
ΠῚ)» οαμία. 2 ὅδτὰα. Ν]]. 8. 1 Ῥατ; 

ΧΥ͂ΙΙ. 7. Εσεοδ. ΧΧΧΙΨ. 14. --- 
ΛΟ. Ρεγρίεχιρη υερτγείεση. εν. 1’. 

« Ἶ. ἀμβη λίαν ἐκ τῆς μάνδρας αὐτοῦ, 
ΘΘΌΔΠΩΙΕ 1ὸὸ α ἐαέϊδωΐο δυο. --- Ἴδ, 
ἑισαγίμι. Ῥελῖτα, 1Χ. 8]. Ηδεγοῖι. 
μάνδρα, χη, φραγμοὶ, αὖλα!, σηκοὶ 
βοῶν καὶ ἵστων. Ῥτο αὖλαὶ νυϊρὸ [0ὲ 
Ἰορίίας ὕλα;, δε αὖλαὶ τοροδυϊὲ Γ,. 
Βοβ ἰῃ Απίῃ. δα Αὐυοσί. Οτεοσ. ρας. 
181. Ῥίυχα διυΐετα ἀ6 ν. μάνδρα γί 
δρυά ϑυίσογυια ΤΠ. Τὶ 11. Ρ. 308. 
6ΕΕ1,. ο8 Ῥτγοΐορ. ἱὰ ΤΧΧ [πε ο. 

ε 8. 

ΜΑΝΔΡΑΓΟῬΑΣ, παπαγαρογα, 
»ιαπία, οσμὲ υἱς ἱπεεί οὐείωρείαοϊεναὲ 
4εηΣι εἰ σοροταπαδ λονηπεε. Ὁ Ν  ΤἼ 

Ρίυτ. σεη. ΧΧΧ. 14. 1δ. 16. Οδηΐ. 
ΝΙ]. 18. Ηδεγοδ. μανδραγόρας, ὁ Ζεὺς, 
χαὶ εἶδος βοτάνης οἰνικὸν (Ἀ. 6. υἷπε υἷ- 
ποϑαπι λαδεησ, για ογαρπία ἐὔιοίξι) 
χαὶ ὑπνωτόν. Ϊ,ερα ὑπνωτιπὸν, τὑἰ σοΥ- 
τιρῖι Ηεταβίογμυβ. δὰ Γιοίδη. Τίμα. 

«Ὁ- 96.0. Αριυά δυΐάκτη μανδρωγόρας 
οροιῃΐζαν ὑπνωτιχὸς καραὺς, ἢ 
σωητικός. 1, Ἔχὶο. Ογτῖ] ΜΆ. Βγοτα. 
μανδραγόρας, βονάνη ὑκπνωτικὴ, εἶδος 
ἔχουσα ἀνδρώπου. ϑῖς5 οὔδηι ἀρυὰ 
ῬΒδνοσίπυμι, ηἰϑὲ φυοΐ ὑτὸ ἀνϑρώ- 
«ου Ἰεσαῖατ ἀνϑρώπων. Ῥ] υϊατοδι8 ἀ6 
Αὐυάδίεηα!β μοδεῖβ ἱπιῖῖο: ᾽0 μανϑρα- 

40] 

« ΨΗη1.. 7. Νεῖ. ΧΙ. δ. Ἀδν. 11. 46. 

Μανδύας. 

γόρας ταῖς ἀπμέλως παραφυόμενος, καὶ 
διοδιδοὺρ, τὴν δύναρων εἷς τὸν οὗν μαλοι» 
κωτίρα»ν φομῦ τὴν χατα 
σέ Εν ὅδ νοοα Εἰ}. ΜΙβςο. 55. ΥἹ. 
θ. ΑἸ]ΔΕ Νοί. δὲ Ηοχοσμον. Ρ. δ6. 
ΟἿΡ. Οορπδῦ Νοῖ. δὰ 1, οΐδη. Τίπι. 
Ῥ. 88. δἰἴοβ δὰ [πςΐδῃ. Τ. 1. ΟΡ. Ὀ. 
67. Μαγῦηϊ [κοχ. ῬὨ]]. 5. ἢ. ν. Ἔτ- 
ΘΑ ἴῃ Νοῖ. Δα 6]ο85. ὅδον. Η οου οὶ 
ΡῬ. 195. δε Νονδῃι δα. ΟΠ ΠΘΏΒοτΣ 
ὙΒοεδυτὶ Βίορμδηὶ 1,.. Οτ. Τ. 1. 0]. 
δὅ98. β6ᾳ. Απ διυίΐεα ΓΧΧ ἢδο γοσῦῦ 
Ηφδν. ὈΣΝ ΤΥ τεοῖε τοααϊάοείηϊ, 

ἀϊθχυῖσις Ὀνυβῖυ δὰ. ὅθ. 1. ο. 
ΜΗΓΛΑ ΜΑΝΔΡΑΤΓΤΟΌῬΟΥ, ροδια 

ππανάγαβογα. ὈΣῸ. σαι. ΧΧΧ. 

13. 
- ΜΑΝΔΥΑΣ (ὁ οἱ ἡ), σεείξς νεὶδ. 
ἑαγία, οὐίαρεγα, ραϊμασηιοπέμηι, ἐδο- 

. γαα. Ὁ, πιεηδεγα, ἴξ. υεϑέἐπεεηξωπε. 

Ψυα, 111. 16. τὸν μανδύαν 56ὸ. Ν ῖ. 
σὴν μανδύαν 866. (οταρίυς. 1 ὅδπι. 
ΧΥΠ. 38. 39. δοοϊηροθαῖ Πανϊάσηι 
«ἰδαϊο ρα σιιρσα Ἰλόγδοθσα ἤροῖτβ. 
ΟἹοιαβ. Μ58. ἴθ 110. 1 Βερ. μαν- 
δύου, ϑώρακος ἢ «τριβολαΐου "κοῦ. 
ἴπ Οοὐ. ἘΠῚ ἐεοπας ἀδλμυι Ῥά»- 
δου μανδύα (1,ερε: Μανδύου), ϑώρακος, 
ἢ βαρβαρικοῦ «τριβολαΐου. Ο]ο588. ἴῃ 
Οεῖδξ. Καδηδύην (Ἰε;ε Μανδύην), “Ἐρι- 
βόλαιον βαρβαρικόν. Μία εἰ 1 ϑδτη. 
ΧΥ1. 4. (υδ᾽ νἱάοηδυ ϑ'εδαγ- 
επθεγρυβ δὰ 1 ὅϑδίη. ΙΡῸ 19. 
4 ὅρη. Χ. 4. ΧΧ. 8. 1 Ῥαν. ΧΙ 

4. --᾿ ΟνῸ, »αϊδωπι, Ααὰ. 1 ὅδσι, 

ΧΥΙΙ. 88. Τ᾿ οχῖς. ΜΆ. μανδύας, εἶδος 
ἡματίου, καὶ τὸ τῶν μοναχῶν «άλλιον. 
Μιᾶς ΒΙὈ]. Οὐοἰδ)τη. Ὁ. 601. Ηφογο οὶ. 
μανδύας, εἶδος ἱματίου ἹΠερσῶν πὈλεμε- 
κὸν, ἢ μαντείας. δι ϊάδ8: μανδύας, εἶδος 
ἱματίου, ὅπερ καλεῖσαι; λωρίκιον. 1, Ἔχῖο. 
Ογτ ΜΆ, Βγεσ. μανδύας, εἶδος 
ἡματίου, ὅπερ καλεῖται λωρίκιον. ἘΠι5[8» 

ς 1818 δὰ Οὐγβε. Τ', ῥ. 680. μανδύας, 
Περσικὸν ὄνομα. ἤΈοιχε δὲ, φησὶ (861}. 
Αἴλιος Διονύσιος), φωωνόλῃ. ῬΊυγΑ ἄς 
δας γοσα νκῖς ἀρυὰ ϑαϊπιδαίυτ δὰ 
Ττοθο]]. Ῥο]]. ν. 943. Ῥείαντιτ ἱπ 
ὙΒοιαΐβῖ. ἡ. 686. ΕὩ]]οτύχι Μίδβοοὶ]. 
ϑὅδοσ. Υ]. 2. Βγβυμπέιτα ἀ6 νεκῦξι 

σε. 

γ τοῖς «ἡουση. ἢ 

ἃ» 

ἃ 



ΕΝ 

Ηοῦτ. δαροξ. ΕΔΡ. 1. α. 6. βαρ. 93. 
Βδὶοτις Γλέδα, Μίδοο}, Ῥ. 1{. . 192. 
δὲ δίωγκ. 6 [14), Μεορᾶ. μ. 179. 
866. 
ΜΑΝΘΑΝΩ, ἀΐοο, δσρίαγο, οορ- 

ΝοῖΟα. ΠΝ: Ρρου. ΧΧῚ 45. --- 

δῷ» Στγοῦο. 300. ΧΧΧΊΨ. 86, μά- 
δε Ἰὼβ, ετρίογα Τοῦτα. 16 Χοωορ. 
10. 11. Ἀογυιι Οτως. οδρ. 1. ὅ. 1. 
ἵνα ἀλλήλους μάνϑωει, ὁχόσω εἴησαν. 

ὃ γιά6 Υοϊδυπι δὰ Ερῆρε. [Υ. 90. Ρ. 

. 

106. πο Ὴ Δ Ηιρἢ. 1}2» ἐπέεϊϊθρο. 

Ι.ω5. ΧΧΥΠΙ. 10. -- Μὰ» ἰαδογο. 

ἴα. ΧΗΨΙΙ, 138. ζαδονγατε ᾿. 1. 
πρίας φἰμάδλευμε 6686. -Ρ» κίο. 

Εχοά. 11]. 4. μαϑεῖ, τί τὸ αὐ βαρ 
μάν αὐτῷ, θὲ οὐ ποφοῦγεί, χοϊὰ ὀνεη- 
Ὀλγυχα φαεοῖ. ἔδει, ΙΥ΄. ὅ. --- "᾽ν 
φεοῖεο. 1 ϑδτα. 1. 0. ἐμάϑετο, ἀοοεδαΐ, 
56ς. ορά. ΑἸαΣ. δὶ Οταλέμο τοραδυΐξ 
ἐχάώνγητο. δρᾷ ἀρίδηά!ξς μδὴς ἰοεῖο- 
ὩΘῺΣ ΕἾΔΏς. [.δ6 ἐπ Ῥχοξερ. ααΐ {π- 
Ῥγάραα μοο' ἀχροῖ, φοΐόγε 6886 ῃζοὸ- 
Ῥγλαπχ ἀοοθης8 Ρορίξυχα. ϑϑζσοο 
4τιΐετα [μὲ] εφὲ ἐδ ΕἸ}, φυταχεο βδοδιῖ- 
ἀρίᾳ. -- ἸΏ". ρος, ΓΝ. 10, Υ. 1. 

ΧΙΕΝ. 48. εἰ ΑἸΪΟὶ. --τ Ὁ: ἼΩΝ", 

οὐἰοσίωσ. ἴεκ. 111. 16. τοῦ μὴ μαϑεῶ. 
Ιεροῦῖναης 1}... Ρῖο ὙΠ} 52. -- 

ΠΝ, ἐἀἰοῦρωδεδ. 1 Ῥαιαὶ. ΧΧΥ, 
ἀ 8. 

ΤΑΧΥῚ ΜΑΝΘΑΝΩ, οἶδο αἶδοο. 
ὝΠ ΡΙΒ. 7εδείπο. 166. ΧΧΧΊΙ. 4. 

ταχὺ μαϑήσονται. Ἐδοίΐα ᾳιοδί 86 ῃ- 
8.1.1}. 

ΜΑΝΙΑ, ἐπνδαμία. Ὅν» ἐπάϊ σα» 

ἔἶο. ἘΔ. Ουΐηι. Ηοδ. ΨΊΙΣ. 16. 
Βεηθ. [σὰ δηΐγη ΦΌΡΟΥ Ὀτανὶβ οβί. --- 
ΣΌΔΘΌ, οὐμπ. Ἠοε. ΓΧ. 9. οἵ 10. 

Φ ν 5 
δὲ μανία φοξ οὐδικα 8. ἐγα αὐ μιανίας 
86ὰ ἐποξάδμη πιεηξϑ ἰδοιὸ φελοηιδΉν, 
ΝΙΝ δυΐδηι ἴαπι ἱπβδηυχα 68ὲ χθδτω 
ἴ4ὀ Μίάδ [81 Ηρχδρ]α. .-- ΣΟ" 

Ῥετξ. μἷπν. θεη. Καὶ ἃ 12γ Ὁ, ὀεοζ. 
παπέεε, Ῥεοῖα, ΧΧΧΤΙΧ, 6. 
ψευδος, 'τἀ)ὐὶ μααίμς αἰυπαέῤίοπες οὲ 

408 Ἵα»να. 

τὸν ἐγκόυα ἀϊπκοιας ΤΧΧ [πε 
ΨίΔδ ευρταὰ 8. νυ. ὀσιλησνούεσλαι. ὧε- 

νυ] επί γ70 07, αυοι νεχίενιξ ἐπ- 

δαπίας 6Χ εἰστι βοβέομβ, φυδτῃ μαροῖ 5 
γεσθυτα Στ Υ ἰπ 1. Ομδ]ά., δὲ πιο- 

(ες “ίοιθενε, εἰωδίε ἄφετε, ἐπεαπέγε, 
φυδααύδηη [ΤΠ γἡ Ρὲν δοίη ϑαπάθτα 

εἰ στ βοκίίομοπι Βαροῖ, οὐοἱἹ. ϑὅ'γσ. 
͵69,, εἰωδες εξ, ἀεσὲριάι, Ἡεεγς. 
μονΐα, ὀργὴ, ϑυμὸς, κότος. Ϊ 

ΜΑΝΊΑ ΚΗ͂Σ, ἐογηκοε. δ ΘΘΟΙ 

Οιε]ά. ἰάοτα. Τδῃ. Υ. 7. 18. 81. --- 
ΓΒ 25 Ρἷαν. πευγοίλεολάϊα. ΑἹ. [65. 

Π|Ι. 18. υδὶ νἱὰ. Μοπιῦ, Ἡδχαρὶδ 
Ἐ-ῚῈ Ῥδρ. 899. -- Ὅν ἴογγπει. 

Αᾳυ. ὅγηιπι. Οαποα. ΧΙ, 49. ..-. 
Ὡ"» ὙΠ» ἰωπεῖα, εὔᾳμε εσώπὲς. 

ϑγτωσηδοῦ. 168. ΠῚ. 18. ιάθ εἰ 
8 Εϑαγν. Π]. 6. ΟἸοκβο: Τοόνγμες, 
σγρεπνο), μανκίκα;. ϑυϊάασ: μανιάχης, 
ὁ φεριαυχήνιος κόσμος. ῬΉ0 Ρ. 543. 
εὐ. Ανῖβ. νοοδὲ κύχλον «εριδέραιον. 
Οὐ Βεβοβογυσα ἦε Απεχυ. Τάγαα. 
ὅ. 1. Ῥορ. 7. Ὀγαβίυπι τὰ Ετσαρτη. 
Ψψεῖς. [πὶ 66. ν. 400. . δᾶ 
Ὅκῃ, Ὁ. 96. εἰ Θεβιανεπρενρίαν δε 
Ἑππάδεηι ᾿. 87. 66 πο ϑέωσγσ. ἐδ 
Ἀῖδὶ. Μαοερᾶ. Ρ. 180. 

“ΜΑΝΙΩΙΔΗΣ, Μύσθιϑ, ἑηδαάπε. 
8 Μδοο. Ψ. 45. ἙἸερβδηΐογυτα δὰ- 
ἴθ; Ῥχεθμοδίζιιβ ἔἜγαϑ χιδεαῖ, αἴ ἴα 
ἀἰολο,, εἰς λαξάστημα μανῶδες ἀγηο» 
χὼς, οὐσὰ δὰ ἐπημθακαν Βδθἐζυϊποσωα 
δἀἀυχίοδοεί. Ὑ͵Ιὰ6 δίορμδη; Τα. ὲ 
Ι, δε. Τ. Π. ὑ. 771. 

ΜΑΝΝΑ, σιάηπα, ἱ, ᾳ. μὰν, τᾶν, 
46 4ὺο ξυρτα. ἸΡ» Ἰάδιω. Νυχα. ΧΙ, 

θ. 7. Ὅσας. ΝἼΗ. 8. ῬΒ. ΠΧΧΥΤΙ. 
38. ϑυϊάλθ: μάννα, καὶ ἄνωϑεν χ' 

ΧΧΨΙΣ 

λύγεται, ὡς ὑν᾽ ξνος. 
φἀρὼ πολλεῖς δὲ λέ φὸ μοῖννα ὧρν- 
βλίφιον. σου, Ἡ δοηὶ ΤΒος. ἴ,. 
ὅ:. (οἷ. 1, σπα.) ἘΝ Ὲ οὶ 1. με 
ϑ4., 806. ᾿ 



Μαννι. 409 Μάαρμιαρος. 

ΜΑΉΝΑ, Ηεῦτ. ΓῺ» οὐδκίο. ΧΕΪΝ. 25. --ἀγῃθ, υαπέέσι. Ἐπ. 

ης. [οΥἷε. ὟἼ. 19. δυλ55: μάννα, 
ϑυσία, δεονδή. ΑἹ, 716... ΧΕ. δ. εἰν 
Ηἱετοῦγτωνβ: Ῥγοὸ ταοτὶ οὶ ΓΤΧΧ 
ἥρεππι υεγόπηε Ἡεδτ. μαναὰ 
(ἴὰὰ Ιοφεπάντα οεηβεί Ὀγυδῖυ Μὶ6- 
(611, Οδηῖ. 1, ἐαρ. 9. ποῖ νοὲνάσ), 
χιοδ ρεεεῖπα οοπειείμϊπδ, ἐπιπιο 

: ἱερεπέία Μϑδπθδ ἐπ 
πορίγεα ἐότὶς δονόαν. Αἀὰδ οτεῖω. 

ὁ ΧΥ]]. 926. υτὲῖ εἰΐίατα πουχσιυ}}15 16» 
δεηπάυτα νἱδυχ εεἰ μαναὰ, αυοά γο- 
Ὀπαοτίηξ νόσεῖὰ Ηοῦτ. σπδπὶ ἱρεὶ 
ἰοχεκίπε ; Ἁ» ποῦ, δ} » ΓΤ 

Ετ εἷς φυοσυς ἵδιάετη Οὐδθῖ8 ἃ 
Οοά, ναξίο. ἐἐ Αἰοεχ, ἴΏ ἱεσία Ρο- 
δυϊϊ. Οοπέεσ χυοααθ Ῥεάσβοηὶ Νοί. 
κἱ ϑυΐάαιμι ν. μάννα οἷ. Κα ειοτί. 
ϑεὰ οομέγασέιπη ἄσςεχα υἱἀείπν 1ο- 
οι Βαγυοδὶ 1. 10.. υδὶ εἷμα 116 

ς Ἰροοιία νασί εἴδεα Ἰοαίίαν: χαὶ φοιή- 
δατι μάνα. Ν᾽ υϊραῖιϑ: εἰ ἤαοῖίε πιαπ- 
πα. ἴῃ γεσείοῃς Τβοοάοϊοη!θ δ. 
11. 46. ἰὰ (οὐ, ΑἸοχ. μάννα Ἰορίίυτ, 
Ὁ] εἰίατα μαρεῖ ΟΠ γυβοβίοσαιβ, εἰ 
ἱρι:ἃ. ἂρ. ΠΠ]. 1. ἀς Ναθυοβάοπο- 
ΘΟΙῸ ἰοῦ ὁ μάννα σπώσας. Μάννα 
ἀυοαιε Ηεδτ. ΣΠΙΓΙ)Ώ τεβροπάεί ἴα 

Οοὰ, ὅγε. εχ, Μεάϊοὶ, εν. ΧΥΠ]. 
96. 

ΜΑΝΤΕΤΙ͂Α, υσέϊοιπαΐίο, αἀϊυϊπαίδο. 
Ἵ [ε8. ΧΥῚ. 6. μαντεία σου. ὅ:-οἷ!. 

Ὁ οεἴ ἃ ἐς 1} ἴῃ 11. ὅγε. ΘΓ ΑΥαΡ. 

οὈνίο, πιεπάας ζῶ, ἀ6 χὰο 9» 

ἰουπμδίστω ἐδί μεὸ [9»}}» ΣΟ ΣΡΝ 

ἐξε, δἰηθ ἀυδίο ἢ. 1]. υαέες Μοαδίξα- 
σεν. ἀρ. ΧΙ͂Ν. 95. 
ὩΣ εἴ ΟΡ λαττοῖξ, αἴ τϑοῦθ 

βὰ ἢ} ορδεσνανὶς Πδίβυ8. -- ΠῚ» 

οἱδεο. Ἐκ. ΧΙΠ. 8. Ἐστίε Ἰερεγωτ 
ε Γηϊ» τἱδῖο. -- ΟΡ» ἀϊυϊπαΐίο. 

Ἑκεοδ, ΧΙ]. 7. -- Ὁρρ: ἰάετη. 
Νυπ. ΧΧΙΣ. 923. θεᾶς. ΧΥΠΠ. 
10. εἰ αἰ οὶ. --- δ ἰμβαίε, ἀἰνίκα- 
σε.. Μίεῖν. 1Π|. 6. --- "ὍΌΡ Ραιτίο. 
ἰδ. Ὅσαι, ΧΥΙΠ. 14. [Ι66. 

ΧΧΙ. 29. ϑευτηο ἴδ] οϑὲ ἀθ ἀϊνἷπα- 
ἐἰοηῖρυθ. Αἀᾶε ϑδίν. ΧΧΧΤΙΥ. δ. 

ΜΑΝΤΕΙῚ ΟΝ, ναί οίπδωηι. ΤΌ. 

Νυωι. ΧΧΙΙ. 7. Ῥχον, ΧΥ͂Ι. 11. ἢ 
Εζεςοῖ. ΧΧΙ. 22. 
ΜΑΝΤΕΥΌΜΑΙ, υαϊοίπον. ὨΘΡῸ» 

φαιϊἰοἱπέκηι. Ἐκ. ΧΙ]. 94. --- ΠΣ). 0. 
Ὅκευι. ΧΥ͂ΠΙῚ. 10. 1 βατη. ΧΧΥΤΠ. 
8. 2 ες. ΧΥΠΙ. 17. εἴ 4110]. Η- 
δγοῖι. μαντεύομενορ, χριμμοδοτῶν. (ουξ 

ταν! Νοῖ. δα 1 ποϊαπὶ δο]ας. ρ᾿. 
755. 

ΜΑ'ΝΤΙΣ, ναίεε, λαγίοἶκα. ὈΝΣ 

Ρἷαν. τιεπάασες. 716᾽. 1,. 86. Ψ1ά6 
ΒΊΡΓΕ 8. Υ. μαντεία. ---- ὈΌΡ Ῥατιὶς. 

ἀϊυίπαπε. ..05. Χ]Ὶ11. 24. 1 ὅδ. Υ͂Ἱ. 
2. 2ε:. ΧΧΙΧ. 8. 

ΜΑΡΑΙΝΩ, ΟΜΑΙ, πιαγομίμπι 
γεάδάο, πιατοέδοο. ἸΩΙῚ Ἡορδ. ἃ ἯΞΌ» 

αἰίοπιον. 20». ΧΧΙΥ. 24. ΜΊάο εἰ 
ϑδρ. ΕΠ. 8. ΧΙΧ. 90. 

ΜΑΡΙΜΩ΄Θ. ἴρβα νοχ Ἠδθθγαϊοα 
ΓΑΊΔΥ Ὁ» ΡίαΣ. οοπέεπέομοα. ἘΖΘΟΒ. 

ΧΙΝῚΙ. 190. υδὶ αἱ. Ἰυχὶα Ηδρρσ. 
τοοίίυϑ μειβώϑ. Ο]ο84. ΜΒ. 1 Ἐκ. 
Μαριὼδ, ἀντεψοχίας. Ἀροῦυδ 1, Ἔχῖς. 
Ογεῖ ΜΆ. Βνεπι. Μαριὼν, ἀντιλο- 
γίας, ἀπᾶάδ εἴ ἀρυὦ Ηξογοβδίυτα Βος 
Τοροπεηάυτα τὸ Μαριὰδ, ἀντιλογία. 
Οοπέ, Επβερλὶ Ὅπου. ν. Μαριμώϑ. 

ΜΑΡΜΑῬΙΝΟΣ, νιατηιοτει. ἡ 

οομῦῦ, ὕσὸ νῷ. "παγπιοτ. Οδηΐ. Υ. 

16. 
ΜΑῬΜΑΡΟΣ, αἴδια, οαπάΐϊάω, 

οἴἶδπι πεαΤΎΠΟΥ, ὉΛῚ ΒΌΡΙΠΓ ΘΙ ]ορίτον 
λίϑος, ἃ μαρμαίρω, δρίεπάοτε οογιδοο, 
σαη 18 οηΐτη βακῖ, ϑρ] ΘΒ ἄοζετα 
αυδεοὶ ΕΣ β6 εἰπὲ. ὕει ἐν 
μάρῳ, αυ 6 ΜΆ. Ιεθ. ργοίυε 
Μοπε. ΤΒγεη. 111. δ. εἰ υπάδ γἈτο- 
ἀδαπῖ ἱρπογαυῖς, ρεσεϊπεηΐ δὰ 7»}25 

ν. 9. Αδάε Ἐρ. Ψετγει. νυ. 61. υδὶ 
ἴδοη Οτοίί8 μαργάρου ἰεσογα τηδ- 
γυϊ, αὐοα παγραναπι οἱρταβοαῖ. 
Αἱ ᾳαϊα εἰ κυ ροὨξυδιηι5 τῆς μαρρωρι- 
εὐγῆς, φρίεκονὶε ἢ δϑαϊδο: μιαρμαρυ- 

8 

ἃ» 



Μαρσησγπεῖον. 410 Μαρεύριον. 

« γὴ, ἄσγρωψις, λαμπηδών. Ἠδεεγοῖι. ΒΟΥΝΟῚ ΜΑΡΤΥΡΕΙ͂", οοἶὲε ἐεξε- 
μάρμαρος, λευκὴ λίϑος. ἐαέεν. ΟΣ Οἰεαά. σε. ΧΧΧΙ. 
ΜΑΡΣΙΠΠΕΙῸΝ, πιανδερίμιηι, ΟΥ 

πόηα. 8ϊῖ:. ΧΥΤΙ]. 88.͵ ΑἹ. ἰδὲ μδ- 
Βδπὲ ἐν μαρσυπείῳ. ΑἸ μαρσυκπίῳ. 
να δὰ ΚΊ Ὠγχγιίυτα, Οτοί τι ἃς 
Μαγίηῖ 1,οχίς. ΡὮ1)}ο]. 8. ἢ. ν. 

ΜΑΡΣΙΓΠΠΙΟΝ. Ὑιἀθ μαρσύασιον. 
ΜΑῬΣΙΠΠΟΣ, δυξ Μάροισος, ἰά, 
ΓΘ» δασοιιδ. σεῦ. ΧΙ]. 97. 

ὁ 938. ΧΙ... 12. ΞΘ Ἢν ηιαπις. Οδῃ. 

ΧΈΠΙῚ. 21. θες. εἃ. Οοταριας. ἐν τος 
μαρσίπποις ἡμῶν. Βεῆδ αυοδα 5βθῃ- 
ΒΌΧΩ. ----Ὁ}2» ΟΥ̓ΜΠΙΘΗΩ, ἰοομῖμα. Ὠ θυ. 

ΧΧΥ͂. 18. Μίοῖ. ΥἹ. 1]. --Ρῷῦ, 

Ζαοοιᾷ. Οοπαβ. ΧΙ.11. 27. Τιχῖο. 
γε ΜΒ. Βτθι. μάρσισφος (656 
μάρσμααος), σάχχος, υλάχιον. ϑ'αἱ 48: 
μάρσιπος, σάκχος, ϑυλάκιον, σαχέλλιον. 
Ιάδθτη νοῦρθα δὸς εχ Χοπορβοηῖα 

ς (ᾳαα δηποίδηΐε Κιβίεσο [2}. 1". 
ἂς Ἐχρεοά. Ογτὶ 6. 8. δ. 8. Ἰοραπιατ) 
ΒΌΡ) Πρ: εἶδόν τινας ἐν πέτροωως μαρ- 
σίσπους ἱματίων χατατιϑεμένους. 

ΜΑΡΣΥΠΕΓΌΝ. γᾶς Μαρσισαεῖον. 
ΜΑΡΣΥ ΠΠΙΟΝ, 1άδϑχ. Ὁ», Ομ 

ηεμα, ἰοομίμδ. Ῥτον. 1. 14. ((ὦ αιετι 
Ἰοουχα σοηξεν ποίδίδ ἃ τὴ6 ἴῃ Ορυες. 
Οεἰξ. ρ. 3962.) υδὶ 811} Ῥγὸ μαρσύα- 
σὸν Ἰασυηξς μαρσίππιο. ὕπᾶα ἴοτίθ 

ἁ ἀρυᾶ Ηεθγοβίυμα: μαρσήπαιον, βαλάν- 
τιον, Φασχώλιον. 

ΜΑΡΤΥΡΕΏ, ἐεείονυ, ἐδεί  βοον. 
ἀρ ΣΣ γεαίως. ἃ Ῥαν. ΧΧΥ 11. 10. 

ὉΔῚ ἴδηθῃ Ρσγὸ μαρτυρῆσαι Ἰορεπατ 
6886 Ὑἱάεῖν ἁμαρτῆσαι. ---- "ὌΠ 

᾿ς Ηἰρβ. δὸ ην» ἐεείον. ει, ΧΙ,111. 

8. ΤΆτοα. 11. 18, --- Ἴχ) ἐεδίϊα. 

θα, ΧΧΧΙ. 48. Πευϊ. ΧΧΧΙ. 91]. 
“ὙΠ. ἰερεδπιοπίωι. ἴπς. (7008. 

« ΧΧΙ͂Λ. 27. υἱὲ ἰπ ἰοχίι Ηρρτσ. 
Ἰερίεαν ἔοσταυα ΓΝ πος “"» 

ἐπ ἐοεΐοηι. ϑγτατα. Μίς. Ἷ᾿ 9. μαρτυ- 
ρῶν. -Π}ν» γεβροπάοο. Νυσπι. ΧΧΧΥ, 

80. Αἄψφι. Ηοϑβ. Υ΄. δ. μαρτυρεῖται. 
7υά. ΨἹ]. 7. ἀρηταν τὸ, ἐεεξίοηι 
αὐἀλίδετε, ἱ. ᾳ. προσχαλελόγαι μάρτυρα. 

48. Ἰραρογυηὶ ἀἰνίαϊπι Ἣ ὃν 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ, ἐεείἑηιομέμηι. Ὁ» Υ͂ 

ἐπ αἰεγηπέαέεηι. Ῥτον. ΧΙ]. 20. 
Ναῖαρο Ὀγοπυπίδμδης ὙΣ γιὰς 

81 Ἀ. 1. ὕδερδσυτα. ---- Ὑ},, ἐεείξς. 

Ῥγον. ΧΧΥΎ. 18. .--- ΓΤ» οαέκε, ἃ 

τυ": δγτατα. Ησος. ΥἹ]. ἴ9. Πεάυχις 

ἃ νοῦ Ἤν, ὑπᾶς ΓΝ 66: ἐεδέδγιο- 

πέση, Αἀάε 71ε.. ΧΧΧ. 90. υδὶ 
Ῥῖο Ἷ ΤῊ» οαἴμα εἼμε, ἰεχοταμῖ, 

του δε !8 ἰαπίιτη Ῥυηςξε, ὙΠ. φυοά 

δὲ ῬτῸ ΓΝ ἃ βίπρυ ασὶ χγγγυ, 

μαρτύριον. -- Ὶν. ῬΕ. ΧΥ͂ΠΙ. 8. 

Ασὺ. 2 Ηερ. ΧΙ. 12. τὶ Ἰοσο τὴν 
μαρτυρίαν πα ἀπρίο καροπεμᾶάστι 
οδβϑί τὰς μαρτυρίας, ἱ. 4. Ῥαγείτα τεχίτι8 
Ηερτ. Ῥοβίυϊαῖ, ραγίϊπι ὃχ δὸ Ῥγο- 
ΒΑΥῚ Ῥοΐεβί, απο μαρευρία Β. }. εεἰ 
ογπαπιεπέμηι, χωρί ἐεἰ αἀἐρηιίαίὶε εἰρ.- 
μῦν, πᾶς δἰηρτ]ατῖβ, απὶ σεγίδη 
ΟΓΏΒΙΠΘΠΟΥ βρδοίεια ἱπαϊοαγοεῖ, 
Ἰοουτα Βαῦοσθ πι]]0 ταοᾶο ροϊεβῖ. 
ϑδίγαο ΧΧΧΙ. 97. 98. 

ΒΟΥΝΟῚΣ ΜΑΡΤΥΡΙᾺΣ, οοἶδὲς 
ἐεείωποπε. ἡ ΣΥῦ Ἢ" Ομδὶά. ἐε- 

ἡκωΐων ἐεοίἑπιοκῖϊ. ὅεη. ΧΧΧῚ, 47. 

ΜΑΡΤΥ̓ΡΙΟΝ, ἐεείηποπιεπι. ΤΡ, 

κάμω. Πουῖ. ΙΧ. 1δὅ. αἱ δύο «λάχες 
τῶν ἴων. Ουδησυδηι ἴῃ δα. 
Οσαρίαι. τῆς διαλήχης Ἰερίταν Ἰοοο 
φῶν μαρτυρίων, ἰάδθο ἰδίμθῃ ἢδο ἰϑοῖϊῖῖο 
ΤΑἸμΐπλα 80]]]Ἰοἰϊαμάδ νυἱάδξασ. [ἢ 
χαθηίθ δηΐτα βἰπο ἀυρῖο Βαραϊ ἴῃ- 
ἴεῦρτοβ ἰοουὰ Εχοα, ΧΧΧΙ. 18, 
ὉΌ1 ἄπ ἵαρυ]α Ἰερυτι Μοεαϊσασισπι 
εἴϊαπι ΣΥΝ ΓῚ ΓΤ) 2 Ὁ δρρεϊϊδη.- 
ἴγ, δυΐ αἴϊονα Βυΐς δἰγαοτη. --- 
δὴ), «νἰσα, ταἰως. Ησδ. 11. 19. 

(14.) ᾿Ιαρεταπὶ τρϑ. -- Ὁ» ἐπ 

αἰεγπῖηῃ, Ῥτον. ΧΧΙ͂Σ. 14. Αταοα 
1.11. Ἑά. Θυϊπα εἰ ΤΧΧ Μιοδ. 
11. 18. Ικεροσυπῖ Ἵν"). Υάε αυο- 

θ 



ἃ 486 Ηοχαρὶα 70. ΧΙΧ. 94.----Ἴν})Ὁ, ποτ. 1. σοπαῇ!. Νίοεὶ 11. Ρ. 911. 
εοπαϊείμς, οοπυεπέισ. Ἐχοὰ. ΧΧΥΤΙ. 
940. ΧΧΥΙΙ]Π. 438. οἱ 4110] βεορίυϑ. 
Ἐοτῖδεϑθα ρυΐατυπε, ἤδῆσ γόοεσα ἀθ- 
Τὶ νη ἄδιο 6886 ΔΡ “η})». ἐεξίοσ, στα 

1 δ Ὁ» οοπάϊοο. --- δ φτ»γαάα. 

βορῃ. 11|. 9. Ηἰς αυοχὰς Ἣν 16- 

δ᾽586, οὐητΐ ὑτοῦϑαβ ἀυῖο ςαγαῖ. ---- 
ἽΝ πιᾶϑς. ἐεείἐς, ἴσα ἐεείἐποηεΝῆι. 

ὁ ὅτ. ΧΧΧΙ. 44. θευϊ. ΧΧΧΙ. 10. 
46. εἰ 410]. --- Γν ἔχη. ἐεείδηιο- 

πῆρε, δὉ Ἣν : ἰύδπι. οαίμδ, δ Ὁ: 

Ορ. ΧΧΙ. 30. θευξς ΙΡ΄. 45. ΥἹ. 
17. 50. ϑγιωζω, Ψψεγϑῃ. ΝΊ. 18. --- 
ΤῊΝ: ΓῚν: Ἐχοά. ΧΡ]. 84. 

ΧΧΨΥ͂. 16. 951. 29. ΧΧΥῚ. 38. 84. 
δὲ ἰδ βερίυβ. Αἀᾶς ϑγιωητα. 2 
Βερ. ΧΙ. 13. υν] τὰ μαρτύρια ΟρΌχηΘ 

᾿ νΕΙΏ γοϊοεῖ : εέ γεϊσια ἐπεὶρπῖα τας 
ς εἰα, Ὡδτα ὑς ἸΒΡ Ἀ πη βοσυε αι 

ἔωπι, χυοὰ εεὶ ἀἰρπίαιῖε ὩΝ ἘΔ 
δπὶ μας ΧΧ τὰ ἐγρόῦσμι Ιοοο 
ΠΏΡΓΟΒΒΣ τὸ μαρτύριον ΤΟρΡΟΠποη στα 
6556 ΔΙ Ι τογυ. ὙΙ146 ΞΌρΓα 8. Υ. μαρ- 
τυρία.----Υν Ῥίατ. τεπιοίομεδ, πιδπ. 

δίγμα. Α΄. ἴε6. {ΧΙ͂Ν. 6. Βιρη- 
οδὲ νοχ Ηθρτ. φογξεε βεὰ οπτμῈ 
αὖ οοιἶς τεπιουείω" οἰ τεπιουεπάμηι 
εἰ. Ηϊπςο Ὡσπ τιδὶο Ηϊεγομγτηιβ 

ἀ ἀς οτυδηίϊαῖο ᾿ἰπΐοο, νἱγχὶ πἰ Δ [18 δἰρ- 
Ὧο0, να Ααυϊ]ε ἘΧρ Ιοϑμμ δ 6886 
ἡπαϊοανις, δοσῖροιβ: Ααυ!]δ μαρτυ- 
μων, Ἦ. 6. ἐξείβ εοπίογμηε, ἀΠΌΔΙΟ 58}. 
ξαΐδ ἴῃ ῥγίμιο οοἶδα ταδυ Α]ὶ υἱγρτηΐβ 
Δργυτοραῖασ. Εογίδεθε δυίοσι Ἃ66- 

ἀυχς ἤδης νόσοπι Ὁ Ἵν 85 ἐσία- 

πὶ νυ. --- ΠΝ Γ» ἐεείπποηῖωπι. 

ΒΒ. ΙΝ. 7. διναο. ΧΧΧΥΙ. 14. 
ΧΕ. 22. διδάξαι; τὸν ᾿Ιακὼβ τὰ μαρ- 

« τύρια :. αθὶ μαρτύρω δα ᾿Ἰγι ΔΌοὨ στα 
Ηεδσ. ΤῊ ΤῸ ἰερές, Ῥγαοερία, εἴ 5ρ6- 

οἰδύχῃ ἰορες Δοεαϊοαες ποίδῖ, αἱ ουπὶ 
μος Ῥεττηυίδίαγ. 48: μαρτεύ- 
βιον, σχηνὴ, ὡς ἔχουσα τὰς «λάχας τοῦ 
νόμου. τὸν γὰρ νόμων ἐντολὰς ἐκάλουν καὶ 

μαρτύρια καὶ δικαιώματα. Ἠεγοῖ.. 
μαρτυρίῃσι, ἐντολαῖς. Φσηδχακ δὰ (δ. 

μαρτύρια λέγοντι αἱ τοῦ χυρίου διατα» 
γαὶ, αἱ διαμαφευρούμενα! καὶ ταριστῶσαι, ἢ 
«ὥς δεῖ βιοῦν ἡμᾶς, καὶ οἱ παραβάται 
τῶν τῷ Θεῷ διατεταγμένων τιμωρηϑή- 
σονται. 

ΦΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ͂, ἐεείδηι οἱΐο, (68. 
ἐθπὶ ἐπυοοο. ὥυἀπ. 11. 98. μαρνυ- 
ρόμεϑα ὑμῶν τὸν οὐρανὸν παὶ τὴν γῆν, οὗ- 
ἐεσίαπιμ, ὙΟὈΪΒ οοἰπσηι δὲ ΕΓΔ. 
Τεταοδίδεη. Ρ. 799. 6. οἀ. Ἐ οἰεϊς. 
ΜΑῬΤΥΣ, ἐεείί. "ὭΔΙ» πε εἰΐαηι. : 

1 ες. ΧΥῚΙΙ. 90. δος. ψαῖ. ὁ μά 6 κε 

νἱτίοθο. Οτίδ οϑὲ ἔοχίδβθε Βας ἴδθο- 
ο εχ χαὶ γὰρ τῆς. --- Ἴ, ᾿χμο. 

Νιυ. ΧΧΙΠ. 18. Ῥτον. ΧΙ]. 20. 

ἴπ υἱτοαῦε Ἰοοο Ἰερεταπί Ἵν. -- ἽΣ 

Τη880. ἐξείίς. ὅεῃ. ΧΧΧΙ. δ0. Εχοά. 
ΧΧΙΠ. 1. 290. ΧΥῚΙ. 19. εἰ δἰτδὶ 
ΒΒ 18.----Γ77}} ἰαυιΐη. ὅδ. ΧΧΧΙ. 

51. --- δῦν, «υρεν. 1 Ἄδερ. ΧΥΠ1.20., 

ὙΙάδ βυρσα 8. Υ. 2377: ι 

ΒΟΥΝΟΙ͂Σ ΜΑΙῬΡΤΥΣ, οοἱδὲς ἐεείίδ. ἃ 
Ἵν)7.» Οἰϊεαά. ει. ΧΧΧΊ. 47. 1ω- 

σετυῶς ἀἰν είν ἽΝ 1)» οὠπιμα ἰξε- 

ἐϊηιοπῖί. 
᾿ ΦΜΑΡΥΚΑΓΌΜΑΙ, γιηηῖπο. 7» 

Ἰάσι. Πεας. ΧΙΝ. 8. βες. (οά. Υδί. 
ὩΣ τε] χυὶ ̓ ἰρυΐ μηρυκᾶτω. 

ΜΑΣΕΊΣ, (νεὶ, υἱ αἰ1}, μησέχ). Ἐπὶ 
1088 νὸχ ΗθΌσ. ἩΦῸ; αἰδοιιγαίἑαξϊο. 

σεη. ΧΡ. 2Φ. Οὕγαοα ἰλῃαῦδλμι ΠῸ- 
ΤΩΘἢ ρχορχίυσα Εἷς Ῥοπίζυν αδεοΐδ, ε 
Μοεεο. ᾿ 

ἘΜΑΣΘΟῚΣ, πιαπιρια, πιαηιρύζα, 
... 4. μαστός. ΤΥ, ἐδετα. Α΄ὰ. 

860. 6. ρῥτίγοατι Εκξοοῖ. ΧΥ͂Ϊ. 8. 
Οοπέεν ϑυϊάδηι 5. ἢ. ν. 
ΜΑΣΜΑΡΩΘ. Ιμεὲ νὸχ ΗδεΡγ. 

ΓΛ ἼΘΙ» Ῥεαϊίετία. 161. 1.11. 18. 

τὰς μασμαρώδ : δὶ ΟΠτγδοκίοτηυδ ἴῃ 
Οδίθηδ ΟἸ δ]οσ. Ρ. 929. τοὺς ῥαντῖισο 
τῆρας λέγει τοῦ αἴματος. ΤῸ οοἂ. αυο- 
ἄδῃι «ετγεῖη. 1]. ς. βοτὶρίυσι νἹ θέον 
τὰ μασαρῴϑ. Ιπᾶὰδ οὨϊτι, πὶ {8110 γ, 
ΟΙοαα. ΜΆ. ἴῃ .}6Γαῖὰ, τὰ μα : 
τὰ ψαλτήρια. Ὁπαᾶδ οοττυμίο [μεχ. 



Μασριφώδ. 

« γε ΜΒ. Βγαώδ. τὸ μασράϑ, τὸ 

ΤῊΝ: 
"ΜΑΣΡΕΦΩΘ. ἴρεα νὸχ Ηοδε. 

ΓΑΕ ἡ)» οὐποδιιείίονεε. ϑγτητα. 108. 

ΧΙ. 8. 
ΜΑΣΣΑΓΌΜΑΙ, πιαπάᾶο, τπιαπάποο. 

[22 οἷδιι5, ραπῖς. 500. ΧΧΧΟΧ. δ. 

ἑΐξας ξύλων ἐμασεῶντο ὑπὸ λιμοῦ μεγά- 
λοὺυ, τδαΐϊοεβ ᾿ἰἰρπιοσιὴ τηδηάουδης 
ῬΓδῈ ἔδτωθ ἸδΆρτια. δὶς ἄγροα. ΧΥ͂Ι. 

δ 10. ἑμασεῶννο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐχ 
φτοῦ αύνουι ΨΙ6 γοϊῆθχι δὰ ἢ. 1]. μ. 
δ68. 

ὙΜΑΣΣΩ, δυδίρο, ρέπϑο, ἰΐδτω : 
τγέπιο, ἐσργίηιο. ΠΟΙ ἐωπιμίέμοτ, 

δίγερο. Φογοα. ΙΝ. 10. μὲ μάσσει, 
ὯΠ0Θ ΟΥ̓Δ εϑί Ἰεςξΐο νυϊρεῖα μαιμάσ- 
4. ϑυϊάδθ : μάσσει, φυρᾷ, ζυμοῖ. Ν1ὰΘ 
αυοαυθ ΤΙδπηυσι δα Ζομδτε 
1μοχ. ς9}}. 1337. 

ς ΜΑΣΤΠῸΟΏ, ἡαρτὰς οα΄ο, ρίαψα 
αῇλοῖο. ΓΞ Η!ΡΗ. ἃ 1} Ῥεγομῆιο. 

Ἐχοὰ. Υ. 14. 16. ϑὅγταια. ΤἈβοά. 
ΤΙΧΧ Ῥδμε. ΧΧΥ͂. 8. Ργονυ. ΧΥ͂ΙΙ. 
10. μαστιγωδ)εὶς, αὶ ῥτὸ ΓῚΣΠΡ» 

φγῶ ρεγομίεγο, Ἰερεσαπί ΓΊΞΠΣ: --α 

Δϑὲ» εἰσμέ ραίετ. Ῥτον. ΠῚ. 12. 
Τιοροτυμῖ δ ἢ» ἀοίοτε αὔιοὶϊ, Βαρτῖϑ 

παρα οεἀεπᾶο, 8 ) 4), οίον. -- 

Δ. οοπίμπαο. Ῥτον. ΧΧΥ͂ῚΙ, 99. 

ἀ νὴ ἰαηβο, ἰαάο. Ῥ5, Τ,ΧΧΤΙ. δ. 14. 
-νῈῈῸ Ῥασί. Ῥδβ, ρίωρα αῇᾶεςίμδ. 

ἸΒμοοά. 168. 1.11. 4. μεμαστιγουβενον. 
Οὐπῆεν 8: ΧΧΧ, 18, --- ἘΠ» 

οὗϊο ρεγϑέφιοτ. 700. ΧΧΧ, 21. χειοὶ 
χρατακζ μὲ ἐμασείγωσες. 80. γοχ 
ΗδφρΣ. ποίδὶ φισαυε οὐδ υεν δὲς εἰ 

ἱΓειέε ἀδοίαγανε ---- ΤῊ» ὁὐπ- 

φοζαίίοπεα. 700. ΧΥ͂. 11. ὀλόχα, ὧν 
ἡμάρτηκας, μεμαστέγωσαι, ῬΑγάτη μα- 

« ἵπε ἀεαΐεία οοτῖατι, απὸ μεσοαϑῖξ, δοιὰ 
ἰσηφε οἰειπιεηζνθ, Ἡπδτ ῬΘΟΟΒΕ8 
δαΐὶδ Ῥγοιπογυϊδι, Ὠουθ ἴδ ἰγαδοίας. 
Βοοα εν] εἰκῦῖο Ἰορίοθο νἱ ἀἜρῖτν 05 

ΓΝ: ΜΙΝ δυΐρια ΤΙΧΧ εὐ 

412 , Νίάασειξ. 

ϑγίο οἱ Αὐυδδ Ὡυπ αἰξα ἰφοδίοειο τααὶ 
6686 νἱἀεπία, 964 ᾿πϊετργείδεὶ ευπξ 
ποθθῃ Ηθῦσ. εχ {Π|8 νϑγρὶ ᾿--5 715 

ποίίοθα, ϑεσαχάιιπι χώδεα ποίδὶ ἐνε- 
ϑυγίαε ωἰοδδοεπαο απο διὸ οδεεσεξ, 
εἰ ἀΐπο οοπφοίαξοποηι ἀροΐρετε, αἱ ο- 
56 1ϊο φυοαμο νίβυπι εϑῖ. δὲν. ΧΧΧ. 
14. μεμασειγωμένος εἰς σῶμα, ἀδ Θο, 
401 πιονδο ρταυΐογε αἰεοίμ εεί, διὰὰξ 
“παἷε αβξοίο οογρογε ὠδέων, ο0}}. ΧΙ.,. 
9. ἴπ 1ιῦγο Τορῖα ΧΙ, 17. μαστει- 
γοῦαϑαι οαοις αἀἰϊοίςζας, 1,πἰ-ς. ΥἹ]. 91. 
29 (ον. ΧΙ]. 7. Αϑϑοιθδηπ, Β1Ὁ]. 
Οτεμέ. Τ. 1. Ρ. 315. μἱαρία ἴοσῦλα 
οὗ» ρϑορδῖδ, ἢ. 6. ἰδῆροσζε τοοιϊοῖ 

ν]δ. 
ΜΑΣΤΊΖΩ, ἰάδτα. ἼΣ ΗΙΡΒ. 

ἰἸάαῃ. Νὰ. ΧΧΙ]. 25. Μιᾶς δε 
ϑαρ. Ὗ΄. 22. Ηδεγεῖι. μαστίζει, “λη- 
γαῖς τύετει. 
ΜΑΣΤΙΞ, βαρείϊωκ, ἤαρτιασι. Ὀγχ5.,.. 

δτιΐ, απο ῬχοΡΑὈ]] 5 εϑὲ, ἰερεσυσέ 
ΘΠ» ἃ 9577, ρίῶξα, πιογδιδ. ---- ἃ 
ΣἸΝΘ ἀοίογ. Ῥα. ΧΧΧΙ. 18. ---- 

ΓΞ: Ῥίαρα. 26τενα, ΥἹ. 7. --- ΠΡΌ 
Ραεῖ. ΗΡΉ. ρεγοιιδέεπα. 168. ἵ,. 6. --- 
92)» Ρίαρα. Ῥεαῖτα, ΧΧΧΎΤΙΙ. 18. 
ΓΧΧΧΥΙΠ. 82..ΧΟ. 10. .-- Γ3}» 

Ῥετγομϑεμα. Ῥε. ΧΧΧΕΥ͂. 18. συνήχθη. 
“αν ἐπ᾿ ἐμὲ μάστιγερ. ()υΐκ ποῦ οοει-- 
2066 ἀἰοὶ Ῥοίδϑξ, ταπῆσια οὐ 586- 
φυεπῦα καὶ οὖν ἔγνων, οοπατέξαία 
δωπέ φιρενῦ πε Παφείϊα, τ οϊσαῖακ ! 
(τδηβίς, μάστιξ Ῥ6Υ τηροίοπγτοίδτε 
Ἀ.1. εὐἱῖ ἐδ, φιὶ αἰεὶ ἥαροῖιὲς οααμ, 

ομ δὴ, ἐπ γίοσ. 8 ι-9 
η «λῆχται. Ἐογίβοϑε Ἰεροσυτξ 

5. Ρεγειηνεηξες, δὺϊ Ὧ"9) πὲ 

"βαρεϊιωπίες, ρεγομίἑοπέεε. Ἐκ αἰϊογιιτεν 
βϑεπίθβεα ἱορθστιηῖς [2}}}}» ἡνεηεξδσὶ ὦ 

χο σταυϊερωπὶ οογροτία ἀοίοτες αὐ 
που δὲ. .--- οἰαμαϊοαίο. Ῥϑαϊτα. 

ΧΧΧΥΙΙ. 18. ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοι- 
μος. δοσπβήσει Οδρρεΐυμι ἰομεσυνξ 



ἹἸΝαστειστῆς. 

α »Ρ ϑῳρά, υἱἱ Βυκίοεδυο ῃ Απέξδε.- 

τοι Ὁ. 624. τεοῖα ὀὔβογναυξ, μοῦ 
ϑεπβ ὉΓῸ βρθοῖθ ροβυεγυπῖ, ΠδΣᾺ 
εἰαυάϊεβείο δἴϊασα δῖ ρμἷασα, δυϊ ΡῸ- 
εἴτ αἰαεώίοαϊοο εαῖ πγιδθοΐατα πείδε- 
σίας εἰ οαἰαηἑαϊδε, αἱ Ῥε. ΧΧΧΨΡ. 
15. ἨἩυς κοοροῦϊε, ᾳατοὰ Αταδῦ. 
-ςΣ “΄΄ἀχ “»" 

κι! ,α, ἰοϊεγαπέατε ργαυΐκη 5. (7α" 

τες Ῥαεείοπες τιοίαῖ. ---- 5» υἱγρα. 

.]05. ΧΧΙ. 19. μάστιξ δὲ ταρὰ χυρίου 
ὃ οὐκ ἔστιν ἐπ᾿ αὐτοῖς, βαρᾳο.] τ νεσο ἃ 
Ταταῖῃο ποῖ οδὲ δαρεν 11ο6. Οοιξ. 
40ε εσ ΖΕ βοῦν Ῥχοσωοῖα. γιμοῖο 
ποίδι ϑοννασζιυβ (οί, ΟΥἱξ. Οσ. 
Ι1,. Ν. Ε. ν. 879. ---- ΟἿ» “ομέϊοα. 

1 Βερ. ΧΙ]. 11. 14. 20}. Υ΄ 21. 
Ῥγονερ. ΧΧΥ͂Ι. 838. Αἀὰο Ααυ. 
ϑγχοσι. [ε8. ΧΧΥ͂Π]]. 1ὅ. οἱ 18. --- 
πον ν ΡίυΣ. ἡμώϊοία. Ῥχον. ΧΙΧΣ, 

49. ἱερετυηῖϊ Ἰοτίαβθο ΣΟ ὍΣ» 
« Ῥεττουϊλξίε ᾿Νοεΐθ ἃ εἰ ξ,ν Ζίερίεσο 
δ( ᾿ν. 1. μάσειγες ροϊίιι8 ΔΩ] ΤΩ 

τοίοτεηδυμι νἱἀοίιτ, οὐ]}. ΧΥΠΙΙ.. 
6. 8. Τοῦ. ΧΙ]. 15. ὅπ. ΧΧΊΙ!. 6. 
μάστιγες καὶ παιδεία, φευότα ἀἰδοὶρίι- 
πα. ἴν0. ΧΧΙΠΠ]. 2. μάσειγες, οαδίϊ 
ξαίϊοπεε. ϑῖτας. ΧΧΥΙ. 7. μάστιξ 
γλώσσης. Τληρυα δβδίάυο ἢδρεϊϊδί 
4υετεῖίθ, ἸυγρΊϊο, σον ςο 8 δὲ τρβὶθ- 
ἀϊοῦα. Ηδογοῦ. μάστιξ, φραγίλλων. 

ὲ "ΜΑΣΥΙΣΤΗΣ, οἰ ἐς οὐὐθηϑ. 
4 Μδβος. ΙΧ. 11. ἴῸϊ γγὸ μασ- 
τισταὶ, ἀυδηαπατη Ὁ Ὦ. 1. χηΐ πιο 
εἰἴδηο, ῬτοθΑ Ὀ 1] 108 Ἰερίτατ ὑπασεισ- 
φα. Ὧθδ νοῦϑ ἰρεδ υἱᾶε νδίἼοκεῃ. 
«ἃ Ηετοάοι, Υἱ]. 35. 

᾿ΜΑΣΤΟΣΣ, πιάνηπα, ὠδεν, ἰζ, οοἰϊὲα 
υεὶ ρατς πιοηέΐξ Ἐπ Ή δ, ΟαΟΩΠΙΘΉ. 
“ἼΥΊ. ἀπεοίως, Ἰξ. ἀπιόν. ὕδηϊ. 1. 1. 

383. ΤΨ. 10. ΙΙ]. 12. Τπ οταπίρυβ 
ε Ὠΐδ Ἰοςῖβ Ἰερεγιιηξ ἽἼ. [ἄτα γδὶεὶ 

ἄς ἴοοο Ἐζεοςοδ. ΧΥ͂Ι. 8. υν] Αᾳυ. 
εἰ ΤὨοοδ. μαστῶν ὨΑΡοηϊ. --- τὸν 

ἄωπιοτ, δμοομα. Ααα. ϑγιωτη. Νυπι. 
ΧΙ. 8. [τ τοσϑίσῃθ ϑυιημιθονὶ 
μαφεοῦ ἱχτορδῖὶ α γψεζοίοῃθ Ααυξία;, 
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ηαὶ Ὁ» αυδεὶ αεέάτα κἷδ 6 το. 

“παημηα, οἱ Ῥδτίου]δ ᾽ν, ἱπάϊοο χεοπὶ- 
Εἰνὶ, ἱπιουρτειπίανῦ τοῦ μαστοῦ. ---- 
Ἵν πιαπηπα, μδετ. Οέπος. ΧΤΥΧ." 

4δ. οὉ. ΠΙ. 19. Ῥε. ΧΧΙ͂. 9. εἰ. 
ΓΙ ΣΝ βρορὶ 18. πασαι φῇ, ἰάδεω, Τοῦ. 

ΧΧΙΝ. 9. 168. ΤΧΥῚ. 11. .το Υη 

ΡΟ ΓΤῚ ἀδετ. 6γ. ΧΥ ΠῚ. 14. 

μὴ ἐκλεῤψουαν ἀπὸ πέτρας μασταὶ, ταῦτα 
ἀεβοίρηξ ἃ ρεῖτα ϑογίεν βγονπεμμανέει. 
Ηἰο ᾳυοηῦρ ἰοεμεγμηὶ τῷ, αὐ ρο- 

εἶαο ὩΣ» κδεγα. δαιάρβο;: μασεὺς, 

ἀχρώρεια, ἐξοχὴ ὕρου, Ἐφεγοῖι. Μαφ- 
τὸς, ποτήρων ἢ λίϑων, καὶ κὰς ὕψος ἀνέ. 
χοντα χώραις, καὶ μέρεαι μαδτεύς, Ἐ6. 8 
Ῥοηδῃάυτῃ νἱάεθι : μαστὸς, τά! χὰ 
ἡλίκον (ἢ. 6. ῆἴ ΠΟΉΏΠΩΣ δὶ 
καὶ τὰ εἷς ὗ ἀνέχοντα χώρας μέρη 
καλοῦσι μαστούς. Ἰάδπι: Μαστοὶ, τὰ 
ὑψηλὰ τῆς ᾿Αττικῆς μέρη. Οὐσπέεν 
ϑραηδοιη. δὰ (αἰ τυδλοῖ. Ὁ. 869. οἱ 
Ι,.. Βο6 Απίπι. δὰ υρδδι ἐπ τοσοῦ 
Ῥ- 108. -- , τοιδέδομα. Ἐκ. 

ΧΥ͂Ι. 4. τοὺς μαστοὺς σου. Ουδϑί 
πὴ Ἰερίεθεπε. Υἱάρθ δὰ ἢ". }. ἃ 

Ἐοθοηπι ον! Θ΄. ΠΟ] 1α. 
ΜΑΣΦΑΑ΄. ἴρεα νοχ Ηοῦταϊοα 

ΤΏΡ» αδοοοδευς, αροϊεα. ΤὮὨΘ» 

οἷοι. 1εν. ΧΠῚ, 6. ὁ 
ΜΑΣΧΑ ΛΗ, ατἰα, αἷα, αγηι. 

ΤῸ ἰεδεε, Υὶ. δπιδ. Ααυ. Ῥχον. 

ΧΙΧ. 24. μαφχάλην. 
“ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΕΊΏ, υαπὸ ἴαδοτγο. 
ΤΣ ΡΙΒ. ἐποίαϊον. ὅϑγτατα. Ῥβαῖπι. 

Σ,ΧΙ. 4. ματαιοπονήσετε, ἐπ υαπιηι ἴᾳ. ὁ 
δογαδὲϊδδ. Τῖα ΒΙο1 108. ϑεᾶ μαται- 
φοεῖν Ὡθτ νον τοῖῆι ἢ. 1. ΒΟΙΔΙΘ 
φαηξ ἴαδογαγε, υἱ νυἱρὸ νερΌαιν, 
ϑε( ργαυα πιοίέγὶ οὐπένα αἰϊημεια, ἐπ. 
εἰάϊατὶ, Κ»ασμάιμεμίεν ἀρόγε, Ὥλτα μά 
ταιὸν 866 06 ποίδϊ ἱ. 4. Γ », ὑγίοχέι, 

πέῖμη, οαἰσιδαε. ἴπ ἰοχαι ΗδθΌΣ. 
Ἰορσίταχ ὙΓΓΝΤΙΣν 80 ΠΧ» ἐπιροίδηη: 

Ἀοεδϑέονι ἤδοενε δη αβημίοηι. Ἡοτοῦ. 
ἐνωδάῤανοένέ, οἵ εἷς γα] αὶ ̓ πέουρτθ- 
9. ϑυδεϊαπναιι μοσαινπονία ἰερὶ- 



Μάταιος. 

« δ δρυὰ δισδθοηοαι ΧΥ͂ΤΙ. "Ὁ. 119. 

᾿ΜΑΎΑΙΟΣ, υαπμε, πιοπάας, ζαΐ- 
“κ5. ἢν υαπίέας. ἴεα. ΧΧΧΙ͂, 4. 

. ΧΧΥΧΧΙ͂Ι. 6. ἘΣ. ΧΙ. 2. --- ξεν 
"ποπσοίμης. ΜΊοΝ, 1. 14. .-- ὑγϑδ)ς 

τὲς πἰλίϊδ. Ζδοϊ, ΧΙ. 17. ---- Ὁ5)7, 
υαπίαε. 1 Ἐδερ. ΧΥ͂Ϊ. 18. 4 Ἡορ. 
ΧΥΠ1. 15. Ζαςῖ. Χ. 2. --- ΓΤ» 

αγνπιπα. Ῥβ. . 10. ὅτι οὖκ ἔστιν ἡ 
ὃ καρδία αὐτῶν ματαία, αυδεὶ »}1Ἐ 

ἰάοχῃ δϑϑοῖ, αυοά ἸΝ- τ ΠΝ ον 

Ῥεοοαίμηι. 1 Ἀερ. ΧΥῚ. 3. τοῦ παρορ- 
γίσαι με ἐν τοῖς ματαίως αὐτῶν. ϑδρ- 
Ὠἰδοδί ἢϊς ΓΝ ΟῚ ἑαἀοϊοίαίγίαης, εἰ 

τὰ μάταια ἴρεα ἰάοῖα. Αἀᾶε Ἰποοεί. 
1 Ἀεᾳ. ΧΥῚ. 26. υδὶ] ροίεβῖ αυϊάοπι 
Ἰοουλ δώρεσο ἐν τοῖς ματαίως δὰ 
ἸΩΝΙΟΤΙ͂Σ τοϊδίσχα, πδυὰ ἰ 40] ο]δίσία 

οεἱ Ῥεδοοδίασα αταν δοϊταιθλ οἱ ἱἄοϊο- 
ὁ τῦχα οὐ]ία 411} δὰ ρμεοςδία βοδυσαη- 
ἴω, 5δεα δοάθχῃ ἴτε αποαι6 ταξδστί 
Ῥοΐοοῖ δὰ ὈΣΤ ὩΣΤᾺ ἴῃ ἤπια οοχ- 

ΤΩΒΙΪΒ. ---- Ὁ» 7μδέτα. Ῥτονεῖρ. 

ΧΧΥΨΥ͂Ι. 2. --- εν 5.5.5 Ρἷυν. ἐαΐ 

,, 168. [1..90. τοῦ ματαΐαις. Οὐ» 
δὶς σοι ἀατίηξς, οδύβαη 86 ΠΟῊ νἱἷ- 
ἄετο ἔδίεϊισς Οαρρθ]]υθ ἴθ Νοῖϊ, 
Οὐἴτς. δὰ Ἀ.]. χυδὲ ἴδσιθῃ ἴῃ ὑσοιρ- 
ἴὰ εδὶ, 81 δἰδίιδιαυθ, οοβ Ηθῦτ. 

ἃ ΣΧ} ἼΒ ἐχρσίγδοσα νοϊυββε, αυοὰ ἀθ- 

ἀυχονίης 8 2 ἱπ ΗΊΡΗ. ἐγγίξιωπ 
ὕδοετε. ---- Ἅγ5» "πεπιἀαοξιπι, ἘΣΘΟΒ. 

ΧΙΠ. 6. 7. 8. 9. ΑἸηοβ 1]. 4. ϑορῇ. 
111. 14. «αν, Ῥγαοερίωμης. Ἐϊοα. Υ. 

11. ὀσίσω τῶν ματαίων, Ῥοδῖ νδηδ 
ἑάοία. Νοπη]ΠἘδ[ὁΠ8. δἰδίαυηί, δὸς 16- 
αἰθθ6 δ). (011. ΡΕ. 1.Χ11]. 10.: 

ΧΩ ΪΕΪ δαΐοτι ταδρ δ μἰδοοῖ ἣν, δογάξς, 

. αἱ Νυϊραΐυθ φυοαὰδ Ἔχργϑεβὶί, δυΐ, 
«υἱ Ηἰεγοιγνῆῦβ ἰηίογρχάϊδίιιβ εδῖ, 
ΖΕ ρυρδανγιθπ δογάϊμηι δἰρεκίκογα. 
Εἰβοβεσο δὰ διοοκιὶ 1,οχ, Ηδῦσ. ὑ. 
931. ΤΙΧΧ εἰ σομβ]ο ογδιϊοηΐβ τδ- 
δἰδ ἀὐδιὴ δὰ νεῦριμς ἰχδηβίυ 886 
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Υἱδεπίαν. --- ἡγν χοδωγ. 168. 
ΧΧΧ, 7. υδὶ Ἰοοσ ὯΪΠ 277, γοῦειγ 
εἰς, Ἰερεταπς Ὁ Γν 80} 575. -- 
ῬᾺ εἴν, υασα. Ῥτον. ΧΙΙ. 11. 
1.5. ΧΧΤΧ, 8. -.-- ἽΣσ. υαείαξιο. 7 
Ηοϑβ. ΧΙ]. 1. Ιαρογυπὶ 2), ΘΟ]. 
200. ΧΡ. 81. --- μγμ,Ἠ σαπέξαε. 
Ἐχοά, ΧΧ, 7. ΧΧΠΙ.Ὶ. δας. Ρ, 
11. οἵ δἰ "δὶ βϑορία8. [68. 1. 18. ὩΡὲ 
μάταιον πο οὐχ θυμίαμα οοπἤα- 
βεπάμπτη, βοα 7υχία ἰεχάπη Ηἶθοσ. 
ἴτε ἱπίεγραπροπάσπι εϑῖ: ἐὰν φέρητε 
σεμώδαλων, μάταιον, ϑυμέαμα χ. τ. ΕΣ 
ὝνΡ, , ἀϊγοιΐμσ, ἀσηνον φυϊυεείγες. 

Ἴμον. ΧΨ ΤΙ, 7. οὗ ϑύσουσιν ἔς; ϑυσίας κ 
αὑτῶν τοῖς; ματαίοις, ΠΟ χηδοίαθῃ 
ΔΙΏΡ]18 νἹοπδ8 5188 ἑἰς, 
ψυΐϊρ. ἀπηιοπέδια. ὙΨΊά6 εἰ 9 Ῥασ. 
ΧΙ, 14, -- Ρν ἑπανε. 165. ΧΕΙ͂Ψ. 
9. ΧΙ.Υ.19. ΧΙ ΙΧ. 4. --- ΑΝ ΨΩ 
Ῥἷατ. 3αροτες. 1ε6. ΧΧΙ], Φ, Οὐη. 
ἕυδογαπς ἀυα8 τδάϊοαεβ μη εἰ 

ΠΝ. γιάθ αυοαὰς ἱπῆτα 8. νυ. 
μάτην. --- Ἅιὰ6 ἰδὲ ἀποφθέγματα, 
χενὰ, εἴ σαράκχλησις. ἂ 

ΜΑΤΑΙΟΊΤΗΣ, υαπέΐαε, ἐπιρίεία:. 
ὩΣ» ἰάθω. Ῥρβαηὶπ. ΧΧΧ. 7. 

ΧΧΧΎΥΤΠΙΙ. 8. ΟοΒεὶ. 1. 2. οἱ αἱϊοὶ 
δεερίιδ. Αἀάε Ααυ. εἰ Κϑ'γπιπιδοῃ. 
9οῦ. ΝΠ. 16.. Νοιαπάυδ ρῥτεΐεσεα 
εϑὲ ἰοουβ Ῥβ. ΧΧΥ̓ΤΠῚ. 38. υὉὲ 
δατηοάσμ ἐστανὶς σδρρεῖ]υ8, φαΐ ἴῃ 
Οτῖξ, 8. γάρ. 6927. εἰ 679. εἰαταῖε, 
ΤΧΧ ρτο 3 Ἰορῖβθα λτν 

ὨΔΙῚ ἷπ ἰδχί σοσα Ἰορίϊας Δ ἱ 

.--- ΓΤ» ἀρεπιπα. Ῥᾳ. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 13. 

11.7..- “0517, οἰππῖα. (οδο]. ΓΧ. 

2. ματαιότης ἐν τοῖς «ὅσ. 1 Ἔρεταπέ 
δὰ] δπίθ γε] μοδί 151: -- στιν 
διρεγδία, τοῦκτ. Ῥβ. ΧΧΧΙΧ, 6. 
νιάς βυρσα 8. μάεαρς. --- γν ἐη.- 

απε. Ῥᾳ. ἸΥ͂. 8. --. “ὍΣ ΨΦ. σέγχα. 

τον. ΧΧΙ]. 8. ματαιότητα τῶν ἔρ- 
γῶν, Ὦ, 6. μάταια ἔργα, ρμεοοαία εἦκπ. 



ἹΜαταιόφρων. 

« 1,εμετυσις μηγΐ. --- ἐδ. Ῥεδῖτι. 

ΧΧΥ. 4. ΟΧΥΊΠ. 37. ΟΧΧΧΥΠΙ. 
90. Αἀάο ΚΝ ἢ, Τμοοά. ΨοὉ. 
ΧΧΧΙ. δ. μετὰ ματατητος.ς Ψαυϊρ. 
ἐπ υαπεέξαίε : υδὶ ματατης γ6] ἤγαιν. 
ἄφηι εξ ἀοίωμπι ποῖδῖ, νοὶ μοῦ οἵ,- 
Ὠἷηο ἐπερίείαέειι. Οομξ. ορροβίϊο- 
ποῖα ν. 6. -- “πῦσῖν εἰοτιαξιο. 

ϑγυδίώβοι. «9000. ΓΝ. 18. ματαιότητα, 
αυοὰ Ψψυϊχαῖυϑ τεοῖα ἰγβιβί  »σα- 

ὁ υἱαίοπι, 1, ΧΟ Χ σχολιόντι. 
[δῆς ποΐλίοποια νοοὶ Ἡοῦγ. β΄. μυ}- 
ἰοῃδῖμθ ἰὰ Απίτα. ΡἘ 110]. δα ἢ. ]. 
Οτεροτίαθ Νγορεπα Ἠοιαΐ. ἴῃ Εο- 
εἶεα. Τ΄ 1. Ῥ. 8376. ματαιότης ἰστὶν ἢ 

ῥῆμα ἀδιανόητον, ἢ ἐπέων ἀνόνητον, ἢ 

ἔχουσα, ἢ καϑόλου τὸ ἐπὶ «ανεὶ λυσιτε- 

λοῦντ! ἀνύταρχτο. Ἐδάδιῃ ἔετε 16- 

συπῖυν ἴῃ 1.6χ. ΟΥσῖ! ΜΑ͂. εἰ ῬΒδ- 
ς ΨΟΥΙΏΟ. 
. ΜΑΤΑΙΟΦΡΩΝ, “εΐῥειδ, ἐπεὶρίεης, 
φμὶ υαπαε τὲς ξοοίαίτγ, ααἱ᾿ 81185 χενό- 
φρων ἀϊϊαν, υπᾶς ϑοδοὶ. Ῥιπαάασὶ 
Νεῖ. Οἁ. ΧΙ. ν. 837. χενόφρονες αὐχαὶ 

χρίϊοδξ ρεῖ αὐ ματαιόφρονες καυχήσεις 
χαὶ ἀλαζονίαι. 8 Μδοο. ΥἹ. 11. ἵνα 
μὴ τος ματαίοις οἱ ματαιόφρονες εὖλο- 
γησάτωσαν ἐπὶ τῇ τῶν ἡγαπημίνων σου 
ἀσωλείᾳ, πδ, χυλιο ου]ΐοτεθ ἴμο8 

ἀ ρετειπῖοϑ νἱἀδατιῖ, ἰδυάεπί δὰ ἰάοἷα 
ἑπϑαπὶ. Ματαμόφρονες Ἦ. 1. Βυπί, χυὲ 

τὰ μάταια, Ἰάοϊα, οοἶμπέ σὲ υέπέγαπ- 

ἐωγν. δτο ἴπ ὐτὶβ Οταοὶβ οσουτ- 
τς δος νοσδρυΐυσα. ὕὕμπυνι ἰοουτι 
ἐσ Ῥδιθδβοθῃο ἢ. 752- δἴζιϊε Βυ- 
ἄκευδ ἴῃ Οοτπηεηῖ. 1... Οχ. ουἱ Δ΄ 6 
ΟἸοταοηεῖο ΑἸ]εχ. (οβοσί. Ρ. 18. 10. 

ΜΑΤΑΙΟΏ, σπυαπιηι τείάο. Ὁ“) 

απσογ. Ααυ. Τμεοᾶ. Ῥ9. {Χ1..10. 

Εὐοὶ; ἂ Ἔ 116 Βίεἰῖτιθ, 86 [αἶϑο : 

δῖα ἴῃ τεχία Ηεῦτ. ὉΠ Ιερίταν. 

-- 1: ὙΔΠΠ: Καὶ εἰ ΗΙΡΒ. 

ὦ ες. ΧΥΤΙ. 15. 76ετεπι. 11. ὁ. 
ΧΧΙΙΠΪ. 16. Αααυ. Ρε. {Χ1]..1]. -ὦ 

0.7, υαπίδαΦ. ϑγτητι. 5, 1,Χ1. 10. 

Ηἱοτοῦγτη. βαιά εϊεπέεν ἀραπέ. ---- 

ὙΛΠΡΙΙ͂ ἴδ. 8 Ὧγγν αοἰογίδια 

πις οοηβοῖο. Ἰδοοά, {0}. ΧΙ. 20. 
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Μάτην. 

μωταιῦται. Ἰ,ορὶς ΙΓ ΓῚ. το»). ᾽ὄ 
ΝΊΡΗ. οδδενμίεεοο. ΑἹ. εν. 1.1. 17. 
-τ 39): ΧΡ ἊΣ ΝΙΡΒ. εἰ ΗΙΡΒ. 

εἰμέίε αρο. 1 ὅτι. ΧΙΠΠ. 138. μεμα- 
ὭΪΩ. σἰμἰξε ἐρι εἰ. ΤῸ. ταίωταί σοι. Υ 

ΧΧΨΥῚΙ. 21. :1 ῬΡῬαν. ΧΧΙ, 8. υνὶ 
ματαιοῦσϑαι ποίδϊ ἐπδερίεηΐεγ 8. ἱπερὶξ 
ἄρέγε. ---- Ὁ)» εἰμδε ἀρο. 2 ϑαταὰ. 

ΧΧΙ͂Ψ. 10. Ὑδοοά. δε [ποὸ. [ηΐ. 
4 ϑαιι. ΧΡ .[8]. πα. ΥἹ, 8. οὐ μα- 
τ ὐὐϑήσονται τὰ ῥήματα τῶν λόγων μου αὶ 
ΟΣ ἐγγίξας ἐγμπὲ Ὀτϑαϊ οἰ οη68 ταθθ. 
ΜΑΤΑΙΏΣ, υαπε, ᾿υείγα. δ5Ρ» 

υαπίίαε. 200. ΧΧΧΨΥ. 16. -- τὖν 

πιασίϊα. Ῥε. 111. Ἴ. ἘΣ φεπίεπείδ 
Οάρρο 111 ἰὰ Οεσα 3. Ρ. 605. Ἰερο- 
τυπ ἢΧ7Ὁ» δίαιε μος δοοθρεσαμξ ὑτῸ 

ΣΤ» σταίε. 1οσὰθ Ἐπρεδὶΐ ρα 
Μοπιέ, εχ, Οτίρεῃ. ἕανες αὐἰάσαι 
οΡ᾿πίοηϊ δοσιμι, αὐ ΓΧΧ᾽ δπά 
αὐ Ἰερῖθθ6 οχίθασηδηξ, δβοὰ γπῦ λ 

ΠΌΠαμΔπὶ μος βοηκι δοο ρον, π6- 
αυὸ Δ ΓΧΧ [π||. χεδάϊίυν ματαίως, 
οἴ Ἶαπι οὔδογναν Βυχίογῆινβ 1ἢ 
Απαοχῖοα. ῬχοθαὈ 1} 15 δἰδιιοσοΐυζ, 
608 οὕτῃ ΑΥΆΡ. [53)}7}0 ἰεβίδεβ. Νοι- 

50}}} αποαπο δυθρίςεε βυπί, ᾿ῃ Οτῶ- 
(0 ζυΐδδ6 μαϑυίας (Ηεγοἢ. μαϑολὰ, 
γνάϑοι.), αυοά γμοδίεδ ἔμπετίξ ἴῃ μα- 
ταίως οογτυρίυτα ΟὉ αἰθηϊαίετηα ᾿σο- 
ΠΌΠΟΙ ΔΈΟΙ, ατ1ὲ6 σομΪἸδοίογα ΠΟΣῚ 
αἀἰθρ)ουῖϊς Κπηοη. ἀς Μυΐθ, Κοθϊπηά- 
Ἰοσο αἰϊΐβαυς νἱγῖβ ἀοςῖί8. ΜΙΝ ν6- 
Τἰβιτη  ἴτι8 οϑί, 615 ἴῃ στη ΐϑηι γΘΏ 586 ὁ 

ΑΥΔΡ. ς «5!» υοὰ νυαπίαξῥξ το- ᾿ 

ἄσπομι βαρεῖ. -- ΡΥ.» νασεια, ἑπαπὸ- 

ἐεγ. ῬΒ. ἘΧΧΤΙ. 18. ..- ὩΡ᾿. Ααα. 

Ρᾳ. ΨΙΙ. ὅ. -- μ»γῪ ναπίίαϑ. ῬΒ. 

ΤΧΧΧΥ͂ΠΙ. 46. -ἰ Ὑν ὑπαπίέαν. 
ϑγταγω. [68. ΧΙΥ͂. 10. 

ΜΑΊΤΗΝ, ἰάοτι. 5...» υαπίξαε. 

Ρε. ΧΧΧΥΠΙΙ. 1ὅ. --- πντ Ιε. 

ΧΧΙΧ, 18. υδὶ γγὸ Τὺ Ἰοβεγαις 

ΠῚ -- ῬΡ,. ΧΧΧΙ͂Ρ. 8. 



Εἰς μᾶτην. 

« υἱδὶ μιάειν «αἱ '. ᾳ. ἀνασίως δὰ ἰπμάϊ6- 
εἰοποια νοοῖ Ηθῦγ. οἵ οοπέετομ δ 
βυηὶ Ηδοχαρὶα. Ργου. 11]. 80. Εἔζϑο. 
ΧΙ͂Ψ, 25. Αᾶάδε ϑγιιμι. 1 ὅϑδτῃ. 
ΧΙΧ, δ. -- “ὍΣ Ολαπεε, ποΐλθη 

ῬτΟΡΠΟΗΝΣ 1ε6. ΧΧΧ. 4, Τορετυηῖ 
Ὅςσι -- ὈΘν» αὐ πιοηιεηΐα, 

Ἀ, ε, ἐἰπρμὶὲε πιοιπεπ (6. ἴες. ΧΧΨΊΙ. 
8.Ν. 1, --- Νὴ» φαπίίαα. Ῥε. ΧῚ,. 

6. --- ἐδ}. ἐπ υατωῖοι. ὅαγ. 11. 80. 

᾿ -Ἴ ον ἐπαπίδας. 1εα. ΧῚ,1. 29. μάτην 
οἱ «λανῶντες ὑμᾶς, ὉΔῚ ἴσο ῥτὸ 
μάχην δὶπ6 ἀυδῖο τοροποηάυπι ἐδ 
άτανι, δὺϊ ματαντης. 

ΕΙᾺ ΜΑΊΤΗΝ, ἐπ νάπιαπ,  Τν, 

μιϑη86 δ ἰεπεριιδ. ἴ)ατι. ΧῚ. 94. δες. 
ΟΒῖ8. τὶ βϑηδιπα ἜΧργεβθεττιη. 
Οοπήθοίασα Ἔηδα, δερδασιὶ χυμέμηξῖα 
ἷπ εἰς ὥραν Θρῖ ταῖπυδ Ὀσγο ΘὈ)]18. ---- 
ἃ Ρε. ΟΧΧΥΙ. 1. 4. --- ννν 

ς εζετα. ΙΥ. 80. .-- γΤδυ᾽, οαδίαξο. 

Ῥε. 1ΧΤ]. 9. Ψυὶκ. ἐπ υαπιον. 14- 

βεταπι ααῖρρθ ἐξ) δ. Οὐμξὸγ βαρτα 
8. Υ-. μάταιος. ---- Ὕψ αὐ ζαἰδἐα- 

ἔφυς. 7εγ. 11]. 8. .--- Υἱάφ αυοαιιδ 5. 
᾿ποπιάω. 

ΜΑΤΙΖΟΜΑΙ, φμανο. φα. 168. 
ΧΧΧΠΙΙ. 20. ματείσϑητι, φῶτε, αὶ 
εχ Βί6 11 βοηϊθηξία ἰῃ ἰοσχῖι ΕΗ θῦτν. 
ὨΪ8}} ὑσοὸ ᾿ς νόοβ Ἰερίτιν, Βοροτῖ- 

ἃ τὰ ᾿δὸο Ἰοοῦο δρυὰ ἡλανν τῶν ὍΣ 
Ουτίετία8 γη8]6 : ὅρα, ματίσϑητι, φῃοα 
ἦρβε νεγῆϊ υἱάξ, φμαγο. Ὠγαβιιβ 
αὐοαυα μδπὸ Ἰοσείοποπι βεαυϊίαν, 
αι, δὶ 61π6 οϑξ, δὰ ππ ἴπ το σομ- 

τοδῖϊθ σϑίδσθμα, οἱ δἱϊἱ ἰωτα ΤΟΙ], 
᾿ξοτίαββα ϑυτωιηδοιο, νἱπάϊσαηάα 68- 
βοῖ. ϑεᾶ νοσυσὰ τοὶ νἱἀἴθθα νυ σαι; 
Μορπιββιοοπίαβ, αὐἱ ὁραματίολησι, 
γοοοῖη Δαυ1]6 Ῥγοργίδηι, δσχομαὶ 

4 7ιι3εῖῖ. ΗΙεογοδίυϑ : ματίσαι, ματεῦσαι, 
φητῆσαι. Ἰάετας ματεῖ, δητεῖ, 

ΜΑ'ΧΑΙ͂ΡΑ, ρίαάμιδ, ἐπα, αμο 
ρυρπαίετ, ουίετ. Πγ2» ϑέγγωοι. ἴθ, 

Χ. 834. .- ΤΟΎΣ ποσίν. γτβα. 9 

δαυν.Χ ΧΙ.1 6. υδηφυδηι οεγίνω εϑέ, 

416 Μάχαερα. 
Ῥοβὲ ΓΤ βυρρἰ ον Θ656 “ ἽΤ 

(ψευὶψ. ἐπδε πουοὶ, ἀταθιὶ ποῖ ἅδενο- 
ἄυπι ρσοθα 116 ϑϑὲ, νοοϑεξὰ πττι ΓῚ 

γτατα. ῬΓΟΥΒΌΒ ΟΤΑΪ ΒΒΆΤΩ Ε588. Ετρο 
ἴῃ ϑγτήσα. βοσδεπάυπη ετἷξ χαινὴν 
μάχαιραν, αἱ κανὴν 6 νετϑίσῃυῃδ Ασυ. ; 
δαάκίυ. --- ΓΤ» λαεία. ῷ Ῥαν. 

ΧΧΠΙ. 0. ὅς. νοχ Ηθρσ. οἱταη δι 5 
Ῥαίυϊς, δὲ σιππὶα ϑεπενὶς ατγηιᾶ, οναρε 
φμοά εεἰ παομέμπε εἰρτιβοαν: ἱ. 4. 
εἰΐδτῃ ἀεγινδεῖο ἃ τϑά. ΓΌΠ ἀοοσεῖ. 

Αἀάς ἴπο. ΗδΌ. 11]. 11. -- “Δ 5» 

ἀεεοῖο. ὅθεν. ἵ,.. 41. δὶ ὙΠ Ἰεχε.- 

τυπί ἶσοο ΔΎ ἀεεοῖα. -- ΣΤ. 

Θεηρα. ΧΧΥ͂ΤΙΙ. 40. ΧΧΧΙ. 26. 
ΧΧΧΙ͂Ν. 28. 96. ε( ΑἸ10ὲ ϑβεερίδεῖταο. 
- Ἢ» ἐγα. ὅε:. ΧΧΥΝ. 858.1.ε- φ«ἰ 

Βετυπῖ ὙΠ σαι Ομαδϊάβρο. ἘῸΣ- 

ἔαοϑα πόμα ἰξα νεσίεσυμξ εχ 4}115 
Ἰοοίθ, ὉΔὲ ξοχταλία ΣΥ] χν δἰα- 

ἄξδιι5 ἐπεγυαίον, οσουγεὶϊξ, γ. 6. 96:. 
ΧΕΙ. 16.1.16. εξ 8110]. ΨΙα. ϑτηοο- 
ὨΪ8 Τοχὶς. Ηερσ. Ρ. 708. -- ὍΥ» 

κὐρδίνμν τεΐξ. ἴῃο., ζΟΓ[Ά 588 Αηυΐϊα, 
ἮΔΡ. 1. 17. Ταερῖς "1. -- 2.1) 
Δαν" ΓΡ ἑανεῖνα ασιπια δλανρεπ 

εἰ ἴαποειξ. 70Ρ. ΧΧΧΙΣ., 23. μάχα:- 
ρᾶν, Πποιῆρα ὀξεδαν, οοἷ}. [65. ΧΙΙ͂Χ. ἃ 
9. -- Γρϑε ομἶεν. ει. ΧΧΊῚΪΙ. 

6. 10. οπιεπάοθας ΑΡσδβδσῃ τστασαν 
8.81, λαβεῖν τὴν μάχαιραν, σφάξω; τὸν 
υἱὸν αὑτῶ, υἪὸ δοορογοὶ συμ δα 
τοαβοϊδενπι δἰίυτη δαυτα. γιά οὲ 
Ψψυὰ ΧΙΧ, 29. δὶς Α]ἴλ8 εὔδχῃ δρυὰ 
βοτϊρίοσεβ ὕσεροοβ μάχαιραν ἀραὶ πεν 
ΕΣ δοΐϑσγα οπίέγιπι ϑαογβοαΐονι 
ΠΑΓΕ οϑίβπαυπί ᾿σοδ ορϑεσυδία τας 
βῖο Ατ᾽ϑίαγοῖ. ὅδοσ. τ. 483. δοα. 
Ἐς. Απείφυ. Ηοπιοσ. 1. 1.ς. ; 
10. Ρ»..60. Ἐξ ῥχσο οαζγο πιαδοῦε νο- 
σοῖλ Οσουστερ δρυὰ ΖΕ] απαμ Υ͂. 
Η. ΤΑΡ. ΥΙΠ]. ς. 8. εἰ Ησοιποστι 
Τ.. γ΄, 271. ποίαὶ ΑἹΡοσιὶ δὰ Μειιῖν, 
ΧΧΥ͂Ι. δι. Ῥ. 167. δεη. Α466 Πειο- 
ἀοί. 11. ο. 41. δὶ 6 μεηρε Ξφγρ.- 
ἄοχυμι : οὐδὲ μαχαίρῃ ἀνδρὸς Ἕλληνος 



Μίαχαίρᾳ ἐαδικίω. Α1 Μαχητὴξ, 

“- χργήωνω;, οὐδ᾽. ὀβελοῖν, οὐδὲ λέβητι, οὐδὲ συ ᾿Ααυ. δὸ ᾿ποϑυίο. ---- ἯΜΏ. ἐδ, ' 

κρίως καδαροῦ βοὸς διατετμημάνου 'Ελ- διγρίμηι. Ῥχονεῖρ. ΧΥΤ]. 90. 168. 
ληνικῇ μαχαίρῃ γεύσεται. ---- γη, ἴδ. ἽΜΠΠΙ, 4. Αι. ϑγιβαι. Τβεοά. ὸ 
92 δε. ΧΧΙΠ. 44. ἐκ μαχαίρας λαῶν. Ῥτον. ΧΙΠ. 10, Ψυὶρ. ωγρία. -- 
Βεηθ αιοβα βϑηβυτῃ. --- 510» ομΐ- Ὁ» ἐδ. ἀεη. ΧΠ]. 8. --- Ὁ)» 

εν. Α4α. Τμεοοά. Ρτον. ΧΧΠΙῚ. 9. ογηβέίο, αϊηιδίο. Ῥτονυ. ΧΥΤΙ. 14. 
(αίογυπι ἀε οτρίπθ ἰταΐα8 νοςΐὶβ, στάσις χαὶ μάχη, ῬΣῸ 1912) Ἀν. 

εἶνε 4 μάχισθαι, ρμβπαγε, ἀποδ ἢ, αἰ ἰ6, 5.1]. οοπαπχοσαπς μα 
οπεῖιιβ ῥγείεσί, εἶν ἂρ ΗΘΌσ. 3 ἅμο ψοζδαδυϊα βεουμάπωιλ ἐοχέσχω 

νεῖ 9» οὐπίδάεγε (ἀπὰς ὅθ. Ηῦτ. βεραγαπάδ, εἴ ὑσὸ ἰταρθγαπάϊ 

» ΧΓΙ͂Χ. 5. ΣὩ), υἱᾶ. Ψιτίπρα τποάο τὴ} Ῥτοπυπιίίατυπι γ7η0.».. 
ΟΒεδβ. ϑβεσ. 1}. 1. ο. 7. }.: 7190. ὀμίεπι ἀϊβμξαπι εἰ σοπίξπιαπι. ---- 7γ), 

ΜΑΧΑΙ͂ΡΑ ᾿ΕΚΔΙΚΕΏ, ρίαδίο 954. Ῥτον. ΧΧΧ, 82. ϑοσοα Ηδεθσ. 
αἰοίεοοτ. “Το βἰαάϊο οαάρ. Θτοτα. Ἰπείομγτηῖοθ ὧδ υεγδὲς ογε ργοίαϊξ, 

1,.21.-ῸὃϑΘὃ εἰ φυϊάδιι ἐρθοίδεῖτα ἐξεσοεὶς εἰ τίσο- 
; , δὶ5 δοσεραγαηξ, --ὶ ξφαν, ἀχογοίίιδ. 

ΜΑΙ ΧΑΙΡΑΝ ΣΠΑΏ, ρίαάξιηι ἴσα ἵν 
ἐγαῖο. ΥΧῚ ΧΟ οεοϊάο οοοίδίοπε. “κΔλ τ" 18, εἰς μάχην. Ῥ το ΣΕΥ Ἔ 

᾿ Ἔχερι. ΧΧΥῚ. 15. ἰεβετατί ἐφ γυῖ. --- 5 ἱπβηΐξ, 8 
ΜΑΧΕΒΑΡ. ἴρεα νοχ Ηεοῦτ. Ξ περαμάο. ὅ.ἀ. ΧΙ. 36. ---- Ἅνη, 

ἽἼΞ9Ό.» “ἰγαρυία. 2 Ἀερ. ΝΠ. 15. οὐξ ον ΧΙΠῚ. 7. Ῥτγονυ. ΧΥΊΙ. 1. 

ς Οἱ αἱ. μάχβὰρ, αἱ. στρῶμα. πᾶς ἰπ 88. ϑγτάτη. ψυὰ. ΧΙ]. 2. εἴ . 

ΟἹοιθ. Βτεῖω. ρτὸ μάχμὰ, στρῶμα, 16- εν πὐρϑ εν 29. ες ΧΑ. 1 4. 
ἄτα νὶ στρῶμα. ἴπ ἃ αΣ ὯΟ ον, 1ὅ. 

ΕΙΣ ρα ἀρ μι: νὼ ΧΧΎΤΙΙ. 8. 8ίγ. ΧΧΥ͂ΤΠ. 10. υϑὶ 
Ῥτίοῖτια οὐταϊς, ναϊὰθ οοϊτυρίο Ἰερῖ- μα ΧῊ οαμεαπε τίξαγωπι, ἰγᾶπι εἰ ἴγα- 

ἴων «ἀλάϑας μακαβὰ, ἣ τὸ χάλκεον σμπάϊαπι ἀδποίαί. 

Ἐξ πιλρὶβ οογταρίδ ἰπ 6105- "ΜΑΙΧΗ ΚΑΤ᾽ ἜΧΘΡΑ. ) ἐπ ἃ 
εἰα 'ἴὰ οὐπά. [}Ὁ. Περ. [,6χ. ΟΥΡΠΣ περηία. υἱωρρτῖν ᾿ΧΧΥ͂. 41. 
Βασουοίδπο δα 1{1|8: Μαχαρίεου, χαλ- ᾿ἰρμαῖο ὑ βὐββτανα ὐὼ Ξ: 
μὰν, τουτόστι τρῶμα. ΝΌΪΪὰΒ δυΐοτῃ ΠῚ 

ἃ ἀυρίίαι Βιεῖτα8, ααΐπ Ηἰς ρατϊον ὦ ΜΑΧΗΤΗ͂Σ, ρερπαίογ, δεϊϊαίον. 
4. Εερ. 1. ς. τοσρίοδίαγ, εἴ ἴπ Ο]ο88. ΔἼ» "πραίογτ, ἀἰοῖπες τιεπάαα. ὅετ. 
Ἑδρτῖς. ὑτοὸ μαχαβὰ τϑοροπέπάυπι εἰϊ ᾿ 

μακχεβὰρ, εἴ ῥγο στρόμα στρῶμα, ηαῖπι 1, 86. Ατὰρ. .λ.. ποῖδι ρούεπέενε 

εἴ ἰπ ΟἼο85. Βασοοοίδηϊθ ρὑσο Μαχα-ὀ Ἔ64ξε. γ1Δ6 Οοίυπι Ρ. 382. --- ἈΡΡῚ 
εἴπου Μακεβὰρ, εἴ ῥτο τρῶμα στρῶμα. (γίϊφ. 1 Ῥατ. ΧΧΥ ΤΠ. 1. ὕες. ΧΧ. 
Ουοτιοᾶο δυΐοτα τε]. οοττίσοηα “11 ΧΙΨ]. 9. 19. δ δἰἱθὶ. Ιποεσί. 
εἶπε, 1116 ἀἰδρίοἰεπιάυται τε] αι. 4 ϑρτη, 1. 21. Αψὰ. ὕ6ῖ. 1,.. 86. --- 

ΜΑΊΎΧΗ, ρυρπα. “ΔΎ περ ρὶς. δ. Ψυά, ΧΙ]. 2. ἀνὴρ μαχητὴς ἰ 

οαγτε. πὰ. ΧΧ. 38. Ἰ,ορετυπί Π ἤμην, δεῖϊο ἐνερ ἐσαίμα ζω. --ο Ἰο 

Ροτ Ομοίβ. --- ἡ 2, ουπέεπειο. Ῥχον. 'Ῥἰηριῖν. Ζαὰ. ΠΠ. 99. τοὺς μαχητάς. 
εΧΥΡ. 19. ΧΥΨΙΙ. 14. ΧΧΥῚ. 40. Ηδμο εἰριϊβολομοπι νοοῖβ ΗΘΌΤ. 

᾿ς βγχατα, χουν. ΧΙΧ. 18. -- ὙΦ ΟἿΏΠ68 ἔδσα ἱπίουρσγεῖεβ δὰ ἢ. 1. δρ- 
. ,. ποβοπηΐῖ. Γ,Θρῖτῦ ῥγεοΐοσθα ἤδθο νοΧ 
πἌνδετα. 2. ϑδτα. ΧΧΙ..20. ϑεσα δρυὰ ΤΙΧΧ ΗδΡ. 1. 6. βες. οοὰ,᾿ 
δυηῖ ἰοοϊξίσθπι ποληίκιαίετα : ἡπρ ΑἸσχ. υδὲ τοὺς μαχητὰς Ξαὰθ δὸ 

Ψοι. 11. ον Ὡὰ 

΄ 



Μάχιρός. 

8 χαλιδαίους οἱ Ηοῦν. ὩΣ τεῦϑι 

κομάπτη δὰ μἰοδδοῖῦθ οδδέ, ατὸ ἱπι- 
Ῥοτίτας ἱπύεγρτεα δἰγιποϊορίαπι υ. 
Ὁ» αυδιηλοοβίυ τ συτο Ὁ ἸΟ17)» 

ἐασίεατίοέ, εχ ϑγείδατλο ΧΡ] ἸοΑσΘ 
γοϊυϊε. ; ; 

ΜΑ'ΧΙΜΟΣ, μερηας, δεϊοοειε. 
ΠΌΓΡΟ γδλ)» υἱν δεϊδε, ἃ 68. δεϊϊαέον. 

06. Υ. δ. “αἰ ὐηῦτι ἐαροάϊέωε. 70. 

ΑΙ. 7. 9. 183. -- Δ» οομίεηξϊο. 

ὃ ϑγιωσμι. Ρυονυ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 1ὅ. μαχίμη. 
-- ἘΣ Ῥΐυγα!. οοπίεηζοηες. 

βγη. Ἰποοᾶ. Ρυον. ΧΧΙ. 9. γυναι- 
κὸς μαχίμης. 
ΜΑΧΙΜΟΣ ΚΑΥ ΥΓΛΩΣΣΩ ΔΗΣ, 

ῥρπρηπας εἰ ἔρμα. ΘΟ 7Ὁ Ρὶυν. 

δχ ἢ Ἴ.» ὁοπέοηἑονηδε. Ῥτον. ἈΧΊ. 

19. μετὰ γυνωκὸς μαχίμου καὶ γλωσ- 
σώδους, συπὶ τλῸ Θ᾽ ρνάπαος οἰ ἴο- 

φμαδέ. ΝΕ 
ς ΜΑΧΜΑΙ͂Σ, Ἐπὶ 'ρϑὰ νὰχσ Εἰϑῦσ' 
ἭΏΓΦ, ὁενίΔογοδιϊξε. Ἐΐοα. ἸΧ. δ. 

Σ 

Ῥῖο αὺκ Ὁ Ἰορογυηί. ΗΠΪογοαγ- 

ταῦ (πηπεηξ, δὰ ἢ. ὶ. ῥ. 1ὅ. Τ. 
ΑΙ. Ορρ. εἀ. Ετοῦδῃ. ““ δ» 
ἴοι ἢ ΓΧΧ ἀϊολέυν : βαρεῖ οἵ δοβ 
Μαρξῆπιαε, ἱπ Ἠεῦτωο πολ Βαρόξυν, 
δε ἼΘΙ, φιιοὰ ἀρρεϊϊαζας ἀρεὶ- 

ἀοναθὶϊθ. Ἐχ χυο ρμετδρίσυτα οϑῖ, 
ἔαϊδοα δὸ8 6886 δἰ τυδέμο Ἠξεγα- 
συ 5 εἴ Ἵ, εἴ ὑσὸ αολπιαά, ᾳυοὰ 

ἀ φαϊθθδ θα ονα 1] 6 ἐγδηβιυϊογυηίς, 
Ῥυέκιεα Ἀέσολνιαι, αγριὶ εἰνίία.- 
το." 
᾿ ΜΑΧΟΜΑΙ, ὮΜΒπΟ, οοπίφπάο, ἐ- 

Φνοίενο. 1ε6. ΧΧΥ ΤΠ. 20. μάχιφ. 

3... Ἐκ Αταρίωηο, υδὶ ῶ ὡ, οἵ 

2)» ει ἑπίοπογε, ἀυὶᾳ ε ἀφε- 

ἕας, αἵ ἴῃ 611. δον βοϊοῖ. .-- [Κ77Ἱ, 

ἑγα ἐχατάεο. δας Ἶ. δ. ἱμαχίσαντο 
4 ἦν ἐμοῖ: ὉὉΪ Ὧοπ Ἰοερεγμηὲ ΩΓ 

δορὰ τϑῖὶ ἐχρχοϑϑεσιπΐ, εϑδοίιξα Ρὸ- 
ὨΘηΐ68 ὈΣῸ οδιιδα οἰ οἰοηΐα. Αοοραϊς, 

418 
ἸρυΣ 

ὄι ἰπᾶὰθ οοπέδηδεγε, ρωσπασε. --ὄ- 
ὙΤ ΝΊρΔ. δῆρίααι . 4 Βεᾳ. ΤΙ. 
38. -- ΠῚ Νρν. πὰ. ΧΕ 45. 
9 Ῥα;. ΧΧΥ͂ΤΙ. δ. Ζογεμι. ΧΧΧΙΙ͂Ι. 
δ. το ττῷ Νίρῃ. Ἐχοᾶ. ΧΧῚ. 49. 
1εν. ΧΧΙ͂Υ. 10. Ὥφαι.. ΧΧΥ͂. 11. 
-- πνονο» ἵν πεδέμγα, ἢ. 6, Κ 

πιοΐεταίθ. ἴεβ. ἈΧΥ͂ΤΙ. 8. μαχόμενος. 
γιάσθποιςΣ δια ΓΧΧ απο νοσασπὰ 
τοοίαρἤοσίοθ δοοερίδθο, ἔογθχδθε ἐδ- 
χαδῖι μαχόμενος τοϊοεε ει ἐοὲ αιῇ 
ΣΏΣΥΓ» Φὶς νὸχ 8126 ἰἱῃ τεχῴῴοιι 

ῬΈΟΥΒΕΒ οτοΐθδε δϑϑαξ. «-- Δ) ἐἐξέρο. 
σε. ΧΧΥῚ. 90. ΠΥΡαΡ τὰ οἱ αῳω- 
μάνες, Ἰπίραθαης μαβίοτεβ, " βεομοὶ. 
ἐδικάσαντο. Οεη. ΧΧΧΙ. 86. ἐμαχί.- 
σατο τῷ Λαβὰν, ραδαὲ σατὰ 
Βαηθ. Υ1ιάε εἐ Ναδοιι, ΧΙΠ. 11. 
51. δυᾶ, ΧΙύγ 45, μὴ μάχῃ ἰμαχί- 
φάτο μετὰ Ὡνχα δ ορμξειν- 
αἱξ ουτα Ἰβγδδῖ}. γἹὰς οἱ Νεὰ. [1]. 
95. Νεδοη. Ὗ.. 7. ἐμαχεσάμην «τὸς 
τοὺς ἐνρίμους, ᾿ππῖρ δαὶ ουϊὰ ΒομοΤα- 
οτῖθυϑ. ---- ἌΡ ΗἰρΆ. ἃ πον Ῥεν- 

ομίδό. Α1. ὕ06.ὄ ΙΧ. 18. τοῖν ρωῃ- 

"ποῦξογ. ϑγυπτηδοῦ. Θεη, ΧΙ. 96. 
μάχεσθε, ἐέϊραίε. 

ΜΑΩΣΕΙ͂Μ. Ιρελ νὸσ Ηεδε. 
Ὁ. Ὅλη. ΧΙ. 88. αὶ ϑοδαὶ. 

θεὸν μαωζεὶμ ἱπίοτρτείδοαν τὸν ϑεὸν τὸν 
Ἰσχυρὸν, ειηὶ --. ἘἩεϊπεῖο 
Ἐχοτς. ὅδοσ. Ρ. 131. εἰ Μαζεὺς ἱπάς 
ἀϊςίια νἱάσξιν ᾿αρίϊος, φασπι ῬΒτγ- 
ἅεδ, ἰοδίβ Ἡδθδγοβῖο, μος ποιχίτιο 
οοἸποχιηῖ. 
ΜΑΩΝ. ἴρεᾷ νὸχ εν, ἦν» 

λαδέαοκέαπι, 1 ϑᾳτα, ἢ]. 88. εὸ κρα- 
φώωμα Μαών. ἘΠΕΟΒατΔ Ῥγοΐμδο. ἀδ 
Ψεῦββ. ΟΟ. Υ. Τ΄ Ρ. 164. τηιοπεί, 
δβουισϑηατο 6886 χραναίωμα αἰπυρὶ!- 
εἴτεν, ομοῖξεβ γοσο Μωώκ 86. χρα- 
τοώωμρι δε ἰεγαῖαν ρεστίποτο δὰ ἡ δῶ, 

ἊΝ αυο αἱὲὸ Τβεοδοῦσα δυὶ ΤΧΧ 
οϑεγιπὶ Ὁ θυ δαίῃ. Ψιάς αυο- 

485 δίρσα 8. μ. καός. 
ΜΕΓΑΛΑΥΎΧΚΏ, 'πιαρπα ῥαοίο, 

ἂ» 



Μεγαλανχία. 

« φλνίον. [Ιλ εἰονο νυν. Ἐμεεὶ. 
ΧΨΙ. 45. δορὰ, 7]. 13. “-π ὙΝ 

υἱοίεπῆϊα πίον. Ῥεαῖτα. ΓΧ, 44. Ὑιάδ 
οὲ 8. ΧΈΡΙ. 21. 8 Μαοε. ΧΥ͂. 
839. εἰ 1χ. Ν. Τ. β. ἢ. νυν. 
ΜΝΓΑΛΑΥ͂ΧΙΑ, ῥαοίανίδα, οε- 

ξεμέαϊο. 4 Μδος. 1. 185. Ζολασδβ 
[Ἔχ οοἱ. 1848. μογαλαυχία, τὸ ἄξιον 
ἔχεω ῥαυτὶν ὦνω; τιρῆς. 
ΜΕΓΑΔΕΙῸΣ, πιαραίβοις. ΠΡ 

ὃ ἔωπα. πιαβρπα. 5. ἐναιη 41. ἃ ἐεκώη- 
φἤς μϑε μεγαλιεᾶε.  εχίε: φυσι ἡδοναί 
πολέ, πισρποῦνα εὠμπὲ. --- 1 Ῥακ. 
ΧΥΤΙ. 19. --- 5}1.. Α1.. 2 οᾷ. 
ΨΙΠ, 4. γἱάς εἰ δῖίσαρ. ΧΥ͂Π]. 7. 
10. 9 Μαος. Υ]]. 17. θεώρει τὸ μόχα» 
λιεδν αὑτοῦ κράτος, ΟΟΠ ΑΙ ἀοΥᾺ τηλροὶ- 
Βευπ εὖτ: τορυγ. ΤΌ. ΧΙ. 15. 

ΜΕΓΑΛΕΙΟΎΤΗΣ, πιαρηίβοεπίϊα, 
παλεεία:. ΡΣ ϑγτησηδοῖι.. Ῥβαΐτα. 

ε ἘΧΧ. 41. οἱ χΧχ, ". μεγαλιιάσῳ. 
φα. -- Ἰλ.1.}}} μπρέΘ. ἴπο. [κν. 

ΝΙΙ. 35. νεο. Οοίεὶ. εἰ 1.95. Κο- 
δρεχεσαιέ ἐοτῦλεδε εἰθι ππδο- 
ται, ΕΣ ὅ80 τοβϑα, δδαρρυδδρὴθε 86 ἴα 

αἰαῖ! παρὰ κοϊοδιοσό. -- ἈΎΒΏΣ 

ογπαΐι. ὕοτεη. ΧΆΧΊΙ. 9. εἰς με. 
φεοιλωύτηεα, ὶ Οουΐξ. εἰ 
Άςε. ΧΙΧ. 97. εἰ 4 Ῥείς. 1. λ6, 

ἐ 8 Ἐφᾶξ. ᾿. 4. κατὰ τὴν μογαλωότηεαι : μ ἰροατς 

δολοκυραΐο. : 
ΜΕΓΑΔΕΥΏΜΑ, ἰάδπς, ΝΌΓ 

ογμαίμα. ΑἹ. 7Ζετεια, ΧΙΊΠ. 16. 
δΜΕΓΡΑΛΟΔΟΞΌΣ, ναΐάε ρτίο- 

ΔΉ, ἐπηιηα ἀἰγημαίε εἰ πιαγεείαίς 
»ναύδιε. ὃς ἰορίίαν ἀ6 θο 
5. Μδρε. ὟΙ. 18. Ῥπμανοείησε : μαγα» 

λεύνυμιον, μαγαλόδεξον, περέφημεν, ἐνεμασ. 

4 
δῳυὰ Ρ]υϊασοδ Τ΄ 1. ν. 

δ. 8. Ἀεϊοῖς. Ριπάαν. ΟἸγτα. Οἀ. ΙΧ. 
“4. δς ϑοῖιοῖ, Ατἱοίορδ, Ὑδοδιλορῆ. 
γ. 8383. 

»ΜΕΣΑΛΟΔΟΙΚΩΣ, ὑἐπρίρπὶ εἱ 
ΟΣ ἘΝ 

419 

“Υ. 40. 1η 

. Ἢ {λ 

ἴῃ ΒιδΙΐς ΤΟ ΝΣ 
οτηΐβδιπι δίπα α11 ἰδειϊίοιία νατίείαϊο 

ἴὰν 8 Μδοο. ΝΊ. 89. μεγαλο. , 
δίξως ἐπιφάνας τὸ ἔλεος αὑτοῦ, ἱκπεὶρπὶ 
εἰ σίογέονο πιοάο στή χταϊαϊατι σαὶ 
ἀδεϊδγαν!ϊ. ὩΣΡΙΣ 

ΜΕΡΓΑΛΟΙΘΥ͂ΜΟΣ, πιαρπαπίπιι,. 
πΌΠ Ὁ» "ποαρηνδ ἐχοαπ ἀἰεεοεπέϊα. 

ὙΒοοΐ. Ῥγον. ΧΕΧ. 10. υδὶ α- 
λόϑυμας οδξ. ἑεγαουκάως, «ὐκαοάμοι ἴτα- 
ἐνε. ϑοϊπεϊξειπδῖτο δὲ ἢ. 1. δῆς πο. 
ἤσμεια ἃ (ΠΕΡ Χ} Θχδουρεΐε " 

οσπαίαθ δδί, 9011, Αταῦ. ἢ -ς, ὦ 

ἑᾳρίάοαιε δωΐ, πονὶς ᾿γΧΊ ᾿Σ1}» 46. 
Ἀ67 ττα. 

“ΜΕΓΑΛΟΚΡΑΤΩΡ, κπιαρηα, 
εἰἴζατα σμπιηκα ροίεϑέαίε ργαῶμε, οὐν- 
πίροίεπα, ἱ. αι φοωυτοχράτωρ, ουχη αὰο 
γοσδγυἶο ροττηυϊδίυν 8 Μαος, ΥἹ, 
14. βασιλεῦ μεγαλοχράταρ. ἴ)εδίδετα- 
ἴων δος δαἀϊεςξίνυτα ἴῃ ϑιερηδηΐ ἃς 
ΒΙΕΙ ὙΒοδδυτγῖα. Αὐοδοὶς διυΐδθιᾳ 
Οτεαα δάϊροῦνα εχ μόγας ςοτηροεῖία, ἃ 
ΡΥ. ο. μεγαλιαίβολος, φμὲ πιαρπα σἱὸ. 
ἐέδεγ, ἀρυὰ Ὠϊοξ, 5,ς. ρ. 67. 4293. 
681. ρμογαλύπλουτος, υαἷάε ἀϊΐυον, 
ἴ14. Ρ. 1569. 488. γ᾽ά6 αμόᾳαπθ 
ἱπέτα 8. μεγαλομερὴς, οἱ μεγαλοσὴ ἐνής. 
ΜΈΤΑ ΛΟΜΕΡΗῚΣ, ἐμοίρηὶς, πιασ᾿. 

πέδον, ᾿. α. μεγαλοεριπής. 8 Μοῦ. 

Ἅ,. 4. μετὼ μογαλομοροῦς ἐπιρωνίας, 
ῬῈΣ ἐμεαὶρη)α ΔΈΧΛἸτΡα. : 
ΜΕΡΓΑΔΟΜΈΡΩΣΣ, ἐπεείρπὶ ηιχὶρ 

εἰ ταίδφηα. 8 Μαος. ὙἹ. 38. Ηεογεῖς ἐ 
μεγαλομερῶς, μεγάλως. ϑυλᾷαθ: μεχα» 
λομηερῶς ---- ἀντὶ τοῦ πολυτελῶς. Ἰροϊ γῆς 
ΧΥΪΕ 86. Απισηΐη. Γάρδταὶ, Μώδ᾽ ᾿ 
ταουρὴ. ΧΥΤΠ. ᾿. 148. 83 Μδος. ἢ 
ϊ, Ῥεο μμγαλομερὼς πν ΑἸὰ. εἰ σογανα 
ἰερίτας ρογαλοσροπῶς, αὰῳρ δάνεια 
ΚΌΡΩΝ Ῥουτημ ΑΓ ̓ μγίοθᾳ βολθης 
ἴῃ ἰδ τῖα δπεαυιοσίθυφ, νυ. ο. 9 δες. 
ΓΝ. 22. υδὶ Ἰοοο μεγαλοαγεπᾶς, αυοὰ 
εβὲ ἴῃ ὑὰρ οο. ὕπᾷς,, ἰῃ οοὐ' Αλεχ. 
αἱ Οοτνὶ. ἰρεῖξα τ μεγαλομερῶς, αὐ Ὧν 

ὡς 
τέαυΐε ᾿ἰ γα μογαλοαρεασῶς. Ἴ 

ΜΕΓΑΔΟΜΜΑ, κιρρηβορενέψι. 



Μειγαλοχοιίω. , 

ΤΌΝ, ογπαΐμ. 76. ΧΥΨΊΠ. 17. 
δὶ ργο μεγαλόμματος ΑἸ μεγαλειώ- 
ματος, 8111} γοῸ μεγαλώματος ὨΠαΡοηΐ. 
ΜΕΓΑΔΟΠΟΙΕΊΏΩ, πιαρηπΐοο, πιαρ- 

πα ζαοῖο. δῖν. 1..ὄ 94. 1Ἅδὶ1 ἀθβ Ὧδο 
ΔΙ θείως. 
ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ, πιαρηϊ βοεη 

ἐΐα, ἄξοον εαίπιδες, τρίεπροτ. ΠΝ)» 

εἰαἴο. Ῥα. 1, ΧΥΤΙ]. 37. --- Ὑγ. ΡῈ. 
ΧΧ. δ. ΧΧΥΠΙΙ. 4. (ΠΙ. 3. ΟΧ. 
8. ΟΧΗΙ͂Ν. ὅ. -..--- Ἢ, φίονία. Ῥα. 

ὃΨΠΠ1,. 2. --. ΓΝ, ογμαίνς. Ῥβ, 

δ 

ἃ ἴοᾳφμον, ἐπδοίδηεῦ 7ασίο. 

4 

1,ΧΧ. 9. ΧΟΥ. 6. : 
ΜΕΡΑΛΟΠΡΕΠΗ͂Σ, πιαρηΐβοις, 

ἐϊεισείτι:.. ΓΝ» εἰασέίο. Τ)ευΐζετοῃ. 

ΧΧΧΠΙ. 96. ἱάε εἰ 2 Μδος. ΥἹΠ]. 
1ὅ. Ἠδβγο. εἰ Ι,οχῖς. Ογυ]} Μ5. 
Βγεῖα. μεγαλοπρεπὴς, μεγαλοφουής. 
ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΈΣΤΑΤΟΣ, δυ- 

ῬαυΪαῖ. νιαρπὶἠβοεπεοίπιια. 5. Μδοο. 
ΧΥ. 18. 

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩ͂Σ, "παρηϊΐῆοε. 
4 Μδος. ἸΨ΄. 992. 40. 4 Μδςο. Υ. 
35. (οπέεν 2Ἐ]1Δη. Δ΄. Ἡ. 1. 95. 
Οοπέον αυοαῖα ΒΌΡΓα ἃ 1η6 δὰ γο- 
(ἐπὶ μεγαλομερῶς ποίδία. - 

ΜΕΓΑΛΟΠΤΈΡΥΓΟΣ, γιαρηας 
αἴας λαδεπς. Ὁ Ὲ)9 δ᾽» πιαρπιδ 

αἰξε, ἵν. 6. πιαρπὶς αἰΐΣ ρναάϊειε. Ἐπ. 
ΧΥΙΙ. 8. 7. 
ΜΕΓΑΛΟΡ̓ῬΗΜΟΝΕΏ, πιαρηπα 

ὩΣ 
ΓΙ, ΗΙΡΒ. εἰ ΗΐθΝρ. Ῥβαϊγη. 

ΧΧΧΙΝ, 850. ΧΧΧΥῚΤΙ. 17. Ἐζεοι. 
ΧΧΧΝ, 18. ΑΡά, ν. 12. Ῥβ. 11. 
18. υῦ᾽] ΤΥῚΧ ρυϊατυπίὶ ροϑὶ ΥΩ 
ΒΌΡΡἰθμάυτηῃ ε8ϑ6 γεν Οὐ, Βἰσηομὶβ 
1,εχ. Ἡδδν. ρ. 8309. Ψαἱρ. δερεγ πιὸ 
πιαρηα ἰοσμίμε Κεΐδεοεὶ. ΨΊὰ6 οἱ 70- 
ἀπῇ. ὙΙ. 19. ὅ.ῃο]. Αὐβίορδδῃ. 
ὙΤΒεβθορῆ. 184. δίσαροπ. ΧΙΠ]. Ρ. 
807... ᾿ 
ΜΕΓΑΛΟΡ̓ῬΉΜΟΣΥ ΝΗ, "παρηΐ- 

ἰοφωεπίία. ἢ ΤᾺ» ἄαγει, - ἀείοτίμπι. 

1 ὅδτω. 11. δ. Ἐορετίταγ ἀυοαυδ 
ἢεδο νῸΣ ἴῃ Ῥοϊϊυςῖβ Οποχηδβίϊοο [1]. 
128. δαϊάδε: μεγαλοῤῥημοσύνη, μεγα- 
ληγορία. Ξ Η 

9 
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᾿ ΜΕΡΑΔΟΡ̓ῬΉ ΜΩΝ, πιαρπεέΐο.- 
φιμδ. Σ 71. Δ Ρ» ἰοχμεης πιαρπα- 
Ρᾳ. ΧΙ. 8. γιά εἴ 8 Μδος. ΥἹ]. 4. » 
Ἡδεγοῖι.. μεγαλοῤῥήμων, ὑπερήφανος, με-- 
γάλα λαλῶν. 
ΜΕΓΑΛΟΣΑΡΚΟΣ, φεὶ πιαρπᾶ 

ΟΟΤΉΕ δεί, τιαρη ει Σ ΘαΥΉς, ῬῈΣ ουρῆο- 
τολδτημα δεπε υαδαΐμ. ΨΩ 51)» 

ἰάθη. Εζεοι. ΧΥῚ. 425. τοὺς μεγαλο-- 
σάρχους, ὄὅεπε υαϑαίοϑ. 

"ΜΕΓΑΔΟΣΘΕΝΗ͂Σ, παρπὰ Ὀο- 
ἐεείαίε μγυαάϊμα, οἰγίδιιδ ροίεηε, Ῥτὸ 
411.0 Τη8918 υιδί(αἴτιτα οϑὶ μουγασϑενής. 
8 Μδοοδῦ. Υ'. 8. δεῆξαω; τῆς μεγαλοσ- 
ϑενοῦς αὐτοῦ χειρὸς χράτος ἔϑνεσιν ὑπερη- 
φάνοις, υἴοζα δβυϊησηδ ἴὰΔ Ῥοϊδιεα 
ΟΥζ8 ἔδγοοθπῖοβ σοηΐδβ. Ὁ 

ΜΕΓΑΛΟΦΡΩΝ, πιαρπαπίπειε, 
εἰαίμς απῖπιο. ΤΠ) ὈΣΛ ν εἰαίο οσα-: 

ἴοσισα. Ῥχου. ΧΧΙ. 4. 4 Μδος. [Χ. 
21. ᾿πὰδ μεγαλοφρονεῖ, απέπιο οἰαίειτα 
δέ:ε. διὰς 2) Δ. Υ. Η. ΧΙ]. 99. 
1οχ. Ογτῖ! ΜΒ. Βγεπι. μεγαλόφρων, 
μεγαλόψυχος. 

ΒΜΗΓΛΑΛΟΦΩΝΟΣ, αἰΐα υδοε ἴο.- 
γμεηδ, ἱπὰθ οἷαηιοξιδ, τίοεις. ϑὲν. 
ΧΧΥῚ. 97. δβεο. Οοεηρὶ. γυνὴ μεγα- 
λόφωνος καὶ γλωσσώδης. 1 ποΐδη. Τ. 1. 
Ρ. 679. εἀ. Βεὶϊσ. ΄“ ι 

ΜΕΤ ΑΔΟΨΎΥ ΧΩΣ, πιαρηο εἰ ες- 
οοἶδο απίπιο. 8 Μαος. ΥἹ. 41. ἔγρα- 
Ψεν τὴν ἐσιστολὴν μεγαλοψύχως τὴν ἐκ- . 
τενίαν ἔχουσαν, δοτὶρεϊξ εἰ ερίδιοίδτω 
πιαρηὶ αμϊπιὶ ἡμαΐοεπι, συἦμδ Θριοίολδα 
αγαῖ, (Ὁ δϑαυϊογ, ἔσοσ. Οομξον 
Ἐείδὶς. “πάϊοθσα Οτεθο. Πλεπιοβέμει. 

ΜΕΓΑΔΥΝΩ, πιαρηΐβοο, ρίοτίοο; 
1, ἀεργασάϊοο, ἰαμαϊδες ἐαίοῖιο, οεἶε- 
ὅγο. ὉἽ » ΚΑΙ, ΡΙᾺ. Ργῃ. ΗἸΡΗ. εἰ 
Ἠπδραδὶ. ὕεμεα. ΧΙ]. 4. ΧΙΧ. 19. 
1 ὅδ. 11. 28. εἴ δῖδὶ βεερίυδ. --- 
5" » νουθαῖο, ογεδοσης. 1 ϑδω. 1]. 

28. 0δ] μεγαλύνεσθον αὐἀοΐδεσετε πο- 
ἰλῖ. --- δ᾽), πιαρπις Ῥϑαῖνη. 1]. 
18. ΤΏγεμ, 11. 18. Ἐχεοῦ. ΙΧ. 9. 
Αἀάε 93 ὅ8π. Υ͂. 10, -- 505. υεχὲ- 
ἔωπι εγῖφο. ̓ Ῥρεῖτα. ΧΙΧ. ὅδ. ἴκρε- 

,, Ταπΐ 22). Βογδαπίις ὅνταν. Τ. ἴ. 
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γαλῦνα,; αὐτὸε γγχο καὶ μεχαλύνουσιν α 
αὐτὸν, ποῖαρα, υἱ Οτοξιδ τεοῖΐδ τπλο- 

Μιγαλύνω. Μιεγάλος. 

α Ῥαρ. 109. οοηξετε ΑΥδΌ. ονῳ, 

αυοᾶ ἱπ Οοηϊ. Υ. ποίαϊ ἐμρεγδε δε 
ξέτεγε. δὶς ἐν τὸ δηι. ΥἹ. 6. 
δυσίοῦ Ψίεμ οἱ ΤΕ νοσϑϊοπὶα ῬτῸ 
ΓΛ γγ»νεκιαία, ἰορῖς Π|λοσῖ ἴσατθ- 

Ροαϊεία χη} 12). --- Ὅ2)Π ΗΒ. 
ΘΟΥ̓ΤΟδΟΥῸ. Ῥεβῖτη. ΧΙ. 4. -- ἨΔ 

ΗΙΡΒ. 8. Ἴ2}» πεποῖο. Μιςἢ. 1. 10. 

. μογαλύνεσδε. ἽΝοι Ἰερατιπιῦ ἡ ΥΉΓῚ 

πὸ ΠΟΠΠ1]}} σομ]θοοτιηΐ, 86 ΑΥΟΌ. 

δ λπ τιρᾶϊο δῦ. ὠπέρεοδίηη 

6286 πτιοϊδῖ, ὑπᾶς Ἴ» ἄμα. --- 

ΣΤ: Ῥεαΐμλ. ΧΙΧ. 8. Ἑ ποιίοτιε 

ἰσιδαπάὶϊ οἱ φ»τγααϊοαηᾶϊὶ, ἀυδτα ΠΔ- 
μεῖ ὍΙ 1], ΑΥΆΡ. Οοπΐον ΒΙ ΠΟ 18 

[“χ. ρθε. Ρ.- 478. --ο ΟΝ ἼΛ» ἔων 

η15. 9 δα. ΧΧΙΙ. 51. μεγαλύνων. 
1 Ἔρεταπὶ 5. Δ» Ρϑτί. Ηἰρἢ. Ααυ. 

1ε5. ΧΧΧ, 25. Τερὶ ὩΣ 20» Ρτο- 

οεγεξ, τουϊαϊις μα ποῖβ. Ααι. Τμεοοὰ. 
ς 1.5. ΧΧΧΙΠ. 18. τοὺς μεμεγαλυμ»- 

μιάνους, φεὶ ργαπάεε 7αοἰξ δυμί. 1, 2- 

δεταπ Το)» 8. .)}, εὐμρατε. 
-- νὸϑ ΡΙμ. τῖτ  οδ αρὸ. Νυχοον. 

ΧΥ. 8. μογαλῦναι εὐχὴν, δα φἱοντῆ- 
οαπάυτα γνοίη. ---- ΒᾺΝ Ρᾳ. ΟΠ.’ 

35. --- ΠΡῚῪ ὅεη. ΧΙΙΠ. 54. .- 

ΠΣ : Δ, Ομα]4, Καὶ οἱ Ῥδβ. 

Ὁ δη. 11. 48. ἽΝ. 8. 18. 19. 80. --- 
ΓΤῚ ῬΊΗ. ἀονιϊπαγὶ ζαοῖο. Ζυά. Υ. 

ἁ 13. -- “τι ἐμεδτίο. ὅεν. ΧΧΧΊ, 

13. μεγαλυνῶ καὶ μεϑύσω : δὰ ἀιοτῃ 
Ἰοσυμ Μ|ὶςἢμ56115: Ἐβίπμα 4118 Ἰεςῖῖο 

ΣΆ ὙΣΔ  γἢ δὴ ἀυρϊοχ. ἰηῖος- 

Ῥτείμο διοδέρϑηια ἰηΐεν ἀυδδ 1δο- 
Ἐἴομ65 ἢ ---- 215, ργίποὶραΐιαι ρέτο. 
Ῥγον. ἼΠ]. 16, ϑίγας. ΧΙ. ΠῚ. 87. 
τίς μεγαλύνε; αὐτὸν, καϑώς ἐστι ; αἱθ 
ἀερενθάϊοαξ ἸΠ]υπν,. φιεταδάπιοάυεη 
εβί ἢ νοὶ: Φυ1α ΡΡῸ νἱγίαίθ σὰϑ οεἶδ. 
ὄγαί ΠΙυτα ὃ 1 Μδος. Χ. 3. ὥστε μ4-" 

, ΟΞ. 

, πυλῖ, ΠΡΟΣ Ἰαυδαπῦθυδ οἱ εχίοὶ- 
: Ἰεηθυβ, ααίρυβ μεογϑυδάεσε νοΐβ- 
μαὶ ομδῖδιεθ, 8 86 ἴρϑιπα Ρἰατίηὶ 
βετῖ. [πῆτϑ ν..94. λόγοι ὕψους νο- 

γιάς εἰ ϑιν. ΧΙΕΙ͂Χ, 18. εἴ 
οοπῇ. [μεχ, Ν. Τ. 6. ἢ. ν. 

ἘΜΕΓΑΛΎΝΩ ΗΤΕΡΝΙΣΜΟΝ, 
᾿παρηίβοο οαἰσαλδιμπ. 27 ΗΒ. 

8.1)". ϑυυπιδοῖ. Ῥβαῖτα. ΓΙΝ, 18... 

Βεοίδ : πβζὰ Ῥοβῖ 5».7) Β. 1. δὰρ- 

Ῥἰεπάπτα δὲ δΡν 5 Ῥραμι. ΧΙ, 10. 

απο Ἰοουτα Θγηηταδ θα βῖπθ ἀυ- 
Το τὼ τπηϑηΐο ΒΑθυ. 

᾿ ΜΈΓΑ ΛΩΜΑ, πιαρηϊπεοηπέία, 
ΓΝ, ογπαξι. ΑΙ. 76γ. ΧΙ ΥΊΙΠ. 

17. μεγαλώματος. ὙΊιᾶε 50} μεγάλομ- 
μα. 

ΜΕΓΑΛΩ’ ΝΎΜΟΣ, πιαρπὶ ποπιϊπὶδ, 

οεἰδδτίε, ΕΧ μέγας εἴ ὄνυμα ΖΕ]. γτσ᾽ Φ 
ὄνομα, πομεθῆ. ἜΛΥΑΟΙ “» γπιζέμδ 

ορεγε; ΑἹ. ἴὰ ρ8ο ὕτεδοο ταχέα «ἐν. 
ΧΧΧΙ͂Ι. 19. Πρδγοι. αἰὐμωυ 
μεγαλόξοξος, 

ΜΕΓΑΓΔΩΣ, ᾿παρπόρεγε, 

παρπίος. ἀλλ). ΠΙΡΆ. κέρήπες 
860. Νυτι. ΟΊ. 2. --- ὅν, “ἰσυΐ 

επὖγα. 90». ΧΥ]1. 7. . ΤΑθοσο 
ἀδηβίιϊουυηῖ.--- 9}, σμρέγπε. 200. 

ΧΧΧ. 80. Νοπηι}}18 νοέω; με. ἃ 
γάλως Ἦ. 1. 6888 ρὲ γοχ ΕΗδῦτ. οἷς 
ΔΙ ΧΧ ἀοίοτία ἃς ἀσέἔοττηδία, υἱ 80 

δοὰ ᾿ἠρβῖὶβ πο Τᾶτο ἐδοίυχη δβῖ.- 
ΝῺ Ἀ.}. διυῖ ῬΙ βομαβειἐθ᾽ Ῥσήτορι 

.ἀδῖ, δας ποίαζ. μὲν ἐσέαπε σιρδνοδενι 
ΟΟΥ̓ΡΟΥῚΣ πιεῖ, Β6Ὰ ΡΕΓ ἰοέπεπι ΠΟΥΡΜδ 
πρέμπι, απο ΓΧΧ μὲν μογάλως εχ- 
Ρτίμηθγα νοϊιθσιιοῖ. (απ, βερχὰ 8. 

Υ, βάϑορ. --- Ὑν τπιρμέμναϊο. - ὅοὉ. 
ΙΝ. 14. τ} ΠΟ» βαμάϊεηπι 
᾿αρημι. 1 Ῥαν. ΧΧΙΧ, 10.. Νεῖ. 
ΧΗ]. 48. ἴ υἱζοαὰθ]600 αἰϊὲ τηδρ 8 
«δ. χίυτα Ηδεῦτ, πλρεπὶ 
μεγάλῃ. (οπξον ΡΏΙ]], Ι΄. 10. εἴ δὰ 
" 1, ΒΑρΒεΙΗ Απποίδί. εχ Ηετο- 

Ωὰ8 
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» ἀστθὸ Ὁ. 666. Μὲ εἰ ἸῸΝ. ἴξ. 5. 
ὯΔΡῚ ῥἐγάλως εἰ 1.Δἱ, ἀειδασ 5. 
ψενδξκν.) ΚΠΥ. 8. 2 Μᾶσο. ΧΥ͂, 17. 
Ρυίοίεγολ Ἰομίταν ζδον. ΧΙ. 4. δὶ 
Ἐὰ βοηϊθήλτϊα σὰρρ6}}} ἰὼ Οπξ. 5. ᾧ. 
754. ἰεκεπάσηι μεγάλ, ἴὰι αἱ ἄμε 
γαγαϊσηθα ουδυετῖηῖ. Ὑιὰ6 ᾿ππνὸη 
δὰ Ἀ. 1. Θοδαυ θρευ αι, 
ὙΜΣΈΤ Α΄ ΛῺΣ ὙΠΕΈΡΒΑΛΛΟΝΤΩΣ, 

μι ΠΉΌΡΕΤΕ ἐσοεδεμέετ. 124» ὃ): 

ὁ ὐοίυο. ὅσ. ΧΥ͂. 11. Ἐκ Αγαϊθίβπιο, 
αἱνὲ ποίει χταυὶν, υελεηιανσ ζδμδέ. 

πρλαὶ δ ὐρεε ἐὰν » ἦν ἢ. μεγάλως, πἀᾶ- 
Ἰεσὶδ ματουϊα, τῷ, πιαρπίῆος, πιαρπο- 
Ἴς 8 Ἐϑαν. Ψ. 85. σαλαίζων μεγκ- 
λωστὰ, “Οὐ] 4}1}1 παῦοῦς μογάλως. ΟΕ, 
Βοϊμοίοεϊ 1ηἀ. δὰ Οτγεζοτν, Οονηθι. 
Ρ. 1004. 

ΜΈΓΑΛΩΣΥ ΝῊ, πιωῤρης  οενίξα, 
πιψγεείαε. ΓΥΥΊ κΣ" ΖεδοἈ. ΧΙ. 8. .-- 

4 ἀ)εχχρν Οδεϊά. 1δαη. Π. δύ. 566. 

οὐ, Ομ. “-- ηὴ. θεῦῦ ΧΧΧΗ. 

.8. Ῥεῖ, ἘΑΧΥΈΪΙ. 18. ΟἹ, 4. 
πολι γ Ἐ ὅμκι. ΥΠ. 28. 

1 Ῥαν. ΧΥΙΙ. 19. ΧΧΙΧ 11. Αἀὰο 
, χα, ὙΝεοᾶ. Ῥιαϊὰ. ΟΧΧΧ, Ί. .-..Ψ 
βο ἡ ἐπῆν. ἘΠΡ. 1 Ριὼ, ΧΧΗ͂, 

δ. ..-- Ἴ). ἐντὶ ΡῬέον. ΧΥΤΝ. 

10. ἐκ μεγαλωσύνης. 1 οεταπε νη} 3}, 
ἐς πιαρηϊβοεπέα, βεῃιεπιῖα π718, 

᾿ὰ Ὀεγῦα δοπίοτῖα. Ὑ] δ ̓πῦρα 8. υ. μέ- 

Ρτο 2 απ. ἹΥ͂, 88. --- ΓἸΔῚ , 

ΔΒ Ομαϊὰ. 4. ΓΝ, 19. νᾶες 

οἱ ϑαρ. ΧΥΗΙ. 24. δῖν. 11. 20. 
ΧΨΊΙΙΙ. 4. 

ΜΕΈΤΆΣ, Ἰβαρησ, σγαμδιΣ, αἀὐυΐ- 
ἐπε, ἔναυδε. Ὅν παρηόμα. Ἴδα. 

“ἈΧΧΤΗΙ 91. ᾿Αδάο Τῆς, Ῥδ. ὙΤ]. 
Ἢ. ὅϑγτηνα. Ῥβ. ΧΎ. 8. --- ἩΠ ΤΙ, 

ε τοιχηϊβοεπέα. Ἑπϑοῖ. ΧΥΤΙ. 8. τοῦ 
“καἶ εἰς ἄρπιλιν Ἰονγάλον, πἰ εἷς Ἴη 
 ἱσσα ὑταθοχί. --- Ῥ56...1., ἕεγηδ- ἌΡΕΣ 5:0» ἐνουίν Ὁφυ. 1. 9. 11. Βχοά. 
᾿ημε,. δου, ΧΥ͂. 47. ἡ ϑάλασεα ᾧ᾽ με- 
γάλη. ΝΟ ἴδιὰ βδοιιεῖ βυπὶ ΚΙὶ, 

ἰδ 

μεγάλη ἡ ἡμέρα χυρίου, ταδίσυιδ 
Του ἴὰ Θ. ἴδε ἐμδύρπὲ 

Μέγας. 

ηποῦ 11} Μεοροῖ, 4υδαι οοπέδγεις- 

ἄσεα εὰς Αὐπν. ς λίσξο σγακεκε 
πιαρηυϑαμε. --- Ὁ, 'ποβημε δίπε. 

ον. 11. 18. -- ΟΥΣ) 1 δαπι. ΧΙΝ. 

. 88. κυλίσατέ μοι λίθον ἐνταῦϑα μάγαν, 
αἀγοϊνίζε τοὐπὶ 01 βαχύσα τρδλρτυσι. Κ᾽ 
1 ὅδ. ΧΧΨΥ͂. 86. ῥῆῇωα ἣ μέγα ἢ 
μεκρὸν, νει υτα 51 γῈ ἀραδα α εἶνο 

» ἦν, 6. κἰὰδν ργογειω 1 ὅδτα. 

80. ΧΧΧΙ͂Ν. 80. εἴ οοπέες Αρος- 
ΧΙΠ]. 16. 2 Ῥασ. ΧΥ. 14. ἐν φωνῇ 
μεγάλῃ, αἴα νόςε. Ὑιᾶε οἱ ὃ Ῥϑγ. 
Ἵ 40. Ῥραΐα. ΧΙ]. 2. μέγας 
κύριος καὶ αἰνεεὺς σφόδρα, τααστυβ ἀο- 
ἀξ λα εἰ ναῖάς Ἰαυδελῖ 8. Ῥβαὶπι. 
ΕΧΧΥΊ. 13. τίς ϑῶὸςς μύγας, ὡς ὃ ϑεὸς 
ἡμῶν; ᾳυἱθ ἢδεῦα τοδρτυϑ, ᾿σπαῦλιι 
θυ Ὡσδῦεν ὃ Οοιδος ΕἸἰδποσῶπι δὰ 
Αςε. ΧΙΧ. 97. μας. 460. υδὶ οὔδβεσ- 
ναὶ, αποὰ χει ὨΪΐ οτίάσγα μεγά- 
λιν, τιαχηὰ, ἀἰσεὶ ππτι. 908]. 1“. 11. 

αἷεσ 
» οὐἶπιυ- 

ἐμπε ἐεντι δώ. Μιὰ εἰ ὃ Ι,, 16. 
Με]. ΙΝ. δ. Αἀάο 1 84. ΧΧΥ. 2. 
ὉΔῚ μέγας ορεϊεμέμνε, ᾿ἀἰολέεπι ΤιΟἿΔι. 
ἃ Ἠξκ. Ὗ. 18. δὶ μέγας οὧἐ ὀὐβοῖδε. 
Μαϊ. 1. 11. μέγα τὸ ὄκρα, υδὶ δπιπε- 
ἢ Μ. Βα ες τιμᾶται. -- Ὁ» παρ- 

κἐίμάο. Μαω. ΧΙΝ. 19. [ε6. Χ. 12. 
-- ἌΡΑ ΑΙ. Νεδααι. ΧΙΕ 42. 

ι1 

οὑφροσύνῃ μεγάλῃ. --ο ἡ» ἐμσδα. 
166. Ῥ. 14. --- Ἶπγλλ» ἀερορυίαιον, 
δυῖ ορρτεξεῖο. Ααυ. ϑγτοτι. ΤΒοοά. 
ἸΧΧ Ζεγοη. ΧΧΥ. 838. δοηβυσα 
αυϊάετ Θχρσθββοσγυμπῖ, ἱποετίυμα (8- 
ἔπδῃ χλαπαὶ, υἱζυσι δῆς νόσοι ἃ 
φρὴν. ορργάμιεγα, δὰ ψξξο ἃ [γγ ἀδ- 

δυχετῖπι, αυοὰ, δ ΑΥΔΡ. (...4:} 

ποΐοπετα ἀεῤμαίἑονὲς μαρνεί.--- 53, 

οὐδὲ θῶ. Θειθα. ΧΥΙ. 90. -.. 

ΥΧ ..--- ἥδ, υἷν, γοδωτ. 900. 1Χ. 



Ἰπέγαι. 

α Φ. Ῥτον. ΚΧΙΥ͂. δ. --- Γ183, γαπήρα. 

ἴε6. ἔΧ. 14. ΒδΏΘ: πδηλ γϑιβεδ ορ- 
ΡΟΒΡ Ἰδὲ ῥέιποθ, δὰ νεσβῆων, Ῥηη- 
εὕρεπε τἀεϊαρλοτίοα ὩΟΙΑΣ. --- ἽΜΌ, 

οαΐάε. Εχοᾶ. ΧΙΧ. 16. ρωνὴ τῆς σάλ- 
“;γγοες ἤχει μέγω, νοχ τοι υαίάε ε. 
ἰϑγληΐ. ϑοῃδῦδί. Οσμΐ. διιρτβ μέγα 
τι όρεΣ ἐς μῶν μέγα, μεγάλως, « «ολύ. 

δΏνῖου8 ἔμ μέβῳ Βαΐς νοοῖ, 60 
ϑ6ηϑι1. Ὠδιγραῖε, ἰοούτη ἀδὲ ἴῃ ἤ- 

ὃ ταρῖνο νοεδλθυϊόγυμι ΧΟΠΟΡΒΟΉΣ ρθ. 
οὈ] τῆ, δυὶ εὐτὰ Ἡετοϊοῦῦ βς 

ΏΘΣΙ, ̓ΗΙρροσταίδπι μάγα γεο ναΐάε οἱ 
οαἰέηῆις ϑέδησασ- φγασίἑεγ Ῥαυπέδοε 

Ξἴι8 πὶ Ὧ186. ἀ6 5619 ΓΧΧ δρυὰ 
ΟἸρασίαπι ἀε 5810 Ν. Τ' Ρ. 318..- 

“ πἰγηχῳ ἰωστίε. βγπατη, ἴεα. ΧΧΧ. 85. 
μεγάλους, τοὶ πε δ Ααυῆας, φαΐ 

ς οδοῖ, του δεῖβ ρυης: 

τῷ ἐεῤίι: ἈΞ ΠΔΕΟΣ ῬΤΟΘΕΡΕΣ. “-ὦ 
ΠΙᾺ» σοιρίπάρ. ἴαα. 1Χ. Ἴ..--- 

ΓΘ" ΤΡ» "εβεισα ἐὲ ἐμμει:- 

σἷο. 1 Ῥαταῖ, ΧΧΠΙ. 40. - ΝΣ πὰ 

Ῥαγί. ΝΡ, ἃ δὲν ἐεγγίδιϊεε. 208. 
ΧΧΧΨΊΙ. 99. 166. ΧΥ͂ΠΙ. 7. --- 
0) Ῥασί. ἈπρΡΒ. ὁ ἢ» ἐκυὰ. 165. 

ἁ ΧΤ ΙΧ. 6. υνὶ εἶπε ἀυδίο δπίθ μόγα 
ὅστει ἀχοϊϊε ρματεευϊα περαιῖνα οὖ. --. 
ΔΥῸ τάϊιαίμα, Ῥατε. ΝΊΡΒ. Ῥσον. 

ΧΥΤΙΙ. 11. ἡ δὲ δῥξα. αὐτῷ μέγα 
ἐπιακιάζῳ, ρἱοτῖα φυΐεχα, 6}ι8 γναϊίθ 
οδυτηδταῖ. ὕ0] μέγα αβί ἐλ μεγά- 
λως, ἄγαν, ἐξ μέγα ὀδύρεται, εξ εἰνδλια 
Ῥίασα, --τ σου, Ῥοίεμα. 168. 1 Χ, 

22. νος μέγα. --- ΔῸΣ Ομβαϊὰ. 

Μεδῶιε, ἄοίεμα. Ἰγαι, ΝῚ. 80. φωνῇ 
ε μεγάλη μετὰ κλαυθμοῦ φεα. οοὐ. ΟΒ ἴδ. 
Ὅτε Ηῖς νουβίοποδ ἐρελρκιος 1. 

. ΧΥ.. 8. νὼ . 
ἀγὸς νι Ἰροῖου Ἰροεῖο μεγάλα Θοτὴ Ὁ} "6 - 
ἀἰο δοιθεχϊ οχίδ. ἐββ8 ΔΕ. 

429 Μέγας. 

έετα Ἰοεεῖο οοὲ μεγαλῦναι. --- » 

απραΐια. ϑγταγα. 1 ϑατὰ. ΧΙΨ. 88. 
4) μεγάλω, φα. τοῦ λαιοῦ, τεαβηδίεε ῬΟ- 
Ρ.Π. δὲ. νὰν αυϊῖθοῖ ῬΕΙΔΥΪῸΦ 

[29 ἀϑείδαν, ααία ὁδὶ ρεσρυρτιδουΐο. 7 
Μιά. Βίπιοπῖθ ἴοχ. Ηοῦσ. Ρ. 1808. 
--ὴν τιρεν. 1.6. ΧΧΥ͂Ϊ. 4. .-- 
ΓἧΣΌΣ Ῥίυν. περοίες. ἴοα. ΧΧΙΠ]. 

44. ὉὙδ1 ὁ μικρὸς οδϑὲ "οἴη ναὲν οἱ 
Μέγας τεα79» παΐμ. ---- (αι): ἄωγι. 

ἴῃς. ἔχοάδ, ΧΥ͂ ΠῚ. 22. ---- ὐμ, 
οαρμί. 2 Ῥασ. ΧΧΙΥ͂, 11. τοῦ μεγά- 
λου Ἡρίως, ργὶποῖρι 86 δωηημὲ 36. 

οαγοξί. ---- ἸΥᾺ 1 ΠΣ ΗεΡσ. Θεη. 

ΧΙ. 48. μέγα μοὶ ἔστιν 80. χρῆ- ἔ 
μα), εἰ ἴτι "᾿Ιωσλῴ ὁ υἱός μου ἢ, νιάρ- 
πηι τοῖδὲ εεί, Ἦ. 6. ΦὩΠΟΜ πεϊλὶ 
δάδας 7096 Ρἢ Δ]ΐυ8 ται νἰνίι. 
Ἐχοῦ. 1. 9. τη. ΧΙ. 33. οἰ εαἰτροί 

ΒΕΡΝΙΒ, .- Ἢ; ΜΔ: ΣΑΣ Ὁ 
Οδαϊᾷ. Ἐρᾶν. 1Υ. 10. 11. ΄ 8. 
Ῥδῃ. Ἢ. 10. οἱ αἷϊοὶ. ὕλη. Υ'. 1. 
δεδένον μέγα, ἰαιέώπε οομνίνἼυτι. --- 
Ὑν τέο, αὐὐρἰμωάο. Ῥτοποι. 
ΧΧ. 6. ΡῚγ9 Ἐς ΠΟΙ͂ δνγ ἡ ΜΑνν ̓ 
δε.]. 5. 1. Ὁ Ὡόῦ ἠδ κιαξεινδλαε, 
δοὰ ἀἐφηόίαίε δὸ »υαείακία ἰαϑεὶ- 
Ἰοχοσι. Αὐάδὲ 90». ΧΧΥῚ. 33. 
-- 9 ν εἰαίνε.. Ὥσας; ἌΥΨΗ. 14. 

ἄλῃ, αἰέα νοοε. Οοπῇ μιά. 
δνβ υγάλῃ, -- παι, Ῥέον. 

ΧΧΙΧ, δ. μεγάλη ΟΡ Νες 9, 

πὶ Ὑτοιηταῖυ δ γοϊοραῖ, Ὡδς. ἐσ .186- 
βετὶ .βεπίεπεία μῃ Ἰερεγυπε ἢ. ]. 

[ΧΧ, βεά »Ὰ ἴῃ (αἷϊ ογϑἤοηἶβ ΓΕ 

νευρπίμμιάϊαὶσ εἰ ἀτανϊαίδε ΠΥ Ὑ Ἢ 
ἸΏγοὶνἶς. --α ψολ ΟΒ Ια, ἀριρίμς, 

Ώδη. ΤΠ. 81. .-ο. “πγϑῦ, “πεγοεε 

οοπάμοία. ἴεΒ. ΝῚ1. 40. ϑῖπα ἀυμίο 
Ἰεχετυπς δίῃ Ἰοθο Βοδίῃ, εἴ το- 
δρεχεττιπὶ ποθοηδαν ὙΘ618 Αταδίει 

ΖΞ)... τεράμηε ἐχοεάερε, οἰημά 

υαῇαϊμε ἐσέοημε πὲδις ὈΥΘΙΝΟΥΘ 8. ΟΠ" 
Ῥυῆπεγε. ᾿ Ἐστίαβθο ᾿ΔΙΩΘ ῥδυὶο }}- 

ὴὰ 4 



Μῥγας γίνομιαι. 

α Ὀογίιια νεοσίοσξ. Ὑπ2|6 «δὰ Ἀ. }. 
Μοηῖξ. -- ὩΣ. ἐπίερεν. 700. ΙΧ. 

38. Τοῦ. ΙΧ. 4. καὶ ἐὰν χρούσω μέγα, 
81 οηΐπὶ αἰμέϊμξ ΠΟΙΆΣΉΟΓΟΣ, Ῥδῖσθγ 
ναϊάς ἀοϊενῖς. ΑἸά. εὐ Οοταρὶ. 6χ- 
ὨΙΡοπΐ μεγάλως. ϑῖν. ΧΧΧΊΙΧ, 12. 
τράτιζα μεγάλη, πιεπδα πιμ 25 οἱδὲα 
γερίεία. 2 Μδοο. Ι. 3. καρδίᾳ μεγάλῃ, 
οπιπῖδε '“απὶπιὶ υἱγίδειδ, ἰ. ἃ. 8118 ὅλῃ 
τῇ καρδίῳ. ἼοΡ. ΠΙ. 16. εὰβ ὁ 

ὑγας αἰϊείϊξζυν δὰ ἐυιϊαξίίομοοι Ηορσ. 
ἼΣ ῷ ες. Χ. 6. 708. ΠΙ, 7. 

ΤοΡ. ΙΝ. 12. 13. μέγας, οαρμέ 8. 
Ῥγίιοερε εἰἰγρία, ἵ. 4. τ 7. 90}. 
3 Ῥατ. ΧΧΙΝ. 11. Οουξ. Ρβδ. ἀδ ν. 
μέγας Ὠ᾿δεετῖ. Οετ. Ηδνεσοδιρὶ 
Ῥγαβ. Ψζ4ς. Οτομπουίο {μπιχα. Βαίῖ. 
1604. Βα ὶϊδηι. 
ἈΠΟ ΜΙΚΡΟΥ͂ ἝΩΣ ΜΕΓΑ'ΔΟΥ, 

α ρατῦὸο αὐ πιαρπιηι. Ἵ ὝἽΡ Ὁ» 

ἐ εείγμεης μανγὶοίονι. ἴε5. ΧΧΙΠ. ὅ 
Οσπέες ποίδία ἐπέγα 8. ν. μυκρόφ. 

᾿ ΜΕΤΊΤΑΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, ππαρηως νεὶ 
ἐταπαϊς 700. ΓΔ» ἐπαΐϊο πιε. Ἐπ. 

ΧΧΧΙ. 10. - δὴν Εχοά, 11. 11. 

μέγας γινόμενος Μωυσῆς, ξατα ᾿φάρϊε- 
υἱδοεί ΜοθοεβΊ. Μιάθ εἰ (ἀεπεβ. 
ΧΧΧΥΊΠΠ. 11. 14. οἱ οοπΐοσ ΗοῦΣ. 
ΧΙ. 394. εἴ δὰ ".. 1. Ῥγοϊδυτα μα. 
γθ6. .--- 81 Φ πάρπια. Ἐχοά. ΧΙ. 

ἀ 8, ᾿ 
ΜΣΤΑΣ᾽ ἘΓΜΙ, ῬαρΉμα. διηι. 

δ) Ηρ απερίῆοο. {08}. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 24. 
Νδ νὸν ΔΏ ΧΡΑΌΜΑΙ, πιᾶρπο 
μίογ, ΓΥΥῚ Ηἰρῆ. συρεο, πρὶ, 

.οο. 700. Χ. 117. --- Ψιᾶα. αἰϊπὶ 
α)ήω, δένδρον, ἐξουσία, ἡμέρα, ἰσχὺς, 
κῆτος, οἵ συντέλεια. 

: ΜΕΤΈΘΟΣ, "παρηϊμιάο, αἰρίμιάο, 
ὁ ϑγγην "παρτῤοια. Α4υ, 6. ΧΥ͂. 

8. υδὶ βιιϑρίοος Ααυ]άτα Ἰοοο μεγί- 
9.61) δοχιροΐδβορ μοεγιστᾶσι, αυοᾶ γνοοΐ 
Ἡξερκ. οοπνεπίθηζίυβ εϑῖ. --- δ). 

Ἔχ, ΧΥ. 16. μεγέϑει βραχίονός σοὺ, 
ται ρτςυ ἀπο ὈΥΔΟΝΙΣ ἴὰϊ. Ο]σΒ8. 
ΜΕ. ἰῃ (δεῖ, βεγιρί. μεγίϑη, μεγα- 
λοσύνη. Ἄδρομο : μεγέϑει, 
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μεγαλοσύ»γ. 

Μεγιστἄϑερο 

- ἢ ϑγιασα. Οὐδὲ]. 11. 9.. υὕνᾶ 

ποίη εθξ ΕἸΤῸΣ ἴῃ Ἡεαχαρὶϊα 
Μοπιαυοομ!, αὶ νεῦρα μεγέϑει ὑπερ- 7 
ἔβαλον δὰ "7701λ τεῖς. Ψιάδ Σπ- 

ἴχα 8. ν. ὑειρβάλλῳ. --- 27)» ἐμγτὲΣ. 

Ιῃς. Βτον. ΧΥ͂ΠΠ, 10. ἐκ μεγῆϑους. 
Τερὶς 10» βεηΐϊθπεῖδ ἡ }16, οασῖθ 

ῥοπίοτία. Υ᾽άΘ Βαργὰ 8. Υ. μεγα- 
λωσύνη. --- ΠῚ» αἰμέμάο. ἘΖΕΟςΉ. 

ΧΙΧ. 11. ΧΧΧΊ, 10. ψΊάε εἰ ὅδ». 
ΥΙ. 7. ὁ Μδοορ. ΧΥ͂. 28. Βανυςῖ. 
11. 18. ἐπὶ τὸ μέγεϑος, αὐπιοάμπε, 
"πιαχσύπορεγε. Νοῖι Ορὺβ 6886 τοϊῃὶ 
νἱἀείαν, υἱ δἰαπϊα εἰς στὰ Υ͂ 
(ψυϊ Βεροῖ : δμρεν 'παρηιάϊπε πιαῖδ) 
ΒΌΡΡΙοδῦιν. 

ΜΕΓΕΘΥΉΩ, “πιαραβῆοο. Ὁ 15 

Αᾳα. Νυπι. ΥἹ. δ. 
ἘΜΕΓΙΣΤΑῚΝ, πιαβηαξ, ρῥτίποερε, 

ὁ μέγα δυνάμενος, αἰ ῬΆγγτολαδ Ὁ. 
84. (ὦ. Ῥδιυν. οσρ]οαῖ, Ἐδγῖυβ 
Βος φυρπίδπνυμαι Ἰεσίζυν 1 βίμρυ- 
Ἰατὶ. δι... Χ, 234. μεγιστὰν καὶ χριτὴς καὶ 
καὶ δυνάστης. οἱ ὅδῖγας. ΙΨΡ΄. 7. 56ς. 
᾿Ππρσοβ ποπηυ]]οβ, υδἱ μεγισγᾶαι, φαο, 
ὅγτ. εὐ Ατδρ. ΠΕΒΕΣ, δὶ 6 οΌσσθο- 
ΠΟΏΘ. 

ΜΕΓΙΣΤΑ͂Ι ΝΕΣ, πιαρπαΐεε. ΥΩ Ν: 

ϑγτητι. ΤΆχεη. ἴ. 1ὅ. -- ΡΥ Ν: 

Ψεγεμι. ΧΙΝ. 3. Νὴ. 11. δ. Ζδοι. 
ΧΙ. 2. -- παρ νν νον χες πίλιὶς. ἘΣ. 

ΧΧΧ. 18. [τὰ Βίοϊ᾽αα Ὑτοτωτοΐυσα 
βϑουίι8, 864 γ8]6. Νϑτα αὐραννα 
(οχιβ Ηδθρτ. ᾿πδετυΐα 
γιστᾶνας Ῥοξίυδ ΤΕΒΡΟ Ἰοάνδο ἢ πΛΊΝ 
Ὁ..)» σἰπιμίαογα, συ Ἰοοο Ὁ) 

Ἰεροχαηι. ---- Σ᾽) Ρἱατ. εχ Ὁ. Ἴ}: 
ὕου. 1Π. 7. Ναὴῆ. ΠΙ. 10. --- 
δ ὙΠ ΟΒαϊά. Ρίυτ. φμδεγπαίογες. 

Ῥβη. {Π. 25. - Ἐ {51}. »γὶμοῖ- 

ρέ:. Ὁ δῃ. 1ς 8. υνὶ νἱά. Βομετγέεη- 
θετρίυδ. -- ΠΡΈΡΨ ΟΒιαϊά. ρίυγ. εχ 

Ἴ Πδη. ΙΝ. 88. 0. 1. 4. Υ͂Ἱ. 17. 

-- ὈΤῚΨ Ρἱαν. εχ τῷ, Ῥηιμοῖροε. 
ῷ Ῥαγ. ΧΧΧΥ͂Ι. 18. Ῥτγον. ΥΙΠΠ. 
16, [ε8β. ΧΧΧΙΨ. 12. εἰ δὶ. 



Μέγίανός. 

« Αἀδε ἸΤμοοί. 7εταῖα. ΧΧΧΙΣ. 3. 
δι», 1. 7. μέαῤῥμομ Ῥγόσεγαι, 0Ρ- 
ἐϊπιαίξε, 4. μάχγνητες. 

8 Ἐβάσ. Υ11]. φβ, βϑη τοαρομάοῖ 
Ηεδτ. 2 ἢ» φάτ, ΜῊ, 38, 

3 Ἑδφὰτ. ΥἹΙ. 48. Ἡρῦσ.. ΠΌΣΟ 

ἙἘδὰγ. ΓΧ. 2. Ῥχεῖετεα Ἰοσ ΕΣ Τ)ατι. 
1. 8. ες. οο. ΟΒίβ. υδί τὲ} οἱ 
ἷπ ἰσχία Ηεῦτ. τεσροπᾶεί. γιὰε 
ϑοδατγέρεθοτρίαπι ἰὰ Π δη. ΡδΕ. 4. 

ὃ Ἡ εὐγχεῖι. μογισνᾶνες, οἱ ἐν ὗ 5) ὄντες. 
νιάο 1,εχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. δὸ δίαῦσζ. 
ἂς Ὠϊα]. Μαοεὰ. Ῥ. 181. 564. 

ΜΕΤΊΣΤΟΣ, δυρεῖϊαῖ. ἃ μέγας, 
πασίαι. Ὑ. πε κάο. ὅ90. ΧΧΥ 1. 

3. μεγίστη, Ῥτὸο Ηοῦτ. "Ὑ» ἐς πεπῖο 

ἐπμαίπενν, Ἦ. 6. γεν ρίτοίίον. 1κῖ- 
ἴα ρῥγεείβγεδ 0}. ΧΧΧΙ. 28. υδ] 
ἘΜ εθξ ἴῃ ἰοχίι ΗἩδθρσαδίοο. 

ΜΕΘΑΡΜΟΊΖΩ, αρίε ἰγαμϑιημίο. 
ὁ ϑδῷ. ΧΙΧ, 17. τὰ στοιχεῖα μϑδαρμὸὺ» 

ζόμενα, εἰεταετῖα ᾿σρέε᾽ ἐγαπεηιμέαἑα. 
1εχ. Ογεθ Μ5. Βτθηι. μιϑαρμόσορ- 
ται, μεταβληδήσονται. 

ΜΗΘΕΡΜΗΝΕΤΏ, ἰἱπίεγρτείον. 
Ῥχοΐογ. 5:1. τοῦ μεδερμηνεῦσοι χὴν ἰὴ 
βλον, ἐπέεγργείατὶ ἸΙΌγυτΩ. 
ΜΕΘῊ, εὐτὶείας, ἴϊ. ρμοίμ; ἐπε- 

ὑγίαης. ὈῸ" πίη. ὅοε. 1. ὅ. 

-- πον υἱοίο, Τβοοάοῦοι [68, 

ἐ ΧΧΥΠΙ. 7. Ηἰφῳ ποίδῃΐα Μοπίδυ- 

οοπΐο, ΤἈεοάοξίοῃ νεὶ εχ “1 γο- 

σεται ΓΣ  Ἵ ἀοσίνανὶς, νοὶ ΟἿΏΏΪΠΟ 

τοείαγμαχίοβ ἱπιοργείδευβ εϑὲ. ΜΊΒΙ 
γετο νεσῦα ἐν τῇ μένῃ ἱπορίο ἴοθο 
Ῥοϑὶία, εἰ δὰ δηϊθοξάθῃβ Ὄ3 ΤΘ- 

ξεγνετμᾶδ 6866 υἱάοπίυσ. Οομπῆ. βιρτα 
8. ΡΥ. ἀσωτιύω. --- ὭΨ᾽ ἑποδτιοτ. 

Ηαρξ. 1. 6. ἐπίετε καὶ οὖκ εἰς μίϑην, 

Β1ΟΙ5Ό 5, εἴ βοὴ ἀά εὐτὶείαίειπ, Ὦ. 6. 
ε αὐ ἀὐθετει μὲ εἰ δ ἱπάε εαεποία 

δι. --Ὁ Ἐ2 ροίπιΣ ἱπεδτίαπε. Ῥτον. 

ΧΧ. 1. ΧΧΧΙ. 6. [ε5. ΧΧΥΤΙΙ. 7. 
11]. 19. -- νυ: ἘΖέοι. ΧΧΠΕ. 

495, ΧΧΧΙΧ. 10. σίεσθε ὗμα εἰς μί» 

8ην, ὈΙΡοῖῖβ βδηρυ παετα δὰ εοὈτὶεία- 
τὦοἵαάα. Ὑιᾶς εἰ υδϊ, ΧΠ]. 15. 

Μεϑίστημι 

Ἡδεγεδ. μέλη, κρανάλη, σκόσωσις ὕΐνευ. 
ἢ ϑυμός. ΑἸ" μίϑην 8 χρωπάλῃ αἰο- 
ἀπισαυσπε,ς 16 Ο)ετάθῃθ Α]οσχ. Ῥω- 
ἀδρ. 1,10. 11. ο. 2. μϑϑη μὲν οὖν ἐστ ἢ 

ἀκράτου χρῆσις σφοδροείρα" «ἀροπία, δὲ, 
ἡ ἐκ τῆς χρήσεως ἀκοσμία" κραπτάλη δὲ 
ἢ ἐκὶ τῇ μάϑῃ δυσαρίστησις καὶ ἀηδία, 
ἀκὺ τοῦ τὸ κάρα «άλλειν ὠνομαιθμένη. 
τα εἰπε ἀρτιὰ Ῥμανγοσίσαπε ν᾿ μόϑη, 
58] υρά ἷπ Ῥοδίθσίοσιθυ8 τοῦθ 8 
Ῥτοὸ χάρα πάλλειν τααῖς Ἰεραίαν χραι- 
«αλᾷν. ΤοΟΡ. Ι΄. 16. μέϑη εδἰ ἐενιῖ- 
ἐεηΐμα, εὐγίμδ, ΘΓ 5ϑηβιϑ 1.8. σΟηΒ- 
τυοπάυϑ9: π6 οὕγα (ΘΙ ]οπ 8 εἴ κα 
φογίίθ οοηδαοίυάίποτη οἱ ἔἈυ ΠἸΑττϊΔ- 
(οι μαῦεδθ. Ὑιάε ἱπῦα μεϑύω μέ- 

ΜΕΘΙΉΜΙ, ἐγαηπδηιείο, ρτγιίευ- 
αἰ ο. ἌΡΣᾺ; ΗἸΡΒ. οαρίδυιμη νάνι: 

ως. Ψεγετα. 1.11..18. τὸ «εριάσὸν τοῦ 
ὄχλου μαθῆκεν, τεϊαυυτα ὑκαι δὰ ̓ 
ἰγαπεηιμξεδαί. 

ΜΕΘΙΣΤΗΜΙ, ἐγαπξίδνο, αὐυετίο» 
ο'ιοῦεο. “ὙΟΝΠ ΗἰρΆ. ἐξραγε {αοῖο. ἢ 

4 Ἄσρ. ΧΧΙΠΙ 38. Ηῖς Ἰεσογυπί 

ὝΡΠ' τοῖν αμΐεγο. 2 ϑαϊα. ΧΧ. 

18. -- ΠΡΌΙ ΗΙΡΆ. ἀῤφοίοο. ΑΤαΡ. 

μου» ποίας γεγαοίαγίνηε ἐπε. 708. 
ΧΙΝ. 8. μεθίστησαν, αὦ ἀε[εοξίοπεπι 
γεδεϊοπεπιγμε ἱποϊδατεπέ. ---ο ΓΌΤῚ 

Ηἰρβ. ἃ ΓηΌ, ἐμοῖο. 1 Ἄς. ΧΧΙ. 
35. -- ἹΝΣΙ Ομιαϊά. Αρῖι. δῷ ΣΤΊν- 

δα. ΝἼΙ. 19. 26. --- ΡΠ (Βαϊά, 

ΑΡΒ. 8 ὌΣΡ» οοπϑδίϊέιο. Ῥαῖ 11.921. 
καθιστᾷ βασιλεῖς καὶ μεϑιστᾷ. Τὰ 
Ἰερίτυτ ἴα οοἄ. ΟἸμἶ5. ϑεά ἔδςοί δὶς 
δϑὲ ὑδωβ]οοδέϊο βεπίοπὔλδσυσῃ οἵ μεθ- 
ιστῷ τεξετεπάυπι εδὶ δᾶ ππρ». 

τεηιούοπε. --- ὉΔῺ» τέοείο. ἴ6α. 11. 

10. τ οὸ : ὙΠ, Καὶ εἱ Ηἴρξ. 
Ῥουῖ. ΧΥ͂ΊΙ. 17. ἵνα μὴ μιταστῇ αὖ- 
φτοῦ ἡ καρδία, π6 αυεγίας ΟΟΥ 7.8. 
Ζυά. Χ, 16. μετέστησαν τοὺς ϑεοὺς τοὺς 
ἀλλοτρίους, τεπιουογ μπὲ Ὁ δοθ δἰἴθῆοβ. 
ὙΊαε εἰ 2 Βερ. ΠῚ. 4. 1 ες. ΧΥ. 
13. μητέρα. ἑαυτοῦ μιτίστησι τοῦ μὴ 
εἶκω ἡγουμίγην, ταλζτοχα, Βυδίῶ απο -" 

φ 



Μεϑοδεύμ, 

Ἰραῖι:. (σεέ, 1κιε. ἈΨΙ. 

σὸν ᾿Ἰσγαὴλι, ᾿ἐγαιξίεντὶ 
Ἰθαῦα ᾿ανοὲ 
.δ Αδογτίατι. Αχοσδα Υ.. 93. μεάστη» 
δὲν ἀπ᾿ ἐμοῦ ἦχον δῶν σου, ἀπιοὺῦξ ἃ 

Τμροῦ, 208. ΧΙἼΙ. 24. οἱ [ε8. ΧΥ͂ΤΙ. 
3. “ἐπ ΤῊ αὐετίο. Ὅσαι. ΧΧΧ, 17. 

ἐὰν ριταστῇ ἡ χαρδία δου, εἷπι δαϊδυὰ 
ὃ ἀπίμιστη ἰαυτὰ πιμξαυετίδ. «--Ὁ 5» 

οοηφηουθθν. ϑγτοχηδοῦ. 3. ὅδτα. Ὑ1]. 
20. μεγταστα)ϑήσιεοωι, ἢ. 6. ἐπ αἰδαηε 
ἑεγτάηι ἐξαπαεγοίων, ἀείμεϑαδιίων ἀξ 
»εὐϊδια αἌ Φίοηθ. Ετου δηΐμὰ θεὸ 
".,}. οοπεπουετί. ΒΘΠ6 ᾿ἴδαι 6 Βϑηβιτῇ 
Θχργοβαὶί. 9 Μϑδος. ΧΙ]. 93. τοῦ “αἀ- 
τρὸς ἡμῶν εἰς ϑεοὺς μεταστάντος, ὨΔῖΤΘ 
ὨΟΘΟ δὰ θοθ ἐγαπείαίο. 8 δος. 
ΔΙ. 34. χειρίστῳ μόρῳ τοῦ ἣν μότα- 

ὁ φυῆθει, Ῥιεϑδῖταο τιον τ8 σόπενο ἐδ οὐκ 
απιουέγε δῖνα ἐοίΐετε. 
ΜΕΘΟΔΕΥΏ, λοντέμεν ἦπ υἱὰ ἐς 

ΓΡΥ ΠΥ ,) ἑηοίαίαι «έγωο, 
συδάοίε υεἰ ἐγαμάμίεθξεῦ, ἀφο, πιαρλὶ- 
50Γ. ϑυχηϊογ οἰΐδτα 1Π δοπαηι ρα» 
ἕοπι Ῥγοὸ οεγὶα οἱα αἰϊῃιαά ἐγαοίο. 

47. με Δώδενδεν ἐν τῷ δούλῳ Ἅἐν «τὸς τὸν 
κύριόν μου, ἐπσίάταε εἰγμχὶ βοῦν τι 

ὁ πριὰ Ἰλοπιϊηυτά χαεῖιπι. --- ἡΤῊ 

ΦΕΝΟΥ, ἱμοδαογ. ρα. Ἐχοά, Χ ΧΙ. 
13. μιϑόδευσε, ἐπαϊεαίια εεἰ. ἴ εΧΊο. 
ει. μἰϑοδέύω, οσπυόῤμίο. Ῥταδῖα5. ἴῃ 
Βεαχὺν εις. Ταῖς. Ὁ. . 155. τῶν» 
ψΌ] ταἰπομηνυεηΐο; ααἰα μολοδώα οοσμἶν 
ἐα εἰ ΤαιιΔμίεπία οἰγριαπυεπεῖο, ἐηδὶ- 
ἥδ . ᾿Βυϊδαα: ἰλοδεύοι, τεχνάζεται, 
μαφέρχεται, ἀἀατᾷ. 
ΜΈ ΘΟΔΌΣ, ἐαϊπίάα ἀρέμαϊ Καϊίο. 

«8 κοι. ΧΊΠ 18. χατεσείξασε “διὰ 
εὐ ϑόδων "τοὺς τόκους, οαὐδα!Σ αρόέδις 
(ἐδευπάμπι Βεά μοι σι, νἱ  αλαοῖ» 
ὅκα αο Ιαμαάμίεπι 4.) οχρίοσαῦδε 
Ἰοςα, ἴ. 6. σρρέπα αὲ ̓ ρρῥαιδῖς Ψιὰδ 
εἰ ἔοεῦ, ΧΥΙ. 15. ϑιϊαβ: μέϑοδος, 
φέχνη. ᾿ 

᾿ ΜΕΘΟΙΟΝ, ορηβηΐωπε, οἰηιξέοε. 
ΤῊ. ἴῃ φίαΣ. ἐσαρίμε, ἐἐπιξίσα, ἐπ 
οϑυμδέιᾳ φυΐενί. οὐνομπεσευρεϊ ἡηδὲ. Ἐγτο» 

ερ. ΧΥΙΣ. 28. μετίστηδε κὖρος τϑδδύρεον 

μεϑύσχω 
ΧΧΧΙ. 14. ὠλόγῃφον τὸν ποιήσαντά 
4“ χαὶ μύσχοιτά σὲ ἀπὸ τῶν ἀγαϑῶν κα 
Φυ, ἰδυΐα ἰἰἰυπι, αυἱ θεῖς ἐδ, εἰ ἐν- 
εὐγίαέ ἐα, Ἀ. 6. ἰατρίίεν ὡπρίεέ δοπὲς 
4μΣ. ῬΈΑνΟΣΙ8 : . δλη- 
ῥοῦμαι, Οὐδὲ. γ. μϑδύω, --γογὴ ἔφκι. 

ἐκούσί σαι ̓ ρρομαρ θα ΧΧῊ. 7. 
φὸ σογήριόν σου «μεϑύσχον, Ῥοσυίυπι 
ταῦτα ἐποδγίωκα, Ιάρτα Ἠδθεης σεὶ!- 
αυΐ [π|ϊ.- ομιηθβ. 7η Ὅ]οκβ. Βγϑίι. τὸ 
μεδύσχον αὐτήριον ταγβέϊοα Ἔχροπίξιῦ 
τὸ ἐὺῦ Χρωτοῦ αἷμα. --- τ ΗΒ. ἐπ ἃ 

εὖτἧο. «1ετετὰ. 1.1. 7. δι». 11. 15. 
ἴῃ μοπίασϊοτί ἰοεὸ ἰορεγατς πο. 

Ιοοο Ἴῦ δ). “- ἰδ ἢ δέδο. 

Ῥεσν. ΤΡ. 17. 
ΜΕΘΌΣΚΘΜΑΙ ΟΥ̓́ΝΩ, ἐνεόνξον 

υἷπο. 5 τὰ» οἰἶοο - οἴπης. τον. 

ΧΧΙΠΠ. 30. μὴ κε ϑύσκεσδνε ὀῳ. Ψετ- 
δϊο Ἠρεὸ 7δορέρο δοιῖὶ ἐχ τη» 56 

ἐσ ΠῚ ἤπαχίεϑό νἱ ἀδειίς. ΤΤΡΣῚ Β,Ἴ. 

οὐηι υοἱωρἐδ ἐξ υἱᾶξτε πιο. Ἑγρο ὶ 
φοΟὨϑοηυοΠἜ ᾿Σὸ δητϊοοοᾶθηϊα Ῥοβιθ- 
φυπὶ, Εἰσείαθαβ ᾿ἀπυῆπα [γξξ δὶ 

πυϊϊοινὸ μονα  ἀσσθραγη 
ὝΕ ΘΎΞΜΑ, γος ἱπέδτίαηΣ 2 Ὁ 

ἰάεδιη. 1 ϑβσα. ἴ. 15. ΜΊἊδ. 11. 11. 
Ἀδᾶε ᾿ἄσχψα. 1ε6. ΧΧΥΤΠ. 1. -- 
Ἰγυ᾽: ε:.. ΧΙΗ͂. 19. -α Ὁ ὉΠ, 

ηισέμηι. ἘΪοΒ. ΕΝ. 11. Τά χ. ΟΥ̓͂Σ 
Μ5. Ηγαεπι. μέθυσμα, σἴκορα, «ἂν σχευ- 
αὐνόν. Ἴϊα εἰ ΟἸσεα. ΜΒ: ἱπ Ἔσεει. 
ΜΕ ΘΥ͂ΣΟΣ, ἐδτίμα, εὐγίσειιΣ. Γγγ 2 

Ῥατὶ, ΕἸ ρῃ. 8 πΥν ἐγτίξαπε. ὅἌγτωχι. 

Ῥτου. ΧΙ. 395. μῶϑυσος, ῃτὸ μολύσχων, 
ἐπέῤείαησ, δεὰ ἐγτίφαπδ, Ὦ. 6. τρεὶδ- 
Ῥδοτῖρε ἐαῦρα νιαδε δΐαπ».-- ΜΩδ᾽ 



Ῥάιβίω. 

᾿ - Ῥυσν. ΧΧΗΣ. 41 .... 

“ΤΟΥ, Ῥεῶν. ΚΧΥῚ, 9. δέει ΧΧΨΙ. 
9, γυνὴ μᾶδνανῥ, νϑωξίεγ' «ὅτῆονα. Ὀοτῖ. 
Ἡρὸμ πόρι Οὐῖα. Οὐ. ΟΣ. ἴ, Ρ. 
88 

ἀσπένάν. ἴε6. ἈΧΥΤΙΙ. 1. Βῤὰ 
τευροπάες ἰδ] ἔοστηυϊδ Ἰ5 Ὁ)» 

ὃ οδέμεὶ, ἀδδείαϊξ, επέγυαὶλὶ υἱπο, ἃς χὰ 

νἱὰ. ϑιχπλοηὶθ [χ. ἩΌΤ. τδρ. 438. 

-- "τὴν τνθῖοο. Εῖος. ΧΕ͵Ν. δ. με- 

υσϑήσονεαι. Ν᾿ ἸάσηταΣ ᾿σθῦ γγ7γ"» υὐ- 

υἱποαδιπέ, δε κίονα ᾿γὼ, δὰϊ ρον 

γέϊιοτεαν δος πεησα: αἷδν δὲ ἡευνγεα- 

ὁμνό, αὐ πονῶ ὶ υἱεῖ σιμμεπὶ, 

«μιοὰ τῳεὺ Ἔετονα, 618 ἔποοῦ- 

ὅπι8 ἰδὲ κεῖσε σνηρηζϑήσονεασ, ---- ἢ 

Δ Καὶ, Ῥὴν. ἐἐ ἨΠΡΆ. Ῥε. ΧΧΧΥ. 

ὁ Ὁ. μέδυδδήσονται ἀάπὺ «ἰόνήτος οἴκου δου, 

εδόνγΐηνο ἐσρἰεδμπίμν ρπρυσάϊπε ἄο- 
γατ ἴθ. ἴε. ΧΧΧΙΥ͂. 7. αϑυσϑή- 
σεται! ἡ γῇ ἀκὺ τοῦ αἵματος, ἐλῖ κα 

ἔμτ' ἸΕΙΤΕ δαπρυΐηδ. “γδτη. ΧΙ. 
14. μεϑύσω τὴν ψυχὴν τῶν ἡερίων, ἴῃ.- 

οἴ, ἢ. 6. 

ἐντέσεμε. 165. ὩΝΤΙῚ. 11. ἔσται ὡς 

κῦσος μεϑύων, οτὶς ἔδιαυδπι δου 

ἐσχίριιε. «-- 3.0. πιεγρεάε οοημάμο- 

ἐμ. ἴο8. 1]. 90. τῷ μεμεϑυνμάνῳ. 

Ἠὰ Δφυῖα εἰ ἐ ΧᾺ δος. οοὐ. ἔεϑ. 

Βέρῖ. εἰ Ηρ. ὅσα. ΧΙῚΠ. 84. 

ὥχκινν δὲ κοι! ἐμενόδϑησ μετ᾿ αὐνοῦ, ἀεὶ 

κήραγρρμ μριπὴδ τ ἐρὰ δα Ῥυθιγοπ. 

Οοπῇ, 1 Μδος. ΧΥ͂Ι. 16. εἰ οἷν. 18. 

421 Μείζων. 

16. λο Σ,οπίρ, . Ὦ. ᾿Ἱ ἣν ν. Τλθιί. 

φαΐπο. δ: πλ]ττας (αἰ πτδεδυ Ἡγτηή. 
ζω Ὠεῖυγα ν. 95. αἵμασι λούδων τόξον 
ἥμόν. ὦ δι. ΧΙ. 13. ἐμῶϑυσιν αὐεὸν, 
ἐπεδγαδαέ ἀἰϊνα, Ὑ1ὰδ6 οἱ «[6ταιὰ. 
ΧΙΥΙΠΠ. 46. 11, 890. ὕδπε. ΥΓ. 8. 
μεϑύσϑητε, ἀδελφοὶ), ἱποδναίε νοπ, ἔτϑ- 
[ζἘ8...ἡὩῳ,, οὔγέμδ. 1 θατα. ἷ. 18. 

ΧΧΥ͂. 86. ἴδε. ΧΧΙΨΝ. 40. ὁ μὗϑόων έ 

καὶ πραμταλῶν, δ᾽ ἀυεπ νεγϑσξηδθ 
εοοϊοοχυπέ, εἰ μεϑύων 6 ΨΟΕΒΙΟΠΘ 
Τμοοάοϊοηΐβ ἱγσοραίοθα νἱἹάείμε. ---- 
Ῥῃνο ΡΒ. ἃ μὴν» αρρείο. Ῥμδΐηι. 

ὨΧΙ͂Ν. 9. ἐμόϑυδως αὐδὴν, υδεείοι 
ἐγχίραείξ ἐλϊοκα, 50. ϑοσσαωα. ουῖνα- 
τυηΐ ἃ ΡΨ» ἐγγέρανο. Ὑ Δ δὰ ἃ. 

1. Πεϊδίυνι. Ζυᾶὰ. ΥἹ. 7. Βῖγασ. 
ΧΧΙ͂Ν, 3.. ΧΧΧΙΧ, 97. ὡς καται 
χλυσμὸς ξηρὰν ἐμέϑυσεν, ὑκλᾳθληι ἀν ἃ 
Ἰανδσι τεγξαση ἑἐνωηάαυϊ. 1 ΜδΟδ. 
ΧΥ͂Ι. 16. ἐμεϑύσϑυ. ὅ'γτυι: σπης δὲ- 
δίἑόρονὲ οἱ εκλῥἰαγαίἑ ἐεϑεπέ, δι. 6. αὐ 
λὐαγίἑαίεπι ᾿δαμε. Οουδεν ἀθ δοῖ 
γερο Ἐρ656}}} Αἀνοσα, ὅδοσ. 1410. 
111, α. δ. 
ΜΕΘΥΏ ΜΕ'ΘΗ͂, ἐποὐτίο εὐτίαϊάι 

ἐξ. ΣΤ ΗΙρΡἢ. ἐποδγίαγε ἴθαϊα. 

δάγοιι. ἔ.1. δᾶ. 
᾿ ΜΕῈΈΙΑΔΤΑΩ, επδγίάεο, ἐεεῖδεν Υἵδεο, 
ἑείον, ἀεϊφοῖον. Ὑ) ἈΤῚ ἩΓΡΒ. ὑύμ. 

οτίο, Ὦ. Ἰ. ἱπάνοο. αι. Ασαοθ ,. 
Ἢ. μειδιῶν. Νσῃ Ὁραθ εαΐ, υξ εἴα 
ἴαδλαλ, Θτη ΝΥ Ἰοιζίδϑε : ὭΔΤΩ 

ἴω. ποίας πίδεγε, Ἀεήφενε, εἰ ἐπ 

Ὁοηΐωφ. ΓΥ͂. ἀαίμεϊα ρογβιπάετε. ὙΊΔΟ 
«ὦ Ἦ. 1. Μοπιξ ϑίγαο, ΧΧΙ. 92. 
Ἡδογοδ, μειδιᾷ, γελᾷ. 

ΜΕΙΖΩΝ, τοιῖραν, ὁχ μόγα(, Ν"ὦ- 

: ϑοτι ΤΥ» αἰρμεία, 1 ἤφρ. ΧᾺ. 

19. -- 7)» παρπ. Ομ, 1. 19. 

Κ᾿ 41. ΧΧΙΧ. 16. εἰ κΗΡῖ, --- σΣἹὮ 
νεχθαἷ6, 2 Ρακα!, ΧΥ͂Π. 16. --- Ἢ 



ιν, ς.. 

, αὶ τὸ μεῖζον. 

« Ἠοῖν. Θριει. ΧΧΥ͂. 28. 70. ΧΈΧ, 
9. -- δ λῪ Ομαϊά, Ὅδη. ὙΠ: 90. 
“ἘΠῚ ΤΟ ΜΕΓΖΟΝ. 01 ). Αφα. 

ὦ ὅδιὰ, . 10. ϑ6ά οαὲ μας νϑζβίο 
8110.3 ἱπίεγργρεῖϑ. 

᾿ ΜΕΙΖΩΝ ΤΙΝΟΜΑΙ, Ω)ῸΓ ἴο. 
γὰ δ: εξ. ΧΧΧΥΠΠΙ. 11. 14. Ἐχ. 
11|..11.--οῦ 7» νεῦθαῖθ. ΘΟ θη. ΧΧΥῚ. 
18. -ο νη}, ἱπαρηι. Εχοὰ. ΧΙ. 8. 

ΜΕΥΖΩΝ ἘΓΜΙ, πιαλον φέπι. 9 ) 
ὁ ὅδ. ΧΊΥΨΤΙΠ. 19. ... ΠΣῪ 1 β'διλ. 

ΧΙΝ. 80. 
ΜΕΙΟΌΜΕΑΙ, ΟΥ̓ΜΑΙ, πείπιον, 

τεῖποῦ τεάίον. ΓἹ)) ΝῚΡΗ. δυαπόεοο. 
Ααυ." [ε8. [,1. 6. μειωδήσεται. Βῖγδς, 
ΧΙΠΠῚ. 8. Ἰὰπα αἰοίξαν φωσεὴρ μεού- 
ββενος ἐπὶ συντελείας, ἸΌΥΩΤΏΑΤΟ, αυοὰ 
τπἰπεΐδιν' ἴῃ ΘΟΠΒΕΪΩΤΩΔΌΟΠΙΘ. 

ΜΕΙΡΑ'ΚΙΟΝ, ρεογμίμα, αὐοῖες.- 
οεπέμίμα. ν. Ἰποθγίαβ (εχ Ῥχσοοο- 

ς Ῥῖο, νεὶ ροϊϊαβ ἦρθ Ῥχοσορῖυβ 
1 ερ. ΧΝ]Ὶ. 950. Αἀάδ 4 Μεβος. 
ΨΙ]. 9δ.. 4 Μαοο. ΨΠΠΙ. 13. 
“ΜΕΙΡΑΚΙΣΚΟΣ, δαοϊοεοοπίωζ,ς, 

4 δος. ΝἼ]. 94. 

ΜΕΙ͂ΡΑΞ, 7μυεπὶς. 4. Μαοσρῇ. 
ΧΙΝ. 6. ἱεροὶ μείρωκες, ϑαιιοῖὶ ᾿ανθηεβ. | 
Πηὰ, ν. 8. Οσηΐ, Ζοπαγα 1,8 χ. τοὶ. 
1846. νιν 

ΜΕΛΑΘΡΟΝ, "πεάΐα ἐεοίὶ ἐγαδε, 
ἀ ἄορι, οεἶϊα, αὐαϊομία, ἀσὸ τοῦ μελαί- 

γεσϑδαι ὑπὸ τοῦ χασνοῦ, Ὡοίϊδηξο ΟΠ). 
Ἠοπι. 1]. 1..ὄ 204. τονν, σίγαίμνῃ. 

“τ 
1 Βερ. Ἱ. δ. ἔδωκεν ἐπὶ τὸν τοῖχον 
τοῦ οἴκου μέλαϑρα, ροπεβραὶ ΒΌΡΓΑ Ρ8- 
χιοΐθῃχ ἀογηιβ σεΐίαϑ ἴῃ οἰτοιΐξα ἔθτη.- 
ΡΪ]. --- ΘΡῚΡ Ψ᾽ Ρίαν. ργοερεοῖυε. 

1 ες. ΨἼΙ. 4. Ηδβγοῖ. μέλαϑρα, 
οἰκίαι, ὑπέρϑυρα, δοκὸς δὲ καὶ ἡ διάτο- ἸΝ έ ᾿ 

ΜΕΛΑΘΡΟΌΜΑΙ, ΟΥ̓́ΜΑΙ, ἐγα- 
διδιϑ σοππεσίον, 5 οεἰξανε ἀἰδρομπον. 
ἈΡΥ» Ῥγοερεοίμδ, 1 Βερ. ΝΠ. δ. αἱ 

χῶραι τεγβάγωνοι μεμελαϑρωμέναι, Ἰοοα 
Αμλαταῖλ ἐπ οοἶξας αἰπροοίέα ὁ αὶ 
Ἰογῖε ἴδ: Ἰερεμάυμα μεμηλωθρωμέναι, 
ἢ. 6. βιβαμμῖναι. Ὑὶ ἂς οἱ ϑοδησος. 

448. 

ἀκ Οσεδοοι, β. 18. Μήλωϑρῥον εαἰ οο- 

-ὠ 

Τὸ μέλαι:. 

δπεηδεν, μὲ ΡΩΝΝΝΣ ἐμ βι εν ρ έν. 
ΜΕΔΑΣΥΝΟΜΑΙ, πκὶὲ ᾿ 

“πδηῖστα. Οδης, Ϊ, δ. ὠελαινουμέτῃ. 
Ἴὰ Βιόίυ, ϑοά Ῥοτείπεί μἰς Ἰοξιιβ 

ΜΕΛΑΆΘΙΟΝ, ραραῦεγ πὶ 
Πὺ» πίρεϊία. Αχα. ἴε6. ΧΧΥΠΙΙ. 
85. ὉὉῚ ΠΧΧ μικρὸν μελάνθον Βα σης. 
Ἄφα. εἰ υΧΧ [0]4. ν. 27. σοηξ, ΟἹ. αὶ (οὶ 11 Ηΐδγορθοι. Τ΄ 11. Ρ. 70. 866. 
ἃς Ρ]Ιη, Η. Ν. 10. ΧΧ. 17. 
ΜΕΛΑΝΙΑ, πέργοίο, πέρτον. 8ῖν. 

ΧΙΧ. 24. ἴσει πονηρευόμενος συγκεχυρὼς 
μαλανίᾳ, Θδῖ ἰπυρίπβ, χυὶ ἀδιγΐεθο οα- 
Ρἷμ ραϊαίμε δε αἰγαίμε ἑποοάϊ!, ἢ. 
6. Ποῖδ 8)ὲ Βιυιμι)αὲ εἰ ἀο]οτδιῖα εἰ- 
τηιϊαῖ, 1,6χ. γαῖ. μελανία, αἰγείμάο, 
πἰστγία. Ὕόσοτα ἴῃ 1,δ1}- 
ΠΟ δἔΐδπι βοσίθοπα Ρ]πίθ8 Ὀϑιιγραί 
ΧΧΙΨΡ. 8. γἱάβ Ευδιαιμίυγη δὰ Π. 
Α΄, Ραρ. 87. 96. 1, γοορῆσ. ΑἸεχ. ν. 
167. ϑίγαρ. ΧΙ. ραρ. 868. υἱὲ. εἰ 
Οτοὔιμι δὰ διν. }. ς. 
ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΓΌΝ, αἰγακερπία- 

τέκοι, ΓγῸ» οὐρέκία, ἑἐλεοα. Α΄α. βεο. 
οὐΐε, Ἐσεοῖ, ΙΧ. 8. 

᾿ ΜΕΛΑΝΟΌΜΑΙ, πὶ 
“ετετα. ν. 18. ΨΊ4ε φαοχυς ΒΌΡΓΑ 8. 
ν. μελαΐνομαι. 
ΜΕΛΑΣ, πῖρεν. τῷ. [ιενὶξ. 

᾿ τ ΧΙ]. 87. Ὀδπε. 1. 4. εἰ δἱὔοὶ αἱϊ- 
υσεῖθβ. 

ὅΤΟ' ΜΕΛΑΝ, αἰγανιοπέενε. ΤΥ- 
θυϊυν πες νοχ ἴῃ Ηθχαρ] δ Μοπί 
Ηδρχεοο ξηθεγρτεεὶ Ἐχεον. ΙΧ, 4. 
Ῥγὸ Ηοῦν. ἘΣ12: Β0α τοΐδεοπάᾶα Ῥο- 
{19 δε αὦ ΤΌ» αἰγαπιεπέαγίιη, αἱ 
ΓῸΡ Ἀ.1. οπίποης σωροὶ! οοίδέδοι φονίδαΣ 
οοτηρϊξοϊπέυς (γιά, Θιταιοηὶς Τιοχ. 
Ἡερν. ρΡ. 1466.): υπᾶδ ἀρυὰ ευη.- 
ἄδτα ἰριἀόπε χαοαις δα ἀϊξαν χκάλα- 
Μος, φυοα φβὰ δαπάση γόθεσα ροτίς- 
Ὡρί. ἜΑ 

ὭΣ ΘΕΥ͂ 
,“εοχάον.. ΓΤ ΤΙ, ΟΡ ΒᾺ]6 ἔσο. 2 

ὃ»"- 

ἘΡ. 



Μέλει- 

᾿ ΜΕ ΛΕΙ͂, σεν δαὶ. ψεγ}, ἀοίφοία. 

ἐΐο. Ζοῦ. ΧΧΊΙ. 2. υϑὶ βοπβύμι ἐχ- 
Ῥτεββοσυηῖ. ΤῸΡ. Χ. 8. οὐ μέλει μοι, 
ΠΟῺ ρμαπέοεέ ταθ. ΨιἋ6 δὰ ἢ. 1. θτὰ- 
βίατα. ϑαρ. ΧΙ]. 18. 1 Μδος. ΧΙΨΝ, 
48. . 
“ΜΕ ΛΕΟΣ, ἐπί γίμπαίμς, ἐπ[εϊεα. 
Μδος. ΧΑ]. 6. Ζοπδγδθ [οχ. (οἱ. 

1389. μέλεος, ἄϑλιος, κ- τ. Δ. Ὁ] νἱά. 
Τιτδηῆῦ. 

δ ΜΕΔΕΤΑΏ, πιο ον, Θχογοξο πιδ. 
ΠΣ. Ἰάεμι. Ῥ. 1. 2. ἐν τῷ νόμῳ αὖ-. 

σοῦ μελετήσε; ἡμέρας καὶ νυκτὸς, ἴῃ ]6- 
5ὲ ε͵π8 πιεαμαδίέμν ἀϊδ6 εἴ ποοίε. 
Ὑιᾶς εἰ 208. ἴ. 8. 5. ΧΧΧΙΨΝ. 89, 
ἡ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην 
δου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου, Ἰ1Π.« 
ὅυδ τηεδ᾽ ἐτεγοεδὶἑ 56 ἸῺ 7:16 ἴπδ, 
Ῥετ τοῦτα αἀΐετα ἴῃ ἰδυὰθ ἴὰ4. [ἃ 
Βιοϊῖυ8. ϑοα μελεγᾷν οδῖ ἢ. ]. τοῦ μέ- 

ς λους, εἴ οαγπιϊηῖδ βρη ΠοΔ  σῃοτη τὸ- 
ἔετι, αἱ πιεδέατί ἀρπα ὙιτρΙ. Επ]. 
Ι. 2. υνὶ πιρἀξατίε εἰ οαπὶΣ. Οσπῇ 
Ῥε. ΧΧΧΥ͂Ι. 89. υδί ΑΡοΪ παντί 
ῬΕΣ μέλασιν Ἱπίοτρτοίδίο8 οεί. (βεῖε- 
Τυσῃ ΠΟΡΆΓΙ ΠΟῚ μοίεδβϊ, οἵ Ῥγοίδη 
μελετᾷν 5ιρΌΙΠοΑγα 86 ἀχεέγοσόγε, εἴ 
μελέτην ἐχεγοϊαξοπεηι. [πδῖστ!θ ἤδης 
ἴῃ Τοῖι πϑῖ ἰοσιι Ὠ᾿οθοχὶ Θ᾽ΓῈ]} 1.10. 
Ψ. ν. 398. αἰτίαι δὲ τούτων αἱ συνεχεῖς 

ἁ ἐκ «αΐίδων μελέται, χα ὡς ὑσὺ τῶν μη- 
τέρω» ἀναγκάζονται παῖδες ὄντες συνεχῶς 
σφενδοιᾷν. προκειμένου δὲ σχοποῦ κατά τι 
ξύλον ἠρτηριάνου ἄρτου, οὗ πρότερον δίδοται 
τῷ μελετῶντι φαγεῖν, ἕως ἂν τυχὼν τοῦ 
ἄρτου συγχωρούμενον λάβῃ παρὰ τῆς μη» 
φτρὸς χαταφαγεῖν τοῦτον. ΨΊάδ οἵ διιο- 

᾿ ἴογεβ, 4π08 οἷαι οἤυ8 δὰ 1 ΤΊμ. 
ΙΝ. 15. ». 466. ὕὕπάε Ηεογοδῖμ: 
μελετᾷ, ἀσκχεῖ, ἐκιμελεῖγαι, γνυμνάδεται" 

ἐ μελέτη γὰρ ἄσχησις, καὶ τὸ μελετάζεσ- 
Ἅα;, γυμνάζεσϑαι, ἐσιμελεδαι, καὶ τὰ 
ὅμοια. 1,6χ. Ὀγτ}}}} Μ8. Βγεσὰ. μελι- 
τᾷ, ἀσκεῖ, γυμνάξιται. 1,αἰϊηῖ8 αασαυς 
ππεάατὶ ἀ6 ἐχεγοιϊἑαίίοπα ὈΒΌΥΡΑΙΙΣ. 
Ῥραΐτω. {.Χ1]. 7. ἐμελέσων εἰς σὲ, πιέ- 
ἀϊίον ἄς ἴε6. [ε86. ΧΧΧΥΙΙΠ]. 14. ὡς 
«εριστερὰ, οὕτω μελετῶ, Ὦ. 6. ρειπεδδηι, 
αἴ οοἰυχαρα. Μίπυβ σϑοῖο ν υἱραῖι8: 
πιεαδατν, εἱ οοἶμπιδα. ϑιγα1}18 υἱὶς 
Ἰοουβ τορος δρυά, ϑγγησα. δς 

429 ι΄ Μελένη. 

ΤὨροῦοί. 166. ΤΟΥ͂Σ. 11. υἱὲ ἀελονᾷν ἢ 
ἀπόαχαδ ποίδς υσσέπε δ 
ἔεγε, ρέπιεγε. Οουῖ. ἰῃἶτα 8. ν. μελέτη, 
εἱ μελετητικός. δ αἷς. φμαδὶ οοἰμνιδ 
»ιεεέαπέεα ρεηιδητιδ. ---- Τγ. 17 πιά 

ἐαίϊο. Ῥβαῖτα. ΤἸΧΧΧΙΧ. 10. τὰ ἔτη 
ἡμῶν ὡς ἀράχγη ἐμελέτων. ἌΡ. τοὰ- 
ἀϊξ : απηὶ ποδέγὶ φσἱοιέ ἀγάπεα πιεάμα- 
διμπέμν. 1, Ἔροπάστα ἔοτγίαϑθα "δα έα- 
δαπίων. 1.. Βοδ. ἰὼ Ῥχοΐεσ. ἃ υΧΧ 
ἱπίξ. ς. 8. ἐμελέτων δὰ νογβυχα 86- Κ 
αυδπίομι τεξεσί, μος ταοᾶο: τὰ ἔτη 
ἡμῶν ὡς ἀράχγη. ᾿Ἐμελέτων, αἱ ἡμέραι 
φῶν ἐτῶν ἡμῶν, ἐν αὑτοῖς ἱβδομήκοντα ᾿ 
ἔτη. οἴ γογρδ 1ζὰ νογς : ““ππὶ ποείτγὲ 
ἃὰ ἐπείαν ἀγάπες. Μεάιίαγὶ «οἶσο, 
φιυοά αἰξέπεί αὐ ἀϊδ5 ἀπποτγιηι ποείτο- 
γεπι, ἐπ ἐδ δερίμαρίπία απηὶ. δια εχ 
Τγ68 86 6[18 ἰοοῦ ἐμολέτων ΓΟΡΟΠΘΩ- 
ἄτωπ εσίϊ χαὶ μελότη 60 βΒ6η81.,. αυ0 
Τιαϊποτυθ νοοσοὶ Ηθῦτ. ἱπίεγργοῖδ ἃ 
8 6βῖ. --- ΡΟ. εγτο. Ῥχονυ. ΧΙΧ, 

47. μελετήσει! ῥήσεις χακάς. Ἐχ Ἴ τοΙα- 
ΤΩΪΣ βοηΐθπδ ἰοροσυης τ» οὐ). 

Ϊοδο 81} "ἢ δὰ δυρϑςαυπί. δια ποῖ 

ορυβ εὐὶξ δὰ ναγϊείϊδίεπι Ἰθοιοηΐβ Ἡ: 
}. οοπῆιρεζα, αὐἱᾶ ΣἼ γχῷ δὰ τρθηΐθιῃ 

Οὐδηβίδίιμ σοοῖα ῬῈΣ μελετᾷν τοῦ ὰϊ 
Ροΐεβί. Αςοεάϊς, αυοᾶ ΑΥΔΌ. ἱπποῦὰ 

ἐπερ οατγὶ, ἐνερ ἐοίδιπι Ὧδε εἰ ᾿άγεγε 
ποίεΐ, εἰ ἰητοσά τ 46 οδέξοίω- 

ἔδοπ ἰῃ Ψ. Τ. δοεϊριίθπάπτα κἴζ, πε 
οτομἷδ ἃ ΠΟΙΟΠΘ τηϑεδἑαξἑοπὶὲδ ταϊητηο - 
βυηϊ Δ᾽ ἴθ Π8. --- : ΤΠ), ῬΉΝ. 

εἰ ΗΙΡΗ. ὁ γ). Ῥβαῖῃ. ΟΧΥῚΠ. 

141. ΟΧΤΙΙ. δ. -- αγῷ τ γον» 
Καὶ εἰ ΡΒ. Ρβαΐμι. ΟΧΥ̓ ΤΠ]. 16. 
47. 70. τὸν νόμον σου ἐμελέτησα, ἴῃ Ἰερχα 
[8 πιεάξίαίες φιηι. 10. ν. 116. 

᾿ ΜΕΔΕΤΗ, οιγα, πιειαίϊο. ΓΤ, 

ἰάοιι. 7.9». ΧΧΧΥΙΠΪ. 2. - "ΠΣ, " 

βοπεμάο. ϑυτοτα. Τμεοά, ἴεβ. ΓΙΧ,. 
11. Ψψιάς συρτὰ 8. ν. μελεγάα. -- 
ΓΆΔ: Ρᾳ. ΧΙΝΙΠΙ. 5. τ ἢ δὰ 

ῬΡρᾳ,. ΧΧΧΥΤΙ͂. 4. -- Ἂν Ῥεαΐπι. 

ΧΥΨΉΗΙ. 15. ΤΆγαι. 1Π|. 61. -- νῦν 



ἹΜελεσητιπὸς. 

4 ϑὐρίο. Σοῦ, ΧΧΥΆΧΤΙΝ 16, Αἱ Ἰθνοεν 
ρυίτδε, δὰβ ἰδραειιυά Ἰγλ2ΠῈ. --- 
χτῦν ἰκοβο. Οομοὶ. ΧΠ. 13. πϑὶ 
Ρἱετίαυρ σερεπείορρα ἱπξοσρσοῖδα ). 

δε ἐμὰ στὴν ἘῈ Δ αδο 8Χ- 
νλλολις, Ατδῃ. ἐ αυμνε, 

ἀρμξ, αὐδάϊοιν ἢ ἕξ τεὶ- --α ΠΡ. 

Ῥεο. ΟΧΥΤΕ. 917. 90. «-- νην 

ων. οδίοείαίΐοπες. Ῥεαῖπι. ΟΧΥΤΙ]. 
4. 7. 04. 142. 178. ἴπ ομηΐ- 

, ὃ Ὀυ5 δ18 1οηοῖβ βϑηδιῶλ βθοσυσ, 
Ὠδῖὴ ὧδ τέριιδ, αυΐθυρ ἀεἰεσίαταιν, 
βερίυ5 οορίίαχε δβοϊθπιμβ. ϑυϊάα: 
μελέτη, ἄσχησις, ἐπιμόλωιαι. 

ΜΕΔΕΤΗΤΙΚΟΣΣ, νιοεάέίαπε, οἴΑτα 
δεοπεδεπάμα. χη » υαἴ, ἸΤὨοοά. 

Ἑπξφοῖ. 1]. 1.6. φαριστερο μρλισσι: 
καὶ, οοέμιιδα. κενεδημ ἦα. ῬΡᾺ ψὲν) 
Ἰερὶς "Ἴ 217: Οοπέ Βοαδιετιὶ ἘΠοτοςΣ. 

Ἐ. 1Π. νυ. δ40. οὔ, οδεπελθ! εξ. 
« ιάδ δυρτα 8. νυ. μελετάω, εἰ μελέτη. 
Ομκίογωχι Ἐπ. }, 1. ὑγο μολεεητικαὶ 
ορᾷ, ΑΙοχ, υἱίοαε ἤαρρὶ μελητητ» 

ΑΙά, φᾷὰς νἱέοθα μελλετικαὶ, 
ΟοπιρΙαἱεπεῖς δυΐει) μελετητή. 

ΦΜΈΕΛΕΤΗΤΟΙΣ. Υ͵ά6 8. ν. με. 
λενηψιχός. 

ΜΕΛΕ, ποοὶ. Ὁ ἑδοῖῃ, [λα 

ΧΧΧΉ. 13. ϑήλασαν μέλι ἔκ σή 

ΕΣ Τ. ΧΙἧ]. ἐξρν .ο6. 
ψυᾷ. ΧΙΝ. 8. εἰ Δ)}ὶ ὶ 

εἶτηα. ---- Ὑυ, λιμιοτν. ϑγτατη, Μασ, 

ΣΙ͂, 8. ἐκ μέλμτος : α1δ6 νετρα ϑοβιδσ- 

81. υδὶ ἐπ Ηεῖτ. εχδίδε 1}. 
Οσιῖὲν ἰατηθη δὰ ἢ. 1. Κοβοιη 1 οεὶ 
ϑεδβοῖία. -- γ5, ,ἄσμε. Βέον. Ὗ. 8. 

ε μέλ; γὰρ ἀσοστάζε; ἀσὸ χειλίων γυναι. 
πο λα ρα α ὧν ύη παρ 
τὶ του οτῖο τοογείσὶοἰς. Δα υχοδιὰ 
δεγπιόνεηι ὀίσπάμηι, σπρθενε σιεζλἐρ 
ΠΟΒΛΪΏΘ κρίμα, α Ὁ πδδμὰ βοΐϑηί. γιάς Βο- 

Ῥ.Ὶ]. ΜΒ. ΤΡ. ς 

48) . Μέλλα, 

ΞΡ Αὐῶκ ὥγνον δα ΙΝ. 

Ἠ.ΠΠὺνυ τ ΠῚ 
Ῥατίεν ἀϊείτίδιιο. ΤΠ ΓῸ ΡΙΗ. ἀέοξαο. 

Ζδνῖς. 1. 6. τὸ ἑλρχρότωμα μελιοῦσπ, 
Ἠοϊοσδυδίθτ περεδγαίμη οοποξάξῃί. 

τι ΜΆ. Ἰπρρυκαει ήφα κεκὼς ]6- 
Εἶτα για εἰ Χπὰᾶ, 
ΙΧ, 0. 1 δι. ΧΙ. 7.18 

ΧΥΤΙ]. 483. τὰ 
ΜΕΔΙΚΗ͂ΡΙΟΝ, ἴσαι. γε 

ἰάσῃ, Αι. Ἐχοᾷ, ΧΥῚ, 31. ἐν ἐλαίῳ 
μα μκηρίου, Ὦϊ γἱὰ. Μοπεῖ. τὰ μη 
ΔΙ ΟΣ, ἀαμέϊδια ΒΟΣΊραΙς566 ἐγ με Ἄγτω 

Ἰλδιδ οαὲ Αφᾳιυβα οοάϊρε, ἱπ ᾳο Ἰοῦ 
γοοὶ 0.1 ἡποίππι διεὶς. Μὲ δυρεε ὦ 

δὰ νόῦϑα ἔλαιον, εἴ ἐγχρῖς. 
ΜΕΛΙΣΣΑ, ᾿αρῖ ΤΊ) ἴἴοσ. 

ει. 1. 44. Ρε. ΟΧΥῚ 12. Ιῳ 
ὙΙΙ. 18. - ΤΕΣ ὩΩΠΙ ὈΣΘΡΕ. 

Ῥεδοναῖ. ἴπο. Θφ. ΧΥΧΥ͂. 8. 
ΜΕΕΔΙΣΣΑῬΕΟΝ, αρίαγέκπε. ΓΤ; 

5, ἀρίβ. Τυᾷ, ΣΙΝ. 8. -- νγγ» πε, 
1 8ατα. ΧΙΥ. 96. -τοτγγ5, τψένα, ἷε, 
νι: 1 ὅδαι. ΧΙ. 36. 

ΜΕΛΛΕΏ, ἑανάο. ΠΌΠΌΠΠ 

Ἡμδῳ. ἰάεωα. ἀμ. θεν ΣΙΧ. 16. 
ἐμόλλησει, εἰ Ἡδῆ. Ἡ. 8. Ηρ" κὰ 

ἢ Ἠξαγςι. μαλλήκρας, ὑπερδέμενος, 
δῶας. ἴα μολλησμὸς, ἀρ ὀμσι: 
μιοτα, ἑαγρήμῳ. Ὑιὰρ 4 ας νοῦὲ 
Βετρίασυμα Νφι. ξὰ ΑἸείρδς. Ἐρ. ». 

ἣΝ ΜΈΛΛΩ, βιώμγαα ξωσι, ἑατάο, 
ἰαὰν. ομποίογ, πότον. ἸΠγπν παυλδείπιο. 

δον. ΧΙΣ, 98. .-- ΠΝ» πουὶῳ»- 

ππρίηρ. ὅγτσμι. Ῥδ. ΧΧΧΥ͂Ι. 37. μὲλ- 
λοντια. --- ΠΟΣΏἢΓ: ΒΔ. σανοίοτ. 



“Ὁ μἴλλει γίνισϑιι. 
) 4 βαρ αν με δαωκαν λό 88. μλλῳ, μῦν. 

δῖ. Ατήείορι. Ῥ]αϊ, γ. 368. ὡς ὁ κα»- 

Ῥαπβοχθῖσιτ δὲ 
Ασίφιορδ, }. ε. εἰ οἰ δΙ. Νοῖ. «ὰ 
Σθαῃ, Ἐψ. ν. 104. -οῦρῦ, αὐ οι. 

Ζετετα. ΧΧΙΧ. 16. Αφεορετισαε εἶπα 
πΡε, δι. ἐλ: ααεδαθν, αἱ 

αἷξ ροαὶ. -- νῷ ἀροσε, οἱ 

ὃ λομροὶ δα, Ῥσόζοῃ. ἰῃ ΝΙφερὲι, 
κὰ εμι. ΧΧΥΤΙ. δ. Ἔ μόλλοιτα 
καὶ τὰ ἴσχατα, τὶ ἄνερ τεταίρωοϑ 
ουαἰπειτιαῖ. -- ΡΠ» αὐδρνδν 

ὅγιιπι. εἰ ΤᾺΣ 20», ΗΙ, 8. κ 
ἐμ. γεῖρε Ῥαγαΐμι, ρῥγωρατγαίμπι 
ἐξέ -- φιῖ αἱὲ 4μΗ}. ---.- 
ὍὮ» ΥΟΧ τὰ μὰς πο. ὕεῃ. 

ΧΙ. 45. υἱοὶ νἱά. Ἡδοχαρὶα δὲ 81- 
τοοηὶς ἴδχ, Ἡοῦσ. Ρ. 1385. ϑδρ. 

ς ΧΙΧ, 4. τὰ μέλλριτα, πιώκτα. : 
ΘΟ ναχσίπτς Ο(οιαπιοπί. τς, ΟΥ, 
Ι, ». 888. 9 Μδος. Π. 16. μέλλοντες 
ἄγειν τὸν καϑαριαμόν. Ὑαὶσ. σοίετί 
Ῥιεγὶ γίάε εἰ 3 Μίδος. 1. 
18. 111. 18. Ἰηπίοτάυνι μέλλειν 1π- 
αἀἴραὲ υοὐριξαίενι εἰ οοπεϊδέιηε, οἱ επὲ 
φεῖδε, ἐπ ἐὺ εεϑε, εἰ. βαρ. ἌΕΥ. 1. 
ἱπψοοαὶ πἰοῖτν ὁ μέλλων διοδεύοιν κύ» 
ματα, αὶ ἐπ ἐ0 οαεὲ, ὩΣ αἰζηα 4065» 

ἀ ταῖ. ϑερ. ΧΥΠ11. 14. Αἰΐος ἔποο, 
κ᾿ ὧν ἤμελλε τὸ ἄρδλαρεεν νίμου φῦς τῷ 
ὧν δίδοσϑυ, μὲν ἡποθ ἀἰξογεύεγαξ 

ἬρμδΣ βδὶ μθουτίσοαιη δριωοϊπηίρυδ 
δὐπονόλοι 

Α ΜΕΛΔΕΙ͂ ΓΙΝΕΣΘΑΙ, 
Γ οΝ πὸ: ΠΥ Ρα. Ῥαῖι, 

ἕκατη. σπρίοάϊία, ᾿ν᾿ 6. τεσοπἶξα. πη 
ΣΧΊΥΊΤΙ͂Ι. 6. 

ΜΈΛΛΟΝ" ἘΈΕΊΘΕΣ φμοᾷ ζιέμε 
ε τῆσδε εεί. Γ σχν ὕαοῖο. ὅγτατα, Οοβεὶ, 
Ι. 9. -- γιΩο 410ὶ ἐκλύω. 

ὍΜΈΔΟΚΟΠΕΙΑ, τπεηιδγογμης οοἢ.» 
οἰδύρ. ΓῪ» ἐπέογεῖο. Ξββγτῶνω. 566. 

Ἑά, ϑοουπάδιι Νδδυτ, [1{1{.1. ΟΣ 

ΔτὴΡ. τὶ μ ἰηως 4}15. βυρῃῃρ 

431 Μίλι.. 

ἐπούγατᾳ ρῆμα. Αφϑὶα εἶν ἥκω 
δ᾿ χὰ 
ΜΕ ΛΟΝ. ΒεϊῚ 

ἣν ἀϊυεγϑαγέμρι. ᾧ 

νΊάε δὰ ἃ, 1, 1,. δ, 
ἈΠΕΛΟΣ, πεεριδγιῶν, ἴα : μὴ 

ΕΝ, οαπέμ, ὁἀπίπεησ: ἐπλλ μπῶ 

ἔαλα ΤΑ Τα ἡ κα είν δ ελνοὸβ 
ἢ. Ῥβώξεεω, φῦτα αἰΐδεον Ἰαβμῖδϑε : μὸν 
ΝΣ [προεῖπα γοτεϊξ, [π|εἰϊοκὶς δ.» 
ὑδχαι μεν τὰ μέλη εἰπρείας ματέεσ οαφ, 
ἐπονμηῃ --- ΤῊ» ἐποίεο. ϑγτοτα. 

Ἑσει. ἘΡ. ῃ. Ἐδεὶς ἫΝ, ϑέκϑιεν. 

νὰν ἐπ μασε τα Τὰ πεοάξἐαέϊο, εἴδεα 

πρ ας δὶ μόλο ἜΤΙ ἷ Ἢ ς ΘΩΡΉΣΕΝ Ὧ0» 
“ον "ποάὐίαξϊο, ἰΐδτῃ : Οα7- 

“πῷ ὅφσιε πιεμαίμηε ρ. 
βγπακα. Ῥιλίης ΓΧ. 17. (ον. 
[δηδέιτα δα Ῥχονθσθῖς Ρ- 332. -- 
κῺΝ ἴαπισπξωηι, φιεν θιοηία. ϑγτονα. 

Απιοα '. 16. Ηΐο αιοαμπο μέλας 
"πεϊοάδαιε δοὺ σατο. ἐμαηδφγα τοδὶ, 
ΤᾺ ϑρᾶνν μοδσιιογυπέ, ἐξα νος ἡ 
ῬΟΣ ρίσηρενα ᾿πϑῃ δ Ή}}.. --- ΚἜ 

πιρπέιμς. ΜΙΟΣ. 11. 4. ἐν μάλομ ἐμα 
ριθβ δωρυΐαίε: εχ (ετιψαϊίρῃς τεῦ 
ΓΝ) 80 ΓΝ» δε, πὶ ἀεποίεϊ υς- 

γε οἱ ρεζξοοίνιν. - πῦχυγεείμει. 
Ἐχοὰ, ΧΧΙ͂Χ. 17. ἔν. 1. 6. 16. 

ΨΗΙ, 19. Αὐὰρ Τμά, ΧΕΧ. 49. ἰὰ 

γοχ Ἡροῦς. 
. ΧΙ͂Χ. 428, 

ϑρῦ. ΤΣ, 48. Βουραχρεγαη ἡρβήσημει 

νον 5 ψν ἐμ 1 Ατηλήαν, ντμιβέξ, 
ἘΔ οοἰϊέψατε, οοπείγίπρενε πιοὶκξ, 

φίίατῃ ὕόνπιρτς, δ ἂθ φυῦβογα ἀπι- 
᾿μα5ο δῇμίηρίμε. --- ΠΡ. δόσιν. 
ϑγτατα. 1 Ἀερ. ΧΠῚ. 10. τὸ σμωχρότα» 

τὸν μου μίλορ. Βὶς γ10}» ἀξ νυϊρο 
φαρ]ἰοδζαν, 0: ], τὐρρειἑὰρ ἘΣ 

ΨΙΩ͂Ν, 6 
τ ὙΝ μρε “πΐ 



Μίλος εἴρω. 4839 κπιὐν ὑσο τ Μὲ», 

« πα, ἐδε ἐλῥεῖε, ἀϊοοτο βοϊοιαυς. Ἐοτ- 
(8488 ἰδηιθη μοδὲ ἡ ῸΡ 6110 ε]9 5Όα» 

τιεπάδ οδῖ, αυδηη Θχρυ ποσὰ νοϊυΐῥ 
ΒΥ αταδοθι. --- ρ, πὲς. Ἰποοτίυ 

ΦΉΘρΡ. ΧΙΧ. 238. δῖ δυΐξτα νεὶ τέλος, 
γεὶ μέρος Ιεσοπάπτα οσῖς. ϑιν. ΧΧΧΊΙ. 
γ. μέλος μουσικῶν, οσαπέμξ ταυβὶ ΟΥΌΙΙ. 
Ψ|ᾶς εἰ διν. ΧΙ, 48. ΧΙΙ͂Ν. 6. 
ΧΙΝΊΙΣΙ. 10. Ηεσγοῖ. μέλος, μέλημα, 

ἣ μέρος τοῦ σώματος, ἢ ἦχος ἡδὺς, ᾧσ- 
ὃ μα, ῥυϑμὸς, ἀλαλαγωός. (οπί. 5υ,- 

οοὐΈ ΓΠ65. Τ. [1]. ἡ. 8386. 
ΜΕ ΔΟΣ ΕἸΡΩ, οαγηιοπ αἶοο. 

Γλῖτ γιατ. 86... οο. Ῥαδσίβ. δὸ 

ΝοΣῖρ. Ζ26γε. ΧΙΨΚῚ1Π1. 51. Ηδ- 
Ὀετα ΣΤ Ργρίεν ηιοάἑαπάξ Θὔδτα 

ἀὲ Ὠοϊζοηοθαι, δὸ ἦα οαγηιῖπε 
ΠΟΥ, 88:18 Ὠοΐυχῃ 68. ---- γ1ἃ06 

υοσῃ 8. Υ. σευγϑικός. 
ΜΕΛΩΔΕΏΩ, »ιοάδμίογ, οὐποῖπο. 

,Φ 1 Ἢ ΡΙεὶ, οαπο, ρϑαϊίο, πιοαζογ. 

ρα: ῬοΟΤΧΧ, 29. μελῳδήσω, πιο- 
ἀμίαδον. ϑγτητα. Ῥ8. ΧΥ΄ 4. μελῳ- 
δοῦντες, πιοἀμίαπέεε. ἩΕγΟΝ. μελῳ- 
δοῦσι, μετ᾿ ὠδῆς ὑμνοῦσιν. 

- ΜΕΛΩ'ΔΗ͂ΜΑ, σαπέϊομηι, σαγη 
ἽΝ δια “πεαὐείαίδο, Ἰίζοα - ΟαΥ ΕΝ 

δεμε "ππειέσέιηι Βθὰ ἐγερηρλαῖε. ἴπιο. 
Ῥε.ΓἸΧ, 17. --- ΘΙ. Ῥεαίητιε. 

Ααυ, 5. ἸΥ. 1. 
ἀ ΜΕΈΔΩΔΙΑ, »ιοάδευϊαίο, σαγπιθη. 
ΓΤ  Ὡ». οαπέο. Αι. 66. ΧΧΙ͂Ρ. 

16. μελῳδίας. Ἰάοται 720». ΧΧΧΥ. 
10..4 δος. ΧΥ͂. 21. 

ΜΕΛΩΔΟΙΣ, τπμδίομσ, οαπίον. 
. 232} ΡὶυΣ. πιοσωζαίογεν. ϑγτητοβοῆ, 

Ῥε, Τ,ΧΥΤῚ. 96. μελῳδοχ. Αἀάᾶο 
4 Μδος. Χ. 921. 
ΜΕ ΜΦΟΜΑΙ, ἀαἀσοιδο, οοπάξνμηο, 

ψεργελεηίο, ΟὈΜΦΜΕΤΟΤ. δ. ΓῚΣ» 

ὧο ἐμεμΐρεηι. ἘΠΘΌτοαβ βεου τὴ 
ε ΟἸγιερίοάοσυχα «000. 1. 992. «Ρὲ ἂς 
10} 3118 80. ἰπἰχυΐδ α6Γ6}18 δοοίρίον» 
ἄυχα ε8[. ΟἸγταρίοάογαϑ, ααθτα ἰδὰ- 
ἄδι 1,.ἕ Βοβ: σαφέστερον ὁ ̓ Ἑβραῖὸς, οὐκ 
ἐωέμψατο, φησὶ, τῷ ϑεῷ. 81-. ΧΙ. 7. 
«ρὶν ἐξιτάσῃς, μὴ μέμφου, ααϊεαθδτα 
ἘΣΡΙογαγεσίβ, μ6 οὐοπεπιμεδ. ἘΞΘΒΥ ΟΝ. 

᾿αἰκᾶπωι, ἐξουδενεῖ; καταγι- μέμφεται, ᾽ 
γώσχει. δ». ΧΕ]. 10. “Ἐτρ)ὶ ἀσεβεῖ 
μέμνψεναι τέχνα, ὅτι δι αὑτὸν δνειδισ ή- 
δόντα, 46 ῬΔ[ΓΘ ἱπρῖο οὐνημεγεμμν 
ΠΡΟΣ, χαρά Ῥτορίδς Π]ὰπ ὀρρτο- 
Ὀγῖο αἰεί. Οοπέ χυα εχ Ηοτγοάοίο 
ποῖαῖ Βαρβμοὶῖιθ δὰ δος. 11]. 8. 
Ρ. 35. 2 Μδος. 1]. 7. μεμψάμενος 
αὐτοῖς εἶσεν, υἱερεταπδ 1105 ἀϊςεθαΐ. 

ἜΡΓ. 1. 6. μεμφόμενος αὑτοῖς λέγω, 
γεργελεμαδηδ 1108 ἀϊοϊῖ. 

ΜΕ ΜΨΥΙΣ, ασοιδαξίο, γοργελεη.- 
“0, φμεγεία. "γῷ, τεοίἐνάο. “08. 

ΧΧΧΠΙ. 28. ἀναγγελεῖ ἀνδρώπῳ τὴν 
ἑαυτοῦ μέμψιν. ἸΤΑΌετα γογίοσγυμῃίι. 
γιάε δὰ 1. δίδίυνι. --- ΓΤ ΝΌ, 

ἐνεἠανόνο ϑγτατῃ. Οὐμεὶ. ΨΙ]. 1. 
ὈΘΡΙΟΔΙῚ ἔοτγίδβθε δἰαυΐβ μοββοῖ, 
ΘΠ ἴῃ 800 οοαϊςα ᾿πνΘΠΣ886 ζ.3}3» 

ἡπαομῖα, δαῖ συτα ἃ Οἴοθο ἢ ΝῸ- 

γιὰ. ϑιπιοιῖβ [οχ. Ηδθοσ. ρ. 898. 
σρα οἴίδιη αἰχμα ἃς. πίλὲξ ἴῃ δ. 
Ἰηϊεσάυμη ποίδί ἐά, φωοὰ οατρὶ εἰ 
υἱωρεγατὶ υεἱ ροίεςί, ὑεῖ ποπ᾿ 
Νιάθ [εχ Ν. Τ᾿ 8. τὶς, εἰ οὐδείς. 
Ουϊςαυϊά 58:ῖ, μέμψις Ἐ. ]. ποίαϊ οὖ- 
.7εοίμηι οἐ οαιδαηι ΤΈΡΤε ἐ 

ΠΣ αὐγκρέῖο. 70. ΧΧΧΙΠ. 
10. «μέμψιν, ἀοομξαίίοπεε, γεργελεη- 
δίοπεε. (Βδὶ]ά. εἰ υἱρ. φκενείαε. ὃο., 
αὐ Ὦδηε ορθοσνανὶε δὰ ἢ.]. δ δῖπίυκ, 
ΓΊΝΣΠ Ἀ.}. ποῖαξ ργαίεχζέεις, οὗ 

φμοξ χμὶς αἰ αὖ αἰίετο τεσεάϊξ, αεξ αἷ- 
ἕεγεσε α 56 αγοεί. (οπἔεττί χυοαὰς 

Ῥοεβεῖ Ασα}. ( ς -4., ει υ, οεγίαυὶέ 

οἷος αἴδαιο, δ6ξε σμροεικ, 869. σο- 
Ἰΐατα ρ. 8489. εὲ 9476. 56}. ϑοβτωί- 
αἴ Ρδτ ΓῚΝΉΣΣ Ῥεοσαία ἔευία ἵπι- 

ἘΘΠΠΙρσιῖ, αυε ἱπιογρεοιιείο αυοαῦς 
ἱΠυδίζαῖ νοχεϊομοα υΧΧ [πίοτρρ. 

-- ΓΊΝΨΙΗ Ρἱαν. ὅϑαροτεε. 20}. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 7. ϑδδρ. ΧΠΠ. 6. ἐκὶ τού- 
τοις ἐστὶ μάμνψις ὀλγη, ἀὲ πεῖπμδ γέργέ- 
λεπάεπαϊ 5. σμίραδεϊεε σμπί. 

ΜΕΝ, ρατιίου]δ ἀἰϑοτεῦνα, σεέ- 
τἄενι. Ἰρίτανς ϑὅα0. ΧΥΠ.1. ΧΙΧ. 

. 

ὃυ 

Ἐν 

Γ 

φο., 



ΜΜόντοιγε. 

α δ. -ὄς- βὲν --- δὲ ἐνᾶδέσαοις 

ἀσόδοων. ϑαρ. ΧΥ͂ΤΠΠ. 16. 17. 
ΜΠ ΤΈΟΙΤΕ, οὐγίε, ργοζεοίο. ἽΝ: 

Ῥβ. ἀῤυεδγεο 9. μίντονγε ἐν εἰχόγι 
διωπορεύετω, ἂν Ὅς, δρίο ἴῊ 1108.» 
ἐξὸν διηρυϊδὶ ἤν Ογσῖηι 

. Βγετω. μέντο γὶ, σλήν, ῬὨανοχὶ- 
ὨὼΒ: μέντοι γε, αλὴν, διὰ τοῦτο, ἢ ὅμως, 
ὃ ἕγεχεν τούτον. 

ΜΕΊΩ, ππῶνρο, ρεγεϊξίφ, ᾿αδίέβο, 
ὃ ἐχϑρεοίο, ἰάθτα: βουνὸ ἂκ υἱξα, 
διρεγαίεα διρα, υἷυο. ΡΜ ΕΠΡΒ. 

,» ΠΕΏΡΕ αεες. (ΟΒεῖ. ΥἹ]. 
16. ᾿ἐσεὶν ἀσιβὴς μόνων ὧν χαικίῳ αὑτοῦ, 
᾿ἰπΑῸ8 αὐὲ »ΩΉΝΘΗΣ, Ἦ. 6. δωρεγαίεε, 
υἱῦομς, ἴῃ τι Δ 1116 5.8. [18 ται βοι 
Βιειαδ, 4τὶ ῥγονοσδῖ δά 70}. ΧΧΙ, 
32. 1 Οοτ. ΧΡ. 6. δεν. ΥἹΙ, 94. 
1 «Χ0Ἀ. 11. 17. βορβοϑοὶ, Τσδοθέη, ν. 
178. (εἶ μα χρὴ μένειν, 41 τὶς ΔΗΡΕΥ ξί}» 

ς ἔεπι 6586 ναὶ τη υἱέα ἈΕΡΤΠΟΉΘΤΕ Οροτ- 
ἐεί. Βοδοὶ. [01 μένειν ἀντὶ τοῦ δὴν δά- 
ΠΡ ΠΣ 6698 ἀοοοί.), οδἔ ουἱ νι ἀδέυγ 
8. ᾿Ν }6]] 
ΟΟἈ 6]. 1. 1. μένιϑ ὨΘΠ δηλ υἱσόγέ 
αυδπὶ ἀδε υἱύεγε, πιμΐζο υἱθενε ἐεπι- 
Ῥογε ποιμῖ, ἀμὰθ 4111 μᾳχρόβιος Ἔχ βμᾷ- 
Ρβεηξ, Οὐγθ ῬῈΥ μογϑευεγαγο χοα- 
εχ ποϊϊομῳ. ---- δ ΠῚ Ηρ. αὶ 

ὃ, Ῥγισείοῖον. 4: ϑατα. ΧΥΤΙ]. 14. 

4 -ἰΐπ ΗἰρΒ. ἃ ,»}» Ρέγποοίο. 7πἀ. 

ΧΙΣ. 9. ---- ὌΛΡ, αοἶδο. ϑγγασάβοῖ, 
Ἦωα. ΥἹΙ]Π. 10. ϑεϊδεαίς 55} εἰ 
χν δεουβιάσπι Γοχίοα αυοαα εἰρτί- 
βοδιίοποπα οαπναπαπέ. --- “ῬΙΠ, οοη- 

ὕιο. ἴοι. ΧΙ. 6. βες. οοἵ. Οἰἶδ. μενεῖ 
εἷς ὥρας. Ορᾳοτίατε αἰέφιφηι Ὦ.1]. το- 
ἰδ α ραᾳγίδιι αἰλοιγειδ 666ε. ϑυιβρῖίοοῦ 
δαΐεσα, ἰοοο μενεῖ βοσὶ βεπάαπῃ μοί 
6896 μενόντων, απο δυπἄσθτη ΒΘΏδΙΠ 

- πρπῚ ΠΡ» Καὶ εἰ 

ἘΡΝ. 4 Βερ. ΨἼ1. 9. μένομεν ἕως φω- 
τὸς τοῦ σρωΐ, ἐαδρεσίαπιμς ἀϑηια δὰ 
Ἰποστα ταδτ. [65. 111. 17. μενῶ τὸν 
ϑεὸν, ἐφρεοέαδο Ὦκδατα. Ἐν. ΧΧΧ. 18. 
-Ξ ἋΣ δὰ ἔτεο. 1 ϑδιωη. ΧΧ. 1]. -- 

δι, Φοάεο. ὅφῃ, ΧΧΙ͂Υ, 55. Ῥβαϊῃι. 

γον, 11. 

4358. 

“γι εὐ ΥΧ, γ7. ΟἹ. 18. -α ἽΠ5 ῬΙΆ. ἐἔνηβο, 

ἐφεοηάυχῃ 6586 ἐν βίῳ. ϑεὰ . 

Μεριδαρχίω. 

790. ΧΧΧΥ͂Ί. 9. Ηλρεῖ νοχ Πορν. 
εἰφηϊβοιείοποιι ἐσερεοίαμαϊ ἴῃ]. ϑγτ. 
οἰ Οαϊὰά. ΨΜιάδ ἰηΐγτα 5. νυ. ὑπομένω. ῥ 
ἘΞ 12) ΝΙΡἢ. 8 3 έγητωπε οεί. 

ΣΤΥ. 9. Εχοᾷ. ΓΧ. 99. ζωνῖς ΧΙ. 
ὅ, εἰ ΑἸΧΌΙ. ἀγτθο ΓῚΡ’ Θχερεοΐο. 6κ. 

Ψ. 4. 4.7. Τμοοὰ. ΜΈΟΝ. Υ. 7. .-- 

20». ΧΥ. 39.--Ἰο ἢ ΝΡ Οιδ]Ἱά. 

σίαδιμε. απ. ΙΥ̓. 48. ὟΊ. 46. --- 
ΜῊ βό0ο. [ε5. ΧΙΥ͂. 20. δβεβϑύτω 

ΘΧΡΓΕΟΒΒΟΣΌΗΪ. ---- γὴν: πιο. Ψ0}. 

ΧΧΙ. 11. Ν. 1. 85. ΧΙΨΡ. 1ὅ. 
δες. οοἄ. ΟἸμλν. μὲ μάγων Ὡοῖδὲ δαζ- 
υδνι, ἐπίορτιρη 6426. 

ΟΥ̓ ΜΕΊΩ, φοι πιρβεθ. ἍΥΘΡῚ 

ΠιρΡ᾿. ἃ "ἢ, ἡτέμοη ζαοῖο. Ναχε. 

ΧΧΧ. 9. ' 
ΜΈΕΡΙΒΩΘ. Υγ 46 ΒΑΡΙΜΩΘ. 

ΜΕΡΙΔΑΊΡΧΗΣ, ρματέοερε ργὶποῖ- 
»αΐιξ, δοοί!Σ εἰ αὐγκίον ἐπιρεγῆ. 1 
Μαος. Χ. θδὅ, ᾿ὐαῤῴρς καὶ μεριδάρ- 
χῆν. ἯἮας ΒιοἰυΒ. δεὰ Οτοῖμπι 
δὰ Ἀ. 1. ορβοσνανιί, μεριδάρχην 6886 
π0Ή 5 γορία μγαροδίίηε, εἴ δοπο- 
τ ΠῚ ἐππι : ἸΔΤᾺ μερίδας 6888 
νομῖα, νοσετα μεριδάρχης δυΐοτη .0- 
βϑρδπτα ἀθοάπα Αἰἱδὲ ἀβογραϑθα μας 
δοπδα. Ἐτοί(βοδηοίθογιιβ δυΐοτῃ τη0- 
πυΐξ, μεριδάρχης Ἰορὶ Ὀἷ8 ἴῃ ΨΦοΒορἢο, 
86. Α. ͵. ΧΗ]. Ἐς. δ. Ρ. 610. 611. ο. 
Ἠκνεσγο. (αΌΣ νἱᾶδ ποίλ8), 101 νε τὸ 
εὲρτυίβοιλσο ργαϊεοίων τερίοπὶ. ΨιὰΘ 
ΒΌΌΤα 8. ἀτοστέλλω. Βαῆυο]]115 γοΣ- 
Εἰ: ἐγίδεπμοι πιδίδερη. 
ΜΕΡΙΔΑΡΧΙΑ, ραγέϊο ργὶποὶραΐε, 
ογάϊηκηι κοεϊἰατίμηε ργαίμγα, μγαξδο- 
ἐκγα. 8 Ἐπάν. 111. 81. χατεὰ εσὰς «α- 
φριὰς αὑτῶν, καὶ τὰς μεριδαρχίας τῶν α- 

σύρων, ἸΌΧΙΑ ΆΚΑΣ 145 ̓ρθοχυῶα, οἱ μαᾶγ- 
ἐἐἑἑοπός Ῥαΐτυσα : ΟἿΣ ἴῃ τοχία Ηοἷν. 
Ἐβάσ. ΨἼΠ. 1. εβὶ ὉΠ, γέρεπ- 

Ζέγα, ἱ. 6. γδοσπδο γαοιίδα. 8 Ἐπᾷν. 1. 
11. υδὶ 23 Ῥαταὶ. ΧΧ ΧΨ. 12. ἸερίίαΣ 
ΤΑΊ) 9.0.), ἀἰϊοϊοίονος, Ἀ. 6. οἷαδδες, 

ἘΔ 6 

200. ΧΥ͂. 423. --- ἼΌ)» Ζίο. Οεφμθβ.. 

ἂν 



Μερίξο. 

3 βγοη. ΧΧΧΥ, 5, Ἰάδηιν Ἰορίίαν. 
δυϊάεθ8: μεριδαρχίας, μεριτίας, κατα- 
ἀικαζχίαε: 1μ6χ. Ογτῖ] ΜΆ. Βγοῖη. 
μεριδαρχίας, μερικῆς ἀρχῆς. οβερἘ. Α: 1. ΧΥ. ν. 760. υἱξ, ὑὲ 
 ΜΕΡΙΖΩ, ἀἱοίάο, ἀϊοινίδειο, »ατ- 

ΠΟΥ, εἴ μερίζομαι ἷπ ταρᾶ. αἰγέρὶο. 
"258 ἐεγηέπως. 08. ΧΙΠΠ. 47. 
μεριαῖ, δες. ΑἸεχ. εἰ Α]ά. υδί μερίϑεν 

ὃ εϑξ..1. α. ὁρίζειν, ᾿, 6. ἐεγπεῖπος ρΟπΕΤ 6 
ας οοπεδέμμεγε. .--- Ὁ, ημαβο. . 

}6γ.1.1. 84. χατέφαγέ με, ἐμερίσατό 
μ4, ΘΟΠΒΌΓΤΩΒΙ χης, ἀἐγέρι ἑ τη. δὶς 
εἴ ίοηγβ. Ἠαϊῖο. 110. 11. ρμασ. 
1δ48. εἀ. Βεἰδκκ.. τοῖς στρατιώταις ἐφῆχε 
μερίσασγαι τὰς ὠφελείας, ταῦ πεῖρα 
Ῥδγτηῖοῖς αἰγίρογο ἔβουϊαῖοβ. Οοπῇ, 
Ψονβε! ΡΈΣ]οὶ. 8. ς. 8. ῥ. 78. 864. 
- ΤΩΣ ΕἸΡΒ. ἃ 71}» λατγεάν- 

ε ἐανε γαοῖο. Ῥτον. 11]. 91. --- »ὗττ. 
᾿ Ἐχοὰ. ΧΥ͂. 9. Νυπι. ΧΧΥ͂Ι. ὅ8. 
,.1 ὅδ. ΧΧΧ, 494, εἰ 4110] βερίυβ. 
-- "Ῥ.)Π, ἰεμῖβ. 208. Χ]. 17. Αηυΐ- 

Δ ἀπὸ ὅρους μεριζομένο. Αὐοϊογί αἴ 
Ηδγοπγτωὶ νοσβίομπθσα υἱθοβατι Α - 
αὐ] 1[8 γεϑεϊζαθ: ἀσὺ μερίζοντος τοῦ 
ὄρους, Βθ. ἀσὺ τοῦ ὅρους μερῆξοντος, 
4υκδβὶ Ἰορίϑϑοὶ ῬΟΤΙ ας Υε6- 

Β6 Πρ]; ΡγοραΡ. μ. 195. δβεᾳ. --- 
δ᾽ ῬῸΤ, »αγα. Ὦκδαϊ. ΧΙ]. 8. υδὶ 

Ἰερεογαηΐ ῬΟΤΊΟ ὅο». ΧΧΧΙ. 2. 

Ῥ". ΧΥΤΙ. 14. μέρισον αὐτούς. Το. 
ὈΞΡΟΤΙ ἡταρ. ἈῚΠ. .--- ΠΡΟ Τν ἰάδιι 

Ὅευϊς, ΧΧΧΊΠΙ. 31. --- 5112» ἀε- 
᾿φογίδο, αὐδῖρπο ρατίοδ. 708. ΧΥ ΤΙ]. 
6. -- ὨΡΟΙΤΌ, αγεμο. 1 ϑδτα. 

ΟΧΧΠΙ. 98. φέτρα᾽ μερισϑεῖσα.᾽ ΤΠΘοτη- 
τηοᾶθ. Με] 1, Δ[π8 : ρείγαης αἱ. 
υἱάδηέεηι;, Ὦ. 6. δα αὐυδπὶ αἰγογαίὶ 

ε δυηῖ ὅ4] οἱ ᾿αν!α. --- Ὁ: ΨΆΡ Ἃ. 

Καὶ εἵ ΗἸΡΗ. ροδείάεο, ροδδίάετε 7α- 
οἷο. Ῥτον. 111. 21. ΧΙΝ. 18. --- 
ἌΡ Ῥοφδαδδῖο. Ῥίον. ΧΙΧ. 14. 

ϑῖν. ΧΙ. 19. εἰς κατάραν μεριοϑήσεσϑε, 
Ἰηϊδογὰς ἐγασοηιπὶ, ἢ. 6. τα ιϑοσυί ηὶ 
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α  ανελέαε, εἰ ᾿θϊα. ν. δ. υδὶ ἴῃ ΗΡν. 

Μεριμμάω, 

οεἰῖ8, βαῖι: τηὐἰδόγίά εὐὶἐ ραγς υεείγα. 
Ηδογοβ. μερίζειν, διανέμων μερικῶς. 

᾿ς ΒΜΕΡΙΚΟῚΣ, ρμαγβομίαγιε, δρεοῖ- 
αἴξα, αὐ ρατγίοηι ἐαπένηι ρετπεηδ αἰ 
δρέοίεις αἰξχμαπι. Ῥτοὶ. ὅ:τϑς. οα, " 
(ουρὶ. μερικὰς ἱστορίας, Ἦ. 6. Ὠἰδίο- 
Τἶδ5 ἴἢ ΠΌΓΙΒ 58ουὶβ ἀθ σου 8 ἃς 811.- 
συ 8 Ποιαϊηῖρυθ, ν. ς. ΑὌΓΔΒΒΤΩΟ, 
Μορο, εἴς. οὔν δ. ᾿ δὶς δρυὰ Μο(ι- 
ο08 Οτεοοβ μερικὰ φάρμακα τπραϊολ- 
τηοηία αἰσυπῦισ, αὰθ δα οεξία το σ- 
βοσγιτα ζϑηογα ροΓ πο. 

ΜΕΡΙΜΝΑ, οσμγα, δοϊοιέμαάο. 

ΓλῈδ»ν» ἰάοα, ὙΒβοοά, ΞΡρον. Χ]Ι. 

46. ---- τ, ὠγεκα. του. ΧΥΤΙ. 19. κα 
Ἰδρεταπῖ ἋΣ}, ἑαδογαυῖ!, τοἰϊεοίξμς 

Μιὼ. Οοπῖες ΟΧΧ ο. ΧΧΥ͂ΠΙ. 15. 
-τ γλλ» "μαγον. γα. Ρ5. ΧΙ]. 2. 

-- Ἀν ἐά φιοά ἀφάδι. Ῥα. ΤΊ. 

45. ΜΙοΒΔΕΙ͂Ις ΘΌΡΡ δῖα. Ῥ. 1062. : 
πὰρ Π]υὰ μέριμναν ὃ Ἐχ οοπ)εοῖι- 
ΤΠΘ ἢ ἈΠ ΟΧ ς -'Ὁ ἐρῶ θα δ 

ἼΣΙΤ᾽ ἰερειίεβ ὃ Ῥχίχηυχα ταϊηὶ να- 
Εἰ βί γα 1]1118. --α ΓΦ, πιοάιῥαξίο. ἴπς. 

Ῥε. ΤΙΝ. 8. ϑεπβαα δχργαββϑιῖ, 
πϑῖὴ δηχίθδθ ΟὈΣα ϑυπί συγ τηδαϊ- 
ἰΔλομο δγοξίββίυηθ οοη]υποίθθ. --α 
ΔΛΔΠ» οἶδε ἐχρείδις εἰ ργαίμε, 

ομροάϊα. απ. ΧΙ. 96. εβες. οοά. 
ΟΒῖ8. Ἐογίδαϑε τεβροχογιηῖ ΖΕ Πῖορ. 
9. ἀρεϊἀεναυϊί, ομρυϊ. Αἀάϊ. 
Δα ΧΙ]. 4. τοὺς λογισμοὺς καὶ με- 

ορίμνας, ποίατία σοπεεα ἀπχίδ διδοεΡ- 
ἐα αο ἀαρμαία. 
ΜΕΙ͂ΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΣ, σμγα 

εἰ εοἰϊοϊμᾶο. ὝΒΤΊ, 70αϊο, ἴξ. ρεάοτε 

φεβιριάον. 700. ΧΙ. 18. 
ΜΕΡΙΜΝΑΏ, ομγο, βοἰϊοῖδες διρα. 

ΣΝ» ἰάθπι. ῬΒ. ΧΧΧΥΊΙ. 10. με- 

ριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου: Ρὲι 
μεριμνᾷν ει πιείμετε, Ὁστοτὶ, πέ ἱ 
αἰισωϊὰ αοοἰάαί. Αἀὰδ 1 ὅδτα. Χ. 
2. εα. Οομρὶ. -“--- ὈΝ2» ἐπαΐίσπον. 

Εξϑοβ. ΧΥ͂Ι. 41. --- νν ἀδοίον. 

Ῥχον. ΧΙΨ. 95. --- “πῶν. μοῖο. 

Εχοά. Υ͂. 9. Ἰερετυηὶ ΓΧΧ (αιοθ 
4 

σοι 



Μρφὶς. 

α βοσιίι5 δδί Ομ κελοθυ) 1.07»), 8 

πυ αυοά οὔἴαπι ἱπ ϑοάδσῃ νεσϑὰ 

βεαιϊξαχ, αὐτὰ γΈγΆτη Ἰεςεϊομοτο 
οχιϑίαδι ΕἼβοβοσθ Ργοΐυδβ. (6 
ψεσββ. 66. Υ. Τ. νὑ. 158. 864. --- 

12 ουπιπιοῦθον. 2 ὅδ. 1]. 10. 

οὗ μεριμνήσει, ΠΟ 80]]1οἰϊα οὐ 6 
παροῖι Βοσπμι, δυῖ, αυοα οοάετα 
τοῦ εξ: ποη ρεγίμγδαδίἑμν αὖ ἀλοείίδια, 
Οσπέεσ το] χυοβ [πἰτ, 1 Ῥάγ. ΧΥ͂ ΤΙ. 

ὃ 9. ἘΡὶ Οοπρίυϊ. ταραχϑήσεται. ----Ὁ 
ΠΩ, "πεάμοτ. ἴης. ΡΒ. ΟΧΥΤΙΙ. 

47. ὩΝῚ μεριμνξν, φοἰδοϊξεηε 6526, ΟΧ 
δϊαπιοῖο ποίας πιεδἑατί, ἀϊέρεπέεν 
αἰϊᾳιπά οὐπσιάετατε εἰ 76. ..- 
πνν: γερριοῖο. Ἐχοὰ. 7. 9θ. Μιάα 

εἰ ΒαγΌς. [1]. 11. βαρ. ΧΙ]. 22. 
μεριμνῶμον κρίνοντες, αἴ, σΌΣΩ 81108 7... 
ἀἸοδυδ . οἱ ΟἈΒΌΚΆΠη118, Ἰοη δ 
ἴμε5 ΠΘΉΒΟΥΕΣ διπι8. (ὐπίοι αυο- 

ὁ υε ῬΥοϊδαπι δὰ Μαιί. ΥἹ. 25. ὑ. 
139. 

ΜΕΡΙΣ, ραγε, ρογίο. ὈΠΌΥΝῚ 

ἩπδΡ. εἰπείβδε γαοίμα δπι. «]οὉ. 
ΧΧΧ. 19. ἐν γῇ καὶ σποδῷ μου ἡ με- 
οἷς. Νοῖ τολὶθ βου, ΟΧΡΓΕβ86- 
Τυπέ --- ΡΨ ἀξοῖάο. ΤΉτγοη. ΙΥ͂. 

16. μερὶς αὐτῶν. Ἰιοροτυπὲ Ὡ»} Π 

ΒΕΏδΒιὶ ΟΟὨΙΤΆΣΙΟ. --- ῬΩΠ Ομαϊά. 

Ὅλη. ΠΡ. 12. 90. -- οὗτ (ὐθῃεβ. 

« ΧΧΧΙ. 14. ΡΕ. ΧΙΙΧ. 19. μετὰ 
μογχοῦ τὴν μερίδα δου ἐτίϑεις, οὐτὰ 
Δι] ετο ρογίδοπεπι ἐμαπὶ ροπὲδ, Ὦ. 6. 
ἐπ Ζοοϊεέαέεπι ΟΥ̓πε πὲ υεπῖδ, δἴανα 
δίδο οδῃάδηι οὐτὰ 1110 ῬαΏδτα ]ιι6π. 
(οηΐες Μεαίᾶι. ΧΧΙΝ, 561. Ῥβαΐῃι. 
ΤΧΧΤΙ]. 25. ἡ μερίς μου ὁ ϑεὸς, Ῥοτίἰο 
ΤΏΘΆ, ἢ. 6. διρπηιίτα δοηῶηε ΤῊΘΌΠ. 
εδὲ ἢθ8. Μιὰς εὐ Νυ. ΧΥ ΤΙ]. 
30. ΤΈγχεη. [11]. 24. εἴ οοπὲ, ΕἸδη6- 

εταϊῃ δα [.ς. Χ, 42. ρ. 4226. Ααἀάδο 
γι. ἜΒοοῦ, 9200. ΧΥΤΙ. δ. υδὶ 
μερὶς ἄς 6ο ἀϊοὶ νἱάδεισ, φεὲ αὶ ρατ- 
ἔδει αἰδοιμγμδ σίαί. --- ῬΩΡ ἀευϊδὶο, 

γε]: ρᾶασϑ ἐς ἀϊοϊείοπο.. Ἰποοτέ. 168. 
ΕΠ]. 6. ἐν ταῖς μερίσι φάραγγος. Ιι 
Ουγίοτιυ9 6 ΜΒ, [.8. ϑεὰ 5'πε 4- 

485 Μερὶς. 

Βῖο τϑϑου απ τιπι ἐν τοῖς μέρεσι κχ. τ. " 
λ. Νδ οἱ Ηθθγαίοα νοῦ νογ- 
ἰοηα δυπέ: ἐπέσα ἥμες, ἱμηδέεδ, δαῖ 
ἔέογα τίσογμπι, βοθὰ ἐπίγα τίὶυοξ. -- 
ΠΡ, 23 ες. Π]. 19. πἄσαν μερίδα 

.": ὴν ἀχρειώσετε ἐν λίϑοις, ΟἸΠΘΙ 
Ῥογτίοποιι Ῥοπδπι (8ρτι) ἰαρίἀϊρυβ 

οἴ8β. ὙὙιάε οἷ ν. 9ὅ. οἵ ἙσΟΠΕΣ 
Γ[υο. Χ. 42. ὃς δα ἢ.]. ΚΘυσοΠοηϊυτα 
εἰ ΜΥοϊδυτι Ρ. 656ὅ. ὅ9εγ. ΧΙ]. 10. 
Αἴμοβ ΙΝ. 7. --- ΠΡ. ραγίδϊο. 

2 Ῥασ. ΧΧΧΕΥ͂. ὅδ. -- ἐρΠ- Ιποοσί. 

σεη. ΧΙΊΙΙ. 99. -- ΤΡ ΤΟ, Ῥαγ- 

ἐδεῖο. Νεἢ. ΧΙ. 86. -- Μι3Ὁ. Ναδυτη, καὶ 

ΠῚ. 8. 865. Καῖ. μερίδα. Ἰωμερετυπὶ 
δ.) Ὁ» εἰ ΠΠυὰ δοσεροσαηΐ ῬΤῸ 22. 

-ἰ τ)» Νεῆ. ΨΙ11. 19. ἀποστεῖ- 

λατε μερίδας τοῖς μὴ ἔχουσι, ταϊϊία, 
Ῥατίεθ ρδυρεγῖρυβ8. Εδβιδ, [Χ, 22. 
ἐξακοσείλλοντας μερίδας ταῖς φίλως, 
εὐ  δηἴε8 ραγῖθϑ διηΐοίθ, Ὑ166 οἵ 
ν. 19. δῖ. εἐ Ρ]τοδυθ ἴῃ Αμρο- 
εἴἶδο (Τοῦ. 111. Ρ. 6564. Βεἰδκ.) 
δίασεμψε μερίδας τοῖς φίλοις, ΟἾΒΕΓ- 
νδηΐα τοῖο δὲ ϑίγας. ΧΙΥ, 14. -- 
πο» ενοιίωνι.  Οδοοθ. ΧΙ.1}1]. 

84. -- ΓΤ »οεβεεδῖο. ὅο6. ΧΥΤΙΪ. 

7. ΧΧΙΝ. 88. Ῥτον. ΧΧ. 11. [᾿- 

ὃ» 

οογίυβ Πδυί. ΙΧ. 96. ----:ὄ ΠΓ)» ͵ ιω-. 

ωι. Ζυὰ. ΧΥΤΙ]. δ. ΧΙΧ. 90. .-.ὄ 
περ» ἐσίγοηιας. 70. 1]. 19. οὐ]}. 

ν. 17. Ἐυ}. 11]. 7. -- "Ὅν. δα» 

ομΐως, δοερίγμηι. [ποὸ. «16. 1.1. 19. 
Βαμα αιιοβα ϑϑδϑιτω. ΝΙϑι ἴἢ “ἢ 

, 1. υἱγρβαπι πιείἑεπέζμπι βοὰ ρεγέξοατε 
τιδηΣογίαπι, δ το ΟὨΥΤΗΪοδ 
οἰ μεπιοάϊ! »εγέοα ἀδηιεμδαηι ὨοϊΔί. ---- 
Ὧν, ἀμπιθγιδ. Ἰποοτῖ. δος. (δῖ. 

ΝΙΟΘΡΉ. Ρ. 5606. Οεη. ΧΙΨΊΠ. 29. 
μερίδα σλεονα. Βοπα: δῆ 1ῃ[6Γ- 
Ῥτείδο νοςὶϊβ Ηθργ., υἱ εἰΐ ραγε, 
ογίϊο, βοὶὰ Ὦ. 1. δρία δεῖ. δῖ. ΧΙΝ. 
9. οσα]αϑ δνασὶ οὗ αίμαλαται μερίδος, 
ἢ. 6. ποπ ραγίονι, δεά οπιπία λαδενε 
ομρϑ, πμίΐα ρογίϊοπε βαἰέαίμγ. ϑγτυθ: 
ἐχέσια εἰ υἱἀείων ροτίϊο 5μα. δῖτδς. 

ἘΞ6 2 



ΜΕερισμὸς. 

« ΧΥ͂Ι, 47. μερίδας, ἢ, 6. νεὶ οὐδοὶμ 
«ἰεπιαπάαία, νεὶ ἐμπΐίεα οοτέος (σε 
βεαυξη θη). ὅβογαιο δῆΐπη ἱμθὶ δες 
ὧδ οογροσίθυβ οαεἰοεείιιδ. Οὐπέεν 
τα, ν. 46. Ιθἱᾶ. ΧΥ ΤΙ. 13. μερὶς 
κυρίου ᾿Ισραὴλ ἐστὶ], Ϊεγαξὶ δλαδιυὶὲ τε- 
ϑένε ρειπι Ζλεμαι. Βῖτας. ΧΧΥῚ. 8. 
γυνὴ ἀγαϑὴ μερὶς ἀγαϑ)ὴ, τητος Βομα 
Ῥογίίο θοῃδ. δὲ ἴδέάδτ: ἐν μερίσι ῷο- 
βωυμένων κύριον δαλήσεται, Ῥχο ργαπιῖο 

ὃ ορύηρσει Ἰδευπι τονοσοπῦρυα. [ἢ- 
ἰεγάυτα μερὶς δογίεπε ποίας, ᾿αία, σις 
λοηιϊπὶ α ἴεο ἱπήκπρωπίιιν, ἰά, αὐ 
φυοά παδὲ σιπεμδ. ϑς ν. ὁ. ὅδρ. 1]. 
9. υνι οὔτ ὍΣ σου ραν. βΔΡ. 
ἴ. 16. μερίδος εἶναί τίνος, αὐοιζμς δ6- 
τὶ ρανίε:, αἰδομήμα εοοϊρίαίε αἱ σο5» 
ΔογδΟ ἱδ' ΙΌϊὰ. 11. 424. Το ὕδε4. 
ΧΙ, . 358. οἷ. Βεΐπ). εὐ ΤΡ. 
ΧΕΙ͂Ν. ν». 402. ςο]1. 920}. ΧΙΠ]. 8. 

ς ϑὶν. ΧΙ. 17. υδὶ μερὶς, υἱὐ ἩΕΡ τ. ὉΩΣ 

ΚὈοδεὶ. 11..21.}, δεῖ γιόγοοξ ἰαδογέε, 
δυῖ "κοίμα ἱπᾶδ μεγοὶρίεπάμε. 

ΜΣΡΙΣΜΟΙΣ, εαἰὐυῤδρ, ρατγ είῥο. 
τ Οὐμεὶ, 1. 10. --α ΡΟ ΓΙ. 

706. ΧΙ. 28. ΧΥ͂ΤΙ]. 10. ϑῖταρο ἴ. 
Ῥ. 11ὅ. Β. ὶ 

ΜῈΡΙΤΕΥΌΜΑΙ, αέυϊύο, ρατίδον. 
ΠΣ ἀννῥάϊο. 798. ΧΙ,. 35. μεριτεύ- 

ὄνγαι αὐτὸν, υϊ οοαξεν Ηδχδρ]α. 
ἀ4ἀ ΜΕΙ͂ΡΟΣ, 1. 4. μορὶς, Ῥανε, ρογίο, 

ἴ. δα, Ἀπὶβ, οπίτενιέαδ. “ἡ Γ᾿» 

γείρο, μοιδεγίωδ. Ῥτον. ΧΚΙ͂Χ. 11. 
σοφὸς δὲ ταρμμεύετω κατὰ μέρος, ΒΕΡΙΘῸΒ 
δυϊζότα ΤΟ ἐπ ηεπι, απ: οογίς 
ἐς ματίε, αυοὰ τημὶ ΟΡ ομροιίζυπε 
τολρῖο Ῥἰδοεί. “- ἌΠ2 μαδο, Ραὺς 

ββεσεσία. ὅτ. ΧΧΧΊΙΥ. 18. 196. Γὰ 
πόα ἴηο. ἰρέάθει. -ἸῊ Ὁμα α. 

υεοϊϊ σαὶ. Ἐπὰν. ΤΙ. 50. Ἐοτίε Ὠΐς 
« Ἰεφεγυηῖ ρ)π -- Ρ.Π Ομ] ὰ. Ἐπάν. 

ΤΙΝ 16. -.-- ὈΤΡ 200. ΧΧΧΉΗ. 17. 

Οοβεὶϊ. Υ. 18. λαβεῦ τὸ μέρος αὐτοῖ, 
δὲ δοοὶρίαι ρογέοπενε δίδει. -- Ἧς 

“ἀπ, ἴϊ. Ἰάϊκα. Ὅδη. ἌΠΎΤΣΙ. 9... 
Ἐχοῦ. ΧΧΨΙ. 19. Ἔχεςμ. ΧΤΥΤΠ. 
1. -- ΜΡ“ » ἰσίμ. 8 Ἔερ. ΧΙΧ, 

928. μέρος (ὑτο κατὰ μέρος. Οὐμαν 
δ 

486 Μέρος. 
Ἐκοοῖ. ΧΙΥ͂ΠΙ. 1. υῦ᾽ κατὰ να. 
ἴων.) τοῦ Λιβάνυ, δὰ Ἰακι Γἀβδαὶ : 
Ὁ νἱάθ νασοἰβίθβιηι Ἰθοιϊοπὶβ. ---- 
ἸΣΣΌ ΟΒδ)ά. ες λίϑ, ἐς ἐξίϊε. δι. 

11. 38. αὖδες μέρος (ρὑτο κατὰ μέρος) 
μέν τι φιδηροῦ», καὶ μέρος δὲ τι ἐστράκρου, 
Ῥεάδθ ἐς ραγίς αὐϊάδτῃ ἔδτσεῖ, ἐς 
Ῥαγέε ἀυΐξτα ἰεδίλοοὶ. Μιᾶς εἔ ν. 
4]. εἰ 42. ΟΥρηϊνοβ Ἦϊ6 Ἰοοΐβ ἴοτ- 
ὧκεϑε ἀδάδυχεσυης ἃ 2. το γῇ.» 

απρεΐωα. Ἐπ, ΧῚΊ. 29. .-- ΓαΡΟ. 

Νεδεαι. ΝἼΠ. 30. ἴ αν, 1. 3. ἀσὺ μέ- 
ἔους. Ηιο Ἰοροτυης ΓΡΏ, Ῥτὸ 1 

ν᾽ 65. μαγίξ. --- ἶχῃ φοεεεαεῖο. 

Ῥγον. ΧΥ͂ῚΤΙ. 9. .-- ἼΣΔν» ἴαίαε. Ἐχ. 

ΧΧΧΙ͂Ι, 14.1 Βερ. γ΄. 94. Αἀὰε 
1 ὅδ... ΧΙΝ. 89. βες. οἂ. Γοτωρῖ. 
ἣν μέρος. --ο ΝΕ» ἀπσμίμε. Ἐχοὰ. 

ΧΧΝΥ, 36. 908. ΧΙ 14. Ἑποοῖς. 
ΧΙ]. 40. 21. --- ξ, αἐ. Ζδοῖι. 

ΧΠΙ. 8. ὕοχ Ηδρσ. Ἀ, 1. δβείασαη ραν. 
ἐεῖπ Ὡσίσπῖ, υἱ κε 1. 4. ἰρ ἢ). ---- 55) 

ἐραυίως. Νέβααι. 111. 1.δ....- Ώμ9 
ἀμμὰ απγπϊ. 1 Ἄδς. ἾΙ. 90. Αἀ δε 

ᾳυ. Ἐχοά. ΧΧΥ͂, 12. εἰ ἈΧΧΥΊΠΙ. 
Ὅ. ὉὉὲ μέρος εϑῇ 1. 4. αλέτος, ---- ν» 

ἐαίιωε. 908. 11]. 16. ἴπο. εὐ ΕΧΧ ἃ 
1 δαῖα. ΥἹ. 8. ΧΧΙΠ. 36. ἴῃ γἨοο. 
(οχίουε ἰσοο τηοπάο ᾿ἐρογαινάα δοὶ 
ψασζϑὶο [πο. [ηϊ. δρυὰ ᾳφυεῖῃ ἴῃ εχα- 
8 Ββοοθ Ἱθριηϊυῦ: τοῦ ὄρους τοῦ 
ἑεΐρου ἐκ τοῦ ἑτέρου μέρουξ. 
ἐκ μέρους τοῦ ὄρους ἐκ τοῦ ἑνέρου ϑεὶι τοῦ 
ἑτύρου. 60 δηΐπι ΚΠ Χτηδ ῬΥΘΔΙΆ οϑὲ 
ἢδὸ ποῖ ἨΟΧΑΡ δ τ8, Ἐϊ ΘΟΌΒΓΘΌΕΣ, 
τὸ ἔχ «τοὐτοῦ (αυοᾶ Βαρεηϊ Ἀ. 1. 
ΧΧ φιΌ ΠΏ) ἐπδενέπκης ἐλέενθνό- 

ἔοικε Ῥοϑυΐθθα ἐκ τοῦ ἑτύρου, ΕΖ αἰίετα 
Ῥαγίε, δὶ τοῦ ἑτέρου. ---- νὺν» Ἰἤσδεα. 

Ἑχοὰ. ΧΧΨῚ. 26. ἃκ. ΧΧΧΥΙ,:,. 87. 
“-ῷ γὺ σδιν. 1Ἰεὲ. ΧΧΧΥ ΤΙ, 44. 

Ὅλα. ΧῚ. 45. Αᾶάε 4 Ἄς. ΧΙ͂Σ. 
28. β66. Αἷοχ. ΑἸά. οεὲ ὕοιηρὶ, --- 
Τρ» Ἰάδσιω. Ἐχοῦ. ΧΥ 1. 88. (ὧν 

ΜΟΥ. νεῦρα εἰς μέρος Φωνίχης ρεῖ- 
Ῥόταυ Ἰσαηβέι δ ἐπ ρατίεια Ῥλαπὲ- 



Μέρος τῆς πόλεος. 

« οἷα Ῥῖο αδ ῆποε (απανανκ.) 1.108. 
ΧΙΗ͂. 57. ΧΥ. 4. δ. Αὐάα ἴπο. ἃς 
Τμεοῦ, ὕ9υὰἀ. Υἱ1]. 11. δὲ ϑγινπη. δὲ 
Ὑδεοοδοίῖ. [δα. Υ1. 18. δε. 1. Φ. 
ὅδωκε ἀαὸ μέρους τῶν σχευῶν, ἀοθας ἐΣ 
»αγίε, νεὶ : ραγίενι νϑδοσιπω. ΑἹ. 
ᾷὶ Βερ. ΥΙ1. 5. εἰς μέρος ταρεμβολῆς 
Συρίας, δὰ ὕποια οδείτογυτα ὥὄγτίας. 
Ἐπ γᾺΡ ΟΒαὶα, Ἰάετα. ἤδη, ΑΝ 

-- νχν Ἐσοοι, 1. 8. 17. Χ. 11. -- 
δ ΤῊ ν ϑεηέμα, ρίαρᾳ πιρπαὶ. 7εΣ. 1.11. 

30. ΕΞ. ΧΙΠ. 20. --- ἢ, οὐσῶν, 

ἘΠ νιεύδεπι. 908. Χ]]. 2. υδὲὶ - 
ΤΩΘῚ μέρος ταυίαηάυτα νἱ ἀδῖυν ἴῃ μέ- 
σον, αυοα Βερεῖ Οχοῃ. 2 Μδος. ΧΥ͂. 
20. οἰερμαηῦριι ςο]]οςδεῖβ ἐπὶ μέ- 
ρος εὔχαιρον, ἴοοο αριἰβαῖτηο. Κ'ἴγδο. 
ΧΧΧΝΙΠΙ]. 18. υὉὲ μέρος οεἰ γεξ, τα- 
δο. ῬοῖγΌ. 1. 20. 8. νοῦτο τὸ μέρος, 
νσο τες, εἰ Ἰριᾶ. 10. ς0}}. Ἀεὶ. ΧΙ͂Χ. 

ς 91. 8 δος. Υ'΄. 17. τὸ ν μέρος τῆς 
συμαυσίας. βὰς κα ἢ. ]. 1... 

"ΜΕῬΟΣ ΤΕΗΙΣ ΠΟΔΕΩΣ. γΝ. 
᾿χὺ 

«ἴοϑ. 11. 17. εἰς μέρος τῆς πόλεως, αὐ 85 
ψοΓΔ ΠεβΟΙο δὴ 50 πιο] οσοπάα: ἐπ 
ἀρτμηι ετόϊς. Οετῖε Ματο. Υ111. 10. 
τὰ μέρη δαηϊ πες, ὅρια, ο[ Ῥὲν νης 

το Ποαοπάμα ἢ. 1. θεῖ ἄρον Ηίοτὶ- 
Ἑδυπάπιθ. 
ΤΑ ΚΑΤΑ ΜΕῬΟΣ, σἱηριζα. 

4 Μεες. !, 80. Ῥοϊγῦ. 1. 4. 8. οἱ 
ἀ κατὰ μέρος πόλεμοι, σἰπρωΐα ὈεἾ]4. ΓΟ. 

6. --- νΙἀδ 4101 Πέωστος... 

ΜΕΣΑΊΖΩ, πεάξδμδ ξιρρὶ, ὧι πιράϊο 
φμηε. λ41} υαἱβδ. Αι. 1 ὅμα. ΧΥΠ]. 

4. μενάζων, ᾿τπδάϊαπε ἰοομε. Τὰ Βὶο- 
λῖι6. δοὰ δάπιοδυκη οετανίς οὐ} 
ἸΜοκπίαποομῖο, ποτ, εἰ τοοῦδ πλοσέ 
ΕΠϑοδβασιβ ἐς Ψατεα. 66. Υ. Τ᾿ ". 
61., ὁ μεσαάζωε ἀρυὰ Ααιιΐΐδινι ποῦ 
Ῥειείμοι δὰ .4.)77, 8 400 β8ῃ6 δέ 

ε 4116 ῃϊβδίπηυτα (Πΐ81] Θυχα ΟΠ Δ] ἃ. κ᾽)» 
"πεύμηπ, Ταθραχίβθα βἰδίσοσα να]]- 

ται), ρεὰ δὰ τυ ΠῚ ΟΝ τ. 4. 
Ὡ διξοτη οδὶ ἐπέεγοεάεγε, ἐμέεν- 

Θενέγε, ὯΔ υἱ ὁ μεσάζων εἷς ἱ. α. μεσί- 
Φης 861 μέσος δύο μερῶν. ϑαρ. ΧΨΠΙ. 
14, ᾿υυκεὸς μεσαζούσης, ποοῖα "πεάδα. 

431 Μισημβρία. 

Οοπέ. ἀεἾ Βδὸ νόθα ϑίαγα. ἀο Ὁ 1αἱ. 
Μδορα, Ρὑ. 183. : 

ΜΕΣΑΚΛΟΝ. 1 845. ΧΥΠ]. 7. 
866. οο. γαΐ. ΙΔ 6 μέτα μεσάντκω, 
εἱ μέσαυλον. 

ΜΕ ΣΑΚΜΟΝ, ἱ. α. μεσάντιν, 
αυοὰ νἱάς ἱπῖτα. ΤΧΧ 60. Ἰίδτοα 
ΠΟΠΏΏ]]ο8, ἰδδίς ἵ,. Βοθ. 1 ὅδ. 
ΧΥῚΙΪ. 7. 

ΜΕΊΣΑΚΝΟΝ. ἴης εἰ ΠΧΧ θοα. 
ΠΡγοΒ ποηηυ]]οα 1 ὅδ. ΧΥ͂Ι]. 7. 
Ψ ΙᾺδ 8. ν. μεσώντιον. 

ΜΈΣΑ ΝΤΙΟΝ, αὐυδαὶ μέσον ἄντίον, 
ἐοϊαίογίωσι, ζερηης ἐεχίοτίμηι, ἔέσπεσα 
ἐεγες, ομὲ ἐεία οἰγομπειυοίυεῦγ. “ἢ 

δοιαίαγίιοη. 1 ϑατα. ΧΥΤΙ, 7. ὁ κοντὸς αὶ 
τοῦ δόρατος αὐτοῦ αὶ μεσάντιον ὑφαΐνον- 
τος, ΘΟὨζ 8. μαϑῖεθ 6708 ἰδηαύδτη 72.- 

γι ἰοσίογβωπ. [πὶ αυθυδβάδτῃ Το, 
οαταν [ΌΣ μέσακνον, αυοα ΒΙ6] 108 
ἀοργανδίυ 6886 ΔΟΡΌΓΣΘΙΙΥ ΟἹ με- 
σάγκανεν, ΟὝΤΩ ΡῈΣ δρργον: δΌλγατα 
ᾳιδηάασω βογιρίστῃ εἷς. Οοπῇ. ᾿Αντίων 
δρτ, [πά6 διΐετα εἰ δρυῃα Ησργ- 
οἰυχῃ σοττυρῦο οηδίιηῃ νἹἀδίασ μέ- 
σαχμοι, απο ὀχρομὶσιν χανὼν τοῦ 6- 
σοῦ, ἰέσπεπι ἐγεοίση Ἰπαῦ ησυῖε, ο 
8.Αἰξον : οἱ δὲ ἀντίον, αἱ δὲ τὸ μεσάχτων, 
ὉΔῚ μέσαχλον ΤΟρΡοΟΠοηάπι σδηβοῖ 
ΒΟ υ8, ααοὰ ἴῃ ΠοΏΠ.}}}5 ςοὐά. 
Ἶ. ὅδγω. 1. ο. δ ὕγῸ μεσάντιον Ἰεραῖαν. 
μᾶς οἱ [,6χ. Ουν} Μ8. Βρϑῃ. 
μέσαχλου, ἀντίον ὑφαινόνε ων. 
ΜΕΣΑΥΛΟΝ, ἐδείαίονέμμι. Ὁ» 

ἐεϊαίογιοπ. μος. 1 ὅδ. ΧΥΙ]. 7. 
ΒΙ6]1ο εἰ ρμοφῖ ουτὰ ϑβ'θιθϊοσο νἱ ἀθίυῦ 
οοὐτυρίυ) εχ μόσακλον, αυο ἴη 
ΠΟΒΏ.]115 οοὐάᾷ, 1. ο. Ἰορίίυν δρυά 
ΙΧΧ.. 
ΜΕΣΗ͂ΜΒΡΙ.Α, "πεγί(ες. "γλὰ» κα, 

4δοἷ, 1.5. ΧΥ ΤΙ]. 4. ϑόστηο 10] εδὲ ἀρ 
δοῖε πιεγιἀίαηο. -- ὯΔ" ὩΠ, ἑποῖς 

ἱεεοὶξ αἷεα. ὅσου. ΧΥΤΠ]. 1. -- 3)» 

“εν σε. ὅγτατη. Ἐξεοοῖ, ΧᾺ, 47. 
ψίὰα Επβοῦδὶ: Οποι. 5.. Υ. νωγήβ. --- 
νπτν ὅσο. ΧΕΙ͂Ι. 16. 36. ει. 

ΧΥΡΊΙΙ. 29. 5 ὅβδπι. 1Υ͂. 6. Ααυ. 
Ῥε. ΧΟ. 6. Δάάςε ὕδη. ΥἼ]. ὦ 



Μισημβρινῦς. 

α 866. (Ἰΐβ. οἱ ΑἸ10] βεθρίτ8.---- τ Τν» 
ἕατα. αἶδα, ηδέοπε. ὕυά. Υ. 10. υδὶ 

Ῥτὸ ΓΤ: ἰορεγαπς ἡ τῷ οἵ 
δοσοροτιηΐ ὑτὸ ὨνΣτς: Οείοσυτι 

Ροϊεδῇ χυοαυδ μεδημβρίας Ἀ. 1]. δά- 
]εςεῖνο ϑυχαὶ, αἱ εἰ ἱ. ᾳ. μεσημβρινάς. 
Αυϊάᾳαυϊα βιἰδίυδΐυν, γοχ ΟὙΞΟΔ τλ6- 
ΚΔΡΒοσῖοα δοοϊρίομάα σι, αἱ μέσημ» 
βρία επἷς ἱ. ᾳ. ἀκμὴ αἰϊουΐὰ8 τοὶ, αὐ΄ 
δοῖδι]5, ον, ἔοσπιθ, εἴς. ΟὉομξ, 

ὁ ΤΥΠ]ετ ΟΡ588. Οὐ. ἡ. 406. «-- 
ἘΣ): δείδασἢ, τιοταθτι ρσοργίασα. 

1 ϑαϊα, Χ. 9. 866. εἀϊ. σοπιρὶυΐ. 
Ὁ να] ἴῃ τηθπῖθ μαρυΐὶ ΤΠ ΕΥΡΤΟΒ 
ποίίοποιῃ αγάοτὶδ οἱ οαἰογὶδ, ἀυδτὰ 
ϑοδ]τοηβίυ8 δὰ Ηασγίτίυαπι Ρ. 925. 
νοοἱ "τὸς νἱμάϊοαν!, ν6ὶ σορίίαν!ξ 

ἀ6 ποξίοῃα δεοαπαὶ, ηάοπαϊ, χυδτα 
Βεροί πὴ αυΐα χα Υ]168 ἀϊδιὴ αυδϑ8ὶ 

ϑεοδί. Ετίατα νοχ υὗν Εχ. ΧΧΥῚ. 

85. ρίαραηι οαἷϊ ποιῖαϊ. δῖνος. ΧΧ ΧΙ. 
16. μισημβρία ϑοΐδηι πιογίϊαπωνι 8. 
αείιρη ιοΥ οὶ, ν6 1 υοηΐμπι πιορ αἰεὶ, 
καύσωνα, α πιεγιαϊο δρὶγαπίεηι, πιοίδῖ. 
ΗδϑυοΒ. μεσημβρία, τὰ τοῦ νότου μέρη, 
καὶ τὸ τῆς ἡμέρας μέσον. 

ΜΕΣΗΜΒΡΊΝΟΣΣ, πιερίάϊαπι. "Δ )) 

τπογαἷδε. ϑγτωτα. Ἔχ. ΧΧ. 46. -- 
ὈΥΊΪΣ ἄυΔ). 900. Υ. 14. [.8. ΧΥ͂Ι. 

8. Δάᾶε 1 Βερ. ΧΝΠΠ]. 99. 56α. 
ἀ (οτρ!ὶ. Ρβ. ΧΟ. 6. δαιμονίου μεσημ- 

βρινοῦ. Ὑοϊαδίαβ (8168 ἀδοιμομθβ χηε- 
τις ᾿ηξεβῦοβ 6886 σθαι, υἱ ἴα 
Τοοης δά ἢ. 1. Τμοοάδοζείι8. Πεδδὶ 
υοαῦε ἀφπηοηθιι το Σ] ἀϊδηντ τη 6- 
ταυπηΐ οἱ οοἸυπί. . (450. Βασι ίντ, 
Απῖαι. δὰ βίδειυτα Ρ. 3. ῥ. 1081. --- 
ἼΠ ἤρπεπ, γεπεσίσα. Αψὰ. Οδη. 

Ί. 16. μεσημβρινόν. ΝΟ; τηα]ς αυΐ- 
ἄδτὰ αυοδᾶ υϑιτὰ ἰοχυσπάιϊ (Νάτα 
Ἶ ον 

ε ὙΝ ἴῈ1. ΑὐλΡ. ,4ᾳὸ ποίδι ἔμριθη 

δηηπθη, φμαΐε 65ὲ δοίδ ἐπ πιεάϊο ἀεῚ, 
868 ἢ. ]. ̓ πορίρ. ) 

ΜΈΣΘΑ' ΑΔ, οογγυρίο εχ Ηθρτν. 
ΠΣ Ὦ» φερίαγίμη. ἃ Βορ. Χ. 99. 

τοῖς ἐπὶ σοῦ οἴκου μεσδϑάαλ, 1115, χαΐ " 
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υεείἑαγο Ῥγεῖδοιϊ ογδΐ. ᾿σοά, ΑἸοχ. 
τοῖς ἐπὶ τοῦ ὠσϑάαλ. ΟἿοΒβδ. ᾿ὰ [4. 
4 Ἄδρ. τοῖς ἐν τῷ μισϑάαλ, τῆς ἐπκὶ- 
στολῆς μου, ν6} Ἰυχῖα (οἀ. ΜΙ. Β- 
τοῦς. τος ἐν τῷ μισϑῷ ἀλτοῖς ἐατστολισο 
μοῦ ταῖτα οογγυριίομο. θροπα υό- 97 
δίᾳυο: Τοῖς ἐν τῷ μωσϑαὰλ, τοῖς ἐεὶ 
στολισμοῦ. ἴπ 1,οχὶς, Ογε}}} Μ8. 
Βγϑῃι. ρασίίοῦ μηϑαὼλ οογταρίε Ἰερὶ- 
(Γ ῥγὸ μωσϑαὰλ, τον δυΐεπι 
στολισμός. 

ΜΈΕΣΙ ΤΗΣ, πιεάταίον. 500. ΓΧ. 838. 

εἶϑε ἦν ὁ μεσίτης ἡμῶν, ἴοι ποὈ 8 
οβϑ6ῖ ηιοἑαίοῦ : ὐϊ ἰπ ἰοχία ΗδΡτ. 
ὨΪ811 ῥσοὸ ᾿δοὸ νοοὺϑ Ἰερίζαγ. Ο]οβεε : 
Μεισίτης, φεφμεξίεν, αγόίγαίον, πιεάϊα- 
ον. Ἐλγταοϊορσίοσυϊα Ἰποαϊτυτα: μεσί- 
τῆς, ὁ μεταξὺ δύο ὧν, καὶ σημαΐνει τὸν 
μεσάζοντα. 

ΜΕΣΟΊΤΕΙΟΣ, Μούμεγταηεμδ. 9 
δος. 111. 85. διὰ τῆς μεσυγείου, 
βς. ϑαλάσσης, ΡΕΓ ΜεαΙτεστδησυσι 
ΓΔΔΤΘ. ϑ''ς 'δῃϊσω 1 Ἰεσοηάυσχῃ ᾿ΓῸ 
μεσοδείου. ϑυρϑί, μεσογειότης ἸερΊΤΟ 
δρυὰ ϑισδροῦοη. ΧἼΠΙ. Ρ. 938. Α. 

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ, πιοάϊα πος. 
ΓΝ ἮΓ» ἰάομα, συὰ. ΧΥ͂Ὶ. 8. Ευπ. 

ΠΙ. 8. -- πρὸ Γῆν Ἰάδαι. 5. 

ΟΧΥΤΠΙ]. 62. --- 72» Ἔπερμδομέκπι. 
ἴεβ. 1 1Χ. 10. μεσονύκτιον ἐξηγειρόμην, 
τηοα ποοῖα 6: Βυχη. 
Τλιοίδπιιϑ ο] Θηΐι8 Εἰχὶ : ατρὶ τὸ με- 
σογύχσιον. ὟΙ46 ΕοΑΒΟ ΒΟ} ποῖ. δὰ 
ῬΒγγηΐοῆ. Ρ. 16. εἴ ϑϑοθΤΑΥΖΙὶ 
οι. Οὐ. ]. Οτ. Ρ. 896. 

ΜΕΣΟΠΟΡΕΊΏ, »εάξμς ἰγαῆξοο. 
δι. ΧΧΧΙ, 24. ἀνάστα μεσοπυρῶν 
(1, Βοὺ τρδὶθ ϑεύνανς μεσοιωρῶπὴ, 
δυγε "ποαέεπι ἐγαπδίεπε. ]ρ. 
ὁ πιαάϊο. ΑἸΙὶ Ἰεσυπί μεσσαώρων, ἴῈ 
"ποαϊο Ῥοπιογιήπ, ἢ. 6. ἐπ, πε πιεηξα, 
ἄμνι ἀρροπμμίω ρόπα εἰ δοεϊϊατία. 
Ἡρργοῖ μεσύπορον (Ἰερε μεσοκυρῶνὶ, 
μέσην ὁδεύων. Αρυὰ ϑδυϊάδηι μεσορῶν, 
ῬΓΟ ἅυο Ραγίίον ἰθρθηάνπι μεσοαορῶν, 
δοάδιῃ τιοᾶο ἐσχρομίίυγ. Οοηξ Ὀτυ- 
᾿δίατα δὰ ϑίγὺ. 1. ο. οἱ ΑἸθοσιὶ Μίϑοεϊ,. 
ΟΥς. ἰὼ δυϊάδιῃ Ρ». 380. Ὠ]οα. 81ς. 
ΧΥΠΙ. 84. Αρρίδῃ. Βε}]. Οἷν. 1. 
88... ὶ 

δ 

ὼ»" 



δ 

Μεσοπόρφυρον. 

ΜΕΣΟΠΟΡΦΥΡΟΝ, 50. ἔνδυμα,. 
υεείξπεηέωτε ρωγρεγεῖς οἷαυϊδ ἐπίεν- 
ἐωπι, ἱ πιοάδα ραγίε ρεγρωτα αἰξίδπο- 
ἐμπε. ΓΑΘΌΝΟ Ρίυτ. ἀνομία. 168, 

1Π|..20. τὰ αεριαόρφυρα καὶ τὰ μεσο- 
αύόρφυρα, 80. ἐνδύματα, »γαίεχίας εἴ 
οἰανδίδβ ρυτρυγὰ νεβῖεβ. Αἀ αυθ 
᾿οσῦσα ΒΔ β1]1108 : τὸν ἐν τῇ ἐσϑῆτι χόσο 
μον τῶν καλλωσιζομένων γυναικῶν, ὡς 

περίεργον, διαβάλλει, σορφύραν ποτὴ μὲν 
κατὰ τὰ ἄχρα γγων, αυτὲ δὺ 
κατὰ τὸ μέσον αὑτὴν ἐντ᾿ ϑέντων. 

ΧΙΤΩΝ ΜΕΣΟΠΟΡῬΦΥΡΟΣ, ἐπ- 
"ἴοι ρεγρωγᾶ οἰαυναίά. ΎΚΡΙ 7με- 

οἷα τεμδετμηι ρεοίογαϊβ τοίεπια. [68. 
ΠῚ. 48. Ἡϊ]οτοιγταιβ [2}. 11. Οοτ- 
γαθηΐ. ἴῃ Γεβαίδια : Ῥγοὸ ζαβοῖα μεὸ- 
ἐογαῖ!, φμαπι ἱπίεγργείαίειΣ εσί δψην 
“παοΐμια, ϑερίμαριπία ἐμπέοαπε μήσο- 

ν, ἢ. 6. οἷαυαίαπε ρώγρεγα, 
ς ἐναπείμετεπί, φιοά Αφμῖϊα οἰπριίεπι 

ΠῚ 

φ 

ἐςταϊαϊοπὶξ 6511. (ὐοπέοσς ΑἹΡ. 
ἘπΡεοη. ἄς μος γεβι. ΤΑΡ. 1. 9. γᾶ. 
13. εεα. Αρυὰ Ὠίοῃ, (888. Ρ. 1311. 
63... Βεῖπι. Ἰερίζυν χλαμὺς μεσοπύρ. 

ἘΣ ἀεξοπόνλνν Α, Μεεοροίανιδα, 
βὶς αἰεία, ᾳυοα εἰΐα 5ἰΈ ᾿ηῦεν ἄπο 
βΒιυχηΐπα, 7, σγὶπι εἰ Ἐιρἠταίεηι. 
ΣῊ) Ὁ» ϑυγία ἀμόγμηι Πνηεὶ 

πρα. Οεμεβ. ΧΧΙΨ, 10. Ὠρουΐεν. 
ΧΧΠΙ. 4. Ψυ0β. ΠΙ. 8. -- γῈ» 

Ῥαάάαπ, ποτωθῃ υσρ 8 νοὶ χερί δ 
ἴῃ ϑ'γσια. σε. ΧΧΥ͂. 20. ΧΧΥΠΙ. 
2. 5. 6. 7. εἴ 410]. 

ΜΕΙΣΟΣ, »ιεάξι. ΡΨ δίμι. 

γιά, 168. Ὗ. 1. 001 νοὶ δοοερίξ 
ἀεξεοξῖνε, θς. βοσιρίυτα ῥγὸ 155, υἱ 

ἀεΐεσεῖνε Ἰερίτας 168. ΧΙ ΓΨ. 4. ἴῃ 
Ῥεπείξς πιαρπὶδ οἴ ἘπΖοοΐ. Χ. 2., νοὶ 
ΒΘΊΣΒΙΤΙ ΘΧΡΤοβαῖ.Ό Οὐ Θηἷπὰ δβί 
ΑἸππιὰ ἴπ οοἰΐε ἶδο οἰεὶ αύδια ἴῃ οοἰΐε 
οἷευι , αὐοοημε ἐπ πιεάϊο 
οἴδατε. ΑἸ τεβασπα δὰ ΤΡ» υἵ 

Ἰορονῖ ΡΥ -- ν» ἰεγξωπι. [68. 

1,1. 28. τὰ μέσα σον. ἴΐὰ «ἀαοαυθ 
Τπεοάοι. Ἐχ ἀδι 1. ὅγτ. εὐ ΟΒαβὶά. 
Ψιά, δίχηοηβ [οχ. Ηδεργ. ρμᾶν. 815. 

489 ᾿᾿Ανὰ μένον. 

-- ῬΉ}Γν υἱσίο. Πδη. ΥΤΗ. δ. εος. 

οοὐ. αι. 1ὲὲ}Ὅοτα π66 τηϑῖα αιορᾶ 
δοηθατῃ. Εοχίαβθα ἰδίμθη ἰοροσγιηΐ 
ΓὴΣτ’ -- ΝΠ 5ηρ. ἔχοα. ΧΙ. 

4. .... ἽΟ», βιπααπιεηίμηι. ᾷ Ῥαταὶ. 

ΧΧΠΙ. 6.--- ἡ ρουϊπέδ. ΤἸῃς. 9 Βερ. 

ΧΙΧ, 48. Ἐοτσίδβθαε αυοαυδ 101 τ. 
ἔεχτὶ ρμοϊοϑί δὰ 2). αἰυεγδογμεηι. 

ΔῈ δὰ . 1. ποῖαβϑ 1,. Βοαεί!. .--- 
“ὭΣ. 1 ἤορ. ἼΙΠ] 65. εἰ 2 Ῥαγ. 

ΨΊΙ]. Ἧ. τὸ μέσον τῆς αὐλῆς, 80. μέρος, 
τοοαϊδιη δυΐα. (ἃ. ΧΥΙ. 830. 
Ἅετ. ΧΧΧΙΧ. 8. --α ΓΑ οοπβῖν. 
Ῥδυϊ. 1]. 16. -- Τ᾽ σεη. ΧΥ. ς 

10. διεῖλεν αὐτὰ μόδα, ἀϊνϊεῖς ἢ] »ΕΥ 
τεεάμείηι. --- ἡ ΠΣ Εχοὰ. ΧΧΨΝΊΠ. 

28. Νυ. ΧΧΧΥ. ὅ. ἢ φόλις μέσον 
(ῷσο χαγὰ μέσον) τούτου ἔσταν ὑμῖν, 
ὩΣΌΒ ἴῃ τηθο δϊ}08 οτἱξ νοὶβ. 
1 ἤερ. 1]. 20. μέσης τῆς νυκεὺς, τη6- 
α18 ποοίβ. Εξϑοϊ. ΓΧ. 4. δίελϑε μέσην. 
σὴν Ἱερουσαλὴμ, ΥΔΏΒΙ ΡῈ Η]ογοβο- 

Ἵγταλτα, τ- ἡ ϑλῦν Ἰεσαην: 3 ες. 

ΧΧ. 4. ἐν τῇ αὐλῇ τῇ μέσῃ, ἰῃ δυΐα 
τηϑᾶϊᾷ. 3. Ἐϑαγ. ΧΙ 41. μέσῃ ἡμέρῳ, 

πο ΓᾺ, ΓΟ: Νοδεο. Υ111. 83. 

ῷὶ Μαοο. Χ. 80. τὸν Μαχκαβαῖν μέσον 
λαβόντες, Μαδοοδρθούση ἐπ "πεάίο ἃ 8.0- 
Οἱ Ρ᾿θῃί68. 

“ΜΕΣΟΝ ΜΕῬΟΥΣ. ;ΤῚ 2, Βοι- 
γαΐ, ὨΟΤΟΘΏ ὈΤΟΡΥ. [πὸ. ε6ς. ΤΏδο- 
ἀοτδῖαση ὕαταμι. ΧΕ Χ. 13. ἐν μέσῳ 
μέρους αὐτῆς. ἈεΒροεχὶῖ ΗΘΌΥ. ἊΡ 

ἀἰδεεοαγε. Ὑιάθ ἴδύάθη ποίδίδ ἃ τη6 
ἴῃ Οριβο. ΟΥἱξ, ἢ..890. βεη. 

᾿ΑΝΑ' ΜΕΎΆΟΝ, “ρεγ "πιράξωεπι, ἐπ 
πεάϊο, ἐμίεγ. ἣν ἑπίεν. ἘΖ. 'ΧΧΊΤΙ. 

26. ἀνὰ μέσον ἁγίου καὶ βιβήλου οὗ 
δίστελλον, ΠΕΡ βαποίστα εἴ ΡἈΓῸ- 
ἔαπυμι (ἰβοσίηθη θη ἔδοϊορδηΐ. 
ΝΙα6 εἰ Ψυα. ΧΥ͂. 4. 1 Εδορ. '. 12. 
ἘΠ » ἄοημα. Ῥσχον. ὟἾἼΠ11. 8. 

Εχ ϑυγίδβιηο λα. ἐπέεγ δἰ ηπιῆοδῖ, 

υὐ δὔθο ποὴ βίδίποπάυχῃ δ1ῖ, 608 

ὃ ἘΠι 4 



᾿Ασὸ γῇ ᾿ 

α γγ3 Ἰδρίεθ6. --᾿- Ἵν ἐαέγενπ!. Ἐς. 

ΧΧΥΓΕ. 10. ΧΧΚΧΥΙ. 14. ...- ἱἰππρ νι οὶ 

ἀυὰ]. ἐμο. 1 Βερ. Υ'΄. 19. --Ὁ 23 

7.6. 111. 22. --- ηἹ ΓᾺ- Ἐχοὰ. 

ΧΧΥΨῚ. 98. Νυαι. ΧΧΧΙΪΙ 8. δώ- 
βησαν ἀνὰ μέσυν τῆς ϑαλάσσης, τελετῇ 
Βαπὲ ΡῈΣ τιδσθ. γ᾽ ίο οἱ .96.ὄ ΧΥ͂ ΤΙ. 
θ. Ῥτον. ἼΊΙ1. 90. ...- ΔΠΙν ἤν 

ἴοα. ΤΥ]. δ. ἀνὰ μᾶσον τῶν 
πῦεν ρϑῖσδθ. Οοπέες Μαιθι. ΠΡ 

ὃ 45. 

᾿᾽ἈΠΟ' ΜΕΊΣΟΥ, 6 ἘΠῚ ἯΠΠΌ, 

ἰάσπι. 1 ερ. ΧΙΝ. 7. 

ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ, μεν πιεάξινι, ρεῦ. 
Δ ἽΡ3» ἐπ ππαάϊο. Αχμοα . 17. δι» 

λεύσομαι διὰ μέσου σου, (τἈΠΕΡῸ Ῥεν 
ἴ6. (Οὐοῃέ [λιο. ΓΝ 80. 8 
Ῥεαῖτα, ΟΧΧ ΧΥΊΙΙ. 8. διὰ μέσου 5λί.- 
ψεως, Ῥὲν δ Πϊοῦοντιοτα. «--- ΠΣ 

Ῥεδαίην. ΟΧΧΧΥ͂, 14. Χεἐ-. ΧΧΧΥΙΙ. 
ὁ ἃ, Βὶς ἴδ ρῥγοΐβηὶϊ ὙΠΌΒΠΙΣ 
γι ϑομαγσὶὶ Νοῖ. δὰ ΟἸδαγίιτα 
ἂὲ Βι8ο Ν, Τ. Ρ. 81. 

ΕἘΓΣ ΜΕΙ͂ΣΟΝ, ΕΥΣ ΤΟ ΜΗΣΟΝ, 

ἐπ κιεάϊεηι, ἰὴ. γ.Ὰ γον Εξ. ΧΧΧΙ. 

10. ἔδωχας τὴν ἦν σου εἷς μέσον γε" 
λῶν, Ῥοδυϊδιὶ δι ρίυτα ἔα ἐπὶ πὶ.» 
δίθυβ. Με εἰ ν. 14. --- 27’ 

ΑΙ]. Ῥε. ΧΧΥῚ]Ι. 99. ..- ΠΥ Ἵν» 

πέψμε αὐ βπειὴ. 39 Βσρ. ΨΠΪ. ὅ. 
4 εἰσηλλλον εἰς μέσον παρεμβολῆς Συρίας, 
ἱπρτοαϊεραμίυν ἰπ ταθάϊα οδδίσα κ'γ- 
ΤΙ. - ἢ ὅν Ἐχοά. ΧΙΜΝ. 48. 

706. ΓΡ. δ. Νεΐειι. ΙΝ. 11. δὲ δἰ τοὶ. 
-- ΠΣ Ἐχοά. ΧΙ, 4. ΧΙΥ͂. 16. 

1 ὅδ. ΙΧ. 14. .. ΓΙ Σ ὧν. οὐ 

ἰούπην. 1 Ἄδερ. ὟΊΙ. 8. Οοπέεσ 
ΘΟΌΨΑΥΣΣΙΙ Νος. δὰ ΟἸθαγίυπι ὧδ 

.«ϑ]|ο Ν. Τ΄ γες. 78. υδὶ οβαμαις, 
᾿ φυοὰ Οτεοοὶ ρσοίδιιὶ εἰΐδπι εἰς τὸ 
4 μάᾶσον Βεερὶβ δοάδειαᾳ σϑοεῖο υδὸ- 

Ῥεηί. 

ἜΚ ΜΕΊΣΟΥ δβοὺ ἘΚ ΤΟΥ Μα'- 
ΣΟΥ͂, 6 πιεάϊΐο, 6, 62. ΌΣΟΙ αὖ εχ- 

αἱαίξοκε. 7ε:. ΧΈΓΧ. 18. Βεϊοοὶ 

440 

. φοῦ, 

Ἔ» 4 β 

ΠΙΚῚ ΘΒ ἃ ΝᾺ ἀΔεείναεσπε, οοὰ ἃ 

ἰμϑυ ὑομἥωενε : δος δαρϑιατε- 

συ εἰρη οδί ἰροια, ἐπ φμὸ ἀφυα 
σρηβα ῆ, 6. αἴυεκπι Πωρεῖπεε, χιοτα 
ῬΘΓ ἐκ μέσου τοῦ δε τρία ΘΧΡΥΠΊΟΣΟ 
γοϊυοεγαηξ. Μιὰς Ἐδρεὶ ποίαβ δά » 
Ἡσταδτυπι Ῥ, 1]. ῥ. 940. -- π3}, 

ἀημίέαα ς)μ4, ακ [72 ἴε8. εν!]. 

9. Ηἰἱβς Ἰερίεδθ νἱΔεπίας νσοεπι 4}}- 
[ΔΓ Ῥυμσθιέτη, 86. ἽΠῸ» ὁ Τερίοηε 

6΄μ5, οχ ΓὩ 3. -ολτῶϑ Τῆσεη. 1. 

16. .--- ΔἼΡΌ. Εχοὰ. ΧΧΧΙ. 18. 

ἐξολοϑρουϑήσυται ἐκ μέσου τοῦ λαφ αὖ- 
ἐχθρά ίυν 6 Ῥσρυΐϊο δυο. 

γιά ες 1ονὶς. ΧΥΠΠ. 49. ΜΊοΝ. Υ͂, Υ. 
10. 18. 14. --ἸἼ Δ} δα. ΧΧΧΥ. ς 

8, -- Ἴ]ΠΌ- 6 ε, ΧΙΧ, 99. Ἐχοὰ, 
ΨΠ. δ. ΧΧΙ͂Ν. 16. 1ε8. 1.11..11. 
ἜΝ ΜΕ ΣΩ4(. .ῈΝ ΤΩΣ ΜΗ ΣΩ, ἐπ 

πιοάϊο, ἐπ. ἢ» ἐπέογ. ἙἘσοοῖ, ΧΙΧ. 

ἢ. “αἰ ΤῊ» ἄσπικα. “00. ΨἼΙΙ. 17. 

ἐν μέσῳ. Ἅαϊρο εἰαϊυσθπῃηίΐ, 608 6 Σ1656 
» δὰ ΔΩ: 5 Ὧ}ᾺῈ ἱπ 1. 8γ- 

τίδοα ἀθ "πεάμδα αἰοίξυΣ. --- Ἰέ1115}} 

Ρἷυτ. εχ ΠῸ»ν ἐαοεῖεα. Ἐς. Χ1.Π|. 

γ, Ἑοτῖα μίδ εφετυπέ ἩΓ. - Ἵ} ἃ 

λα. ϑγτάτα. 68. Υ͂. 1. δὸ εἴ δβϑοῖ 
ἿΝν» οσπύδηβ νοΟδ8 9ΌΠῸ ΠΟβΏΒ- 

(48. “τιν ἐπ υαἷΐε. Ῥε, ΧΧΙ], 

4, Μυϊγχο πΒιδζυυπέ, δοὸα ἰορὶδβε 
ΣΡ ᾳιοα Ομαϊά. ἐπ »ιεάϊο εἰστιιβ- 

ἐδί. ΑἸ ἌἽχοιηρὶα οομιτηπέλεοηϊα 
Ἶ εἴ ἡ νά δρυὰ Μοπιέ. Ῥγοϊορσ. δά 
Ηαχ. Οτὶρ. ο. 8. Ἐοσίαβϑε ἴδιηθῃ δὰ 
δεηθύσα ἰδίαν Σεβροχεσθπί. γυϊκ. 
ἐπ πιοάϊο. ---- Ὥζο» ἐπ στο. Ὁ δ. 

Χ. ὅδ. εδο. οοτὶ. Οδΐο. Εαΐους Πσαια- 
Ὧ.8 608 "δὲ Ἰ271. ἰοβῖδδα ατρίεγα. 
ἴατ. ϑεβδατῖι τηδνυυὶέ 18. ἸΌΛΞΌ 

Α ὉΠ οἰσμάετε, αδεουμκάίεγε, τὸς 

ὀομίζετε. ---- ἼΤΩ» κεμπίία. ἘΣΘΟΝ. 

ΧΧΙ. 20. ἐν μέδῳ αὐτῆς. Μίξυσι, ἰῃ- 



Κωνὼ μέσον. 

« αϊε Οκρροΐ!υδ ἱπὶ Νοίῖξ. Οὐ, δὰ ἢ. 
Ἰ, Ῥν. δ58., αἷδ Θ08 ὑθοβϑε δα 8 γ 08 
εἰν βεκιἐουόε Βοεἰβοίγθερ. Ἤν ΟὨΐπὶ 

“ρόμεηε τταΐϊο ταοίο εἰρτῆοοῖ. ϑεὰ 
ἔοσίε ἰερετυπί ΠΣ Π 3 -- Σ᾽ 

οἰπεδἑιο. Ἐπδοβ. 1. 18. Νου Ἰεβο- 
ταῦς ΠῚ» τὲ ὨοΠη115 νίδυση θα, 

86 ἀετίναταπε ἃ ζΩγ» 4υοἀ αἴτια 
"πεδεπι 64:6 ποῖαῖ, ὑπ 6 ΝἽ» "πογὶ» 

ἄϊες. ---- ἘᾺΝ ἐπ οογάε. Ἐχοᾶ. ΧΥ͂. 

ὁ 8. --- Ἴ» ἐ τερίοπε. 1 Ῥασ. ἴΧ. 38. 

" ΠΥΟᾺ οσποα, ἐπ βπε. 7υᾶ. ΥἹΙ, 

17. δα. Οοτωρίαίι: ΑἸά. τοάά. 
ΑἸοσ, εἰ Οχου. ἐν μόώσῳ.: Ἐπὶ Ἰεοῦο 
δβαυὰ ἀιυθὲο νἱῦοβα. Νδιω τ. 19., 
(αὶ ἰοσὰθ ποβέτο παεῖ, 1 46ῃ 
᾿ργῖ μαρεηξ ἐν μέρει. Ὀοπξ. Εὔδτα ν. 
11. υδἱ ΤΒοοάοῦο Πρ γεγαϊς 

ες μέρος, υ ἱ ἐπ ἰαδοτα. Τποοὰ. 

ἐδερμος ΤΧΧΤΙ. δ. ἐν μέσῳ μηδ 
1}. ἴὰ Οεῖε. 8. ῥ. 849. 

ε ΟἿΣ ἢ γ᾽ Ἐφυΐδρτα 

γατΟ χηδὶΐπι οἰ ϑομδγέεηρεσμίο 
βδημὶ βϑυλίεσιασω, 401 ἐπ ἘΡ. Οτϊ. Ρ. 
18. Ἀ7ὸ ἐν μέσῳ Ἰερρυιήάσμ τρομεῖ ἐν 
μόχϑῳ. -ρϑ ἢ γαι. ΧΙ]. 6. 204. 

ΧΙῚ, Ρεαὶηι. ΧΙ. ὅ. οἱ αἰτθὶ κω - 
Ῥίαε. -αὐρν» ἐπ δεῖϊο 8. αὐ δεῖδεινε. 

9 ϑατη, ΧΥ ἦ, 11. ἐπρμὴμοο τ, τυ τὴ 

- ΡῸ᾽ ΑΙ. 1 δ. ἴνΥ̓. 3 

ὁ Ὁ. Ὁ» ΞΞΡὲῪ »εάρε. 1 Ῥαταῖ. 

ΧΧΨΙΙ. 9. --- ἢ δι 1 Βερ. 

νΙ. 946. Νεδ. ῪΙ. 10. ΙΧ, 11. --- 
ἘΣ ὅδ. 1. 6. 11. 9. 11]. 8. 8. 

εἴ αἰϊιά προ ρῖτιθ. --- Π ΠῸ Ἐσϑοδ, 

Ι. 5. ΧΧΧΊΤΙ. 91. - 3 τεαἰ- 

πιῶ. ΑἹ, Ἐχοςοὶ. ΧΙ... 6. “9. 

τιοάῤινι δα. ΑἹ. Ἐπ. ΧΊΠ. 14. -α 
ἯΡν πιραδωνς. ϑγτοπι, Τιοοά. 166. 
ΠΥΥῚ. 17. 

ε ΚΑΤΑ ΜΕΣΟΝ, δφομωοι νεὶ 
ΡῈΓ τοράδμηι. Δ)» ἐδ μοειϊο, Ψαε. 

1.11. 
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ἹΜΕΣΟ ΤΗΣ, τερύπμμη, α. ἃ, νιεϊδ. 
ἐας. ϑδρ. 1. 10. 

ΜΈΣΟΊΏ, »νιεράδιξ ειμη, 4. ἃ. πιράϊο. 
ὙΝΓ, "πεδία ματα. Ἐχοά. ΧΤῚ]. 20. 

μεσούσης τῆς νυχτὸς, πιεάτα ποοίξ. [Ὰ 
αἰίβσω 2Ἐ]κην9 Κ΄. Η. ΧΠ]. 1. ν. 
517: εἰ μεσούσης ἡμέρας, ἔρδο πιεγίάξε, 

. ΧΗ͂. ἀρ. 1. Ρ. 718.-ἘΊ Υ7» 7 

Ἰάσονι. Νεῖῆ. 11]. δ. -- 3» πε-. 

ἀΐαπμηι. υὰ. ΥἹ]. 19. --- ΠΡ» 

σαυοξιίο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΊΨ, 358. 
ΜΕΣΣΑΒ. Ἐπὶ ἴγβα νοὸσχ ΕΘΌΥ. 

ΦΧ» “ἰαἰο, αοῖεα εἰαϊονατία. 1 

βα. ΧΙΨ. 1. 6. 11. 156. ΑἸ 15 
Βαροηΐ ὑπόστασις. [πᾶς ἴῃ ΟἿοβδ. 
ἦπ 11..1 Βδρς. εἰς μεσὰφ ((ἐρε6 αἱσ- 
σὰβν), εἰς τὴν ὑπόστασιν. --- ΠΥ» 

ἰᾷοτα. 1 βδτη. ΧΙΝ. 12. ᾶ 

ΜΈΣΣΑΤ'. ἴρθ8 νὸσχ Ηδερσ. ΠΟῸ, 

ευκεῖο, ἀεείγυοο. ἃ Βερ. ΧΙ. 6. 
ΑἸΐδς μαφσὰχ, εἴξετξατ. 
ΦΜΕΣΥΟΌΜΑΙ, ἐπιρίεον, ,γερῖεον. 

3 Μαος. Ὗ. 10. στπληρωμάνους φοῦ 
οὔνου καὶ τοῦ λιβάνον μεμεσεωμένους, 
οΟ]]. Αοέ. Π. 13. Πεῖπάε δἰίατα ἀφ 
αἴεοίδιις αϊοϊταγ, υἱ σληρόομαι, εἰ 
ποίδί φγούδις ἱεπεγὶ, αδτίρι. ϑὶρ 
8 Μδος. ν. 1. βαρείᾳ μεμεστωμένος 
δργῇ καὶ χόλῳ. Μιστῶσαι ὀργῆς “«ρυὰ 
ἘΠ κι Ἰεσὶ ἰοβίδςΣ τ υνσλθια 
ἱπ ΤΒε8. Ηεβγοῖ. μεμεστωμένοι, “ν 
«ληρωμένο. 

ΜΕΣΤΟῚ Σ, ρζδημ. τ οΝ ̓άδτα. 

Εε. ΧΧΧΥΤΙ͂Ι. 1. Νδῖ. 1. 10. ψιάς 
ΔΙῚΡῚ 6. ζῆλος. 

ΜΈΤΑ", ομνι, Ῥοεί, γα, αρεᾶ, 
Ῥτο. Ὑῷ. στα. ΕΧ. 27. Χ. 1. ΧΙ. 

10. εἰ δἰϊοὶ βερ᾽ϑεῖγλβ. - ΠΩ 

ἽΨΕ: Εκεοῖν. ΧΙ, 1. .- 'Ὦ δὲν 

Θεη. Υ͂. 4. 7. ΙΧ, 9. ΧΙ. 11. ἱ 
αἰτοὶ δεερίιβ. συὰ, 11. 7. μετὰ ᾽1.» 
σοῦν, ροσὲ ζοσμαπι. [τὰ εὐἷτα ἸοροΏ- 
ἄστα 6 Τπεοάοτεῖο Θυεεί. 7. Ρ6β. 
826. Ἰοοο ἱπαργεβδὶ μετὰ Ἰησοῦ. -- 
ἽΝ ΠΝ: Ῥαοῦι. ΧΧΙ͂Ρ. 4. 2706. 

ΙΧ. ᾿16. ΧΧΗ͂Ι. Ἵ. οἱ εἰδνὶ. -- 

ἂ» 

[Ἢ 
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415 ΠΝ: 2 ὅλ. ΧΧΙΝ. 10. .-- 

ἼΩΝ» Ῥεαίεν. ΧΧΙΧ, 99. --- 
ΓΌΩΝ ροείογίίαςΣ. Αταοβ ΤΥ; 4. ἝΝ 
τοὺς μ΄ ὑμῶν, 86. ὄντας, ροσδίεχοθ 
νοβίοθ. για. εἴ Ατοβ ΚΝἼ]11. 10. 
--- "ὮΝ. Ῥχονοῦν. ΧΧ. 11. ϑόῦο 

ἀεοορῦ Ἰεροσυπί τῶν. - ὰνν» 

αρμά. ἄεῃ. ΧΧΧΙΧ. 10. καϑεύδειν 
μετ᾽ αὑτῆς, ἀογτηῖτο αρμὰ ἸΠ]άτα. Ὁ ΔῈ. 

ΟΧ, 18. αὑτὸν χατήλιπον ἐκ) μετὰ τοῦ 
ἄρχοντος, ᾿Πυτὰ τεϊίααὶ [0] ἀρμά ρτίη.- 
οἰροαι. Οοηξ. 208. {Π]. 36. ---" ὯΝ: 

3. ὅδ. ΧΙΧ, 84. εἰ Ηοκ. ΨΙ]. 5. 
ΘΧίθῃ δ! τηδηϊτ βϑυδιὴ μετὰ λοιμῶν, 
αὐ ἐπιρῖοδ. 4 Βερ. ΙΧ. 84. κατάβηθι 
μετ᾽ ἐμοῦ. Τιοροπάυγ με, υἱ 
βαρεῖ Οοσαρὶ. Ῥυίοσ Ἰθοῖο Ααυΐα 
ναγυβίοῃθπλ ΘΟΠΌΠΟΙΘ νυἱάοίυγ. --- 
92» ἀονιέπια. ΝΑ. 1. 2. Βεῆβ 

αυοδά δβϑηϑυτι. ---- Ἵ ῥγεϑχυχη. 
ε Νυχ. Υ'΄. 18. 560. αῖ. ΟἿΣ μετ’ αὖ- 
τῆς νογδηδυμῃ οοπέγα δάηι, εἰ ΑἸ 
ΕΡΥῚ Βαροηΐς χατ᾽ αὐτῆς. [65. 1.1]. 
18. χνϑίῖβ υθῃσϊα αϑιϊθ, χαὶ οὗ μετὰ 
ἀργυρίου, οἴ Ἰοῃ »7Ὸ ἀγρεπίο. ΜΙοδ. 
[ΠῚ 11. ῥγϊμοῖρθβ εὐὰβ μετὰ δώρων 
ἔκρινον, ΡΓῸ ται πετίθυϑ, ἢ. 6. τηπιποσί- 
Βὺ8 σοτταριὶ ἡπαϊσαρθαηί, δὲ βασοῦ- 
ἀοίεϑ οἷυδ μετὰ μισθοῦ ἀπεχρίνοντο, ργῸ 
ΤΩΘΓΟΘάδ σοβροῃάεθδηΐῖ, οἱ Ῥέρπεῖς 

ὰ οἦυβ μετὰ ἀργυρίου ἐμαντεύοντο, » τὸ 
δγζοηίο νδι οἰ παδηξζυγ. 85:16 δε διη 
Μαγο. Χ. 80. ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατοντα- 
αλασίονα μετὼ διωγμῶν, Ὠϊδὶ δοοὶρίαξ 
σοπΐαρ]α ρΡγῸ Ῥογβοουξοηίθυθ. ΟΕ 
Ῥδαΐ. 11. 6. ΤὭσοη. Ψ΄. 4. Ὁνὶ ρῥχω- 
ἤχυμα “, ουἱϊ μτὰ ΜίοΝ. 1, ς. τό- 
Βροηάοί, ῬΑΓΙΌΟΣ ᾿γὸ βἰξιϊβοαδι. [εβ. 
ΧΥῚ. 30. μιϑ᾽ ἴσχων, ἢ. 6. ἐφ᾽ 1“- 
«ὧν, ἰη εγρσγείβ Ηθθυο ῖο. --- Ὁ Ἀσω- 

ε ἄχυχι. γον. ΧΧΙΝ, 12. τοῖσι θυ 
υπϊουΐσιο μετὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, Τισία 
ΟΡεῖἃ 8.18. ---- 2, ἐπ σιαπκ. Οβῃ. 

ΧΙ ΠῚ. 12. Ἐδ:}. 1. 19. ---- Ἢ Ὁ.) 

αὦ πιαπιπι. 9 Ῥαταὶ. ΧΥ͂ΤΙ. 15. 16. 
18. ΧΧΥΙ. 18. --α γ7ῦ ὃν, ἀυαὶ, 

σοηδίζ. 1 Ῥασ. ΧΧΥ͂. 3. 6. ... τ 

Ῥασί. ἀεεοοπάφης. 166. ΧΥ. 8, ..-- "0 

Φ.- 
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Ῥυβῆχ. 23 ὅδ. ΧΙΠ. 20. Ψυΐχαι. 
»οεί, -- Ὁ Ρεαῖῆχ. Ηοβ. ΥἹ]. 9. --- 
"ΩΨ" Ῥορεῖμδ. Ῥε. ΧΙΨῚ. 8. εἰ} 

ΟΙΧ. 4. ὕορίᾳιυδ Ἰοροσαπί Ὡν 
-- ὩὩν» 1 ὅδπι. [1]. 28. ς0}}. 1χις.ὃ 

Π. δ. 1 Ῥατ. ΧΥΤΙ. 4. ὅεη. ΧΧΙ. 
38. «αἰ 5, αὐ ὕαοίξαι. Ἰ)εαίεν. 

ΧΧΧΙ͂. 8. --- ἤγγ) ὃ» ἰάδτα, Νύχτα. 
111. 4. .--- Υρ»» αἀ ἥπειι. ἴα. ΧΙ. 

6. - Υρῶ, α με. Θεπεβ. ἵΥ͂. 8. 

ΣΎ Σς τὶ 
ὙΠ. "δι ΧΥΙ 8.-- ΠΡΌ ῬΓῸ ὁ 
ΠΡΌ: Βευῖον. ΧΙΝ. 48. μετὰ “τία 

ἔσῃ, ἐογίϊο ἀππο, 0011. ΧΧΥ͂Ι. 19. δὶ 
δος ἐν τῷ ἔτι τῷ τρίτῳ αἰοϊίαγ. ϑιὶς 
οἴδι Μασγο. Ψ]Π11. 31. μετὰ φρεῖς 
ἡμέρας εἰρτιϊβοιί αϊε ἐετγίϊο (οΟΪ]. Αςξ. 
ΧΧΝΊΠ. 17.), εἐὲ Αςξ. ΧΧΣΙΝ. 1. 
μετὰ «ἕνεε ἡμέρας ἀϊ6 φωϊπίο. Ὑ]άς 
ΒΙΌ]. Βγθπι. (1, 1, ρ.. 88. Ῥαγίϊος 
Φοβερυδ Α. 1. 1. ο. 22. ἀ6 βϑδ.ο: 
ὃν εὐδὺς μετ᾽ ὀγδόην ἡμέραν περιτέμνουσι, 
αυθπὶ βίδίϊι οοΐανο αἷδ οἰχουτηοί- ἃ 
ἀυπί. Οομξος ἡ) οϊδυτα δὰ Μδι. 
ΧΧΥΊΙ. 68. Ρ. 417. δς ΕἸβοδοσαπι 
ἀθ Ἄόγβθ. Οσ. ρ. 98. --- ὦ)» σὰ 
»Ῥεάεφ. Ἰδαῖον. ΧΊ. 6. ἴῃς. δ ΕΧΧ 
ψυά. ΝΠΠ]. 5. “-οἸἝἽΔΔ. ὅν πιοαϊο. 

ὅδε. ΧΙ. δ. 706. ΧΧΙΙ. 31. ---. 
ΠΡ “ὃ. Αι. Τποοά. 50)». ΓΧ, 

18. Ἰερίταν ρεαίοεσοα Ηρα. ΚἹ. 1. 
ὉΡῚ μετὰ δηΐβ σταφίδων Ἔχρυπροη- 
ἄυχα εϑἴ, φυδησίδαι Π]υὰ Ἰερὶς ἴῃ 
Β00 ΟΟαοα ΑΥΔΡΒ: πὸ δρποβοῖϊ 
Θὰ ἰοχθ Ηεῦν. Ψοχ βδηΐθου- 
ἄδῃ8 σέμματα βὶπο ἀυδὶο Βυ}.5 δὰ- 
ἀϊξδσηθηῖὶ οδυβδτὰ ἀεάϊξ. ϑίσδο. ἴ. 
10. μετὰ «ἄάσης Φαρκὸς, δἰτηι] χιιε οπ- 
ΠΠΡῸΒ ερυβ ογοαιίβ. 8 Εδβαγ. ΓΥ͂. 
48. οἰχοδομεῖῦν μετ’ αὑτοῦ (80. ξύλου) 
τὴν σόλιν, Ὁὶ μετὰὼ πεαέογέαηε, δος φψια 
αἰρφιβα Πὲ, τπιοῖαϊς. Ψοεορμ. Α. 2. ΧΙ. 
3. Ῥ. δὅ8. εα. Ἡδνεῖς. Βαρϑὲ αὐτῷ. 
Φυάσι. Π. 4. ἩΪορβοῦμαβ δεύτε- 
ρος ὧν μετ᾽ αὐτὸν, Ῥτοχίπιιι εἱ ἀὐρτιΐ- 
δία οἵ Ββοῆοσα. δὲν. 1Π1. 831. τὰ μετὰ 
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α ταῦτα, ἴπ οἶϊηε. 8 Ἐπάν. 1. -- ΠΠΝ: 3 Ῥατὰὶ]. ΧΙ. 10. --- 
48. υδὶ εϑὲ αὐνεέγε;, εἰ Ἡντ. ὃω 

ταϑρομάοϊ 9 Ρασ. ΧΧΧΥῚ. 6. Τορ. 
11. 14. ἰδοὺ γνωστὰ «ἄντα μετά σου, 
οτρηΐα ποῖ βυμί ρὲγ ἴβ, ἢ. 6. ἴὰ 
ρθε ἴθ ὑζοίϊβ, Ὡδζῶρθ 1η8]15, 165 
Ῥετρθβθιβ 68, 45 80. οἰϊπι ῬΓῸ Ρώ- 
Ἠῖβ ρῬεοοσδϊοσυμι μαρορδηζαν. ατο- 
εἶἰπβ: ἐπ ογμμῖς ἐμ. Οοπῖ, Αςξ, 
ΧΊΙΝ. 21. 1 Τίῃ. ΓΝ. 14. διν. ΥἼΠΙ. 

ὃ 14. μὴ δικάξφου μετὰ κχριτοῦ, 1011 ΟΣ 
ἄοϊοτε εἰ ἱπαϊστιδίομθ αποτὶ ἀφ υ.- 
ἄϊοο, αυδϑδὶ ΡΙ ἔλοϊδ δἷϊ δὴ οοὸ ἴῃ- 
ἦυτία: υϑί μετὰ δῖ ἰ. 4. χατῶ, αυοὰ 
Ὦδρεῖ Οομιρὶ. 
ΜΕΤ᾽ ΑΥ̓ΤΩ͂Ν. 1 ὅδ. 1. 25. 

δὶ ἸΙσοο ἼΡΣΠΤΟΩΝ νἱἀοηζαν 16- 

Εἰ65ὲ ἘΞΙΤΟΡ. 
ΕΓΜῚ ΜΕΤΑ, ΒΩ. τινὸς, δ: ΟἸΉΣ 

αἴϊᾳμο. ΧΓὴ Π »» δοῖο οαδἰγαηιοίαγί. 

ς Νυκι. Χ. 81. -- ΠΠῚ᾿ ἀεάμοο. 168. 

111. 11. . 
ΜΕΤ᾽ ἜΚΕΓ ΝΟ, ροείοα. Ἰ3 ΠΝ: 

Οσεα. ΥἹ. 4. 
ΜΈΤ᾽ ἘΚΕΙ͂ΝΑ, ἰάθαι γηὶ 

πο ὈΣ 2 ΤΡ φοδέ συεγδα ἴα. 

..08. ΧΧΊΙΥΝ. 20. 
ΟἿ ΜΕΤΑ ΤΙΝΟΙ͂Σ, 86. ὄντες, νεὶ 

στρατεύσαντες, φεὲ σμπι αἰίψμο φωπέ υεῖ 
"κδἰαηΐ. ὈΒΩΝ ΡίυΣ. ἀρπιῖπα. Ἐ2. 

ἁ ΧΧΧΨΥΙΠΙΠ. 22. Οοπέ. οἱ «ερὶ τινά. 
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΤΟ, ροείλαο. ἽΠΜ- 

Οεπ. Χ. 18. ΧΥΠΠΠ. ὅ. 1ν. ΧΙΝ. 
10. -α ΣΝ ΠΝ: Ἐπάν. ΙΧ. 10. 

“--Ὁπν: σοι. ΧΧΥ. 96. 7υἀ. 

ΧΥῚ. 4. Εδάσ. 11]. δ. 200. 1]. 1." 
ΜΕΤΑ ΤΑΥ̓ ΤΑ, ροεὲ ἔσο. ΠΝ 

αἴδμα. Ῥεδία. ΧΥ͂, 8. ἘΡῚ Ἰοσοζυῶξ 
“πε: το ἼΠΝ: Οεμεβ. ΧΧΙΝ. δδ. 

ΧΧΧΙΠ. 7. Ἐχοά. . 1. εἰ δ!0] 
ϑαερίτιβ, --- ΠΣ ὈΣΣΠ ὝΠΕ 

4 ροεὲ νυετδα ἐπα. Ἕε. ὝΥΤΠΙ. 17. 
Ἐπ18. 11]. 1. ποῦ ὝΠΙΝν Ῥορέ ἀοο. 

4 Ῥαταὶ]. ΧΧΧΙΙ. 9. -- 3 ἽΝ: 

1νὶι. ΧΙΝ. 837. ευῖος. ΧΧΙ, 19. 

ὈΣΤ ΠΕΣ: σεη. ΧΕΨΙΠΙ. 6. 1 Βερ. 

ΧΧ. 15. Ῥραϊτη. ΧΙ,ΨΊΙΠ. 138. -.-. 

ἸΠΙΝ: αεποβ. ΧΙ]. 80. --- ὙΑΠΙΝ 

ἘΜ. 9 Ρασ. ΧΧΙ. 18. ΧΧΧΎΥ. 90. --- 
3) πε. Θεμεθ. ΧΡ. 14. ΧΧΙΠ, ἡ 

9 ϑατη. 11]. 28. ΧΡ, 1. 9 Ῥαγαὶ. 
ΧΧΧΙΠ, 44. --- ΠΝ Ρατέ. ΡΠ, 

ἰατ. σομδένρ. σωποίαπίος, ἰαγααπέεο, 
Ῥβ. ΟΧΧΥῚΙ. 8. Ιδρεγυηῖ ΤΙΝ Ό. 

-τ ἢ ΤΙΝ Ῥοείενῥοτ. 168. ΧΗΙΥ͂. 

6. --- ΠΝ» ἐπ γἴπε εἷμα. σεν. 
Υ. 81. .... ἼΠν᾿ μπᾶ. ζ2ο». Χ. 8. 

Ιδρετυπῖ Εἰ ΙΔ εἰ ΠΣ ὑμὰ 

ὈΓρΩ, πῶς ΘΟΥ γι, 80. ΠΉΠΟΥ ΤΙ. 

Ὅδη. Ι. δ. .-- γιάθ αἰϊοὶ 8. αὐτὸς, 
ἤθη ἐλόγχω, ἡδονὴ, κονιάω εἴ “α- 

ΜΕΤΑΒΑΙΓΝΩ, ἐγαπδοο. Ν᾽ 

τη. Ῥαΐα. ΧΧΙΠ. 7. μετάβατε, 
ἐταπρῖσο ᾿αοῖίε, ϑϑηβατα ἐχργαβεῖξ, 
πλιὰ ἴῃ ἰοχίι Ηθρσ. Ἰορίξυν ἐγέσέίε 
8. αἰξοἰϊε υος, μέ 20. ἑπίγοξαί. Οοἄοχ 
γεῦο. 7564. Αἀ]οτὶ μεροῖ 101 μετά- 
ρῶσε, αποα τοοίϊπ8 νἱάευϊ Ῥοδϑεῖ. 
ῷ Μδςς. ΥἹ. 1. ἀναγκάζειν τοὺς Ἶου- 
δαίους μεταβαίνειν ἐχ τῶν πατρῴων νόμων, 
υἱ οορεγεῖ Ψυάε5ο08 ἃ ρδἴτ115 Ἰερῆρυβ 

δος. φεοοάογο. ὅδ. Ψ11. 27. ΧΙΧ. 18. 
ΜΕΤΑΒΑ ΔΛΔΩ, ἐγαπδηιμίο, ρέγ- 

πειίο, σοηυέτίο. ἼΙ7' Εχοά. ΥΨΙ]. 

17. 90. Ιδυ. ΧΙΠ]. 8. [66.ὄ 1Χ. δ. 
μεταβαλεῖ (8ο: ἑαυτὸν) εἰς σὲ «λοῦτος 
αλάσσης, οοπυογίοἑ 86 δᾷ ἴδ ταν. : 
[υο τηϑγῖθ, . Ρᾳ. 1|Χ0Όῦ. 6. 
ΕΟ ΓΧΧΥῚΙΙ. 44. .-- ἽἽΓ αἰδεδοο. 

ἴ.8. ΧΧΙ͂Χ. 29. υδῖ μεγαβάλλάν τὸ 
«ρόσωπον ε5ι αἰΐξεγαγε οοἴογενι. [πὰ 
τοχίὰ ΗΘΌΧ. βοῦτημο εδὲ Ὧ6 ἴδοϊθ δἱ- 
Ρεδβοθηΐδ 8. ὑϑ᾽ θϑοθηΐβ Ῥγεθ ἘΆΟΓΘ. 
- εἶν ημο. ΗδὈ. ἴ. 11]. .-- 

20. ἐπ οἰγομέέμ. 700. ΣΧ. 8. μετὰ 

ταῦτα μεταβαλὼν (80. ἑαυτὸν) δεινῶς 



Μεγαβολῆ. 

α« μδ ὁλέκεις, Ῥοεῖξα οσυμυδγίονα (6 8, 
τσυονίεη4 (4}}} το άοσε τηδίυηξ φεασὶ 
πιμέαία πιεπί6) τλθ Ῥοτουββῖϑε. ἢ ΧΧ 
ΑἸΔΌ 4 οὐποενσίοηε ἐΧΡ]οαγιηί. --- 
ἘΔῸΘ Ρἷαν. ,μοῖεε. ἴε5. ΧΙΠ]. 8. 

ἔα Βιοϊυ8. ἐσ Τχσσπιπιῖ! Οσποοτά. 
βοὰ ἴθὶ μοίίυ5. μεταβαλοῦσι ἀξ βὰφ 
φὐάϊάδγμης. --τὺν ἃ 186, 
Ἡνῆ. ΧΙΙΠ]. 7, .τὦ η), τερεγίον. 
ὅοβ. Υ111. 91. μεναβαλλόμενοι ἐκάτα- 

τοὺς ἄνδρας, τευεγέοπέθ5 Ῥετοι!θ- 
Ἢ νἱτοβ. 200. Χ. 16, Ηδδγοβ, 

μεταβαλὼν, μεταβὰς, στραφείς. --- 
Γ)υ. ΒΥαΆΔΟΝ, 1 ὅδ, ΧΧΙ, 18. 

μετέβαλεν. ϑδρ. ΧΙΧ, 18. ϑίῖτασ. 
ΧΥΠΠ. 46. ἀκὺ αρωΐδεν ἕως ἰσαίρας 
μεταβάλλει, (8ς. ἑαυτὸν), 8 τδη6 δᾷ 
ψΟΒΡΟΥΆΤΩ ηιμέαέ 86 [ΕΤΩΡΊΒ, 8. ἐπεηιμ- 
ἐαδίίεν. 

ΜΕΤΑΒΟΛΗΙ, ρεγηιᾳ ο, σομες 
ς ᾿πμέμέϊο, πιμίαίϊο. ὝΠΟ.» πεγοαία», 

Ϊο6. ΧΙ. 15. ϑιρυϊδοιί 101 μετα» 
βολὴ οομιπιμέαἑέοποηι πιογοίμηι ὅθ, 
περοίἑαίίοπεηι, Οαίοζυχῃ ἰεβοτυηῖ 
ἽΠΡ. γ6] ἽΠΡ» δυΐ ἴΐα νργίθσαῃης, 

αυὶρ ἣν »» οὐτα βοαιοπέθρυδ οομ- 

ἤαπχοσυπῖ. --- ὉΤἽἼΘ ΡΙυγ. ἀνια- 

γἡμάϊπεα, ηδὰ : ουπεμῖξ αἰϊῥ. ϑγτατη. 
εγο, ΧΧΧΙ, 21. μεταβολαί. Ὠρ- 
ἀυχὶϊ, δὶ αυϊὰ ν]άθ0, 8. Ἴ)», ππεώσνε, 

ἃ οοπημήανε, ρεγηιμέαο. --- ΜΝ χρν Γ» 

αρίιαίίο. 1ε8. ἈΧΧ. 89. πολεμήσουσιν 
αὑτὸν ἐκ μεταβολῆς, δὶ μεταβολὴ φοεἰ 
πριέαξδο οἷέα αοίδγιη, 5. ἐχογοίίεσ ἔμ 
φμασημε δὲ Ῥαγίθε οἷο σοπυετγίεπε, αἱ 
εἰ ΒΑΡ ποσυπι ΠΟ μαυοὶ ΓΕΣΣΝ 

"ποΐωηι ΤΕΙΤῸ Οὐΐγοχμε, 8. εἴΐδτη αἱ 
᾿μρῤωνᾷ οοἷἶξ ρίαραδ ἱπιοΥρτοίδὶ κιμηξ, 

Ἰάθ ϑυϊάαχῃ Β. Υ. μεταβολὴ, 

βαρ. 11. 19. Αἀὰε Αἀάϊῇι. Εϑι. 
ΧΥ. 1. υδὶ μεγαβολὴ 6εὲ ἱ. 4. μετοι 
κεσία, ἰγδηβἰδέῖο ἱπ ἰασταδ 8.16 Π88, 
εἰν ποῦο ἰη ςεριἰνἠ δίδει. 

444 ἹΜοετάγω. 

. ΝΒΤΑΒΟΔΗΕΙ ΔΙΑΨΑΓΛΜΑΤΟΣ, 

ΗΠ. 13. ᾿ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΆ, ἰᾶσθαι. ϑδἔῖσασ. 

ΧΧΧΥΙΙ. 12. μετὰ ἐμαύρου στρ) μετα- 
βωας, σαπὶ πδρτοδΐοσα ὧδ ρορυνμβπέα- 
ἑθνς, ρὲ μοταβυλία, εαξ »ιεγοαέμγα, 
ποχοίἑαἴο, αὶ πο οἰΐκα μοϊπφια- 
[ο τηοθεαοΐυσι ἐαηίυπι ἐγαῖ. 
ΜΕΤΑΒΟΔΟΣ, νεροίιαίον,, πιεγξα- 

ἐον. ἘΝ Ρίυν. ϑγιοχη. 20». ΧΙ, 

25. μεταβόλων, περοίϊαξογεα. ὅς. 
ἿΩ9 ΡΕῚ Δηςοῃουμδδίδμ "πεΓοαζογεηι 

ποίαϊ. --- 11} »ιεγοαί,. ἴφ65, 

ΧΧΙΠ. 8. μετάβολο τῶν ἔνα. 1,6- 
δεγυδι ὙΠΟ. --- ΤΌ. [ε5.. ΧΧ ΠΠ. 

4. μετάβολοο Φοωνίχης, πιργοαΐονοε 
Ῥλαπῖοῖα. ϑυϊάδλε εἰ Ἴ,εχ. Ογε 
ΜΒ. Βγειι. μετάβολοι, σρωγματευταὶ, 
μεταπράτω. ---- δ γ. Ν ι. ΧΤΠΙ. 90. 

δὲ [ης. Νεῖ. 11]. 81. 89. .--.- ἽΠν, 

ϑίολογ, ποθ δυγὶϊ, [ε5. ΧΧΙΙ͂Ι. 
8. Ηἰς ξοσίε Ἰοβεσυηῖ ὙΠΟ: 

ΜΕΤΑΒΟΥΛΕΥ͂ΜΑ, οοπεῖδειρι 
πμραίμηι, ραπεεηέία. ΓΤ ΡΪυν. ΝΑ 
ἔχασα. ὅγτωση. Ὁ}. ΧΧΙ. 9. Ψυϊξ. 
ἀρίίε μαηπϊξεμίδατα, Ἦ. 6. πιμέαίε ϑεθ.- 
ἔγάπι δ τη6 δεπέοπεαπι. 

ΜΕΤΑΓΈΝΗΪΝ,, ροεί ζαοίκε γεὶ 
παίμε. ᾿πὰδ σοχαραν. μετωγενίστερος, 
μαὲμ πιΐμογ ν6] ροείογίογ. ἩΤΗ- 

βγτοτι. Ῥε. ΧΊΨΊΣ, 14. μεταγενέστε- 
ἩἸογοΉ. ἐπ ροηογαξίοηε μουϊεϑέμεα. αὶ 

146 εἰ 8 Εϑάν. ΝΗ]. 1. 
ΜΕΤΑΤΓΝΟΜΑΙ, ἐγαπαίετοτν, ἀε- 

Ῥογίογ. 9 Μδος. 11.1. 
᾿ ΦΜΕΈΤΑΓΙΝΩ ΣΚΩ, δενέονξίαιν 
φηο, γεδὶρίδοο, ρωηΐδεέ πιδ. [9 

οἰἶεο. ἴῃς. Ῥβαῖα. ΧΧΙΧ. 138. Νοη 
δἰῖτον Ἰερὶς, ν. α. ΘΠ ϑοὰ βοηϑυχη 

οχρυϑβεῖί. δι ἀυσπι δ αὐἰὰ με πῖ- 
τεί, 15 ἱπίοστ Εἰ δοϊίοποσα δἰέσυδηι. 
Ἐογΐδδρθ ἴδιθῃ ἴἰπ χοθηΐ ἤδθυῖ 
τα. Ἐ7) Ασδρ. ραηἰἐμὶξ εὐνε. Ὑ1αε 
ἱπῖτγα 8. ν. μεταμελέα. ΕἸ οεγ οἷ. μετον)- 
γώσϑη, μφκανεπείσθῃ. 

ΜΕΥΤΑΤΩ, ἐγαάμοο, ἰγαπεἬετο. 



Μεεαδμωτάν. 

«ὮΝ Ῥγᾷ,, οοοαεῖο ἀκέκ᾽. Ασα. Ῥα. 

ΧΟ. 10. οὐ μεταχϑήσιται «γός δε καχὰ, 
ποῖ γα  εΓεμΐμΥ δὰ ἴ8 τλδὶα. .--- . 
ὝΘΠ ΒΊΡΒ. τευερη γαοῖο. 8 Ῥατ. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 8. -- Χ). ὅγιιπι. Οοβεῖ, 

11. 8. μετάγειν. --- Ων" ευοἶϊο δοι 

ἐσαπρίετο μα. Α4α. ὅθε. οὐ. Μοραι. 
Θεὰ. ΧΙ]. 8. μοτῆγεν, υδὶ πππο ἰῶ 
Ἡεχαρ ας ἰερίαις μεγβρεν, --- Γ Ὁ)» 
οαρέϊυωπε ἄμρο. 1 ες. ΥΠ]. 48. --- 

δ 2 οαρδυϊαε. 8. Ῥατ. Ψ]. 87. 

8 Ἐδάε. Ψ. 88. ϑῖγδο. Χ. 8. 9 Μίδου. 
1. 88. ΤΥ͂. 10. Ῥτοΐορ. ὅ8::. μετάγειν 
εἷς ἑτέραν γλῶσσευ, ΙΓ απεζεντα ἴὰ δἸλτω, 

Ἵ ἷ. ᾳ μεϑερμηνύειν 

ΦΜΕΤΑΔΙΔΙΤΑΏ, υἷα ρένιε 
οομεπεμίο. 4 δος. ΝΠ]. 7. ὠεταδια,- 
τηϑέντες, ὑἱ(8 βέπετγε σοπιπιμξαίο. 

ΜΕΤΑΔΙΔΩΜΙ, ὁ ον, ἀϊείγὶ- 
ὅπο. 58» εὖὦο. δον. ἈΧΧΙΊ. 17. οὐχὶ 

4 ὑξφανῷ μετίδωχα (8ο. τε) ἐξ αὐτοῦ; 
ἘὨΟΏΙΠΘ ΟΥ̓ΡΒΔΠΟ ἐπερεγίϊμδ δύτα δ]}- 
αυϊὰ εχ 1102 Βεηθ αυοδά δεπβσιῃ. 
Οοηξ 86μ, ΥἹ]. 14. οἱ να ΧΙ, 8. 
-- ὙΣΨΙ͂ Ηιφδ, υεπάο. Ῥχον. ΧΙ. 

46. Αςοθροσαμέ υϑεθῖα Εεῦτ, ποῦ 
“επώεπάϊ ὡσίίθως, δοὰ ἡγαηβονάϊ δά 
αἱμνὶδιιοεπάμπι εἰ ἐγοραπάμπι, ἡποχανς 
κὐτγηοάμτη μεταδιδόνα; Θοὲ ἀατγέ ραι- 
φεγίδιε. ἄαι. ΧΙ. 8. 3 Μδος. ἴ. 

αἱ 55. συλλὰ διάφορα ἐλάμβανε καὶ μετε- 
δίδου, ταϑῖλῖα ἄοτδ δοοϊριοραῖ οἱ ἀϊ- 
ἐγὶδιεεδαῖ. ὃ δορλΡ. ΊΙ]. 18. μι. 
φαδόντος τοῖς σὺν αὐτῷ τὴν παρουσίαν τοῦ 
στρατοπέδου, δυτη οἰσηβοαεεεῖ, νεὶ 
οσπιηυηϊοαϑδοῖ 119, αἱ στα ἦρθ8ο 
οὐαιῖ, δἀνυρηΐυτα σχογοιξζυϑ. 

ΜΕΤΑΔΙΩ ΚΩ, ρεγδοχμογ, ἴπ88- 
ΜΟΥ, οοπδεοίοῦ, Εἴ ΔτΩ ΤΩ "ἐν 
το αἰδομὶ τοὶ. ὁ Μδος. 1]. 82. τὸ δὲ 

4 σύντομον τῆς λέξεως μεταδιώχειν, Ὀγαν]- 
14 ἴῃ βου θθηο εἰκάεγο. Ὁοηξ [,οχ. 
Ν. Τ. ε. διώκω. Αἀϊοοξνατα μοταδίωχ- 
τὸς ΤΕΡΕΥΙΣ ρα Ἡετγοάοι. 1]. Ρ. 
164. 28. 

ΜΈΤΑ ΘΈΣΙΣ, ἐναηϑροείδο, πιμέα. 
{ἴο. ἃ άδξο. ΧΙ. 24. τῇ τοῦ πατρὸς ἐεὶ 
σὰ ᾿Ἑλληνκὰ μεταϑίσει, ἰὴ ἐγασμοίοπε 

ἩΐΡΆ. οαρέυωκε αδάμοο. 9 Βεκ. 
ΧΧΙ͂ΨΝ. 81. πο. 7.965. ΧΧΧΙΧ.Ο..ο.-. 

ΣΌΣ ΗρΒ. ὁ 0.» “'πουϑο. ῬτοΟΥ. 

ΧΧΙ͂Σ 48. --- νῸὔΠ ΗἰρΒ. ἃ »Ό» 

Ῥνγοϊβοιροὶ ζαοίο. Ῥεδῖα. 1, ΧΧΤΧ, 6. 
-- ὑῃυ: ΡΊ Καὶ εἰ Ηρὲι 

ἤρεν, ὃς. σὖ- 
ὁ. ἀἰδοθίρ» 

ῥα, νοὶ] 
ἴῃ αἴρω. ἴὰ, Ῥα. ]. 8. κετῆρλην, διῤ- 
ἰαίωδ ξ. ἰγαπείαέμα ἐπι. Ἰφπα, Ῥχογ. 
ΧΧΝ.1. 

ΜΕΤΥΤΑΓΙΓΤΙΟΣ, οὐδ οἷ 
Ῥαγἤοερε, αμοίον ἢ σαιφα τεὶ. ἘΒΙΆ. 
ΨΠΠ.. 18. πες. οὐ. ΟΥέρει, μονουτίους 

ΜΕΤΑΙΡΩ, ἐγαπξίονο. ΓΥΝῊ Γ 

γποϊδοοδαίεγ. (ΟΕ, δυρταᾷ κα 

αἱμάτων ἀδϑώων, μΡ1 γρῖῦ9 Ατυ 
ΒΙΙΌΡΙΟΧ αἰτίους Βα)ροῖ. 

ΜΕΤΑΙΓΧΜΙΟΝ, τοάξρε μεν 
ἄμο. Ὁ" χρῷ ἄμα ξαγοίπΣ. ΘΥΤΆΥΘ, ἃ 

7.α. Ν, 16. μυεαιχμόέων, πθοὶ δῇ μεν. 
ἐχομένων Ἀοθοηΐς, 4δὸὲὲ μετεχμώων. Βοὰ 
γαῖα Ἰθσῖίο εϑῖ μεταιχμίων. ΜονείαΣ- 
οομυ8 χηδὶς γεν Ρδὺ σἐείπέαΣ. 
Βεοῦσβ ϑειϊάδα: σὸ μεταξὺ τῶν δύρ 
φαλάγγων ἐν πολέμῳ, ἰῃμ αυδ εἰσηῆᾶ- 
ὉΔΈΠ6 808 6581 Ευτίρ. ΡΏσ:. 1946. 
1285. εἱ 1570. Ὠϊοηγα. ΗΔ]. 1 Ὁ. 
111. Ρ. 1864. εἀ. 5.91}. [,οχ. συ 
ΜΒ. Βα. μοναύχρεον, μέσον. 

ΜΕΤΑΚΑΛΈΏ, γέυδοῦο, σΟσετ:ο. 
ὙΠ ΗΨΒ. ὁ ,ην, γευεέὶ γαοία. 
δγια. 900. ἈΧΧΊΤΙΙ. 99. μεταχα- 
λύσαι, δὰ τευοοαπάππι. ---- χ γ». Ἐϊο9. 

ΤῊ 

ἋΠ.1. Ὁ] ῥῖοὸ μετεχαλίσανο οσἄ. γαῖ, 
δϑοῖδειϑ λα θοῖ μετεχάλεσα. Βὶς σθοαα 
Ασαρα. σειν ἔπ ἦτ. 6 ΕΧΧ 
Ϊπ|ΐ, φοσῖ, 9. Ῥσόβασε 
ΙΙΧΧ φῖο μετεκάλεσει 

ΟΟΏΠΕΙ9 Οδὲ, 

Ροῦπβ 80:10» 

"οΌ 

Βῖ686 ἐκάλεσα, υἱ (ο΄ ἰοοσυρ δινδιν ἃ 
ἃ Μδιᾶ. 1. 1ὅ. 1ὈὉ. ν. 8. 3 Εδάνσ. 1. 
δῷ. δὶ ἐπ ἐοχὶὰ Ηδεῦν. 4 Ῥὰγσ, 
ΧΧΧΥ͂Ι. 1δ.Ἰεκίυν ἰπ1}.“Ὁ Ὀϑῶσ, 

“παηξοσπᾶο εἰ ναἱσηάρ.ὉὉ ᾿ 

ΜΕΤΑΚΙΝΈΏ, ἔγαπδηιουεο, αἱ - 



ΜΜετακώημα. 

« »πιοῦεο, ππκίδ. ὈΝΧῚ ΕΠΙΡΒ. δ 85» 

ὄ 

ὕἄῴενε γ αοῖο. Ώευς. ΧΧΧΤΙ. 80. 
ματακ»νἤσουσι, ἵΒ ὕωμραηι υεγίεηί. --- 
ΔῸΠ ΗΙΡΒ. ἃ )0» ἀνιουεο. Ἰ)δαΐ. 

ΧΙΧ. 14. μεταχνεῖ ὅρια, ἐγαΉ ΓΕ τΤε 
Φοσταΐῃοβ. ---- [Δ 1Ώ» σαοὲϊο. 168. ΕἿΥ,. 

10. --α ΚὙΔΏ, τεδεϊδς σμπι. Ὑ εοά. 

1 ὅδη). ΧΧ. 80. μοταχινούντω. Ετο7- 

ἴλεδε ἰερὶς ΣἹ δῖ ΣΥΤῺΣ 8 
Νοῦ ἱποοιησηοᾶάθ ἀπά} 6 με- 

ταχεῖα, ἃἀα τεδεϊϊαπεδις δά μὈ6- 
ἴιν, αὐἱ ἤλοϊ]α ἢυς εἴ Π]ὺς δυΐ νἱ 
δυϊ Ῥογβιιδδίοηϊθυδ ἀυοὶ ἐξ (τὶ 86 
Ῥαϊυπίιγ, οἱ Ἰονίοσοβ δῦσα δυηΐ. -- 
"ὮΠΠ ΤὨροοά, 168. ΧΧΤΊ]. 8. μετεχινή- 

ησαν, ἢ. 6. σα εχεγμηί, υαψαίξ εμηῃΐ. 
-- ΤῚ» ἐπιρεγίαε. Ἐπδατν. ΙΧ. 11. 

δοάυχοτυηί 8 Ἴ)) δυΐ ΤΊ) τ ἢ» 

ταρον. Ἑὰ. Θυϊπία Ῥπδὶπι. Χ' 1. - 
ΓΝ» λωπείδίο, ἀεργίπιο. ἴπο. 43 ὅβὅδυμ. 

«ΨἿΙ. 10. Ηἷἴο δογίατα βρϑοίετα αἵ- 

ἃ 

6 

' ΝΙΘΠΟΙΐ5 ῥσὸ δ] οὔομθ ἢ ππῖνοτ- 
δ) Ῥοϑυδ βευῖοὶ οσδί!οηβ δάμαο- 
ἄυτα οοηνθηίθηῖεσ. Ηοτοάοίῖ. 1. Ρ. 
19. 14. 

ἘΜΕΤΑΚΙΝΗΜΑ, αἐροίζο, δηιο- 
ἔϊο. “Ἴ"))» οοημποῖο. ἴπις. Ῥβ. ΧῚ.111. 

15. υδ] εβὶ ἰ. ᾳ. χένησις αρυἂ Κ΄ γτληι. 
ΕἸ ἸΧΧ, Ααάε ΗἰΡροοσ. Ῥχγαωαϊοῖ. 
Ρ. 102. 

ΜΕΤΑΚΙΝΗ͂ΣΙΣ, οοηημοίδο, σοη1-» 
πρρίαίῖο. ΚᾺ ΤΊ» Ῥεοσαίωηι. Α΄ α]]Α 

εἰ ΧΧ Ζεδοι. ΧΙΠ. 1. ὉΌΪ δυῖ 
ΤΕΒΡΟΧοσιηῦΐ ὈΓΟΡΥΔΏ ΠΟΙ ΟΠΟΙΩ 
γοοΐβ ἐφ Γ, σδεγγαυὶΐ αὶ ΣΟΟΡΟ 8. υἱα, 

δυξ ΓΝ ἀ6 ραπα ρεοοαίογιίι 

δοοορογιηΐ, α0.Ὰ}18 σαὶ ἀερογίαο 
ἐμ εαἰίμπρπ. ΨΊΔΘ Ἰπέγα 8. ν. μετγοίχη- 
σις. Οείθυα ῬΓῸ μεταχήνησις ἀρυὰ 
Αφαϊΐ!. Ἰορεμάυμῃ οϑὺ ἁμαρτία. ΠΙυὰ 
εἰς μετακίνησι εχ ΤΧΧ ἴῃ Ααυ]δυὰ 
τηθῃάοβα ᾿πἀποίιπι νἹαἀδξαν, υἱ χοσΐδ 
ἦι Ἰυάϊοαν: Μοπείδυσοπίι. ---- 
Ἶ, υαοϊαίο, πμίαϊο. ἴπο. ῬΒ. 

11Ὁ. 238. εἰς ματαχνησιν καὶ ταραχήν. 
Πυδ8 νουϑίομθϑ δὶς δὶ υἶδ86, 4118 
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20 νἱάδε ψοσθα εἰς μεταχίνησιν ΤῸ 
αἰοβθα, ἸῸΝ γοτῸ ἱπ(οεργοίδ μα 
ἢαθοῖ ϑοιηΐοσυϑ. ἴπο. Ῥᾳ. ΓΧΥ͂. 9. 
δὶ νἀ6 ΗχαρΪα. -- ΓΤ» ἐπιρεσι- 

ἰας. Ἑβᾶτ. ΙΧ. 11. ἴπο. Ἷεν. ΧΥ͂." 
190. υδὲ] γε] ἃ Ἴ) δυΐ ΤῺ ἄεσιῖνα- 

τυπῖ, Ὑ6] βϑῆδιιηηθ δχργοββουτηῖ. 
Ναση νγὸχ Ηθῦγ. δερατγαίδοπενε πιοίαῖ, 
ἷπ αυδ δι μετακχνηως, 8. Ἰοεὶ ΑἸΐχυλ 
τουϊδίο. Αἀάθ Η!ρροςσ. 46 Ϊἴη- 
Βοηῃ. ᾿. 370. Β. 
ΜΕΤΑΚΙΡΝΑΊΏ, ρεγπείϑοθο, ἔεπι- 

»Ῥεέγνο, ἐγαπδηιμέο, οοπυετγίο. ὅ3αρ. ΧΥῚΊ. 
31. «ρὸς ὅ τις ἐβούλετο μετγεχιρνᾶτο, δὰ 
ᾳυοὰ αυΐϊθϑαθα νοϊεδλας οουνοσῖεθα- αὶ 
ἴυν 86 ἰΥδηϑίδιηρογαρδίαγ. 
ΜΕΤΑΚΛΑΏ, ουὐπίεγο, οοπγίπρο. 

1. ΡΒ. αδεοϊκάο. ϑγτατα. Ῥδβδίτω. 

ΠΧΧΙΝ. 10. μετακλάσω. 
ΜΕΤΑΚΛΙΝΩ, ἀεοῖϊπο. ΓῺ» ἐπ- 

οἶπο, ἀεοϊδπο. ϑγτητα. 1 ὅδη. ΥἹ1. 
8. εἰ Ῥβαϊη. ΧΙ]. 19. μετγεχλίϑη, 
ἀεοϊἑπαία παηϊ. Ἐπδίδι. δὰ Π. Α΄, 
Ῥ. 77. 47. υδὶ βοῆδιι ζτδηγηδίίςο 
δ ροίυν 
ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΩ, ἐγαπεΐετο, ἰγαπε- 

υεδο, ἰγαπδροτίο. συ. ΧΙ. 185. 

ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΩ, οαρίο, ρετοὶ- 
»ίο, ραγέϊοερε σι, ἐπέ ]θρῸ. ΤΣ 

ΗΙΡΆΏ. οοπιεάεγε ζαοῖο. ϑγτασαδοδυβ 
ῷ ΠΝ ΠῚ. 85. ἀρ ψοῦλίαοα δὶ 
οὔ ἰβϑατη εβἰ τῆς τροφῆς. ϑαρ. ΧΥ ΤΠ. 
9. τῶν αὑτῶν ὁμοίως καὶ ἀγαϑὼν καὶ 

«- χινδύνων μεταλήψασϑω τοὺς ἁγίους, αἱ 
ΒΔΠ ΟΕ δογιηάθπι 51} Ποῦ εἰ Ὀοπο- αὶ 
συχη οἵ ρϑυοόσιυμι ραγέϊοερες δέ- 
γοηί, 2. Μδοολῦ. ΙῬ΄. 91. μεταλαβὼν 
᾿Αντίοχος, ἐπίεϊορεης Αποοδυβ. 
ψιάδ οἱ 9 ΜδἼοοδν. ΧΙ. 6. ΧΙ]. δ. 
ΧΠ]. 10. ΧΥ͂. 1. Ηφγοῖ. μεγαλα- 
βιεῖ, μεταλαχεῖ, μετασχεῖν. 

ΜΕΤΑΛΛΑΓῊΣ οοπιπιμέαζίο. 
" ΓΙΝΝΘΓ» Ῥεσοαξμπι. ΠΧΧ ες. εα. 

Οοπιρὶ. δυὲ ροίυ8 ἰπο. [πὶ|. ΖδΟἘ. 
ΧΠΙ. 1. γιάθ βυρσγα 8. μετγαχίνησις. 
-- ΥΩ Ρίας. οδεϊῥεοὶ, ρυτα- 

τος, οιαπμῖ αἰ. ϑγταμι, «{|6ΓΈΠῚ. 
ἜΑΡΝΝ 32. Ὑιὰθ βυργὰ 8. νυ. μγασ 
0λή. 



Μετγαλλάτντο. 

“ ΜΕΤΑΛΛΑΊΎΤΩ, ἐγαμδηιμέο, οὐμε» 
ππμίο. 38. Ἐπάν. 1. 40. μετήλλαξεν τὸν 
βίον ἑαυτοῦ, οοπεπιμέαυὶέ νἱΐδλτῃ, δυδηι, 
85, ομπε τπογίοσ.Ό ἴἷὴὰ ἰοχίὶ Ηδρρθσ. 
3 Ῥαταὶ. ΧΧΧΥΝ. 34. ἰεσίτον ΚΣ. 

γιΔ6 οὐ 5 Μδοοδρρ. [ΝΡ΄-. 7. . δ. 
ΨΙΙ. 40. 4 Μδοοδρ. Ι΄. 87. διὰ τὴν 
σοῦ μετηλλαχότος (85, τὸν ον) σω- 
φροσύγην, ῬΥΟΡΙΕΣ ἀεβιποῖα τοταρετβ- 
ὕδιι. [6χ. γε ΜΆ. Βγεῖω. μοτ- 

ὃ ηλλαχότος, μιταλλάξαντος τὸν βίον. 
2 Μδος. ΥἹ. 81. τοῦτον τὸν γ μετ- 
ἤλλαξεν, ἔσης ἴῃ τηοάστα σιέαπε ομπὶ 
πιοτίε οοπιπιμέαυϊ. ιᾶδ οἱ 4 Μδοςο. 
ΥΙΙ. 7. 18. 39 δος. ΝἿἼΙ. 14. μεταλ- 
λάσσοτας ὑσ᾽ ἀνδρώτων, δΌ Βοτηϊηἰ- 
Ρυ8 οοοίδοα. Ψαϊχαῖαβ: αὖ λοπιὶπὲ- 
δι πιοτὶὶ ἀαἰοδ. ϑ'οα ἴὰῆς γαββίνυσα 
Ῥοποπάυτῃ ἔ1898ε:. Βδοϊβ δβ᾽})6 
ἀυδίο Ἰερίταγ: μεταλλάσσοτα τὰς 

ς ἀεὶ ἀϑϑρώτων, 96. ἐλαίδας, ἀδροπεη»- 
ἐξπι αἰχμα αδ᾽ιοϊοπέενι 5ρ65 ἀκπιαπαξ. 
ΜΕΤΑΛΛΕΤΏ, πείαϊϊμηι Ἔτνο εἰ 

εἴοάϊο, δοτιίον σεγίοδε, ἴς. ἰταΉ ῇΈΤΟ, 
ἐγαπξίόγηιο, αἴ οἷϊ '. ᾳ. μεταλλάττω. 
“ΔΕΠ, ἐπεοϊπάο. Ὁ δαῖ. 111. 9. ἐκ 

τῶν ὁρέων αὑτῆς μεταλλεύσεις χαλχὸν, 6 
ΣΩΟΠΌΡ5 απ »πείαϊϊμπι ἐτιεε. Ηδ6- 
γος. μεωαλλεύε., ζητεῖ, ὀρύσσει, ἀνα- 
σχάώστε. [οχῖο. ΟΥΥ}}}} ΜΆ. Βγεϊω. 

ἃ μιταλλεύσιι (ΜΙ. μοταλεύσε)), ἐξορύξει, 
ἀνασχάψει, ϑαΡ. ΤΥ. 12. ῥεμβασμὸς 
ἐτϑυμίας μεταϊλλεύε νοῦν ἄκαχον, νᾶρα 
ΟΟΠΟΌΡΙ βορθξδ ἐγαπδηιμέαέ (πὶ αἰξαπι 
Ὡρεοίεπι ἰγαπσζογηιαί, δὉ ἄλλος) ταεῃ- 
ἴετῃ ἃ τοδὶ "8 Δ] Ἰθπατα. Ὑ ]ς. ἐγαη- 
φεγῆ!. ϑυϊά68: μεταλλεύε;, μεταφέρει. 
ἴα εἰ 1εχ. Ογυῖ] ΜΒ. Βγϑηι., ηἰϑὶ 
απο ρμγοὸ μεταλλεύε, τηλ]6 δΒαρεδὶ 
μεταλεύε. Ψιά6 εἰ ϑαρ. ΧΥῚΙ. 98. 

ἐ μεταλλευομένη, ἐγαπείογηιαία. ὈΓΤΟὈῚ- 
46 Οταθίο σοσρθυῖι μοταλλοιόω 6]1- 
βεπάσπιῃ νἱάοθαζυν Ῥτερ Δ] 6 ͵Ὸ μοτ- 
αλλεύω, αποα ἴῃ βἰρτηβολίομο πιῖ- 
ἑαπάξ ἀδξαχραΐζυτα πασα τοροσΊ Δία γ. 

ΜΕΤΑΔΛΛΟΝ, πείαϊϊμηι, ζοαΐπα, 
ἐπ σμῖδιδ»πείαϊία ἐπυεπίμπίεν. 1 δος. 
ΨΠ]Ι. 8. κατακρατῆσαι τῶν μτάλλων 
φου ύου. 
ΜΕΤΑΜΑΝΘΑΈἝΩ, ἰἐεέ ηϊέ, 

γεεῖρίδοο. ϑγτατα. 700. ΧΧΧΙ͂Χ. 8ὅ. 
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Δὲ Βυὶς ψοῖρο Ὠ18}1 τοδροπάες ἰη 7 
(εχέα Ηθργδῖοο. 
ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ, ραπίεπέϊα, πει- 

ἰαΐϊο οοπαί δ. Ὀ)ΝΔΤῚ Ρἷυτ, Ηοβ. ΧΙ. 

9. --- “ΠῚ ἄκου. γον. ΧΙ. 8. υϑἱ 

ΡΙο ὨὩΠῚ, ἀμοεί εος, Ἰεροσαπε 

ὉΥΟ» ἢος βδϑῆδιι : 6 νἹῖδ ἀθοθάθῃβ 

Ἰιυδῖαθ σα] ηχυΐξ δαὶ ἀρεϊδοτίαμα, Βο- 
ταὐπυτηαυ6 ΘΟΙΩΡΙοσδίίοῃθθ οἱ οο- 
Βοϊ δἰίομθϑ χαυία8. [6 Ψ4οβοσιϑ δά 
Β.]. .-- “ΠΠΠῸ» ἀεἶεο. ΤΒεοὰ. Ῥτον. 

ΧΧΧΙ. 8, υδὶ ῥγο ΤΩΣ) Ιεβεσιπὶ 

ΤΊΌΤΩ- Ίά6 ἐπῖτβ 8. ν. ὑστεροβου- 
λία. Ἡδεβγοῖ. μεταμέλειαν, μετάνοιον. 
ΜΕΤΑΜΕΛΕΏ εἰ ΜΕΤΑΜΕΛῈ- 

ΟΜΑΙ, οομδηϊδιηι πιμίο, ραπὶἐδέ πιὸ, 
γεδρίδοο. Ἐγζὶλ,» ἀἀἰοίπσιο. ΖδοΆ. 

ΧΙ, δ. ϑυ7σωσηδοῦ. Ηοε. ΧΙ. 1. 
ὈΨΝΏ, ἀεεοίαδιεγ, μεταμελέσει, 

ραπὲεϊεπέέαπι ἀρεῖ, χυδίοτιαβ ΠΟΙῺΡ6 
Ραπίξεπίδταη νυ]ρὸ ἀρυηξ ΠΟΙ ΏΕ6Β, 
υδηο Ῥοθημδηὶ ρῬϑοοδίοσιπι 86Π- 

ὐυηξ, βὲ᾽. εἴ ΠῸ8 ἀἴοδεσθ βοϊθῃλιβ : 
τεῷ Ὠΐτυ υἱεῦ αετειει, ψοῖς το τε- 
Ῥεπέ {ϊ. Ῥοτίαβθε εἴδατα ᾿ς 

τοἀάἀοπάυτα 6βῖ : γεαηι 86 ὅε8ε αῷποε- 
οδέ. ---α "ΟἽ; φ,ἴεο. Ιτς. ῬΒ8. ΧΧῚΣΧΣ, 

18. 46 βρτα δὰ} ν. μεταγνώσχω, 
εἰ κατανύσσω. - δ» ξεηιο. Ῥτον. 

Ὑ. 11. Νοῃ οριμδ εδῖ, αἱ δίδίιδτιηυ, 
608 ζὩ ΤΠ Ἰορκκίδδθ,, Ὥδτα σοι ᾿ἱΠ[οΣ- 

ἄυχῃ εἰρτιβοαῖυν ρα ηϊεηία. ὙΙΔ6 
Οριουΐα Οὐδ. μαρ. 270. --- Π)" 

σεη. ὟἾἿἽ. 7. Εχ. ΧΙΠ]. 17. 1 ὅδῃι. 
ΧΥ. 35. οἵ 4110] βοορίυ. Α]. 1 ὅδπι. 
ΧΥ͂. 11. μοεταμεμέλημαι. Ο]ο85. ἰῃ 
10τ. 1 Εος. μιταμμεμόλημαι (Ἰαρε: 
μεταμεμέλημα!), ἐδοχίμασα μεταστῆσαι 
τὸν Σαούλ. ---- Ὁ» )ποῖο. Ῥτονετθ. 

ΧΧΥ. 8. να μὴ μιταμεληλῇς ἐτ᾽ ἐσ» 
ἄτων. ϑοῃβυτα ὈΘΏΘ ΘΧΡΓΘΒβου 
ὕοα οπἰπὶ Ηοὑταῖοα 866. Ὠδιμίυτα 
νεσίθηβ δυηῖ : ρεουροηἂδ ἴδουτα, 
αυϊᾷ ἀρα46. 5:ν, ΧΧΧΨΥ. 19. μὴ με- 
σαμαλοῦ, ροεέ 7αοίμπι ποὺπ ραπιοδὲξ, 
δυῖ: 6 μωπίίεαὶ ἐξ ργμάσπίεῦ Καοίὲ. 

οι 



Μονιριέλοριαι. 

Δ ΜΈΤΑΜΕ ΛΟΜΑΙ, δπίεα. ἘΠ 

ΝΙΡΒ. 1 8δηι. ΧΥ. 11. Ἰεσία ΡΡΒΤΑΣΕ 
φμοαὰθ Ἀγὸ ζγδ κ᾽» Ζεαοΐδ. ΧΙ. δ. δες, 

ναδῖ. χαὶ οὗ μετεμέλοντο, ῬτῸ αῦο ᾿δτὶ 
ΠΟΠΠΌΪΙ Υἱέΐοβο Ὠδρθηΐξ μετεμέλλοντο. 
ΨΚ δύῦρνα μειταμελίω. 
ΜΕΤΑΜΕΛΟΣ, ρτγορτίβ δαϊθοῖ κ« 

ΨΌΣΩ , Βρὰ 4υο- 
«ις “υδοϊαπενε, πἴ εἰῖ: ἐϊεπίϊα, 
σι ἐχαςσεγδαίῖο. Ἡΐ» δῶρα ἐγ. 

Σ: ἔα. 111. 27. ἐγένετο μεεάμελος μέ- 
ὶ ̓Ισραὴλ, Βεραῖ χραρτια δσαρεγ- 

δῷ ἦτ ἰρταδδῖθ. ἴοχὶς. ΟὙστῆὶ ρὸν 
Βνϑῖα. μετάμαλος, «αροξυσμὸς, ὀργή. ὃ 
Μδος. []. 94. οὐδαμῶς εἰς μτάμελον 
ἤλϑεν ἐσιτιμηϑεὶς, πεαυιδηύατα ἰὰ ρα- 
πιοηδίαπι γϑοὶξ οαβερεαξυ. 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΊΩ, ἐγαηξίονννο, 7ὺν- 
ππιᾶπι τημίο. γ)}}» "ῃμίο. ϑγτοχα. Ῥε. 

ΧΧΧΙΠΙ, 1. ὅτε μετεμόρφωσε τὸν τρό- 
« “ον αὐτοῦ, ουγὰ ἐπυημίαδεεί ζόγπιαπι 

ΤΑΟΣῚΒ βυϊ. 
ΜΕΥΑΛΝΑΣΥΈΥΏ, ἀεηιῖρτο, ἐπειῖο, 

δερεάο, ζιερίο, ἵς. επιίσταγε δὰ ἐσμῖα- 
τε ζαοῖο. ἸΔῚ Δ, υναοϊϊο. ῬΕ. 10Χ1. 6. 

--πτ Ἴ» ναραν. Ῥβαῖτα. Χ. 1. μετα- 
νασγεύου ἐπὶ τοὶ ὄρη ὡς στρουθίον, ἔμερε 
απ βασα. φνίουϊα ἴῃ τβουῦδα. διλάδα: 
μεταναστεύευ, φεῦγε, ποτοΐχει. Ἠεεγ εἶν. 
ματαναστεύου, ματί ὃν, “ατοίχει, καὶ τὰ 

ἃ ὅμοια, Ἰμοχὶο. ΟΥεῖμι ΜΒ, Βγευμ. μα- 
φαναστεύου, μετοίχει, μετέρχου, ἀναχώ- 

ἔμ. τ “ΤῺ : ΤΏΙ» Καὶ, Ἠπρ. 
Ααυ. 168. ἾΧΥΙ. 2. Αᾳυ. ΤὨροα. 
ὅδετει. ΧΥΥ ΠῚ. 97. --ΠΌ» αυεΐζο. 

Ῥε. 1.1. 56. μεταναστεύσα! σε ἀπὸ σχη- 
φώματός σου, ἐχσμέατο ζαοίαἑ ἴδ ΕΧ ἰΔ- 
Βεσδοιΐο ἴθ0. 
ΜΕΥΑΝΑΊΣΤΗΣ, » ὕαριϑ, 

εκαΐ. Ὑ)», Ἰάετῃ. Ασα. ΤὨεοὰ. (ον. 

“ ΧΙΙΧ. 5. Ἡδκεγοδ. μετανάσται, μάτ- 
οἰκο, φυγάδες. 
ΜΕΤΑΝΥΣΤΑΜΑῦ, ςεσεᾶο, βιρίο. 

Χ52» πιουεογ. ῬΒ. ΟΥ̓ΤΙΙ. 9. 

ΜΕΤΑΝΟΕΏ, ϑεπέεπέίαμι ἡνλεο, 
»απέεπέδαηι ἀρ, τεεὶρέδοο, ραπίξεΐ 
πιε. ἋἋ) ΓΙ Ὁ ΠΤ, Ῥομὸ οογ. Ῥτονειβ. 

ΧΧΙ͂Ψ. 82. ὕστερον ὁγὼ μεφενόησα, 
ῬοΒίζοΩΟ ε6ὁ βθηϊδηςίδιῃ τιυλθ δα. 
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. ϑεωΐδηι 
ψΟΪαΐκ56 

ἰοδίδοιθ, δά ἀϊξ : ὕσγνρον δὲ μετανοῆσαι, Κ΄ 
τη0 δυο δεπέεπέδανι πεαδαῖϑε. 

ἄε 1χ. Ν. Τ᾿ ας. ἢ. νυ. ψδδοβενυθ 
μιὰν 1.1. λερετα πούς χασινέησα, 
«ιοΐῦ μγορτῖσιβ δορϑϊξ αἱ ἰσσῖυμα 
ἩΡν. οἱ βουϊοὶ ογδαίῤδου)!β ἐθῃψθηϊε» 
ἐπ5 οί, --- Ὁ ΝΊΡΙΣ, 1 δὅαπα, ΧΥ͂, 

40. 7ε:. ἵν. 28. ΧΥΠΙ. 8. οἱ ΑἸΤΡ] 

βαρίιδ. --- ἋΣ ὧν ἌΣ ἨΪΩΡ. 
ἀοῖοο ἐπ οογε. . αὶ, Οαμαα. ΥἹ. ὅ. 
μετειοήσϑη. --- "ὮΝ αιδυέο, ἀμποῦεο. κ᾿ 

δγτανα. Ῥγον. ΧΧΠΙ͂. 10: ̓ ἸΌΣΛΌΝ, 

πε πιουξαξ, μὴ μετανοήσῃς, ᾳυοὰ τηξῃ- 
ἄοθιμη 6886 νἱδοίατ ῥγὸ μοεαχινήσῃς. 
-- ΝΟ Ἅ5}), τευεγίον αὖ ὑηριεία- 

ἐε. ϑγερχα, ΨΦοῦ. ΧΧΧΥΊΙ. 10. μσεα- 
»ἤσωσι. Ῥοιίίυχ εἴἴδηι ρε0 διβρῆςι 
0) ἰὴ Εά, Θυἱπα Ἧοι. ΥΕΣ, 10. 
Ααάα 36. ν, 8. [ΠΝ ΧΥΙ. 18. οἱ 

ΧΊΝΊΠ. 16. 
ΜΕΤΑΝΟΕΙ͂Ν ΓΙΝΕΈΔΙ, ραπὶ. κα 

ἐεγε Μὲ, 1. ε, ουπδορτ. γολ ἔβι, 

ἁισμέγο. ῬγοΥῦ. ΧΧ. 25. μενανιοῦ; γα» 

ἐκήε ὺ ϑρύωσυ τρδ μτῷ 

ΜΕΤΑ Χ ΟΙΑ, ̓ οῤκοο φιριέαέλο, 

»απνεεκίλα, γοερὲδο δἴδαν μέε- 
ἐαδ. “ὮΝ, ἀτειβᾳε. Ῥχονεχῦ. ΧΙΝ. 

15. [τὰ Βιεῖϊι8 Ὑγοιηπιΐσσι ϑεςῦ- 
ἴυ8. ὅ'εα, αἱ τοοῖδ τροπαῖς δ ἢ. 1. 
δαορετυθ, ψεγδα ἔρχεται εἰς μετάνοιαν 
Ῥετιἤθῖ ροῦσ8 δὰ ἸΦῚ γᾺ , βέεγ- 

Ῥεπάϊε στεεβιδ δυο. ποπϑν: ἔβγω ἑ 

τηδοῖ. 1.6. ΧΧ., 1δ. δαρ. ΧΙ. 10. 
ἐδίδους τόπον μετανοίας, ἀφραϊοῦΣ ἰσεῦσα 
Ῥαυπϊζοπεία. (οι. Βεῦν. ΧΥ. 7. 
εἴ αυς δὰ Ἀ. 1. αχσ φυοίβηϊε οὔθοῖ- 
ψαχὶ διισίογθ ἰδυάδε ἡ οῆο μ᾿. 788. 
ϑαρ. ΧΙ]. 19. δὲν. ΧΕΙ͂Ν, 15. υἱοὲ 
᾿Ηεροοβας ἀἰοϊξυν ὑκύδωγμα ρμιοτονοίως 
(ἃ. 6, ρέαίαξδε, ἑηέεργμηέι (4) ταῖς 
γεναῖς. [κεπχ. Ογεῖλι 43. τοι. μετά- 
μοια, μεταμίλειᾳ. 1κπὐς. γε} Μ5. 
Βατοῦο. μετάνοια, γνησία ἀσὸ “ταίσμαν- 
σὸς ἐπὶ τὸ ἐναντίον ἀγαϑὸν ἐπιστροφή. 

ΜΕΤΑΆΧΥ,, ἱπίογ, ὁ κεϑάϊο, ὅι πεε- 
ἐἱο. Ἱ» ἑπίεγ. Αψυ. ϑὅγιωω. ὅδῃ. 



Μινάτα;δεύοω. 

«Ἵ. ἃς Α4. τη. ΧΕΙΧ. 10: ἀσὺ με. 
ταξὸ ρμιῸ ὉΒ» υἷνὲ γμοϑξ ἀσὺ Βὺρ- 

Ρ] θη Διατὶ δδξ τοῦ. ---- ἢ Π)., 6 πιεῆό. 

ϑγσωση. 5. ΕὟ]. δ. --- “ῬΌν. υαίϊε. 

ϑφγυϑ 9ετεα. ΧΧΙ. 18. ἘΡῚ μεταξὸ 
γέσρόιδετα νἱ δι γνόδϊ ΡΌν.» 

αὐδίδηυ8 φργοίμιπάμαίεηι ποίῖδί, υὲ 
ΡῸΝ » Ἰεριίαγ, φυοαὰ ΔανονθδΗϊος 

ϑο [αὐ επί. ὅδρ. ΙΝ, 10. (ὧν 
ὺ ἁμαῤταλῶν - μετετίϑη, νἱνθῖβ 

ὃ ἐβῤβδι ται β πἴτ5 6ϑέ. θαγι 
ΧΥ]. 19. μεταξὺ ὕδατος, 5 τιεάϊο 
αφιε. νι εἰ ϑ8άρ. ΧΥΤΣΙ. 28. 
ἴμοχ. γε} ΜΒ. Βγειω. μεταξὺ, ἀνὰ 
μέση. Δ εἰ Ἰπῖδυ δἰΐη ἘΧΡΟΠ ΕΣ 
δρυὰ Ἠδϑγοδίυτα. 
ΜΗΤΑΠΑΙΔΕΥΏ, αἴῆεν ἐγια!ο, 

ἀδὲ πιὸ ἀο αἰδοίρίπα. 4 Μαος. 11. 7. 
μετωσαιδεύεψαι. 
"ΜΕΤΑΠΕΥΙΘΩ, ἐγαάμοο ἱπ αἴδαρνι 

ς ξεπίεπίϊαηι, αἰἐμα ῬοΥδμαάρο. 4 Μαος. 
ΧΙ. 25. μετάπεσαι τὸν λογισμὸν, τὰ- 
εἰσεῖη! δείξετε. λυ ἢ μεταπεδασο 
53.α:, μετα σπεισ)ῆναι. 

ΜΈΤΑΤΙΕ ΜΠΟΜΑΙ, αοδεὶδο, ἃ. 
ἐεδζό Ῥοδέ ἀδᾳπεπι. ΡΝ ΗΙβῆ. 
εἰδάμευ. Νὰ: ΧΧΠΙῚ. 7. -- δ» 

αοοὶρίο. ὅει, ΧΧΥ͂ΤΙ. 456. Νιάς 
εἰ ῶ Μδρο. ΧΥ. 81. 

ἹΞΕΤΑΠΈΕΊΤΤΩ, ἀέοῖάο, ἀευοῖυον, 
ἃ ἀνξιῤκάον, ἀξίαδον; ντωίρτ ἐπι ρεήμε υεὶ 

πιοίξως. Γγ Ὁ) ἐαραπάο πιᾶ. Ϊιενὶς. 
ΧΠΗΙ ἅ. 6. 7: 8. πἰθὶ νἱἀθ Ηοχαρὶα. 
Αϑάό διδ. 11. 1. Τμενῖε. ΧΙΠ. 5. 
γαϊφαΐοδ ῥον ὁγσέσετε ἰπυξερτοιδίι 
οϑ. 83 Μδος.. 11. 10. μετα πεσεξνοιι 
ταῦτα ὑάνλάριβονον, Ἡ. ἐ. δρόξιμαπς 
ἐρο ΔΕ ΘΠΕΕΤΙΣ ἐπὶ τρλοῆπδ; ῬΠΑΝΟΙΙΠΗ: 

ε ἐπ πέγαπεῆκα ρατέξηε ποῖδε Εχὸτὴρὶα 
Ηῆδοῖ Βιερμαπις Ηὶ Τμεβ. 1,. Θὲ. 
Ἐ. ΗΙ Ῥαᾳ. 816. εἰ Ασα ίαϑ Ὁ 
Ὠηυοίάδεε. ἘἜΒχαι γ. 484: 

ΒΕΚΡΆΡΕΙΣ, ἐγ μίδῆσ, ἀρνία 

.9, ἐλλρὴν ἀὐκοὰ ἐμὲ ραγᾶν ἐς Πα 
γος: Εἰ 
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Ἄσιγε, εἰ 8 

ἤν οι 

μονὴν, εἰς ἔσθησιν μιετάρϑεως, οτῖξ αὐδρό- 
τῖιπι οἷν8, υἱ δάδης δὰ τ νν 
εἰ ᾽πιαίογις γοβιϊδηΐασ. ϑο] σοῦ 
Ων δαροῖ χυοαυθ ποιοημθιη ἐγαμδ- δ 

σεως, γιάς τυδίατα ἴῃ ΕὙδρτη. 
Ψψεῖ. [πττ. 66. ργ. 418. οἴ δυργα 8. 
μεταίρω. 

ΜΕΤΑΣΚΕΤΑΊΖΩ, ἐγαπδηιίο. Ὁ 

Θυΐοη; διοϊμόμ 5:6 }18 ἧχϑα. Αἰδιοβ Υ. 
8: ὁεό: Ὀοτρ). μετασχιυάζων. Ίάε- 
(αν εἷς ἱποορίὰαβ ἱπύουργεβ ᾿θρ β86 
δ 3}7)}» εἰ (ὦ σογγμεπάμηὶ ἐπιρε δῆ. 

Ααξ γροΐϊϊυϑ ἰρτιογασβ, αυϊὰ εἰς ))Ὸ5 

εἰ ΓΙΣΝ3, ου δε, αποα ὈΥμηῦπι, ἅ 

εἱἢ ὀεΒουὰ σγαξσηΐβ πόα ἱπορίαπα, [ἢ 
γηρηΐετα ψϑηϊεδαὶ, ἃΟ συ8 ρμόϑυ ῬγῸ 
Ηεή οι. Ὠσιυδῖσ ἴῃ Εταρτα. είς. 
ἔπεε 66. κδ Η. 1. 005) 8 "παίαδἠϊ 

ἐάξο ἀἰρβοϊ!αυαέη νἱ ἀδέατ. 
ΕΗ ΤΑΣΤΡΕ ΦΩ, ὑοπυεγίο, σθμ1- 

πιρΐο. ἘΡΊΩΝ Ιάδτω. 1 ϑαχη. Χ. 9. 

μετήσεγεψεν αὐτῷ ὁ ϑεὸς χαρδίᾳν ἄλλην, 
ἐκβῥοδιν ἜΒΑ ΟΟΣ αΡὲ ἴῃ ἀϊυά, 

ἵν. 9: ρβετεσὶ ἢ καρδία μυὺ, 
ἐσπεβθειε δ ῥ ἐτ' οὺΣ ΒΆρΩ ϑορῇ. 1Π]. 
18: ᾿ὐῥαθερμψὼ Μὴ λαοὺς ἀγροὶ 
δϑἠϊὴτῥαθὸ δύροῦ ῬορΌ]ο8 } 
λαάς ϑὅγμ, Ῥβάϊνη: ΧΧΧΙ. τ: -ἡ 
3 : Ὁ» Καὶ εἰ ΗἰρΒ. 2 Ῥαγαὶ. 

ΧΧΧΥΙ. 4. σεν. Υ, ἰ9. ΧΧΙ͂. 4. 
Αδάε Αηι. Εχοᾶ. ΧΧΥ͂ΙΙΙ. 11. 
ϑγτηπι, 1 8κτι. ΧΧΊΕ. 18. --- ΠΡ 

Ῥίῃ, ρεγϑογίο. ϑγωαν. 5050. ὙΠ. ἃ, 
βεταστρέψεται.--- ἡ ῬΙΒ, ἃ Ἅηῦ» 

τοάῖγα 7μοῖο. Ααυ. ΡΒ. 11Χ. 1. υδὶ. 
μεταστρέφειν ποῖαὶ 7μδέγε αἴᾳίμεηι 88: ὁ 
εῤ ἐα5 ἡ αΥΈ, ἐν ὐὐρλω οὔενγαγε 

Παρϑῦ 
8 Ἐρᾶν. ΥἹ]]. 1. σὴν βου- 
Ἀήν. δὲν. ΧΕ. 84. ΧΧΧΙ͂Ν. 48. 
Μλες: ΙΧ. 4}. 

ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ), οοπϑότεϊῦ, σονέ- 
ἠέ αἰίο. ἢ Ὁ» οοοάδῖο, οαμβὰ, η. ἃ. 

εοπυεεὶο γι, ἃ ἢ)» ὑεγίεγε βϑὺὰ 

οὔπυδίενε δὲ ἕπ αἰελάμι ῥαΥἐεΊΉ.. 

Ἐξ 



Μιτασχημάτίζω. 

« ΦῬαι. Χ. 15. “- Πλῦ; ἰάοχα. 1 Άτρ. 

ΧΠΠ] 15. Νομπ}! [π|ῖ. μεταστρο.- 
φὴν υἱτορίαπε συεγείοπεπι νεγΐετα. 
ταδ]υπῖ. 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙ ΖΩ, ἐγαΉ ον ηιΟ. 

1, ΓΙ Ηρ. ᾿παίο πισ. ϑγτατα. 

1 ϑὅδη. ΧΧΨΙΠΙ. 8. μετεσχημάτισεν 
ἑαυτόν. ΨῸΪ. τιμίαυὶέ ᾿λαδὲξειηι δεμεηι. 
Οοά. Εδρ. εἰ Οοἰκὶ. 4. Βαρϑηϊ μετε- 
σχηματίσατο ἑαυτόν. [,.6χ. Ογτῖ}} Μ5. 

ὃ Βγοίη. μετασχηματίσει, μιταλλάξει, 
μιταμορφώσε. Αἀάε 4 Μδεος. ΧΙ. 
22. ᾿ 
ΜΕΤΑΤΙΘΗΜΙ, ἐγαμϑροηο, ἐγαμδ- 

7εγο, οἵ τλδιδρμοτίοθ, ἐπ αἰέαπι δεπ- 
ἐεπίέαπι ἐγαάμοο, μεγϑμαάδο, μέ φιὰὲς 
αἴας ρατίεδ δεφμαίωτ. ἊΣ : πὸ δ» 

Καὶ εἐ ΗἸρΒ. “26γεπι. 1.1. 96. 96. 
99. ἴπο. 76τει. ΧΧΝ, 96. --- δ οἶα, 

ΗἸΡΒ. ἃ )Ὁ »» ἀπιουεο. Ὠϑυΐ. ΧΧΥῚΙ. 

917. Ἠοδεὶ Γ΄. 10. -- νῸΠ ΗΙρΒ. 

νΝΌ) Ααὰ. ΟοΒ. Χ. 9: μετατιϑὼν, 

ἐΓΑΉΡΟΠΘΉ. --- ΓΙ ΗΙΡΗΒ. ἃ 50 

ἑμοϊίο. 1 Περ. ΧΧΙ. 28. υδὶ ῥχὸ μετί- 
ηχν 4}}} μετέστησιν ΒΑΘ, Ὦ. 6. 
(ΤΑ δέ} Στὰ, 80. α ομΐξ υοτὲ Ἰεὲ 
οὐ ἑάοίοἰαίτἑαιο.---- ΕΠ  ΗἸΡΆ, ηιὲγέ- 

οε αρο. 1ε6. ΧΧΙΧ. 14. --- ΙΝ, 

δ Ὁ) πιὲγί ποθ ἀρεπάο εἰ πιϊγαδέϊε. 

ἴε6. ΧΧΊΙΧ, 14. --- γηρὺν ἀροίρίιο. 
ἃ ἀφ. Υ. 24. ὅτι μιτέϑηχεν αὑτὸν ὁ ϑεὸς, 

ἐγαηφέμί ἡϊατα ΠουβΒ. ὅϑοσπηο ἰ'Ὁ] 
δεῖ ἀθ γαρίμ Ηεποολὶ, 0011. 2 ες. 
1. 8. εἰ Ἡερτ. ΧΙ. ὅ. --- 1). ἀ- 

, πιούεοῦ. δαῖτα. ΧΙΥ͂Ί,,, 2. --- "ΠῺΣ 

ῬΡβαπα. ΧΙ.111. 19. υνὶ ῥχσοὸ μετγεχλίθη 
δρυά ϑγιωσηδοδυτη ὑπὺθ οοὗδχ 8 
Μομιδ, ἱπορϑοΐὰβ παραῖ μετετέθη, 
4υοά πρῖμὶ δἰ ἱπίεγρσειδ δθθ6 νἱ- 
ἀδίαν. ---- Ὁ), Τευεγίην. 1ε6. ΧΧΊΧ, 

ε 17. ὅδῃ. Ι΄. 10. δῶν μεταξὺ ἀμαρτως- 
λῶν μετετίϑη, νἱνῸ8 ΘΧ Τη6610 86 6]68- 
ζοτασα ἐπέεν οὐἶοείες ἰγαποίαίι εεξ, 
00]]. ν. .11. υδὲ ἀ6 δοάθην αἰοίξυΣ 
ἡρπάγη. ἴπι ὀδάθῃι βἰρῃιβοδίίομβ 16- 
αἴας ᾳφυοᾶϊνο δὲν. ΧΙΙΝ. 16. υδὶ 
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μοτετνη νεχιδμάιϊπε οοἴ : ργωπεαίεγε 
α Ὦεο ς υἱέα ταρίωξ εδὲ : δὶ ν υκχα- 
ἴδ μεῦεῖ: ἐγαπείαίι δε ἐπ ραγαα- 
δμηι. δίν. ΥἹ. 10. ἔστι φίλος μετατιϑέ- 
μενος εἰς ἔχϑραν, εδῖ διηΐσυδ, ααξ σ0η- 7 
υεγέεγ πὶ Ἰηϊτηῖσαπι. Νά ὈΓῸ 
ἔχϑραν ἰασότα τ Δ]]οτὴ ἐχϑρόν. 9 Μδος. 
ΨΗ. 24. μεταϑέμενον ἀσὸ τῶν «ατρίων, 
ἐγαπείαίμηι ἃ Ῥδῖτ118 Ἰδρίθυβ. Οομξ 
6. 1. 6. εἰ δα ἢ. ]. ϑοϊδυχῃ μ. 609. 
8 ΜΔΟΟΡ. Ϊ. 84. τὴν ὁρμὴν τοῦ πα- 
κῶς ἐασιβαλλομάνου μεταϑεῖαι, ἴτηρο- 
ἔα ΤΩ8]6 Βειι γϑμοιθηθοῦ ἱττιιθπείς 
αὐυεγίεγε. (ομίδΥ δὰ ἢ. ]. ϑυγύση. 
ἽΜΕΤΑΤΡΕ ΠΩ, ἀεβεοίο, οοπῦεν- κα 

ἕο. 4 δος. ΥἹ]. δ. κατ᾽ οὐδένα φρόπον 
ματετρέσετο, 6 ΒΕ ΘΠΓΔ ταξοὶπιο αἐ- 
φιουσδαξζεῦ,. ᾿ 

ΜΕΤΑΦΕΡΩ, ἐγαπεΐετο, ἰγαάποο. 
ἌΣ)» οἱγοιρπάο. 1 Ῥασ. Χ11]. 8. Νὸχ 

Ἡεὑταϊοα μαρδὶ ἢ. 1]. ἐγαπεξεγεηἀβ 
ΒΟΓΟΏΘΙΙ. ---- ΤΡ), οαρέϊυμης ἄἀπμοο. 

ττ 

1 Βερ. ΥἼΙΠ. 47. 8 Ἐράν. 11, 10. 
νΑΒΑ ΒΔΟΓΆ, Π 85 ΝΑΡΟΟΒΘΌΠΟΒΟΣ μετ- 
ἤνεγκε, Ἔεσμηι αδείμί, (αυοά ἔπεξϊαπν 
αγαῖ ἐγαπείαίίοης 5θὰ ἰγαάσμοίξοηες ἴῃ 
ὕεσυδη δβι8πι.} Οἱ ἩΘΡΣ. Σου ἢ 

Ἐδαγ. 1. 7. τεβρομᾶεί. 8 Ἐδάγ. Ι΄. 
48. μεταφέρειν, ἐγαπέζεττε, αὐάπμοεγε, 
αἀϑρογίατε, Ἷϊ “Ψόοβθρἢ. Α. 2. ΧΙ. 8. 
Ρ. δὅ58. υϑὺ8 εβὲ γεῦρο χαταχομίξδειν. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ, ἐταποίαξο.---Ἃ ΤᾺ ΤΊ» 

ἄοπεπι. ΤἨροά. Ηοβ. Ψ1Π|. 18. ὃυ- 
σίας μταφορῶν, Ἦ. 6. Βδογῆςῖα, φμα 
ἐξ ταρίια οοἰϊρεπέ, αἱ Ἰερίτυν ἰπ 
ῬΑΓΔΡΒΓαδὶ «οηδῖθ. Νοπηι}} οὐ- 
ἐαέοπὲς ποϊίοηστι ἢ. 1. δ᾽] οδσο πιδ- 
Ἰαηΐ, 3 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ, ἐγαπείαξίο, ἐπέίον- 
Ῥγείαίίο. ἃ Μδοο. 1]. 89. μετάφρααιν 
φ«οιούμενος, φμὶ ἐγαπείαίίομεηε ἀλοδιοπὲς 
κοι. Βαάνιο]]υε: σαὶ ογαἰδοπέης ἐπι 
πιμέαί, αἰψιξ δὰ εμδα σορία ἐπ οοηι- 
»επάτωπι οοπίγαλεί. 1,.εχ, Ογτι}}} ΜΆ. 
γαῖα. μετάφρασις, ἑρμηνείας ἀλλαίωσις, 
τὴν αὑτὴν διάνοιαν φυλάττουσα. 
ΜΕΤΑΙΦΡΕΝΟΝ, ἐπῥεγεοαραζξεηι, 

ἀογεὶ ρατξ, συ τέκε; αὐλαοεηί. ΓΣΝ» 

αἶα, δεν Ῥραῖχα. ΕΧΥ͂ΊΙ. 14. ΧΟ. 
4. 1λευι. ΧΧΧΙ]. 11. ψυϊρ. Ροείε- 

ἂν» 



Μειταφυτεύν. 

« γογα οτγϑὲ εκ. ἐριρὸ ταν Ῥο!- 
ἐογίογα ο8. “αάϊοε Μοπίξδυς. δὰ 
Ρε, ΤΧΥῚ]. 14. Ἰορετυαπί ΓΟ ΓΝ" 

ϑεδ σοΐμ! ϑϑηϑατ Ἔχργθβδῖϑθθ Υ]- 
ἀεπέαν. --- Ἢ» οὐγρμδ. 166. 1.1. 28. 

βες. Α]εχ. εἰ Μ. ϑεὰ Ἵοοὰ. Ψαξ. Βα- 
βεὶ τὰ μέσα. ΜΊ᾽ά6 ΗδεχΑρΪΑ.---Ἐ 

εεγυὶΣ. ἩΘΌτ. [π|. σεη. ΧΙ ΙΧ. 8. 
μετάφρενα. Ο]οθ8β. ΜΒ. ἴῃ (δηϊ. 
ϑοῦρί. μεταφρίνων, μεταξὺ τῶν δύο 

ὁ ὥμων. 1,5χ. ΟγτΠ}} ΜΆ. Βτετι. μετά- 
ῴρενον, ὁ ματαξὺ τῶν ὥμων τόπος. Ῥῖια- 
γοτίπυ8: μετάφρενον λέγεται τὸ ἀα᾿ 
αὐχένος ἕως ὀσφύος. Ιάεπι : μετάφρε- 
γον, τὰ γῶτα, ὅτι ἐξόσισϑεν τῶν φρενῶν 
χεῖται. 
ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΩ, ἐγαπορίαπίο νοὶ 

γ»ἰακίαίκπι αἰΐο ἰγαπφζετο. ΤΘΟρηγ. 
ἮϊΪει. ΡΊαπι. 11. 18. δ» »ίαπίο. 

ΟἹ λωσοὶ Ρα. ΧΟΙ͂. 18. μεταφυτουϑέν- 
ς τις. Ααα. Ῥκ. 1. 1. μοταπιφυτευμένον, 

ἐγαπερίαπέαξιηη. 8 ΤΩΪΗ1 εϑΐ 
Βεος τὸχ 'ἰῃ Ααυῖ]α τοὶ αυϊίβ. ὅβοσῖς 
βΒεπάυτπι ἔοτίαβθα πεφυτευμένον, δαΐ 
δβιδιυσπάυτ, ὑτεροαί ομποσα μοτὼ 1Ώ 
Βοο οοπιροαίΐο οἴοβαμι 6886, υὐ ἴῃ 
γοοΐθυθ μεγαδίδωμι!, μεταχινέω εἰ 4118. 
ΜΕΤΑΧΑΒΙΜ. 088 νοχ ΗθΡγ. 
ΙΝ ΠΩ (ρατί. ρίαν. ΗΠ ρ.), 

λαίμαπέεε. ΑἹ. 1 Ῥαν. ΧΧΙ. 20. ἴῃ 
ἀ ποῃμ0}}18 οοἀ ἃ. ταθπάοθα μοϑ᾽ ἀχαβὶν 

Ἰεχίζαν. 
ΜΕΤΑΧΡΟΊΏ, σμέοηι τπμΐο. ἘΡΙΒυ 

προ, οοπυεγίο. ὅϑγτατα. 1,εν. ΧΙΠ. 
18. μετιχρώϑη. ᾿ 

ΜΕΤΕΊΙΕΙΤΑ, ροείεα. 71}. 
ΙΧ, 7. Ο]οββ. Βγθτμ. μετέσωτα, μετὰ 
ταῦτα. Αἀἀ6 Αἀάϊι. ἘΞ. ΧἼ]]. 4. 
εἰς τὸν μετέσωτα χρόνον, ὕτο 40ὸ Χο- 
ΒΟΡΒ. Ογτ, 1. ὅ, 7. ἀἰχι εἰς τὸν ἔσωτα 

9 χρόνον. 

ΜΕΤΈΡΧΟΜΑΙ, αοσοείῖο, αὐδο, ἐπ. 
φεψμοτ. Ὁ), οἰγοιραφο. 1 ὅδτι. Υ. 

8. μετελϑότω κιβωτὸς τοῦ Θεοῦ ᾿Ισραὴλ, 
τῶν ἡμᾶς, ἀαοοεάαὶ (δυῖ γοϊΐυβ : ἐΤαπ8- 
ἐγαϊι ) ατοὰ Ὁ εἰ [5τ88] δὰ ποβ. 1Ὁ. 

ν. 0. ϑαρ. ΧΙΨ. 80. ἀμφότερα δὲ αὖ- 
τοὺς μετελεύσεται τὰ δίκαια, Ἰαχία δ1::- 

45] ὍΜετέχο. 

Ρμο, 86. ραοσδίβ, ᾿υϑΐδ 608 ἀ5- 
. Β8ι. ΖΕ δηι Υ, Η. ΥἹ. 

6. 10. μετῆλθε δὲ ἄρα αὑτὸν ἡ ἐχ τῶ ἢ 
γόμου νέμεσις, αδϑεσμία γοτοὸ εδί Ἰρβύτα 
Ιεθ ᾿ἰϑέῖυ8 αἀϊνίμα υ]1:} 0. Οὐμε 
ῬΠανογίπυτση ἴῃ μετελεύσομαι. 1 Μίδοσ. 
ΧΥ, 4. βούλομαι δὲ ἐχβῆνα! κατὰ τὴν 
χώραν, ὅπως μετέλγω τοὺς κατεφϑαρχό- 
σας τὴν χώραν ἡμᾶν, δὶ μετέρχεσϑαι 
ναὶ δῖ ἐνιρείμηι ἐΐεηι ἔασεγε, υἱ 
Ἰηϊογργείαῖυβ εθὲ ϑγγυθ, νεὶ μοί ϑοῖ, 

τὶ διρηετε αὖ αἱὲ (γ1ὰ 6 ρωπα 
4 Μαος. Χ. 21.) Μυϊρ. κέ πιίοίδοαν 
ἐπ εὐο5σ. ἴπ Ῥτίοσο ποϊΐϊομθ Ἰερι 
δρυὰ Ηοπιοσυὰ Οαάγββ. ΥΊ]Ι. 182. 
βουσὶ μετέρχεται, ἢ ὀΐεσσι. {8 ΘὨΐτα 
ΕΣ δυοίοσι δῖ Οοὰά. πῃ Ηοιαεσο ἰ6- 
βεπάυπι εϑῖ, ποῦ δυΐεηι ἐσέρχυται 
ΔΌ Εγχμοβῖο ἴῃ ἴοχίσσα τϑοθρίυχα, 
ᾳυσά πιο αἰοδϑοτηδ βαρὶς. Η6- 
8γ.ἢ. μετέρχεται, ἀποδίδωσι. Ἰάδτα : 
μετέρχομαι, ἐπεισέρχομαι. ῬΆΔνΘΥΠιθ: 
μιτέρχομαι, τὸ τιμωροῦμοι ---- μετέρχεο κα 
σα! ἀντὶ τοῦ κολάφε. ᾿Αφϑϑόνος" καὶ τὰ 
μὲν ἀμαρτήματα τῶν παΐδων μετίρχον- 
Τα!. 

ΜΕΈΕ ΧΩ, ρατίϊοὶ ρο, ραγἤοορε 
4.1. ἍΜ. ᾿πϑιαίογ. ἐΜΕΊΑ Ι. 18. 

οἱ φόνου μετόχοντε;. ἘΣ ΑΥ̓ΔΌΪ5τηΟ, υδὶ 

μα Ν πεοίεγε, οοππεοίεγε, οἴ ἀοὶπάα 

γατεϊοίρεπι βετὶ ποῖαϊ, ἀπάθ ν. 11. 
Ῥεῖ χοινωνεῖν ἰγδιδια]ταηΐ. --- ΚΏΝ 

οἴη. Ῥτον. Ὗ΄. 17. μηδεὶς ἀλλότριος 
μετασχίτω σο. Μεῖυβ [ἴα]: πέπιο ; 
αἰδεπια ραγίοορες εἰ δὲ; Ὁ] γροϑῖ 
δὅοι! Ογηϊββυχα νἀ δῖον αὐτῶν. (ίογυτα 
θΕΏΘ ΒΕΩΒΌΪΑ ΘΧΡΥ ϑοτηΐ. --- ἽΣΠ 

ῬΙΒ, οοπϑοοῖο. Αχυ. Ῥβαὶγα. ΧΟΙΙΙ. 
90. μεϑίξει. -- ὩΣ ΒΨ Ὁ» ἄμα 5α7- 

οἴπα. ϑγτώσω, 7. Υ΄. 16. μετεχομέ- 
νων, ἊΌΙ βἷπθ ἀυρὶο μετυχμέων Ἰοβοη- 
ἄυτο εεἰ, αυοᾶ νἱάε φυρτα. ΐεσο- 
γτυβ σδηβίι υἱούμαγωπι. ---- 
δ ΓΟ» τεδίο πιαπαπι. ἸῸς. Εχοά. 

ΧΧΙΪ. 11. 8 Εδάγ. Υ. 40. υδὶ ἀφ 
εἶδ1Ά5 βοσηοὸ οδδί, ρὲ εὐδτγο ποίδῖ, ἃς 
Ηερτ. λϑὲὴ τεβροηάει Εθάν. 1. 6. 

Ε{: 



Μετεωρέο. 

α 3 Ἐοὰν. Ν1Π]. ΤΟ. μοετύχων ἀνομώας, 
δοοῖνης 65ε δοοίετίς, ἈὈὶ 'π Ησῖν. 
ἙἘδάσ. ΙΧ, 4. Ἰερίξυν ΠΤ Ἢ" 

ΝΘ. πιαπες μὲ ἐπ ργιυατίοαἰίοπε. 

᾿ βαρ. ΧΥῚ, 8. καὶ ξίνης μετάσχωσι 
γεύσιως, Ῥετερττηΐ οΟἷδ᾽ μβέγεπέ ρατ- 
ἐδοῖρεδ. ϑαρ. ΧΙΝΧ. 15. σοὺς ἤδη τῶν 

. αὐτῶν μετεσχηκότας δικοώων, Ἰατίατα 
αἰνιδ8 δογυχῃ φαγίδοῦρες ζδοίορ. 
9 δος. Τ. 10. οὔτε σασρῴον τάφου 
μετέσχε, Ὡθαυ Ῥάξοτης ϑορυ]οῦὶ 326 - 

ὁ ῥαὲ ρμανίϊοασρε. Ἰαχῖος, ΟΥ̓} ΜΒ, 
τάδ μετέσχεν, ἐκοινώνησεν, ματέλα» 

Με 

ΜΈΤΕΒΩΡΕΩ, ἐνδίνεδηι ἀρὸῸ, διε- 
ἰευο. ἡ ὍΣ ΗΙΡΒ, 8 Ὁ]: ϑυτοτῃ. 

ζοδοὶ. Χ. 0. μετεωρῶν. 

ΜΕΤΕΩΡΙΖΩ, ἐπ φδέενεε ἰοίίο, 

ἐταϊίο. Γ2Δ: ΓΠΎΔΔΙΝ ΚΑΊ ἐϊ ΗἸΡΉ. 

165. 1ὼὲ11. 18. μετεωρισϑήσεται σφόδρα, 
ἶν. 6. τηλρΉϑιη οοπδοσυοίμν ρίογίαηι. 

ς ΑῬά. ν. 4. ἐὰν μετεωρισϑῇς ὡς ἀετός. 
Αἀάε Ααα. 68. ΥἼ].. 11. -- ΝῸ) 

ΜΙΚΗ. ΕΥ̓͂. 1. μόγεαν, ονήσεται ὑπεράνω 
τῶν βυυνῶν, ὁχαζέα δια ΒΡῈ. οο ἶθα, 
Ο]ο88. ΜΚ. ἴῃ ῬζορἘ. μογεωρισϑήδον- 
σαι, ὑψωδήσοντα. Ἰῖα εοἴἴδλιι δρυ 
Ἡδεγοδίυμι. --- 5). Ρ6. ΟΧΧΧ, 
1. οὐδὲ ἐμετεωρίσϑησαν οἱ δφϑαλμοῖ μου, 
πεηιδ εἰαίε διέ οσμἶὶ ποεῖ, 8. ΘΗ δὼ: 
ρμενοῖδα ἐοίϊο. Ἐπεσῖι. ΣΧ, 16. 17. 19. 

δῷ δου. Ν. 17. ἐμετεωρίζετο τὴν διά- 
γοιᾶν, απΐπιο δ6 οἴεγεδαί, πιεπίε οἷαξεις 
εγαί. Μιὰ εἰ ἃ Μδοοαρ. Υ]]. 384. 
8 Μδοολρ. Ψ]. 5. ϑδαπηοσ μεσεω- 
ειδϑ εὶς ἐπὶ τὴν ἁγίαν αόλιν, υαπο ζαδέω 
Δηἤαίης ἐπδιιτρεπδ δνουθαβ βδποίδπι 
αὐρεῦι. Οὐ. 1,6κ. Ν. Ἐ. 5. Ὁ. ν. 

ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟῚΣ, εἰσυαίἷἶἧο ἐπ δι. 

δέδνιε, (δἰ γε. ἄβ βιοίέδιιΣ ἡτανὶὰ ἐρὰ 
ἐμηιεδοοη ἐδ ἀλοί τ») ταθιδρἤουΐδα 

ὁ εἰαθίο απέπεδ, ϑηρεγδία. Μὴ, ἰᾶθρν 
ϑγτωμ. Ῥβδίπη. Χ, 4. χαγὰ μετεωριφ-. 
μὸν ϑυμοῦ αὐτοῦ οὗ μὴ ἐχητήσῃ, λαδεί, 
γπα με εἰαξίο αλτρπὲ εεί, πὲλτὲ ρέμα, 
ὕοπε κἃ ἢ. 1. ΕἸβομουὶ Οἵαν. Ὁ. 60. 
Τῆς: 5860. Οδίοπαην ῬΡῚ Θ6. ρ. 185. 
ἰδὲ μαρεῖ: χατὰ τὸ παλῆϑος τοῦ με- 
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τεωρισμοῦ αὐτοῦ, δ᾽ μότεομεμὸς τα- 
ἐροπάεγεῖ ἩΘΌΥ. εἸ;ῷ, ἐγα- ---- Ὥ» 

μοίωα. Ῥβαῖπι. ΧΕΙ]. 6. ϑαυμασνοὶ 
οἱ μετεωρισιοἱ τῆς ϑαλάσδης, ταῖγα μὲ} 68 ῥ 
εἰευαδίοιεε τολυὶδ α υδ᾽ μετεωριόμοὶ 
βυπί πεδέις πιατιπὶ, αυϊα δα φοοϊυπι 

6 οἰοναῦὶ νἹΔατιίατ, δὶ πανὶρία 
ἐχίοϊ πῆς. Αἀα6 20. 11. 4. Ῥεδΐπι, 
ΧΙ,. 10. ΙΧΧΧΥΊΙ. 7. ἴκχ. Ογ- 
Σἴ ΜΆ. Βτθηι. μεγεωρισμοὶ, ἀναβασ- 

μοὶ, ἑμπάρσεις [ρὲ ἀναβαϑμοὶ, 
σεις), βεωβασμοί. ϑίτας. ΧΧΗΙΙ. 4. 
μετεωρισμὸν ὀφ αλμῶν μὴ δῷς μοι, εἶα- 
ἐἰοποηι (υῖΐραῖ. νοττῖ ἐξέοϊίοπἐλαπι) 
οουϊοσυπι ἢ6 469 τὰϊ!, ΕἸδῖο οσα- 
Ἰογυτα οβϑί βϑυρεσθία, αὺθ 86 Ῥγοῦϊέ 
ῬῈΓ οου]οβ εἰαΐοβ εἰ ξαβίμοβοβ. ΝΘ 
δᾶ ΚΒ. 1. βγτυτη. (Βγεϊβεϊποίαοσιϑ 
ἢ, 1. Ἔχρ] οᾶτα ταν: ἀ6 ἤδέδἑποσα 
οὐμἴογιηπ ἀρσίἑαἰϊοηα ῬΤΟΡΊΕΥ σεααθη- 
τἰὰ, ς0}}. ΧΧΥ͂Ι. ρ. νεῖ αποαὰα 
ϑρῖςΐ]. τηδῦχα 11. Ὁ. 1397.) Υἱάε εἰ 
διν. ΧΧΥῚ. 10. 9 Μδος. Υ.. 21. διὰ 
σὸν μετεωρισμὸν παρδίας, Ῥτορίον εἰα- 
ἐΐονοηι δῃϊτοὶ. ϑυ 86 : μετεωρισμὸς, 
ἡ ὑπερηφανία. Οομβεν ϑ'ραπδοσ. δὰ 
“δυδη ν. 920. 

ΜΕΤΕΏΡΟΣ, τιυδίἐπιῖθ, εἷαίες, 
ἐγθοέωα. [7 ἰάδίη. [ε8. . 16. οἱ 

ὀφθαλμοὶ οἱ μετέωροι, οὐ ἢ εἰαίδ, ἴπο. 
Ῥεῖ. ΟΧΧΧΥΊΤΙ. δ. Ασα. ϑγταπ. 
Ἰδβεοά. 168. ΣΧ. 38.---ΠἜΘΟ ἐγαο- 

ἐμ. ἴεθ. ΧΥΤΙ]. 2. 7. ἔλννος μετδωρον. 

Ἑεροτυης ἐοχίδϑϑθ ἩΨῸΣ» ἀοπεῖπα- 

ἐ0᾽, μυίδης, ἀμ Αταῦ. ϑίρνμο, Ρῦπε, 

αἀοπιματί, οο1}. νοτβ. Αὐτὰρ. Ῥεὸν. 
ΧΥῚΙ. 2. (ἜΞνος μετέωρον, σΘ 8 Ἔσϑο- 
ἴα, ΤΟἸΒΠΠἰὰ ῬΩ6116 5, 4. ἃ. δυϑρεπεὶ 
ἀηΐη. ΥἹάθητω νἷτα νοῦΐβ ΕἸΘΌΣ. 
Τεάάογο νυ] 1886, συ νους αἀἰθέγδθ- 
ἴαπι ὑγδοιυνηαιθ ϑορδὲ, δαοσ διὰ- 
»ἱϊεαάξηϊθ νοδθ δὸ αὺ8 ἕοτῖδ παΐ]ὰ 
Αἰα ἐχίβεά!.} --- 12. αριασίς. ἘΠ. 

ΠΠ. 14. Ἐδνίε Ἰορεγυὺς σῷ νεὶ 
ὩἸ Ὁ -- Ὁ. αὐδκάρ. Ἐπεεῖι. 

ΧΥΤῚ. 48. ἐν ὄρει μενεώρῳ, ἢ Ἰρ8 
ΘΌΡ] γα]. Ο]οθβ. Μ8. ἰὼ Ἐξεεδ. με- 



ἹΜετίωραν, 458 Μετοίκησις. 

α τεύρῳ, χριμασεῷ. --ο δ Ἷ 9. μαζί. Νρ ", "ΜΕΤΕΩΡΟΎΤΗΣ, αὐέμρῖρ, αμδὲ,» 
εἰαίμϑ. ἴε8. Ἡ.. 18. ΧΧΧ, 25. 11}. 
΄. -- "τ 9 ὅδε. ΧΧΙ]Π. 48. δὶ 

μετέωρος ΓᾺ δαρεγῦα ἀἰλοϊζυγ. Οοηξος 
10] Ηδχ. -- )ῺΝ ϊν ἐμυεΐμα 

αγίαται υἱνεπίϊνι. Ἐπῖ ΥτιοταθΌ 
ΣΟρΟΠ9 ἴῃ Μεβοροίλιῖα Ε͵Ὸ ΡῈ 
ἘΞ αρἈγαΐοπα. Ἐχοοδ. 11]. 1δ. εἰσῆλ- 
89» εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν μετίωρος. [)6- 
ἀυχοτυπί ἃ ΓΩΓ Ἂν “μρροηάστε, δυῖ 8 

δ᾽ ὈδΓ ἐχαρρεταῦ, ἀοοιαπιζαυϊ, υτιὰς 

Γν ἀβρεν, ἐωπρμῖμς. ϑ'6α Ἰοοξίο ἦρβα 

ΤΟΪΏ δύδις δυδρεοεία δεῖ, δὲ ρμοδί 
μετέωρος Δαυὰ ἜΧΟΙ 696 υἹώδεως, 
αυοὰ τῷ 5.) δὲν τεβρομάθαϊ. 

ΜΕΈΤΕΏΩΡΟΝ, πσαίσυμ, σπδῥίέπιο, 
φαησπίέαε. ἸΌΝ, ταμεμδ δηηιημιδ. 

1ε5. ΧΥΤΙ. 6. ἐπ᾿ ἄκρου μετεώρου : υδὶ 
μετίωρον οϑἱ γαπηὶδ αἰΐεδ εἰ ἐχοεῖτιϑ, 
Ὠἱδὶ ροβῖ μετεώρου οὐτῃ ΒίοἸο δὰ}- 

ς ῬΊίετο τολ]β χλάδου. ΟΑ] 4, ἐφ Ἴ δϑν 

οτα,  ηιδτία. ΑΥδΌ. »,»οἱ, Ῥτίϑποορϑ. 

κοῖς γῶν ἔωσια. σερεγ. ζοα, 1. 

15. λύτρωσιν μετεώρων, τοἀοτηοῃ στ 
Ἀ ἀῤσήμοι σμεδέἑηκέμηι, ἈΡῚ1 ΒΙο τι ΒὰΡ- 

Ρίεγα τρανο χωρῶν.--- ΟΝ Ἴ Ρίατ. 
ϑενεπωε ρτείίϊοεσ. 7οῦ. ΧΧΨΗ͂Ι. 18. 

᾿ μετέωρα χαὶ γάβις οὗ μνησϑήσεται, 6Χ- 
δεΐβα οἵ δἰ πο [18 Ποῖ ΣΟ ΑὈυἢ- 
φυν. Ηἰς Ἰεροζυπΐῖ »ῇἡ ΔῪ ἕοσ. Ογ- 

ἀ τἱὴϊ Μ5. Βτει). μοτίωρα, τὰ ἐν οὐρανῷ 
καὶ αἰϑέρι, ὡς ἥλιος, οὐρανὸς καὶ αἰδής. 
δι; ΧΑΗ 19. ΧΧΧΨΥ͂ΙΙ]. 18. ἐκὶ 
πρῶ , ἰῃ πιοπίε φιδίμπι. ΟΟὙ]οΒδ. 
ΜΗ. ἴῃ. Ῥγορῇ. μετεώρου, ὑψηλοῦ τό- 
«ου- 

ἘΠΣ ΤΟ ΜΕΤΕΏΡΟΝ, ἐπ διιδίξηιε. 
ΓΟ» ΦΈΡΕΓΠ 6. -ὅετεα. ΧΧΧΙ. 

88. 

ΜΕΤΕΩΡΟΎΑΤΟΣ, βυροεϊ. "πασὶ- 
γπὲ διιδίιπιῖ. [2 αἰπεμάο. ΑἹ. 708. 

ΧΙ. 8. Πα Βιοΐϊιο. Β5οά εσχρυπρθη- 
ἀπ εβί δὶς δγίουϊαβ, εὐυδασς ἰοοο 
δυρϑποπάυχη οεῖ: 

ἘΠ 

νεϊέαε. --- [γ)» αἰδμάο. Τῆς, 19}. 

ΧΙ. 8. τα οηίπι Ἰορίξις ἴῃ Ἡεχα- 
ΡῈ: βἷτιθ 115 ναγϊοίδί ἰδοϊίοῃίβ : 
Ἄλλορ' μετοωρότητας οὐρανοῦ τις κατερ- 
γάσῃ. Οεΐεγυτζῃ ἰεροπάυχη νἱάείυτ : 
μετεωρότητας (νοὶ μετεωρότητες) οὖρα- ΚΓ, 
", εἴ κατεργάσῃ ; 

ΜΕΤΟΙΚΈΣΤΙΑ, ἐἰηιρν όῤηρνε: ἄε- 

τλσταζίο, εαἰδδωπι. γ)}» οἴ. ὶ Βερ. 

ΧΧΙ͂Ψ. 16. ἤγαγεν αὐτοὺς βασιλεὺς 
Βαβυλῶνος μετωκεσίαν εἷς Βαβυλῶνα, 
ἘΠῚ γὸὶ δπία μτοικεσίαν δα ρροηάστη 
ϑδὲ ουτὰ ΒΙ6]1Ὸ εἰς, Ποῦ δ6ῆβι: ἐυ- 
οεραδί 1198 εχ Βαρυ)]οηΐο ἴῃ ἐσ στὰ 
Βαθυϊομοτα, γοὶ μετοικεσίαν Ῥοοϊξυτα 
ἐϑῖ χὰ μετοίκους. (οπξ, [μοχ. Ν. Τ. 
8. διασπορά. Ἐχοοῖ. ΧΙ]. 11. ἐν μοτ- 
οκεσίᾳ καὶ αἰχμαλωσίᾳ, πορεύσονται, ἴὰ 
εχέδδωνι εἰ σαρεν ζδίετα ἰρυης. ἔπο. 
εν. ΧΧΙΧ. 19. ἀκούσατε τὸν λόγον 
φᾷσα ἡ μετοικεσία, δυάδα σνουρυμλ 
Οπεπες, χε ἀρνιίρταδίῖς, υοἷ ἐπ ὁαὶδο 
οἱοϊίίδ. --- ΓἹ} ) Ἰηῆπ. Ζυὰ, ΧΥΤΙ. 

80. ἕως τῆς ἡμέρας φῆς μετοικεσίας τῆς 
Ὑὅ.. ὑβαὰθ δὰ ἀΐδια ἀεπιϊρταξίοπῖς 
[ΕΣΤΕΣ.---- ΓΕ}. ΑΡά. ν. 20. Ναβ. 

ΠῚ. 10. Ἄσα. ϑγταγη. ἹἙδμοοά, ες. 
Ι. 8. --- Ὁ» ΓΩΨῸ Ρἴυγτ. οεδδαξίοηθδδ. 

ΤἭγε. 1. 8. ἐγέλασαν ἐπὶ μετοικεσίᾳ 
αὐτῆς, τιθεῖς δῈΡΟῚ ἐσ δο 608. 
1 ρενυπξ ΠΡ Ὁ 8 ταῦ. ΠΣ Ὁ. 

ΜΕΤΟΙΚΕΊΏ, ἐγαπδηι σὝαΤΕ 8. 6. 
πίρτατε Γοῖο. ΤῊ ΕΠΙΡΒ. 1 Ῥαν. 

Ν. 26. Χεν. ΧΧ, 4. ὉΡὶ τηθη (ὁ- 
δε πβτ τ ἴῃ ΟΑβδα οηἴδηβ μδρ.-9ὅ. 
ματοικοῦσι ΘΟΥΤΌΡΕΕ ᾿ ΡΟτΙ 1 οχ᾿θεπιδὶ 
Ῥτο μοτορωοῦσι. ---- ῬΩῚ, 7... ΤΧΧ κδς. 

Ηοχ. 7υὰ. 11. 8. υδὶ οἰίατα }}» 
αὐυοὰ ον Ὁ γὴν ἔροῆο οχοίθοῦα 

Ῥοιυϊί, Ἰορίδϑδ νἱἀοηίυγ. ΕΡεας 
εὐΐτα μετοιχῆσαι. 

ἘΜΈΤΟΙ ΚΉΣΙΣ, 1. α.- μετοικεσία οἵ 
μετοικίᾳφ. ΚΝ ΟΤῚ» Ῥεέοοαξιπι εἴ ραπα 

οσαϊδ, Ζεαοῆ. ΧΙΠΠ. 1. δβ6ς. οοά. 
ἴδει εἷς τὴν μετοίκησιν. ὅς. ἄθροζ- 

φυ. 



Μετοικία. 

α ἰαιο ἴῃ ΧΙ τη οσδξ ρα ρϑοολᾶ- 
(ΟΥΌΤΩ. 

ΜΕΤΟΙΚΙἊΑ, αοηιαταίίο, οαξίδεηι. 
δ» οσιαππμίμα, 76. ΓΧ. 11. εἰς μετὼ- 

λίαν. Αοοδρεγαως νορεῖὰ [5}}}, 

αυδδὶ 6886 ἃ Ἂν ἃν σδῖγε ἐπ οαρίϊοϊ- 

ἰαίδηι, εἴ Ἰορίβδεηξ τὴ, νπίρταπ- 

ἐΐμηι ἐπ οαρί υδέαέσην. ---- ΓᾺΔ Ὁ ) ̓ηῆη. 

ἴῃς. 1 Ῥαγ. ΥἹ. 15. υδὶ Ρτο ἐγ τῇ 
μετοικίᾳ Ἰεβετε τη Δ Ἰθῖα ἐν τῇ μετοιχε- 

᾿ σίᾳ, αυΐα 8Δἰϊ25 ρίδῃθ ἤοῃ αἰ ξοττοῖ ἃ 
νογβίοῃα υχΧΧ, ἃ 4υὰ ἰδ ἴῃ 
ποίδ Βοχαρίασὶ αἰβεγίε ἀἰδεϊ συν. 
-- ν γοννεάο. Δέόγεῖα. ΧΧ. 4. 

1 κετυπὶ δ» σοηηπογαξίο. ---- 

ἌΡΑΣ οαρέυαηδ. 1 Ἄδερ. ΝἼΠ. 47. 

ἐν τῇ γῇ μετοικίας αὐτῶν. Τερεταπῖ 
2 Ὁ), σαρβυϊίας. ΗΘγοβ. μετοικίας, 

«ᾳαροιχίας, αἰχμαλωσίας. 

ΜΕΤΟΙΚΙΖΩ, ἀεηιίργαγε ζαοῖο. 
Σ᾿ ΓΙῸ : Καὶ εἰ ΗἸΡΒ. 42. ὅ'δωι. 

ΧΡ. 19. 1 Ρασγ. Κ. 6. ΤΏγσοη. 1. 4. 
εἴ ἰδ]. --- 7 Ηρ. ἃ ΤΊ»υδιο. 

ΨΦοῦ. ΧΥΤΙΠ]. 19. -- ΠΣ» οαρέξσωπι 

ἐνοο. ΑἹ. 1 Βορ. ὙΠ᾿ ὁ. μετῳχίσ- 
ϑησαν. 

ΜΕΤΟΙΚΟΣ, ἀδηιέφτγαης, ργἱποὶρὶ 
ϑμεδι ἐπ αἰΐδπι ἰοσιπι Ῥαπα οαμδα 
τηΐστατε οσοαοίμδ, Ῥετερτίπαπε, αὐ- 
υόπα, ἱπημέδηπιδ. “ἢ Δ» 7ονπιάο. 

ἀ ἸΒοοὰ. εἰ {ΧΧ εν. ΧΧ. 8. Εογία 
Ἰεσογυηῖ "7 Δ» Φοπιπιογαΐίίο, λαδίία- 

ἕο. ΟἸοκβω: “Μέτοικος, αάσυεπα. Ἐατ- 
Ῥοσγδίίοῃ : μέτοικος μέν ἐστι ὁ ἐξ ὁ ἑτέ- 
ρας σόλεως μετοικῶν ἐν ἑτύρῳ, χαὶ μὴ 

πρὸς ὀλίγον, ὡς ξένος ἐπιδημῶν, ἀλλὰ 
τὴν οἴχησιν αὐτόϑ, κχατακτησάμενος. 
Οοηΐον Ῥεσίζοη. δὰ 4Ἐ]ΐδη. Υ. Η. 
ΥΙ. 1. 

ὙΜΕΤΟΥΣΙΑ, οοπιπεμηῖο, ΠΟΉ807- 
« ἐΐμπι. 4 Μαρο. 1]. 1. «ρὸς τὴν τοῦ 
κάλλους ματουσίαν. Ῥμοίυβ εχ. ΜΗ: 
οὐσία, κοινωνία. 

ΜΕΤΟΧΕΤΕΥΏ, ἀενῖυο (αφμαηι) 
ῬΕΥ οαμαΐες. 57) ἹὩῸ Τῶν, » υἷαοῖο ἴα- 

δ 
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σμηι. ὃ . ἴοαβ. ΧΧΙΙ. 11. μετο- 
χιετεύσαντες. Αἄὰθ 4 Μεδες. 1. 49. 
Ῥμοίυδ [,6χ. μοεοχετεύεν, μεταχομέ- 
ζων. Ἐεεγοβῖυε: μετοχετεύσας, μετα- 
γωγὼν, αὶ νΙ6 [πῸ. 
ΜΕΤΟΧΗῚ, ραγἐοέραΐίο, οοπεπιμπῆο. ἢ 

ΓΤΆΔΙΙ Ῥασί. ῬγΒ. ἔσται. οοπήμηοία. 

Ῥρβϊ τί. ΟΧΧΙ͂. 9. ὡς “σὄλις, ἧς ἡ ματ- 
σχὴ αὑτῆς ἐπὶ τὸ αὑτὸ, ἰδηαύδηι ο- 
ν]88, οὐὐὰ8 οογηπεμηο ἴῃ δοάστῃ 
Ἰοοο. ΤΙ ρετυπηῖ ἘΒΡ Α..] 8. ὩΟΓΑΪΏΘ 

Ἵν οοπδοοϊαξϊο, ραγιἰοὶραίϊο. Αρπὰ 

ϑυϊάαῃι δα ἢ. 1. εχ Τοοβοτγεῖο μετ- 
οχὴ ΘΧΡΟΙΣΟΣ ἡ αερίβολος, απιδίέω:. 
ἴῃ οοα. ΑἸεχ. Ἰερίζων οἱ μέτουχω. ---- 
ἼὩΠ’ δοσείαα. Ααυ. Ηοκ. Ι. 9. 

Ἠδεγοῆ. μετοχὴ, κοινωνία, σχέσις. 
ΜΕΎΟΧΟΣ, ραγέοερε, δοοῖδδ, 

ΘΟΜΘΟΥ͂Σ. ΤΊΣ Ρασί. εἰσεηφ 1 ϑατη. 

ΧΧ, 80. Νοη Ηϊς Ἰοροσυπς ἼΠ αἱ 

ΒΙοΙΙῸς ὃς ἸΤτχοϊησοΐὰβ βίδἝισηπ, 
86 ὙΠ 65 ἢ. 1. εἰἴσεγε εἰδὲ αἷὰ- 

ψμεηι δοσέδηπ, 860 : ἐπ δοοιδέαίδης γε- 
οἶρεγε, αἱ δᾶδο ϑδῃβιυτι Ἔχ γθβϑογίηξ. 
-- Φοοα. Ῥβαϊγα. ΧΙ Ι͂Υ. 9. 

Αᾳυ. ΤΒεοῖ. εἰ ΤΧΧ ΡΕ. ΟΧΥΠΠ. 
68. ΟΟ86]. ΙΝ. 10. Οοπέον [μὰς. Υ].. 
7. --τ ΔΗ Ραγί. Ῥδβ. Ηοβ. Ι͂. 

18. [,6χ. νυ} ΜΆ. Βγεπι. μέτοχοι, 
κοινωνοί, 

ΜΕΤΡΕΊΏ, πιεέδοσ. ΤΊ, ἰάσιι. 

Ἐχοά. ΧΥ]. 18. Νυμι. ΧΧΧΥ. δ. 
Ευΐπ. ΠΙ. 15. ---.ἅ ΓΙῸ ΟΒδ)ά. κπε- 

πιενο. Ὧ δῃ. Υ̓. 98. ὅδ Ρ. ΓΥ͂. 8. Βο- 
ΠΟΥ ΒεηθοῖυἿ8 πὸ ἀρϑμῷ ἐτῶν μ4- 
μέτρηται, ΠΟΠ ΠΌΠΊΘΙΟ ΔΠΏΟΤΏΤΩ αἵ σίΐ.- 
ἡπαίμγ 8. οοπιρείαίμγ, οο}}. 4 (ον. Χ. 
12. Ἰδειμοβίῃ. Ρ. 8314. 394. τῇ γαστρὶ 
μετροῦντες καὶ τοῖς αἰφχίστοις τὴν εὐδα:- 
μονίαν. 

ΜΕΤΡΗΤΗ͂Σ, πιείτεία, πιεπδαγα 
πριξάογμηι, ἀπιρέοτα Δμῖρα, ἀασὺ τοῦ 
μέτρεῦ. 7γγ» δαίλιδ. 8 Ῥαγ. ἸΨΡ΄. ὅ. 

ΟΠ] εἴθ Νοδηγι: ὁ μετρητὴς ἔχει 
ξίστας ἐβδομήχοντα δύο. Ιάθῃλ 8586- 
τυῦϊ Ἐρὶρῃδηΐίυβ εὖ Οδίθηιβ ἀθ 
Ῥοπά. εἰ Μεῃβ. ΑἸϊΐαυε. Ετ οαπάσμι 

»Ἅ 



ὄ 

Μεινριάζω. 

τ ΒΏΒΌΤΆΤΩ τῷ [7 ουϊ μενρητὴς 1. 6. 

ἀρυὰ ΙΤΙΧΧ τοθροηᾶεϊῖ, ἀαΐ .0086- 
Ῥδυξ Α. .. ΝΙΠ]. 4. ὁ δὲ βάδος δύνα- 
«αἱ χωρῆσα; ξίστας βδομήχοντα καὶ 
δύο. ---- ΥΝΌ, «εαλ, εαέμπι. 1 ἤορ. 

ΧΥΤΙῚ. 82. -- ;ΤΛΞ» ἰογοιίατ. 

Ηκτνσα. 11.117. Μνοχ εν. δὸ [ωἰἰ. 
10]᾽ τοοῖΐδ ρμεὺ αϑπρδογαπι θΘχροιΐυτ. 
ΨΩ οἱ 8 Εδάν. Υ111. 22. ὕγας. νυ. 
8. ΕἸ: [χ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν.Ἅ 

ΜΕΤΡΙΑ΄ΖΩ, "ποάϊομς 4μηι, τιοῦέ- 
ταΐμηι πιὸ βεγὸ δὲ ργαδεο, πιοάεγαίε 
δεπίίο, αϑτοίο. πν ὥρτοίο. ΝΆ Θμι. 

11. 2. διὰ τί τὸ «ρόσωπόν σου αονηρὸν, 
καὶ οὐκ εἶ μετριάζων ((οταρ!. ἀῤῥωσ- 
τὰν) ; αὐδτὸ νυ 18 [15 τ18]6 86 ἢ5- 
Βεῖ, οὲ ἴδιο ποῦ ἐς αἸἸγοίαη 
δις Μεπαπάυπι νοῦῦοὸ μος ἐπὶ τοῦ 
ἀσδγενεν, Ῥτο ἐπιδεοϊξίμηι ἐπεε, ναὶ, οἱ 
εδἴϊδτη τοαὶ ροίεβί, ὥβτοίατε, υϑαπι 

ς 6886, (οηΐτζα οἰδβϑίοουυτα ἰδιηθη Π0Π- 

ἀ 

δαεϊααίπετη, ἄοοεῖ ῬΗγΥπσμυ 5, ααὶ 
οὔδτι δηϊΐαυοι ἐπὶ τοῦ τὰ συμβιωώνοντα 
μετρίως; φέρεν ἸΪυὰ Δαπίθυθθο (γα ξ, 
Ἐδάσμι ἰπάθ τερεῖς ῬΠδνουηυ5 ἰπ 
ν. μιπριάζεν. Ὑιὰδ αυοαυὺς ϑἴαγς. ἀς 
7)14]. Μαοοά. Ῥ. 183. 586α. 

ΜΕΤΡΙΟΣ, πιοαϊοογὶα, γνιοάεγαίμδ, 
γιοΐκης ποθ ἐχοερεηδ. ὅ51:.-. ΧΧΧΙ. 
22. ἐν ἐντέρῳ μετρίῳ, ἴῃ ἰπίαϑιεϊηο πηο- 
ἀἶοε ἐπερίείο; τὠδὶ Ἰδζεῦθ ταδὶ θ με- 
φρίου, ἱεπιρεγταμίϊ δ. 

ΜΈΤΡΙΩΣ, "πεαϊοογίίεγ, ματιπι. 
ὶ Μδος. ΧΥ. 80. εὐτελῶς καὶ μετρίως. 

ΜΕΊΤΡΟΝ, ππόνδιιγα, βρεοοδίϊση 
“αἰππι. ΣΡ» ορλα. Ἐχοά. ΧΥῚ. 

835. τῶν τριῶν μέτρων, ἢ. 6. ϑαίογμηὶ. 
1,.εἐν. ΧΙΧ, 86. θεουῖ. ΧΧΥ͂. 14. 15. 
δὲ αοὶ, --- ἜΡΙΣ οὐδέ. ἘΖΕΟΝ. 

ΧΙΜΙΙ. 8. --α ΓΩ δαίλμδ. 3 Ραῦ. 

11. 10. -- 2. 700. ΧΙ. 9. -- ΓΤ 

Ἐχοὰ. ΧΧΥῚΊ. 2.8. ΧΧΧΥΙ. 8. 13. 
1 νι. ΧΙΧ. 85. εἴ 4110] 566 }}881}6. 
Αἀάς ϑ'γιωι. 7900. ΧΧΥΠΙ1]1. 425. 
Αᾳυ. Τδεοά. Ἐχοοῖῦ. ΧΙν. 8. -- 
ΤῸ Ρὶυν. 9900. ΧΧΧΝΊΙΠΙ. δ. -- 

ΠΝ Ὁ. σερεοία. ἘΣ. ΧΈΤῚ. 11. 
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καϑὰ τὰ μέτρα. Νοτὶ τοῦδ ἀυοκὰ 
ϑαηδάτα. --- δΙΤΥΣΌ.. Ῥτχιποὶραίμε. 

Αφα. ἴεβ. 1Χ. δ. Ἱ,καἰεθς νἱἀσίυς 
τ» πείγα. Ψιὰ6 δὰ ἃ. ]. 

Μοπίξ Νοθπυ}! δἰδίαυπε, Ααυΐΐατα , 
Ὦ. 1. γοοὶφ Ηφῦν. βοιυχᾳ Ἔχργοϑϑαίββο. 
-- πΠ Ὁ; "ππεπσγα. ἘζΖοοῖ. ΨΥ. 

τ Π . 

11. 16. -- ΠΝ Ὁ» δεαΐ, ϑαέωηι. (ΘΏ. 

ΧΥ ΤΙ]. 6. (υδὲ ῥτὸ τρία μέτρα Αᾳυ. 
εἴ ϑ'γυταμι. τρία σάτα φροβιργαπξ.) 
ῷ Βορ. ὟἼΙ]. 1. 16. 18. Ηυς γρετῦ- 
παῖ εἴΐαπι ἰοουδ 168. ΧΧΥ͂ΤΙ. 8. υϑὶ 
Τμοοάοῖ. ΗΘ ΡΥ. ΠΝ ΌΝΌ:» αἰν ϑῖπι 

ΠΘΙΏΡΘ δδηὸ γόδοῖὰ ἸΘΘΘΏΒ, [ΓΔ Π}8» 
(1 : ἐν μέτρῳ μέτρον.  Ϊρ. ἐπ πεοπο 
ΔΓ ΟΟΜΤΩ πιεμδιγῶηι. --α Ἵ 5 Ἵ, 

αγιμδε8. 4 Βερᾳ. ΧΧῚ. 18. [68. 
ΧΙΙ͂Ν. 18. ΤΏγοη. 11. 8. εἰ δἰ δὶ. 
Ααάδ Αὰ. Τμοοῦ. 168. ΧΧΨΤΙΙ. 
7. -- δ: ΛῸ σἴδηκ ἰἐποίμηι, ἀρεοὶα- 

ἔπι βδιηι πιοηφοτέμηι, σπεμδεῖε. Α΄. 
ἴω. ΧΙΙΝ. 13. -- ψὲψο. ἐνϊοπίαί, 

Ῥρ. ΤΧΧΙ͂Χ. 6. Ῥρνείθσεα Ἰοριίυν 
δρυὰ πο. 200. ΧΧΧΥ]. 28. υν]᾽ 
μέτρον ποίδξ οεγίμης οἱ φμαδὶ ἄεπιεπ- 
δηι ἱέπιρμδ, εἴχυθ ΠΝ] τεσροπᾶσι 
1 τοχῖι Ηδῦν. ὅδρ. ΧΙ. 91. σάντα καὶ 
μέτρῳ χαὶ ἀριϑμῷ δίταξας. ϑῖταο. ἴ. 
12. δὶ νοτὰ Ἰθσῖῖο ἐδ ἐν μήσρᾳ, 408 
αυΐα δύδομα νἹάεραῖαν, δ᾽ χυὴ8 ταὰ- 
Ῥοϑυὶϊ ἐν μέγρῳ, ἐπ πιεπεετα, ἢ. 6. 
ἢν. 1. οορίοδε, ἰαγαηογ. 

ΦΜΕΎΡΩΝ ΣΧΗ ΜΑΤΑ ΚΑΙ 
᾿ΕΠΙΘΗ ΜΑΤΑ, πιξηϑιγα μὴ δρεοὶεδ 
εἰ αρροείδοηεε. ἘδρετίυπτοΣ Βα 
νεῦρα ἰδηαυδη) ΨΟΥΒΟ ὥυτηπι. ἴῃ 
Ηδεχ. Οὐ86ὶ. 11. 8. ρῖο Ηρθν. 
ἸΤΟῚ ΠῚ» οαρέϊυαης εἰ οαρίἑυαν, 

δὶ νι. Μοπίῖ. 

ΜΕΎΤΡΩ, ΔΑΜΒΑ' ΝΩ, τηεέϑϑγα 
αροϊρίο. ΓγᾺ 3» ἐπιο. δας. ΠΠ. 6. 

ΜΕΤΩΠΟΝ, δοπε. γγν, ἰάετα, 

Ἐχοᾶ. ΧΧΥΤΙΠ]. 38. 1 δα. ΧΥ͂ΤΙ. 
40. Ἐσοοῖ. ΙΧ. 4. οἱ δ] 10ὶ. Αἀάδ 
Ααυ. ϑ'υῆση. ἘζΖϑοῃ. ΠΙ. 7. --Ὁ 
δὴ “ὃν 6 τερίοπε. τς. Ἐχ. ΧΧΨΤΙΙ]. 

4 



Μέχρι. 

α Φ5. ἐκὶ εὸ μάτωκοι. ὅδ ἔπ πολι 
ἔδλῶλ τῷ ΓΝ» 4υδχα γἀεξώται 

8 τον Β. 6. ἐπ ραξίε απέοτάργ, 

τεθροπᾶοι εἴ αἀάϊια νοχ χ ἀαρὸν Ἰαἰεί 
ἴῃ ἀίϊῆχο. 

ΜΕΧΡΙΕ, τπαχιε. Ἕ ΘΟΟΠΒΈ. ΟΧ 

" 200. ΧΧΧΙΣ 12. -“χνν» 

6 αὦ . Ῥραΐτη, ΟΑΙΥ. 18, 
Ἢ δος, ΧΙΠΠ. 14. ἀγωνίσασθαι μέχρι 
ϑανάτου, οαΣίατα πδαὺδ 8 ταοσίοπί. 

ὃ Θπηΐέρον ΔΕΐ ἰσχαυπίατ. Ψιἀ9 ῬΓῸΌΚ 
ἄστῃ δὰ Ἠεῦν. ΧΙΕ 4. ῥ. 780. 
ΜΕ ΧΡΙΣ ΟΥ̓. ἦν» οηιπὲ 

ἐδηῖροτο. ϑγτατα. 200. ΧΧΥΉ. 8. 
Υν ἈΡΡΌΣΩ 
ΜῈ ΧΡῚ ΤΙΝΟΣ, πϑαμε χιο. Ἵν 

δὴν πραμέ φωρ. 20». ΧΥ͂ΙΠ. 2. -τῷ 

ΓγεΣ Ἢ κάψε φωρ. 300. ΨἼΠ. 2, 
-- "» αάλεο ἑα. 320". 11. 9. 

ΜΕΙΧΡῚ ΤΟΥ̓ΤΟΥ, οι ἦιιο. 
ς ΠΕ Ἵν» λως μδαμε. ον. ΧΧΧΥΙΗ. 

11. 

ΜΕΧΩΝΩΘ. ἴγρ84 νοχ Ηοῦν. 

ΤΣ, ὄαεει. 1 Ἄδερ. ἼΙ]. 47. εἰ 
ἂ 

3 Βερ. ΧΙ. 17. ΟἸοβθ. ἱπ 11}, 4 
Βεορ. εἐ εχ. Ουε}; Μϑ. Βσεζμ, 
μεχῳνὼς, βάσεις. ἴῃι οοα. ΕΔΌτὶο. νἱρ 
Εἴοϑα Ἰορίζασ βάσις. 

ΜῊ, ποΆ, βοηπῆηδ, 1421. “γνν ταηὲ- 

ἔαδ. Ἐοα. ΧΙ]. 12. Νοη Ἰερεσαπί γὴν 

ἃ εεα δ αυοαις σαπαξξηι 5. πὶλῇ 

Ὠοίδϊ. -- ἘΠΓΙΝ “σηιρὶ. ϑ στοῦ. 20}, 

ΧΧΧΙ͂Χ, 835. Νυχι ἐονίμβθα Ἰορεη- 
ἄυμη εϑὲ μίαν ἰοοο μή ο0]]. Ῥα. 
ΧΧΥΙ. γ. --ὄ- δὰ ΝΜ - ὅεῃ. ΧΧ, 

γ. ΧΧΧ, Ὶ. 88. Εχοὰ. ἼΗΙ]: 21. οἱ 
ΔΕ 01 δρορίια, ---- Ἀχθνῳ» εὐὲς ϑστητη. 

20». ΧΧΧΥΠΙΙ. 4. --- ὃν. Ἐχοά. 

ΧΧΧΙΙΙ. 16. --- ἊΜ, ἴοι. Ῥεαϊτα. 

ΨΙΠ. 19. Τβοτυπε ὉΜ. Ῥασεςυ αὶ μὴ 

ε τὶ αυόᾳῃθ ἱπβοσθπᾶα οβί δηξε ἀσει- 
λούμμένος ἱπ γεγ8. Ααυ]]6, εἴ ἐμβριμώ- 
μανος ἀραιὰ ἴπο., τοϑίε ΟἩτγβοβίομιο 

458 τ μὰ, 

ἴᾳ Οβίθιβ ῬᾺ. 60. Ἐ-Ὶ, ρ, 148. 
ὉΡΙ .8 γϑυύβίομεθ Ὀρογίυβ νὲπάϊοαῖ. 
-- Ὀδ σε. ΧΧῚ. 28, ΧΧΥΙ. 99. 

πθτν γερο. τον. ΧΧΥΙ. 420. 

δε δν ἐπ ΟΟΗΣΩ ΠΕ ΠΌΠΕ. ---- δ. ἱπῖξν- 

γοραί. 4 ὅδιη. ΧΙΧ, 855. δοὰ Ἰεσξίο 
μὴ,. ἀυδῖᾳ Βδθεπέ Αεχ. ΑἹὰ εἰ 
᾿ουμρὶ., οϑῦ οὐ ἀυθὶο υἱορα, ὃς 
ἷᾳ μὴν ταυϊδια, ἱ, α. βοσὶοβ οσαϊδοωϊδ 7 

τ -π Ὁ» ἀπ εἴα, ὕει. 

ΧΥΊΠ]. 99. οἱ οὐ». ΧΙ, 8. --- ΣΙ. 

Ασὺυ, 1 ὅδι. ΧΙΧ, 24. -- “ὁ, 
να. Α΄υ. [ε6. ΧΕΨ. 6. 1 εφοπάυχᾳ 
οαὶ, ὨΙ81 ξοχίαξβϑ ἷπ δὺο οοάϊος 1Π.- 
ὩΣ ὩΣΙΆ ὮΝ, ἀπ εἰέαηι. Ῥυξοῖεσοα 

ἱοσίταχ 00. ΙΧ. 17. Ὡνὲ μ διΐφ 
μὰ! ἀε Ἀχαοοᾶρῃίθ βαρριδτεσιωι, 

οἴαμλ δδξ φοκυθῃϊθῃίος. ὅς τὶ 
ἐἰσ᾽ τμεῖοε: Ῥχγον. ΥῸ 16. υνὶ μὴ 

ικχιίδνω τρυδς ΤΧΧ εἰ δια- ξ 
πιχτιριῶ ὥσαν Δαυΐδυα ταῦ 18 

ι σαρράὶ υ5 (τ. 5. Ρ. ὅδο.: 
741. εἱ 838. φοητ αυξῖ αἰθρυίαντε 
Βυχίοτβυβ Απέεϊοτῖς. ρ. 600. δρᾳ. 
αν τποηυϊῖ, Ρ]εγδαυθ Θχεηιρασῖᾳ 
οχαλ θα ργιϊσυ]αιι πρραθνατα μὴ, 
εἴ Ἰοῆρα υπμριϊογοῖη 86 δἰΐοζηση 
Ἰροομπομι : εβμηπααπίων εἰδὲ ἀφεα 
ἐπ ἥοπίε ἐμο, χυοᾶ οὐπὶ Ηδεθτεθο 
κατῖ8 σΟΏΥΘηΪδξ οἱ σοο 5 Υὶ ροβαὶξ. 
πο λ2' 1. ὅ5πι. ΧΙΠ. 6. μὴ σροσά- Ἀ 

χα. ἱορεχυλί κξὮ,͵ νεὶ ορχὸς ἴα, 16- 
δεράνχα Ῥαζασυης. Οεροϊεγατι πὶ 
αρργορίπμημακ 8. ργοάξε αἀ ρωρπανι, 
00}, ΨΦυά, ΧΧ. 48. εἰ 1 ϑδιι. ΥἹΈ, 
10. δβξ ἴῃ δας ογϑίίοηϊβ ερεὶθ ἐπ 
ἤίφαηι υεγίς, γεϊγοσφάεγα. 

ἜΑΝ,ΜΕΗ;, αἰ πορ, νὲξὲ. "τ 
δὲ ὀργαης, 2 ὅθε, [1]. 85. ὅτι, ἐὰκ μμὰ 
δύνῃ ὁ ὁ ἥλιος, οὐ μὴ γεύρομα;, ἰξὶ 30} ορ»- 
οἰάαξ, ν6] σπέξδᾳμαπι 50] οςεϊααί, ΠΟΩ 
οσοπιθάδχη. τ 5 δ Ὑ»» πμὲ οϑ- ἱ 

γάπι. ἃ ϑασα. ΠΠ| 13. 
ΕἸ ΜΗ, ἰάοχα. “Πἡ» »οίξια. ἘΒΈΝ. 

ἯΙ. 7. τίνα ϑῖδ.ι ἁ βασιλεὺς δοζάσνε;, 
εἰ μὴ ἐ ἐμὲ, αυθῃλ νυ ]ὰ Τοχ ΒΟΏΟΓΟΓΕ, 
πἰδὶ ἴλα. Οοηξ, Μασο. {ἢ 7.Ψ 



Μὰ δὰ, 

. Μη' 48', κα συρερ δὼ μέν. 
1. 18. μὴ δὴ ϑυγατέρες μον, δε φιᾶφο 
δ] τηρᾷ 46 οἵ ν. 20. 

ΜΙ ΟΥ̓ΧΙ. εε ὗν}. ὅγεθμα. ἅτηρε 
ΤΣ. Υ. 
ΜΗ ΤΙΣ, πὸ φμὲξ. χἱοδὴ χλδλ "ΩΝ 

υἱγ. Α1. Ἐχ, ΧΙ. 29. ᾿ 
ΜΗ΄ ΤΙ ΟΥ̓ΧΙ͂. ΝΣ Αια 

Ατοοβ ΙΧ. 7. 
ΜΗ" ἜΤΙ ΚΑΙ", πα αὐλμς οἰταηι. 

ὁ ὮΣΙ» πῖπι αἰΐᾳπ.. ϑγιηχα. 1 ὅδ. Χ. 

11. μδὲ ἔτι χαὶ Σαοὺλ, πιὰ δάδις οἱ 

ἀποκποιίέομαι, ἄπτομοι, ἀρέσχω, βλέπω, 
βούλομαι, γίνορνοω, ἐγγίφω, εἰμὶ, ἐχλύο- 
μαι, εὐαριστέω, ϑέλω, ἐάομιαι, καϑυστει 

βέω, μόνος, οὗ, οὐχὶ, δυμτεριφερομίῳ, 
μῆτι, τύπος, φυσάω. 
ῬΜΗΔΑΜΟΊΘΕΝ, πείΐα ες ρατίε. 

ϑαρ. ΧΥ ΤΙ. 6. 
ς ΜΗΔΑΜΩ͂Σ, πεηυσφμαηι. Πσὶν 

αἰαὶ. ϑγταιι, εἰ ΟυΧΧ Ἐκοοὶ, ΙΓ. 
14. ΧΧ. 40. --οὐνῳ. ἴῃς, ὅυα. ΧΙΧ. 

28. -- γ)λν φμῶδο. 9 0ῃ. ἢ 14. --- 

τ, σὐσί. Οεπεβ. ΧΨ ΤΠ. 36. 

1 ϑαα. ΧΧ. 9. 9. ΧΧΙ͂Ι. 1ὅ. -ἼΞ' 

δ τ Υ Ξυθῖα ΩΝ Ησοϑ. ΙΧ. 1. 

Ἰερεταπι ᾿γχᾷ. ΔΕ Αἰ Πδὶ εἷς εἴ εἰσα- 
χούω. 

ὰ ΜΗΔΕΥΙ͂Σ, ποόπιο, πεΐδι5, ΕΣ μηδὲ 
ες, γδν πον. Ἐχ. ΧΧΙΠ. 10. Ῥγον. 

Υ. 17. -- δῶ "δὴν ἈῸπ οπιμπὶξ. Ῥτου. 

ΧΗ. 7. τ΄ Ὁ ὅδ: ὮΝ ΟΝ, 
ποῆ οἱ». Ἐχοάᾶ. ΧΥ͂Ι. 20. 1 ϑβδι. 
ΧΧΙ. 2. -- νΝ Ὅλ, Ἰάεηι. Ζερῆ. 

ΠΠ..7. --τ δ δ). νὸ δ. Ἔχ. 
ΧΧΧΙΨ. 8. Νυμι. ΧΥ͂Ι. 40. -- 
ΠΡ, "πἐλήπππ. Α}. 7290. ΧΧΥ͂Ι. 

γ. 8|-. Χ. 6. υϑὶ μηῶν ποίας «εἰ ΐο- 
εἐπέπι: Ὥϑτη οἰτδηΐ, 41] ἀϊουηΐ, μὴ 
μηδὲν 6586 Ὦ. 1. πέλη]. 

ἜΝ ΤΩ; ΜΗΔΕΝΙ;, ἐπ πεΐζα, 1. 6. 
[κου έπιο. ἸΟΝ3)» σίοιέ ρατγπηι, ὀτευϊ, 

45 

Ῥδ ΧΧΧ. 12. Ἑουίδδοο ἰδπιοα ἦν 
τῷ μηδενὶ επξ ἰ. 8. σοῦ ὀλίγοι, παρὰ 
μωχρὸν, ἐχίριο ἰξηίροτε, ὄτονε, δ Ρὼ- 
σα 1. ᾳ. ἄν, --- ΥΤ46 4181 σιστός. 

ΜΗΘΕΙ͂Σ, !. 4. μηδεὶς, πέπιο, πειϊῖ- 
᾿ δ. Ἡϊης τὰ μηδὲν ὄντα, δα, φκα πὲ- 

Μηκῴμω, 

ἠδὲ φμπί. ὙΓΤν ἵπάπε. 1 δδια. Χ1} Ὁ 
32} 
ὝΠΕΡ ΤΟΥ͂ ΜΗΘΕΝΟΣ, ΓΝ 

κὐλίΐο. γγγὶ Ὧν» Ῥτορέαν ἐπέχει αέονν, 

Ῥεαΐτη. ἴων. 7. Νο Ιερεγυῃῖ ΠΩΣ 

Νδῃι ὯΝ ποι ΒΟΪΌτα ἐπέ χε ζίαίδη, 

Ὡρῥαῖ, ποτὶ οὔατα υαπέαέφηι, 86 πὶ- 
ἀὲϊ. Ορεΐοσυμα ϑυϊάδε δὰ Ἀ. ]. ὑπὲρ 
τοῦ μηδενὸς, ἀντὶ τοῦ ῥφδίως καὶ εὖχι» 

1. 

ΜΗ ΕΙΣΤΟΣ, ἰοηρὶδδίπιμδ. ΤΊΝ, 

ἴοπρυε, ἰσγρια. Αφὰ. Ἐπχοοβ. ΧΥΠ, 
8. 

βώὼς.- 
᾿ ΜΗΚΕΊΙ, πολ απιρίμι8. δῖχ. ΧΧΙ, αὶ 

ΜΗΓΈΟΣ, ἰοπρεμαο. ἈΡΑΝ δὰ | 

φἰαὐταλη. 4 Ῥατ. ΧΧΊΨΝ. 18. Βεσίὶχ 
Ἡν9 ποία ἰαμρι ζω υεὲ Καρίας ἐϑὲ. 

-- ἸΝ, ἰσηριπαο. σεῃ. ΥἹΙ. 1. 

ΧΗ 7. Ἐχοᾶ, ΧΧΥ͂. 10. 17. οἱ 
ΔΕΗ͂ΡΙ βρῖυ8. Αἀάε ϑγιωγη. Ῥβδίτω. λ΄ 
ΧΧῈΣ 8. --ι ΠΡῚΝ. ἴπο, 904. Π]. 

16. --α 5» ᾿ἰαίογα. ἨδΌτουβ 

866. ϑβ.δοὶ. Εζεοῦ, ΧΧΧΙΙ. 48. - 
Οομέασις Βἷς ᾿ΠΌΘΓΡΓΕΒ ν ἰαία, 

οὐχ ΠΝ» ἐοπρμαο. --- Ἰογοὴ 

»ἰοπὶἐμάο. 1 ϑὅδια. ΧΧΥ ΤΠ]. 90. χαϑ᾽ 
ὅλον. τὸ μῆχος αὐτοῦ, υὶ μῆχος ο65ΐ 
ἰοηρίμαο δίαίετῳ. ΨῸϊρ. μοντεοίμδ ἐπ 
ἐεγΤαπι. --- ΠῚ. αἰξέμαάο. ΦΘ θη. 

1,11, 19. --᾿ ΠΡ Ἵν οδίαξο. ἘΖΕςὮ. 

ΧΕΙ. 2. τ᾿ 

ΜΗΚΥΝΩ, ργοίοησο, ἐπ αἰξίμαϊὦ 
πέπι, ΟΥ̓ ΔΟΕΤα, ἐαρίο, δ. ῬΊΆ. πιαρπμη 

δοῖο. 1.5. ΧΕΙ͂Ν. 14. .-- ἩΠΊΝΠ: 

Ααὰ. ΡΒ. ΟΧΧΥ͂ΤΙΙ]. 8. ἐμήκυναν, ;το- 
ἰοπραυεγιμιέ, ὀχιοπαεγμπί. ----- Ἡ [7] 

ΝΙΡΕ. ργοίγαδογ. Ἐχεοῦ, ΧΙ], 25. 
238. --- ΟΥΤῚ ΙΒ, ργοσιΐ ἀπιουθο. 168. 



Μηλία. 488 Μῆνας εἰς τὰς πρωΐας. 

α ἯΙ. 12. υδὶ ϑ'γιωτα. μαχρὰν σοιήδει, ΜΗ Ν, ὨΟΒΙΘΏ, πιδμδΐρ. 1 7}, 
811} μακρυνεῖ, Εἴ οογοῖι. μήκυνον, αὔξα- 
νον, μιάκρυνον. 

ΜΗΛΕΆ, πιαίωδ, τοῦ. ΓΘ 
ππαΐμα, δὐρον, οἱ "παΐωηι, {τιιοΐι. 
ϑγτατη. (δηΐ 11. δ. 

ΜΗ͂ΛΟΝ, "παΐπηι, ρογισε, 5 "μο» 
ἐμ, ψμόι γενέ πιαίμα. Ὠιοϊαιν οείασω 
ἀδ δἰ118 ἐρωοιίίρυδ. Ηϊηο Ηεβγοβῖυδ: 
μῆλον, «ἃς καραός. πσν ἐεεριδ, Ραγ8 

ὃ οαρέβς. Οδπηῖ. ΙΥ͂, 8. ΥἹ. 6. υδὶ μῆ- 
λον σέεπαηι πιοίαῖ, αυδ [6 ἀἰοίταν ΟΡ 
εἰτη αἰ πϑτη ε͵8 συγ τηδῖο. ϑγτη- 
τηβοδυ8 Βαβρεῖ: αἱ «ταρειοΐ. ---- ΓΤ ΒΓ. 

Ῥχγον. ΧΧΥ. 11. Οδης. 11. 8. 8. 
ΜΙ]. 8. οἱ αἰ]. Αἀάἀθ Ααᾳυ. Οκπὶ. 
ΨΙΠ. ὅ. --- γιίάα 4101 μῆλα Μανδρα- 

γέρου. ἀισ ΣιΝὶ 
ΜΗΛΩΤΗ;, 86. δορὰ, ουἷπα ρεΐζιε. 

ΤΥ ἽΜ» ἕορα, μαϊμααπιεπέμηι. 1 Ἀορ. 

ο ΧΙΧ. 13.190, 2 Βερ. 11. 8. 18. 14. 
ἘΝῚ μηλωτὴ ΕΠ ἰὐραυϊαγ, αυϊ 
Ῥτορίεσοδα, χυοὰ ρμϑί]θα ἰγαιίδηι 
εβιανίῖ, 4 ἤσρ. 1. 8. δρρδ] δεν 
Ὃν ὃν)» Ἀ. ε. δασὺς, ᾿ὐἰγδμίως, αἱ 

ΤΧΧ νους. Οοπῆ, Ζεαοῆ. ΧΙἼΙ}. 
4. ὉὍὉ] ἀθ Ῥβουδορτορδίϊβ ῥστο- 
Ρἤθία ρῥγεαίοι, ᾳαοά Ποῖ Πρ] 118 
ἱπδαζυτὶ βπὶ Ἴ ΓΝ δέῤῥιν φρι- 

χίνην, Ῥ6 ]]οτα Ρ]]οβατη, αὰ8 Ὠἰταϊσιιπὶ 
4 λὰ οχϑιρίαμη σνϑγοσῦτα Ῥσορβεῖε- 

Ταχη Ἠδοΐθιυβ 8ιη1οῖ! ΒΟΙΏΪΠ68 616- 
οορογδῆς. (οπέ οὐ Μαῖῃ. Ν]]. 165. 
δὶ ογυσίεἰ Ἰπτξ. ἐνδύματα «ροβάεων, 
φυΐρυϑ ραυοῦ Ῥβϑυσοργορἢεῖρ 
ΤΩΟΥΘ ΨΘΓΟΓΊΤΩ ῬΥΟΡΠείδσυτῃ Ἰηάιὶ 
ΠΟΘ ΔΟΥΔΏΪΟΣ, ῬῈΥ μηλωτὰς, 4118168 
ΕἸϊα5 οἱ Ἐ]18δα σοβίδνοσιπί, Ἔχρο- 
παῖ. Ηδθγοῦ. μηλωτὴ, διφϑέρα. 
ϑυϊάαθ: μηλωτὴ, φώνη ἐκ δέρματος. 

ε ῬΟΪυχ 1,1». Χ. Ρ. 176. ποις δ᾽ ἂν 
καὶ μηλωτὴν τὴν τοῦ προβάτου δορὰν, 
Φιλήμοονος εἰσόντος ἐν Ἑῤρίπῳ' Στρῶμα 
μηλωτήν τ᾽ ἔχει. Οὐὐΐεχιλ μηλωτὴν 
ΑΥἹϑέορμαπαϑῖῃ νόσαγε ἀῤναχίδα ποῖδί 
δα Ιιοἰδηὶ ΤΊ ηοῃ. Ρ. 68. Βαγίβουϑ. 

ΜΗΪΝ, Ῥαγέουϊα, ἐαπιθ, ὕει μη, 
εογίο. Ὑιάδ 41101 8. ἄλλως, ἤμην, εἴ 
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θὺ. ᾿ 

ἰάετα. ὅοη. ΨΊΙ. 11. ΨΊΠΙ. 4. δ. εἴ 7 
ἰδὲ βεερίυβ. Αἀδα ϑυυωπι. 76γότε. 
1.24. υδὲ Αφυΐα νομηναν Βαδοί. 
Σ "ὧν ΗΙΡΒ. ΦΥΎΤΥ 1. 561. 

Χ. 97. κατὰ μῆνα : δὶ ὕτὸ ζϑγἼΓΠ» 
«ἰΐεπε, Ἰερετυπὶ γ) Ἵν Ῥοϑέ πεδηδϑης. 
-- "᾽ν. ἀἴεο. Ιπο. “πὰ. ΧΙ. 40. 
Νύχτα Ἰοοο μῆνας ἔοτίαββε τεροπϑη- 
ἄχτι εδὲ ἡμέρας ἀαυδγυπλ νοοῦσα 
[ἈΓ11}18 Ῥογιηΐδείο δβὲ ἴῃ οοσά. -«--- 
ΠΤ» ἔμπα. Ἐχοάᾶ. [1]. 4Φ. Ὠουΐον. 

ΧΧΙ. 18. ΧΧΧΊΙΠΙ. 14. οἱ δἰϊοὶ. 
Αἀδε δη. ΙΝ΄ 26. εθς. οοά. ΘΒ 15. 
ον. ΧΧΧΙΧ, 2. υδὶ μῆνας αὐτῶν 
ποίδί πιθη 65, ΡΕΡ χμὸβ μέογεπι σετξ, 
δυὶ σγαυϊαιίαιδ. Ψυϊσαῖαβ βδϑῆβιὰ 
δοάετῃ : πιόηδὲς οοποθρίπς ξυτγίηη, 86. 
ἐἰδημ6 αὐ ραγίμηι. ---. βρ γα, πος. Οἱ 

ἄλλοι Ντα. ΓΧ, 91. δοσιπάμιτα ποη.-- 
Λυ]α Θχεπιρ σία. 564, αἱ τϑσία ἧδε 
τ Π Μοπεβυοοηξβ, ν ἀθί 6596 
Ὀδηδροβίυμη 6 ν. βεαμθπῖ, τδὶ 
Ἡδερσ. ἰορίταν ΤΙ ἦν Ω Ν)- 

(οπδν δυὰς. ΧΧΧΙΠΙ. 14. 8δο. 
Ηαχ. --πνν ρασίοτ. ΝϊΟΒ. Ψ. 5. 

ὉΌὲ ἰδυλθῃ αἱ. ὑτοὸ μῆνες τεοΐϊίυ8 “Ὅ- 
μένες. ἴτὰ Βίε 15. δορὰ ὑπάθ δὸς 
Ἠδιιβοσιί, στὴ ἱρτογασγο ἔθου. ---- 
Γ» πηπις. Ἐχοςβ. ΧΙ, 1. Ῥσρ- 

ἴοτϑα ἰεσίυ Ψ92εγε. ΧΧΧΥΙ. 98. 
Ὁ] μηνὸς Θχρυπρεπάυτω, οἱ Ἰερει.- 
ἄμτα δϑὲ: ὅτι διὰ τούτου ἀπέστειλε «ρὸς ἃ 
ἡμᾶς. Ζυά1}. 111. 10. καὶ ἦν ἐκεῖ 
μῆνα ἡμερῶν. Ἄ αἱρ. Ρὲγ ἰγίρίηία αἷος. 
Βαμα: ὥδτὼ μὴν ἡμερῶν, τηρῃεῖ5 ἀϊ6-- 
ΤΠ, 80, Β᾽Ὠ σι ]ΟΣΓΌπ), εϑὲ ἢ. 1. ἐπέε.- 
δὲν πιοηδίδ, αἴ 1 Μδαςο. 1. 80. ἔτος 
ἡμερῶν, ἑπίερεν ἀππδ. Ψιὰα 5. ν. 
ἡμέρα. 
ἘΜΗ͂ΝΑΣ ΕἸΣ ΤΑΙ͂Σ ΠΡΩΙΑΣ. 

ΤΆ γοϑα, 111. 25. νου τς ᾿ἰ γνα.-. 
ΤΊογιτα ἸΠουσῖα Ιο6Ὸ 880 πυϊρτασαῶξ, 
εἰ δὰ νεγβυὰ 5Ξ:αυέπῖοπι, οὐἾ5 
Ὀυϊποῖρίο γεβροπάθης, ροβῇ!τηῖο 
τοᾶϊγο ἀδθρεης. ψετρα Ηδεργαῖσα 
ϑιηΐ ὈΣΡ32 ὈΥ ᾿ι. 6. εἰπσιὶς 

ἀϊεδιι. 
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. ἰοέ “ 
Μην τῶν γέων. 

ι. ΜΗΝ ΤΩΝ ΝΕΏΝ, πνεῖ πο- 
υασρς ἤγυβώηε. δῖ. Ῥχίγαυβ τθηδὶθ 
ΔηΩἶ ΒβοτΊ. ἀδαϊρτιδίυτ. ΔΝ ὉΣΤΡ, 

πιεησὲς ατἱείατεε υἱγεπέηι. Ἐχοὰ. 
ΧΙΠ. 4. ΧΧΠΙ. 16. ΧΧΧΊΙΨΝ. 18. 
Ὀεῦξ. ΧΥ͂Ι. 1. 

"ΜΗ ΝΗ, ἔμπα. ΤῸ» ἰάδτα. 
ϑγη. Ρ8. ΧΧΧΥΨΠΪΙΙ. 87. ὡς ἡ 
μήνη. Ζομδσαβθ [,6Χ. ς]. 1857. μήνη, 
ἢ σελήνη. Ῥγτεεΐεχοα αιοαυθ πυρδ8 

ἡ στα ςδβ δ αἱ, 4045 εἰίδιῃ ἰμὰ- 
μεί Εΐγεοοΐος. Μ. ὅ88. 19. 
ΜΗΝΙΑΙΓΟΣ, "πεησίγμω, φμὶ ἐδ 

μηΐιδ πρεηδὶς, Ὁ} ΠῚ.» ὗε πιεπδὶς. 

εν. ΧΧΥΠ. 6. Νυμ. {Π "1δ. 
ΧΥΠΙ. 16. ΧΧΥῚ. 629. 
"ΜΗΝΙΑΚΟΣ. ἡ ὙΠ. ἱμπμΐα, 

Ιης. 7υά. ΨΊΠ. 91. υδἱ 1ΧΧ Μα- 
Βεπίὶ μηνσχους, αυοα [ογί4586 ταοῖι}8 
εβι. 

ς ΜΗΝΥΑΜΑ, ἐπαϊρπαίίο, ἔγα, ἐγα- 
ονπάϊα μεγξευέγαπδ, δἰπιμίίας. δῖτ. 
ΧΙ, 6. μηήαμα καὶ ἔρις 8ες. αῖ. 
Οεείογυδι οοπξεγομιι8 οδὲ δα ἢ. ]. 
Ηοοβο ο} 8. 
ΜΗΝΙΑΏ, ἐγάξοουῦ, δισοέπδεο, 1π- 

αἀἴσηπον. τ. Χ, 6. μὴ μηνιάσῃς τῷ 
πλησίον, Όϊ ποῖ Βα]! οἰ ἴον ἐγαδοὶ 
ποίαξ, 964 τηεικπονεης ἸἘ ΤΟΥ ΤΗ 6288, 
ἐγᾶηι δέγυαῖε: ὉΠῸ6 ΔΡρατγεῖ, ψαϊς,, 

ἃ ἀμτ γε: πὸ ηιοη πο δ, ΠΟ Ἶ6- 
5.886 μιμνήσῃς, (0]}. ἃν. ΧΙΧ. 18. 
Ἠξεγοῖ. μηνιάσας, ὀργισϑείς. 1,6χ. 
γη! ΜΆ. Βγοῖὰ. μηνιῶν, χολῶν, 
ὀργιζόμενος. 
ΜΗ ΝΙΜΑ, γα, ἐγχαομπά!α. Ὠ ευϊ. 

ΧΙΨΡ. 921. ὅτι μήνιμα (α]. μίασμα) ἱστὶ 
τῷ Θεῷ Ιακὼβ, βΒεο. οοα. 481}. υδὶ 
μήνμα, ςαἱ π: 1} τεσροηάείς ἰπ ἰοχία 
Ηεῦτχ., εἱ ἰοσεῖο δδὴδ δεί, ῃοίΐδι ἰά 

εἐ φμοά σὰ ἔγαπε ρτουοσαὶ, 86 ἐγγὶία- 
πιδπίμτῃ. ϑιτας. ΧΙ, 6. μήνιμα 86ς. 
Αἴοχ. υδὲ Ψααῖ. μηνάμα. Ὧδ ἱγὰ 
Βεογυτα ἱῃρσίπιῖβ αἀἰοίζοτ, ν. ς. ἀρυὰ 
Ῥίοηγα. ΗΔ]. [ΔΡὈ. 1. ς. 16. Ρ. 48. 
εἰ. Ἐείδις. Ηδαγοῖ. μήνιμα, μῆνις, 
ὀργὴ, χολή. β΄ 165: μήνιμα, ἡ μανία. 

. ΜΗΓΝΙΣ, γα ρμεγπιαπεν. ΤΥ.» 

ἐχοαπεεσοπέξα. ἴοα. ΧῚΠ] 9. ΧΥῚ. 
6. ϑγιωμι. Ααποθ ἴ. 11. ρὲ νυἱάθ 
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ποίδίδ πὰ 8. ν, μνήμη. 
ΤὨεοοάοῖ. 1.96. ΧΙΠ. 9. μῆνς ποῦ 
Ηερσ. ΓγὩν τεβροπθσε γαἱῃὶ υἱᾶθ- 

ἴω, συ] ροίϊυ8 Σεδροπάθε υὸχ ὀργὴ, 
86 Ηερσ. ὙἾΣΝ» ἀυδτα ΓΧΧ μὲσ 

ἀνίατος Ὀδυδτα]οσυης, ἢ. 6. αυἱ 
ΔΥΟΤΌ ΠΟΙ μοΐεβι. Μῆνις δυυΐδιη ἐγᾶπι 
ρεγηιαπεπέεηι, ἐπεσρίαδεΐξηι ποιαϊ. --- 
ἰδ)» οοπῥεμείας. πο. Ἐκ. ΧΧΥΡ. 

156. Τερυῖϊ νοῦ Ηδθθν. ποϊίοπεσα 

Ἡδοχαρία. ὅδ:σ. ΧΧΥΤΙ. 31. μῆνις χαὶ 
ὀργή. Τοὰ. ΧΧΥ ΤΙ. δ. διατηρεῖ μῆνιν. 

6χ. Ουγ}}} ΜΒ. Βγϑηι. μῆνις, οὖχ ἦ 
τυχοῦσα ὀργὴ, ἀλλ᾽ ἡ ἐσίμονος. ὅδ᾽. οἵ 
δρυά δυϊάκτη Θχρομίςσ ὀργὴ ἔμ- 
ὠονος. 

ΜΗΝΤΙΣΚΟΣ, ἐογσμεε, ἰωπεῖα, πιο. 
μα αἱ οοἰΐο 'ᾳ αὐ ζογπιαης 
ἔμπα ογοδοεπέξδ εἰ οογπμέ. ΓΊΘΏΣ 

Ῥΐυτ. νιγγοίλεοίαα. 168. 111. 18. δὶ 
υἱάσπάυβ Ὠγιυίαθ. --- ΤΩ ΠῚ 

Ρὶασ. πεῖς. Φυᾶ, Υ111. 21. ἔλαβε 
φοὺς μηνίσχους τοὺς ἐν τοῖς τραχήλοις, 
δοοὶρίοραϊς ἴυπι}148, ἀπε ἴῃ (0118. 
γίάο οἱ 168. 11]. 18. οἱ Μοπιῖ. Ηοχ. 
ΤΟ ΠῚ. ν. 892. Οἷοδβ. ἴῃ Οεῖδϊ. ὡη- 
γίσκους, μανιάχια. Τ,εχ. Ογτὶ!}! ΜΆ. 
Βγοτη. μηνίσχους, περιδέρωα (ΜΆ. «τἘρι- 
δέρεα), μανιάκια, αἴταλα. δις οἱ δρυά 
τῶ ΤῊΝ μηνίσκοι ἰὨΟΥ 8118 ἜΧρο- 
ΠΌΠΌΙΣ : τέταλα περιτραχήλια, μανιά- 
χια, σπεριδίέρμα. Ἐγτοαοΐορ. ἱπρ 
μηνίσχος, ὃ «εριτραχήλιος κόσμος, ἢ μα- 
νάκις (Ἰερὲ μανιάχης), Φαρὰ τὸ χυχ- 
λοειδῇ εἶναι καὶ περιτίϑεσδδα!" ἡ μεταφορὰ 

ἀκσὸ τῆς μήνης, ἤγουν τῆς σελήνης" χυχ- 
λοειδὴς γὰρ ἐστί. (Οομέ, Βγπαυπι (6 
Ὅκδϊο. Ηφῦτ. 1410. 1. α. 9. 

ΜΗΝΙΏ, ἱ. 4ᾳ. μηνάω, ἐγαΒΟΟ Υ͂, 
οὐτμης υεἰ σε αίξηι οσεγοέο, ἃ μῆνις, 
γα ῬΕΡπΙα θη 5. "Ὑ1)» σμδίο(ο, 86. 

ἔγαηι. ἴον. ΧΙ͂Χ. 18. Ῥελὶ. ([]. 9. 
ψεγοῶι. 11.194. (οπῆ, αυοηυς 8)1γ. 
Χ. 6. ΧΧΨΡΠΠ]. 6. βες. ουρὶ. υδὲ 
ΡΟΣ πιϊπατὶ δυῖ πιοίεγε τεαἀοηάυχι 
δεῖ. ΓΙά. ν. 7. Οτδῖ. Μδηδβϑβ. ν. 12. 
Ἠεϑγοΐ. μηνίσας, ὀργισϑείς. 
ΜΗΝΥ Ω, ἐπαΐϊοο, εἰρπίοο. "π)ῦν 

Αρυά." 

, ἥγΣ 80 Ἦ. 1]. ταϊῃηΐτηθ αἰΐθπαα. ΥὙ]ά ἃ 

ϑ-» 



ΝΜ ότοει. 

ᾳ πιοΐμογ. ἴῃς. Ῥα. ΧΙ. 4. γος, 
ΟἸγγϑοβίοση τη μηνύσει, αιιοΐ ἔα᾽ϑιτα 
6866 ἡ ϊοαῖ ϑεϊαϊεσυ. ΜΊΗΙ μοίπα 

. δα δηϊοοθάθῃβ “5. τεξεσεπάυτ 

6586 ΥἹ ἀ6ξ0. --- ΠΣ ἮΙ. ἃ ΓΤ» 

ἄσοεο. ϑγτατα. 200. ΧΙ]. 8. μωνύσω 
σοι, ἐπα ϊραδηὲ ἐὐδὲ. --τ κἼ χ) ΝΙΡΆ. ἃ 

ΩΨ οορκῖδ πέ. ϑγτηῖα. δθῦ. οοᾶ. 

Ῥδυ]. 1108, Νυ. ΧΧΥ͂. δ. μηνυ- 
δένμεας, ργο Πέερτ. ὈΞΎ: θοῦ 

ΤΈΡΟΠΘ μυηϑένεας, αυοὰ ἱπ Ηροχ, 
ὃ Αφυΐα (ἰρυϊξασ, Οοπέος ἩοΪπηοθβ. 
δὰ Ἀ.], 

ΜΗΠΟΤΕ, πε φμαπάο, δὶ σμαπάᾳ, 
φὶ )ογίε, πίη ὥοτίε, πε ζογέε. ΣΤΟΝ 

ὭὌτιε. Οδὰ. ΧΧΙΨΝ. δ. μήποτε οὐ βού- 
λησαι ἡ γυνὴ ἦναι! μετ᾽ ἐμοῦ, εἰ 
ῶνίε τοῦ. νοϊαθεῖς συ}. Γ6 τη 6- 
᾽σαι. ΨΙάο οἱ ὅδ. [,. 1δ. ο᾽ οοεε 
9 Τίχω. 11. 25. δοὸ δᾶ ἢ. 1. Κυβίοι- 
θυ σι. --- δ οογίε. ἃ. 111. 24. 

ο μήσοτε πρὸς δίφρους κάϑητω; πῶμηὶ 
)οτίε δὰ 861165 βεάεί ὃ (ε, 1. 11]. 
15. εἱ δὰ ".], ΜῬοϊδυμ Ρ. 601. --- 
ΠΡ» φμαγε. 501}. Ηεῦγαὶ ἰμίθστο- 

ϑδϊίομθ υἱοῦ ἰῃ ποραπάο. για 
ΒΌΡΓΑ 8. νὰ μή. Ῥβαϊτα. ΟΧΧΎΨΠΙ. 
10. Εχοά. ΧΧΧΗ,. 11. μήσοτε εἴτο.- 
ὅν, Ὧ6 ἔογίο ἀϊοδπῖί. Ὑὶ86 οἱ Ἐπάν. 
ΙΝ. 49. Υ11. 438. Νεῖ. ΥἹ. 8. ---- γ}), 

πὸ. αδῃ. ΠΠ. 8. Α4α. οι. ΠῚ. 29. 
ἀ-α Ὁ. μι φιίά, σαν. Οαπί. 1. 6. 

ἈΜΗ ΠΩΣ. 1Ξ: ὅντα. 169. ΥἹΙ. 

10. Κ. Αἀάε δ5ῖν. ΧΧΥΤΙΙ. 96. 
ΜΗΡΙΌΝ, Ζένιιν, ραν. τὰ μηρία, 

ἐϊία. παν. 5. ΡΣ. εχ Ὁ κεν. 

ἯΙ. 10. 560. γί. δὶ ΑἸὰ, εξ σκαρί. 
μηρῶν ἈΔΌΘΩΙ. [Ὀϊ]ἃ. 10. 15. .1ο}», 
ΧΥ. 27. 

᾿ ΜΗΡΟῚΣ, γέηιεν, ἰαίμδ. Ἴγχ. οι, 

Ι,. 23. Ἑσοοῖ. ΨΗ. 17. ΧΙΥΊΤΙ. 4. 
ε--- ἸΠ.. 9 βία. ΧΥΪ. 14. ἐσὶ μηρὸν 

τοῦ ϑυσιαστηρίου, δὰ Ἰαῖιι5 αἰίατί8. ὕὑφη. 
ΧΧΙΝ. 2. 9. ΧΧΧΙ͂Ι 95. 9 4110]. 
Ααι. 86. οοᾶ. Ραμ]. 1108. μὸν. 1. 
11. υδὲ ρῖτὸ ἐκίμηρον ἀϊνίδίτα Ἰοερθη- 

460 ᾿ Μαρύομαι. 

ἀὰπι 6βέ ἐπὶ μηρόν ---- Ἰγσ Ἢ- ὅπ. 

ΧΙΧ. 1. ἐν μηροῖς ὄρους ᾿ΕΦραῖμ, ἴῃ 
ἰδέα ταοηεῖ Ερἢγδιη. ΨΙάο εἰ 

Υ. 18. ὕδη. 11. 32, Ὑμοοῦ. ἘΣροδ. 
ΧΧΧΙ]. 48. ΑἹ]. 93 Βερ. ΧΙΧ. 93. 
μηροὺς τοῦ Λιβάνου, ἰαίεγα ΤΑ Βανι, ΑἹ, 7 
Ῥβαϊπι. ΧΕΙ]. 2. αἱ μηροὶ τοῦ βεῤῥᾶ, 
ἰαΐοσα Βοσθ. ΓΧΧ 10ὶ τῶν Ἢ 
ἴοσχα. Αρυᾷ Ηεβγοδίυτη μηρὸς ἱΠΌΡΥ 
8114 Ἐχροπίτυν τύπος ἀμπέλου καὶ ὅρος, 
ἴοσμδ υἱπεα εἰ πιοης. Οοηξ. Βοοδαστὶ 
ΟΒδῃ. 1. 18. ρ. 481. Ἑαγίογοταη εἰσ- 
ὨΙΒοΔ θα ἧδος γὸχ Βάρεσγε νἱάθ- 
ἴυΣ Ἐχοᾶ, ΧΧΥΡ. 859. ἀρυιὰ Ααυ. 
ϑγτήϊη. Τοῦ. υδἱ ΓΟΧΧ χαυλὸς Π8- 
μεδί. -- ὈῸ9 Ῥίαν. εχ ΧΟ ΣῚ 

ἴεν. {Π.. 4. ὃγν ρεε. ὕει, ΧΙΙ͂Χ. α 

10. θουι. ΧΧΥΠΙΙ. δὴ. ΔΑάδε Ζυ.- 
ἀπ. ΓΧ. 2. υδ᾽Ά μηρὸς Ια μαΐεί, ας 
ογίμεπι ἐπίεγίογεπι ραγίεια ΟΟΥ̓́ΡΟΓΙΣ, 
Βρϑοϊδιίχα ραγίοες ρεάσπάας τὰ 
νἱἀοῖασ. Αἀάδ ὅ:σ. ΧΙΧ. 11. 

ΜΗΡΥΚΊΙΣΜΟΙ͂Σ, τωηπαΐίο. ΓΤ» 

ἰάθη. ον. ΧΕ. 8.4. ες. ΧΙΝΡ. 
6. 7. 

ΜΗΡΥΚΙΣΜΟΝ ΜΗΡΥΚΑΌ- 
ΜΑῚ, τεππαϊβοηόπι τιρηΐπο. ΠῚ» ἢ 

γεννο. θυ, ΧΙΝ.. 8. 866. Οσειρ!ὶ. 
εἴ (δι. ΝίοορΒοσί. -- ΠΣ ἌΣ ΑΝ 

αδοοπάεγο [ἀοῖο ταπιον. ἴεν. ΧῈ. 96. 
Ἠδεγοῖ. μηρυκᾶσϑαι, ἀνασήμπειν τὴν 
τροφὴν, καὶ πάλιν αὐτὴν ἀναμασοόϑα. 
Οοπῆδν ΑἸϊαῦ δὰ ΕἘπδιδίι. Εεχ. 

Ῥας. 97. 

ΜΗΡΥΌΜΑΙ, ἐγαΐο, ρῥγοίγαλο, πδο, 
βἴοπιεγο. χὸ "γ, φματο. Ῥτονυ. ΧΧΧΙ. 

18. μηρνομάνη ἔρια χαὶ λίνον, ἐκαλεης ; 
γε] πεν: Πβείρετρε Ἰΐπυτα. ὃ. στ 

ΠΟῚ βοΐυτα φΣΤεΤα, 8568 ἰπ πηΐνετ- 
Βα δἰμαϊΐοσξο ἰγαοίαγο, ἐχότοογε αἷδο 
φμά ποῖαι. ὙἹά. Βδιταοι!β [,6χ. ΕΘ γ. 
8. ἢ. ν. ΕἼροὸ ἱγαοίαγε ἴαπαπι οξὶ 
ἄμοογο ἥϊα ἴαπξ, αυοὰ 5ἰατιίδοιῖ τὸ 
μηρύεν. Νοι δυσϊεπάμϑ ᾿Ιδαὰς οϑὶ 
Βοοδασίιυβ (ΗἸοτγοσΣ. Ρ. 1. Ρ. δ49. δά. 
Βοβθημλ.), αυΐ Οσεθοοϑ μηρυομένη, ἢ. 6. 
δίκηι ἀδάμοιεε. » γεγο 
Ἰορίβθο σἰδίυλε ΣῪ ὑὯὰ ἤοτα τα ῖ- 



Μήτηρ. 

α πι8, ἐβηζσΆΣ ἃ Δ Ἢ, αυοὰ ἈΦ» 

'ῆο6 ἴῃ σοηυρ. ΓΝ. ποίας ἐογφετα 
σιῦπ. Βυλ85 : μηρυομένη, ἕλχουσα, 
ἐχτεπομένη, οἴ :- μῆρυγμα, τὸ ἐχτεινόμε- 
νον. 516 αυοαπ8 ΑΥ̓ΘΡΒ ]. ]. 1ῃηΐεῦ- 
Ρτεϊδιιν  οσίεπαεέ πιαπαπὶ ὅμαπνι αὐ 
ἰαπαπι εἰ ἐπιππ. ὅδὶ'ς εἰ δρυὰ Ηδ- 
Βγο σα, ἰπ ῬΈΟΣΙ ἴ,οχ. εἰ Ογτη]]ῖ 
ΜΒ. Βγειμ. μηρυομένη Ἔχροῃῖΐαν ἐχα 
τενομένη. Β6πο οΥρὸ Κὐβίοτι Νοί. 

ὃ αἢ ϑυξάλτη (Ἰ5βοπεῖ ἃ Βοςδβασίο, χαὶ 
Ἰ.1. Ηδβγ ΟΝ ρτὸ ἐχτωνομάνη τερο- 
ΒΘηΔυκη Ρυϊδὶ ἐχαηνιουμένη οἵ ἐκπὴν!- 
οὗμενο. ΕΠ οοτία ἐχτενομένη 1ὉΪ] 1ο- 
οὑπὶ ΒαΌΘΤα ροβθ6 ραΐοϊ εχ Ῥο ]ποθ 
11». ΝῚ. βαζτα. 89. ὉὉΪ ἔριον ἕλκειν, 
φείνειν, μωηρύεσγα, σου] σι. ῬΠδνοσ- 
πὰ ἴῃ μήρυμα" καὶ μηρύσασδαι ἂν τὸ 
ὑφάναι καὶ κλῶσα:. Ἡσίοδος (΄Ἐργ. Υἱ 
ὅ30.)ν Στήμον δ᾽ ἐν «αὐρῳ αὐλλὴν πρό- 

ε χα μαρύσασλα.. Νοῖν οΥβὸ οδ᾽σείυπι 
ἸΏΘΥΟΩΣ οσῃΐ (οἴεϊεσι!, αυ8 
ἴῃ ᾿ξ σε δα 1.10. 1. Οοηϑετυϊ, Αρυκῖ; 
ΟἈΡ. 8. ΒΕῸ μηρυομάνη ῬΙΟΥ. ]. 6. 16- 
δθπάυχη δυβριοδίων ρυηνυδμένῃη. 

ΜΗΎΗΡ, πἰαέεν, ἷτ. πιείγοροξβξ. 
"Δὲδ» »Ῥαΐέετ. Αἡυ. 566. (δι. .ΝΙ 6 

Ραρ: 428. Όεη. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 2. 08] ἴΔ- 
ΤΠ 6 τὴ» ματέρα νἱῦϊοδό ὕτὸ τὸν σατέρα 
θκοίβί : ὕδρα εὐ ἡ 4 ὺς ἰεβῖδθε, 

ἀ {π|Π| ἥσῃ Ξι νοϊοβίμη]6. --- Ὁ Μ. 

εη. 11. 24. 7υ(. Υ΄ 7. εἴ Αἰ] βω- 
Ρίυ8 46 τηδῖσθ. Ψοσεα. ΧΥ.. 8. ἐσή- 
γαγον ἐπὶ τὴν μητέρα νεανίσχου ταλαπὼ- 
βίαν. Ουδ ἢϊς μήτηρ αἰοίζωγ, διδεῖ τα 
τὸς νοςσδῖα, εἰ ἱπιολ]οσίίυΣ Ηϊοτο- 
βοίγτωδ, συ} ἰμοοΐαϑ δἰίδην τέχνα, 
ἐΐδετος ε7ει8, Δρρεϊ]δὲ ΟὨσίβῖυ9 ΜδίιΕ. 
ΧΧΠΙ. 87. ιάς εἰ 169. 1.. 1. οἵ 
]ετοα. Γ,.. 19. Ῥορίεγίοτὶ ἰοοο δὰ 

ε ΒΑ γ]οηἶοβ ἀθ τηθΟΡΟΙ! ᾿ρϑογυμι: 
ἐμτράση ἡ τεκοῦσα ὑμᾶς μήτηρ. Οομξ 
2 ϑαγι. ἌΧ, 10. υδὲ ΠΧΧ ὩΝ ἰη- 

᾿εΡργεϊδηςν μητρόπολιν. ΒΙΓΆΙΠΙΟΣ 
ΓΡεθ, ἴπ ααΐϊσαδ πδίὶ ουβηῖ, σιαίγθ3 
φΟ ΒΟ, Οὐγεεεὶ. Ὑι80 ἘΠΕΠορυνα 
δαὶ ΘΑ]. ΕΥ̓͂. 26, 5ίο οἐ οηια ΟἸδυ- 
ἀΐαπο ἔπι ϑδθὲ. Οοπεδιὶ. 3 61}}ς, (110. 
Π|. 175.) δυάϊε Μαίον Ἀερκπιηιε 
ϑιοιρεῴμο, Θ᾽ Αρστῖρρα ρχγοϊμάς, 1η- 

46] ΜΜήτρα. 

(τε 608 ἀυδοθ διδθα ἱπῆτηϊ, γηκιοὺ ἢ 
τόνδε γιρου Μδῃῖϊα 14}. 1. ν. 795. 
Ἐτ (ζαίο ογίωπα υἱοίον, παραϊγίσχψωε 
διὸ ατγπιΐς Μεος Αρτίρρα «μα. Νιά. 
ϑρϑηδοιη. ἀθ ἴα εἰ Ρχορδί. Νυχηίσαι. 
Ὠϊδβετί. Ἴ]. Ρ. 642. Βεη. --- τὰν» 

ὑβοκείκα. 3 ορ. ΧΧΙ].14. 1ε8. ΧΙ. 
10. -- σῦν ΙΦ υδίμις  ανπείπα. 3 

Ῥαγν. 11. 14. ἡ μήτηρ αὐτοῦ : ϑ6Ώδι 
οοάεχα. -- ΛΘ Ὁ, υἕώοεγα, ταξδεσίο 

οοτεῖδα. Ατηρ Ἰ. 1]. ἐλυμήναντο μῆ- καὶ 
τέρα ἐπὶ τἧς γῆς. Ὠεαυχετυηῖ 4 
ὈΙ͂Τ οἰεγμδ, ἀθαῖι θ6Γ ΒΥ μΘοἀο 8 

Ὧε “παῖγε ἰηξογργοῖδίϊ βαπέ. ὅϑ6σηῖθ- 
8 ΘΟΏΓΓΑ δίδει, ΧΧ ποὴ ἢ8- 
ΒΌ15588 μητέρα, βεα ἴιι8. μήτραν, υξ 
Πδρεῖ ΤἈδοά. δὸ ἰορίίυυ ἴπὰ ΑἸοχ. 
ΒαΥΡ. εἰ Οομρὶ. --- ὌΠ» πἰόγιδ. 

Ψψον. ΧΧΧΨΥΊΤΙΙ]. 8. υνὲ τανε ςοὩ- 
ας Ἰεροινάυτη ἐκ κοιλίας, μήτροιῤ 
αὐτῆς, σοταῖηα 6] βάση νοοὶβ ΗΘΌτ. 
ἱπιογργεϊδιίουβ ἰθπίαεσα ἰῃ υὑπυμὶ 
ξοηῆδία. Ῥχγϑῖεσοα Ἰερίξυν Ῥβδίσω. 
ΠΧΧΧΥΙ. δ. υνὶ ργὸ ἡπῶν εἰ ἐρεὶ καὶ 

δίοη, μδθοηξ μήτηρ Σιών. Τορεπάυτα 
8886. ν᾽ ἀδῖιν μήτι. Ψυ]α. πιωριφμὶα. 
ΑἸ Ἰργὶ μαθεθης μὴ τῇ κχ. «. λ., περὶ 
ἐρσὲ δίοη αἰοεῖ  Οοπῆον ϑέισοκο 
Οδττοΐπα [αν] 18 Ρ. 148. ..6ζ..1.. 14. 
μήτηρ εἡἣἰς ἀγαϑὰ ἀρυα τοὺς πάντας, 
χυΐθαθ πὶ 81} ἰπ ἰοχία Ηθῦγ. σοθροπ- 
ἄἀεῖ. Οὐομπεηρῃς μερο νεῦρα τοσϑτὼ 
᾿ητοσρτοίδἐ ομθῖη νογθοσιτλ ἡ τεχοῦ- 
σα ὑμᾶς. Μιάε δᾶ ἢ. 1. Μοηῖίδαιι- 
εοπΐαΣα. 

ΜΗΎΙ, πκηργωά, “Ὑν ΜῈ δ Φ 

πὲ, σὺ αἀσοοπακίμτγ, δὲ. γα. δῆς : 
ΧΥΠΙ. 86. μὴ τὶ, ἢ. 6. ποὶξ χωϊα 
δουδγίμδ αροσγποῦο. δὶ νϊάς 8οδο]. 
ΙΡ. Υ. 32, 

"ΜΗΤΙ ΟΥ̓. ἐξ. Ααἀα. 706. 

ΝΠ]. 1. [Ιἄδπὶ ΑἸηοβ ΙΧ. 7. 
ΜΗΎΡΑ, πιαίχίς, κίεγωα. γἹ ἢ }» 

ϑεη εν, ἴτ. ἵμράπαν. Νατα. ΧΧΝ. 8. 
ΓΔΡ δὶ γύγαπιεπ παίμτα πικίβεγὶς, 

υμῖυα, μίετιδ, 8 Ἃ0) ρεγίοταυῖ. 

[(6 αυσᾳαο ἑπιογρτοίδτίιιδ εβὲ ΟἿΚο- 



Μηερόεολις. 

« ἰοσῶα.---ὙΤῪ 1 δ). 1. ὅ. κύριος ἀς- 

πλεσε τὰ σερὶ τὴν μήτραν αὐτῆς, 80. 
μέρη, Ἰοταῖπιι1ι8 οσοϊυϑοταξ αἴογυτη 
608. (δίς τὰ σερὶ σὺ ἧσρον Θδὶ ἐπιμδ 
ϑεπίεν, αδάοπιεπ δρυὰ Ῥδίοη. ῬΠερά, 
δ. 66.) ΨΜιάε εἰ ν. 6. Ἐσοοῖ. ΧΧ. 
96. -- "ὭΙΤ. ὅτ, ΧΧ. 18. Εχοά. 

ΧΙΠΙ. 2. 14. 15. Νυ. 1Π]. 19. εἰ 
ΑἰΠὈὶ. -α ΟΓΤῚ Ρίυγ. ἐσ ΓΤ 

»ηἱδεγαίίοπες, ἰξ. υἱδοεγα. 1 Ἄρ. 11]. 
ὃ 26. Ὡς. Αἴηοβ Ϊ. 11. ὙΊΔ6 δυρτα 

8. Υ. μήτηρ. συ ἢ. ΙΧ. Φ. οὗ ἔλυσαν 
μήτραν παρϑένου εἷς ώασμα. Οτοίίυβ 
δμθηδί 101 μώτραν 866. ὄγτυχα, ὃ 
λύειν μίτραν 511 χοπαπι υἱγρίποαπι δοἷ- 
υόγο. Οοπξ, ΕἸΘΒΒοση [ηἰτοά. ἴῃ 
110». Αροοῦυρβοθ ΚΝ. Τὶ γ᾿. 325. 
864. δ'εα νἱάθ ποίδίαᾳ ἃ ἴῺ6 8. Υ. 
ἐώτρα. ϑῖτδο. 1. 16. σοφία μιτὰ «τσ- 
τῶν ἐν μήτρῃς συνεχτίσϑη : ΟἿἱ ἐν μήτρᾳ 

ε διὰ ἱπηϊαθοποπι Ηθρυ. τ} (8. 
[π|τπ-Ξ 

ΧΥ]]. 10. 11. ΓΕΡΥΠῚ. 4) π|}}} 
ΔΙ 6βΐ, αυδηὴ ἐπε α ῥγίπια αὐ ἰ6- 
μέγα (ἰαέε. 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ, πιείγοροϊίδ, ργα- 
οἱρμᾶ μγὸς, α. ἃ. πιαίεν μγδὲέμπι. “χγ, 

Ῥαίεγ. 208. ΧΧΙ, 11. Ν. 1... ὕδπι 
ἊΜ ἢ. 1. δυσίογουυ ρσοητίβ ποίδί. 

Ναὰπι τῶν ἰορεγυηιῦ --- "ΘΝ 

δ" Δ» λοηῖο πιαρπις. 08. ΧΙΥ͂. ΝΙΝ 
ἀ 1δ. Ἐοτίε Ιερεγυηί ΤΟΝ» 80 ἀ6- 

1η48 δ ΣΥΓῚ ῥΓῸ δ: τ ὉΝ,» "παίεγ. 

ῷ ὅδ. ΧΧ. 10. -- ΓΞ) Ὁ » 

εγὸδ γερηϊ, 1. 6. τορία. (08. Χ. 9. ---- 
ΤΡ Ἔν τὸς ραρογίπι, ΡῈ Ὺ Ἀγ- 

Ῥαϊϊασθ ὑγοὸ ραρὶ εγδέωμηι. ἘΠΕ. 
ΙΧ. 19. 
ἽΜΗΤΡΩ ΟΣ, παίογηιμδ. 4 Μδοο. 

ΧΙΠΙ. 18. 
"“ΜΗΧΑΝΑΏ, ΑὍΜΑΙ, πιαολί- 

8 πο}, πιοίϊογ, εσοορίζο, σίγμο. 1,δρὶ- 
ἔν ἴῃ ἔγαρτω. ΕἘβίμον. Υ11]|. 15. υδὶ 
οοὲ "παΐα δίγμογο, οἵ Ῥοσιηιΐδίυσ 
αὐτὰ ζητέω καχοποιῦ. 8 Μᾶαςς. ΥἹ. 
34. λάϑρα μηχανώμενοι τὰ μὴ συμφέ- 

γγα, ΟΙδτὴ δίγμομπίες ποχῖα. [Ὀ]4. 
. 32. εἴ 28, Ἰεἰπά6 οἰδηι δῖ αγίε 
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οὐηῆοενε, ατ ἡ βοίοεε ζαοετε, δο ὕαοετε, 
»Ῥεγῆοεγε δἰταρ) οἶδεν. 8 Μδος.Υ. ὅ. τήν 
τὸ λοιπὴν ἐμηχανῶντο “ερὶ αὑτοὺς ἀσφά- 
λεαν, ΠεβίδΓ τη οτημΐα σἰμαάϊΐοδε ὕξοε- γ΄ 
γεπί εἰ αὐλιέδιιοτιηέ δὰ 1[11ο5 ἥστηϊξος 
Υἱποϊθημάοβ. 1,ιοίαπι. Τ'. ΠΠ]|. ἡ. δ45. 
εα, ἈεϊῖΣ. βαφὰς μηχανώμενοι, εἰ Τ΄ 
Π.. Βἰ8 Αςουβαῖ. Ρ. 884. μηχανώμε- 
νος εὔνοιαν αολλὴν παρὰ τῶν ἀκουόντων. 
3. Μδος. ΨΊ]. 22. ὑπὲρ τῶν ἔ ἕν 
αὑτῷ μεμηχανημένων, θονῖς Ῥγορῖεν 
6Ε8, 4 δηΐθὰ ραγαυεγαΐ «εἰς 18 
Ββενᾶ. ΖΟΏΔΓΔΒ ἷ'ς. οοἷ. 1860. 
μηχανᾶτω, τεχνάζεται, καὶ ἀντὶ τοῦ 
στρατηγεῖραι. 
ΜΗΧΑΝΕΥΊΏ, πιαολίποτ, εἐσοορὶ- 

ἰο. ἸΔΨΤΙΩ» ἐξοορμαίο. ἃ ῬατΑὶ. 

ΧΧΨΥῚ. 15. μηχανὰς μεμηχαμυμέ- 
γᾶς. 

ΜΗΧΑΝΉ, αὐἀηεῤμέομδερε, σμὸ φεΐς 
μέν αὐ αἰφμαπι τεα ἰομάωνε, 
οοπιπιεπέιηη, ἐχοορμαίμηι, ἱπυεπέμηι. 
ΘΡΘΟΙ ΔΙ [ον δἰρτιίβοιί πεαολέπαρι 
ἔξοαηι. Ξ.Π Ρἷαν. Ἔξοορέίαία. 

2 Ῥαν. ΧΧΥΊ. 15. ἐποίησεν μηχανὰς, 
ἔαοίοεραι ᾽ηρολίπας δεϊϊοας. Οοηξοτ 
1 Μδος. Υ. 80. ΥἹ. 90. 81. 37. 51. 
ὅῶ. εἰ 2] ἴα, Ψ. Ἡ. [Π1. 16. --- 
ΓΝ Ρἷυγ. ἀοέδοπεε, τιοξέρεπα. 

ϑγτωσα. 8. [Χ. 12. μηχανὰς αὐτοῦ, 
"ιαολίπαξίοπεε εἶαΒ. ΨιὰΣ Ὠτυδίυτ 
δὰ Ἦ,}, 8. Μδος. Ι΄. 19. δεδωροκοπὴ- 
μένοι εἷς μηχανὴν τῆς ἰκφυγῆς, ἀοῃὶε 
ΘΟΥΓΌΡΙΕ δὰ ἐπυεπέεπάμπε 5. ἐσοορὶ 
ἑαπάπηι “υ δ ῖ8 οεαρίαπι. ῬοΪγΌ. 11. 
93. 7. πᾶσαν βίαν «ροσφέροντες καὶ μη- 
χανὴν. ἩΒΥΟΝ. μηχανὴ, τέχνα;, ἐστ- 
νοιχι, βουλεύματα, ὥμαξω, συμαεράσ- 
ματα (Ἰερ. ἔ. συμπλάσματα) καὶ ὅρ- 
γανά τινα μηχανικὰ, ἐν οἷς προσδεσμοῦ.- 
μένα τὰ χτήνῃ ἀλήϑουσι. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ, παολεπαπισηξιηκ. 
πῶ τν αγέββοῖεηι. Ἐχοά. ΧΧΥ͂ΠΙ. 

47, βες, οοα. δ2. Ηρ]. ---- ΓΙ) ἢν" 

Ιης. Ῥβ, ΙΧ. 9. ϑγπιι. Ρ8. υχΥ͂. 
ὅ. Τ,ΧΧΥῚ. 18. γιὰς εἰ 1 Μεος. 
ΧΙΠ]Π. 29. ορεγὰ ἀγίε εἰαδογαία, 
δἰγμοίιγα αγίε 7αοία. 4 δος. ΝΗ. 
4. ; 

ΜΗΧΑΙΝΩΜΑ, εἰγεοίωγα αἱ .ὸ 

φι, 



Μιαΐνε. 

« (ποία, οἱιρκία αγίξβοίοει. ΤΊ, ατ. 

ἐὐβοίμιι. Ἰὰς. Ἐχοᾶ. ΧΧΨ]Π. 29. 
ϑγίητω. [μν. ἿἼΙΠ. 7. Ηδογοῖ. μη- 
χανώματος, διαζώσματος. 

ΜΙΑΓΝΩ, ροίζμο, ἱπφιῖπο, δίμργο. 
᾿ δ)» τέμς δρπι. 6. 1. 7. οὗ μεο- 

νοῦμεν αὐτούς. Ἰ,Ἔρε αὑτοὺς, ποπ ρο]- 
Ἰπεγη8 ποξτηοῖ ἰρ808, ἢ. 6. ΠοῸΝ οὔ 
πιεη σΟπιπε ει 5. ---- δ, υἱπάϊοο, 

εὔδτα ροΐϊμο, οοπέαπιῖπο. ΤΏγοη. 
δ]1ά, --- ὈΜῚ ΗἸΡΒΙ ΑἹ. [ε8. 

1,.Χ1Π]. 8. ἐμίανα. ---- 5ὺ)ς τ Ηρ. 

Δ ὙΟΝΝ Ιης. Πδη. 1. 8. -- ΝΘΠΠ 

ΗἸρΡἢ. ρεοοατε {αοῖο. Ὥκυϊ. ΧΧΙ͂Υ. 
4, -α ΤΠ ΗΙΡἢ. αὐ)ιοίο. 4. Ῥατ. 

ΧΧΙΧ. 190. Νοῦ ρμέσιπυίζατιηῖ ἢ. 
1, τῇ οὐτὰ Σ», υἱ πο! 0}}}15 νἹ ἀοὈδίαγ, 

βοὰ ὡς Ψ ποίδξ οογγμρίως Κεἰ, 7ζ:- 

μ, υὐο 5 Ηἰρ. Ηφργ. ἔοτείς 
οογτμρίέ, αίάωπι τεδαξάϊέ. ---- ΓΤ 

ς ΗΙΡΒ. 8 7}, τεϊπφιο. ΟΟἨεΪ. ΝἼΙ. 

10. μὴ «μανῇς. ϑουλίοσυβ 6 ὅγτη- 
ΤΑΒΟἾλο ΘΟΙΤΙ ΖΟΠθτα σοηδβεῖ μὴ ἀνῇς, 
υοά εἰ ἀταθίαβ ἴῃ τεχίυτι σεοορὶζ, 
11Α164 Βαδεῖ : πε ἀμηϊέίαϑ. (ΟΏΒ6η.- 
Ες Οδρρϑιυβ ἴῃ Νοῖς. Οὐ. Ρ. 486. 
Μοπάμ δϑὶ Πἰρτασὶ εχ σορθιοῃ8 
ἱπερίβ νοοΐβ ργεβοεάεηϊιβ μὴ, αὐδτὰ 
Οτεεὶ ἐπαῃοίασε βοϊθηΐ μύ. ---- ὈΝΤΊ: 

7», ΡΙἢ. δε ΝΙΡΗ. ὅδ. ΧΙΙΧ. 4. 

ἱ Ἐχρά. ΧΧ, 955. ἘζΖεοςοῆ. ΥἼΙ]. 94. εἰ 
8101. --.- ΣΤ: ΠΏΣ» Καὶ εἱ 

Ηΐρη, 76:. {Π|..1. 3. --τ γγῷ ΡΙΒ. 
Ῥυτγρο. ἘΖεςξ. ΧΧΙΝ. 18. ΙΑΡοτα 
νοσίρσγυῃηξ, Βετιϑι ἰδίλθῃ ἔθ γα δοάδι. 
-- Ν σνεσθύτα ἴῃ οἸμηῖθυ8 60}- 

Ἰυραιοηῖρυ5, ἐχοορίὰ ΗΙρΡὮΙ. Οξεη. 
ΧΧΧΙΝ. 13. ὅτι ἐμίανον Δείναν, φαοὰ 
εἰρταδδεπέ Τλῖπατα. Μ1α6 εἴ ν. 15. 
εἰ 427. 3ο οορίος 20». ΧΧΧΙ, 11. 

ἐὯὉῚ μιᾶνα; ἀνδρὸς γυναῖχα (ἴπ ἰσχία 
Ἡδερτ. αἰἱῖασ) εδὶ σίμργατγε αἰογιξ 
ἀαόγέι, [Ἃ εἴ δρυὰ Ἠεςγοδίυσ : 
ἐμέηνεν, ἐκ μίξεως διέφδειρεν. 1)6 ροί- 
ἰάΐοπε 1. ευἱξέοα Ὀβυγρδῖυπι Ἰεριταν 
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Ιου Ὗ. 8. ΧΙ. 48. 48. εἰ αἰ, 
[ονῖς. ΧΙΠ]. 8. εἰ 101 εϑὲ ἐπισειπ- 
ἄιρπ 8. ἐπιρεγιηι ἀεξοίαγατε δὰ ἰταϊῖα- 
οποπι Ηθῦτ. 2. Οοπεέ, αποαπθ 

3 Ἀερ. ΧΧΙΠΠ. 10. - ΜΝ, πο- 

ταθι,, ροϊϊέισ. Νατι. ΨΊ. 12. δρρ. 7 
11. 1Φ. ἘΌὶ ἀτεε νϑύβίοῃμθθ Ἵοδὶυθ- 
Τυηῖ, οἱ μεμιασμένος οδὶ 8]1ι18 1η6Γ- 
Ῥτεῖῖθ, ἐογίδοδε Αηαυΐω. Ααἀᾶε 
Αι. Φ2Ζοῦ. ΧΙΥ. 4. Ιάδπὶ Ἦδοι. 
ΙΧ. 8. - ὈΥ͂ΝῚ ΝΌ» Ῥοδίας οἱ 
γε, ἴων. Ὑ. 3. «-- φῶ, ὅπ- 
μη ε. Νύχτα. . 10. -- ἽΩ) 
ΡΙῺ. ἄοοεο. 76:. 11. 88. τοῦ μμᾶνω 
τὰς ὁδούς σου. Νοὴὰ τηδ]α αυοδᾶ 
βεηβϑιη. Υἱᾶς δὰ ἢ. 1], Τλδιῃίυμ. ς 
ΑἸ6. Ἰερίδβο νἱάθηίυῦ ἜΡΙΣ -- 

πο λψῦ» οοπδίμργαίμα, ρῥγοείδέιιειδ ΦΝΊΝ. 

ϑγτὰβ βες. Τβοοδοτζείαμι ὕες. Π]. 
3. ιὰθ βΌρτα 8. ν. ἐχφύρομαι. ---- 
“ἼδΥ, ἄείεο. Ὥχῃ. ὙΙ|1]. 96. εἰ 

ΧΙ, 82. 5β6ο. οοα, ΟἾ8. 1 Μδοο. 
ΥΙΙ. 834. ἑμίανεν αὐτοὺς, αὐ μμαΐνειν 
τινὰ 6δῖ σοπυϊοὶεδ αἰέψμοηι ργοδοϊπάετε. 

ΒΥΤαΒ ᾿ὁ-3, οοπίεπιείί. οβερδιι 
Βαθεῖ βλασφημήσας. Τοῦ. 11]. 9. 
μεῤρωαμμάνος, ροϊϊμέιδ ξερμζέεγα ςἈἀΔ- 
γοσίθ. Ψυϊσαῖιδ, υΐ ι» αῆχα- 
ἐμδ, Ἰερῖδ86 νἱάσίυν μεμοχιϑωμένος. 

ἽΜΙΑΙΦΟΝΙΑ, οὐάεα πείατία εἰ 
δοείεγαία, οομίαπηαίο ὁ οὐδ. 4 
Μδος. [Χ. 9. Ρ]υΐατοι. Τοιι, ΙΧ. 
Ορρ. Ρ. 402. 1. 46 λοπιϊοξαο ἃς ἂς 
οασάϊδια δεσίξατιρ Τοχα. Χ. ἢ. 181. 
4. Βείβὶς. 

ΜΙΑΙΦΟΊΝΟΣ, δονιοίάα, φιὲὶ οασαε 
46 ροϊιι!. Ὁ γδνν» λόπιο δαηριπὶε 

8. οὐδ. ὅγτογη 8. ΧΧΥ. 9. ἀν» 
δρῶν μμαιφόνων. ϑγτημι, ΡΒ. ΠΟΡΝ. 25. 
γΙαο εἰ 9 Μδος. Ν᾿. 838. ΧΙ]. 6. Ηεβ. 
μωοαφόνος, μεμιασμένος φόνῳ, μιοωνόμενος 
([εγχ6 μιαινόμενος) τοῖς φόνοις, μεμολυ- 
μένος Φόνευσις : αὐἱ «πῖὰβ Ἰερὶς φο- 
νμυτής. ΟὐῳἑὨον 5 γοοϊζί8 Φονεύμασι, 
δαῖ ροίλιιδ, αἱ Θαιιίἀθπι ΣΉ Δ]]θτα, φο- 
γεύσει, αιιῖ φονεῦσεως. 

ΜΙΆΑΝΣΙΣ, ἐπφωϊρανιεπέειη, ρμοίξε- 



Μιαρὸς. , 

'α ἔϊο. ἐς Δ. ἐπῦη. ΡΙΉ. εν. ΧἼΙΠΙ. 

44, 

ΜΙΑΡΟΣΣ, ἐπιρεγμδ, δοοϊεείως, δ06- 
ἰογέδιξ ἐμ. 2. Μδαοο. ΙΝ. 19. 
Υ. 16. ΥὙΙ1. 834. ΙΧ. 138. ΧΥ͂. 82. 
Ἡϑδγοὶ. μμιάρὸς, μεμολυσμάνος αἴματες 
᾿ἀκαδδάρτον. ἐν, αἴκατεὺς, ἀκάδλαρ.- 
φος. 
ΦΜΙΑΡΟΦΑΓῈΏΩ, οὐδὲς υεἰἐἐδα Ὁδει 

ον. 4 δου. Υ. 8. εἴ 25. 

δ ἘΜΙΑΡΟΌΦΑΓΤΙΑ, οἰδογαπι ὑυείδξος- 
χρη 6δι6. 4 δος. Υ. 27. 

ἘΜΙΑΡΩΊΤΑΤΟΣ, οὐπεοοίεναξ,δει- 
πμ. 4 Μάοο. ΙΧ. 1ὅ. 
ΜΥΑΣΜΆ, ἱπάιμάἠιεηξιη. ἐν, 

ἱνογιήκ, εἰ αὐἱάξιι ἐμῦρε. Ἑφθοδ. 
ΧΧΧΙΠ]. 8381. γιοίυςΣ οὔδει νὸς 
Ηδφρν. οἷϊπι ἢδὴς β᾽ρτοδ  Θ.λ 
Βα ΐ886, αὐ χ νοοϊδαβ νὰ εἴ ΠῚ» 

δδῆώηι, ρρασοῖ. {- "Ὶ» δέρανα- 

ς ἔδο. ἴπο, ἴδν, ΧΥΠῚ, 10. ἐν μιάσι 
ματι 866. οοἄ. (ο13]. [108. ἴπ Ηδοχ, 
Ἰεχίδαν μάσμασι ἐγροάτάρμ! νησ; 
δὰ Μοπίξ. νεγας ἐκ μοϊδιμίοηο. Κα) 
μος δὴ χἢ» αδοηιϊπαῖῖο. Τὸν. ΨΊΙ. 8. 

ξιῖς γηρῳ» ἰἄάοω. 2ε:. ΧΧΧΙΠ. 84. 

ι Αδάς Ὀδοδοτου: ΧΙΥ. 41. 666. οσὰ. 
Βααὶϊ. τῃ Ηοχ. 

ΝΙΑΣΜΟῚΣ, ροἰμείοι. ἐδ πο 

λοη. Αύ. Ὠϑυίότοη. ΧΧΥῚ. 14. 
ἃ βγτητα. Ῥέδια. ΟΧΧΧΥ ΤΙ. 19. -.-- 
ΝΜ. ϑ ημε. 5 ϑεία. ΧΙ. 4. υδὶ 

ἄδ Ἰτυρυσί αὐ [νιῖῖοα, οοπδυδίτα 
τηαχῖταθ 1Π|οἱζο οοηἰγδοία, αἰ λτΓ. 
ϑ6Ρ. ΧΙΝ. 26. 1 Μαος. ΙΡ΄. 48. 

τ ΜΓΥΜΑ, πιϊσίιγα 316: ΧΧΨΗΙ. 
ὃ 
- ΜΙΓΡΝΤΑΙ͂Ι, πεδοδο, οολαπροι 
ΔΝ Ηΐδιρ. πιῤρόθο πὲ, ἴξ. ἄρον - 

ἄευ. 4 εῤ. ΧΥΠῚ. 45. μέχϑηξ δὴ 
ε τῷ κυρίῳ μου, ΠΌΑ πραἰΐδ, ΟἸΌδοῦσ, 
νῸβ σύπι ἀουαίπο μεσ. ΥἹΔῈ οἐ δὲς 
ΧΧΧΥΙ. 8. Ῥὲ. ΟὟ. 84. ἐμήγησαν ἕν 
φυῖς ἔϑνεσιν, σοπιητϑοόδαπί 86 ΠΟΛΛῸΣ. 
Οομῶ, Οτδονὶΐ ποῖ. δά 1 ιοίδηϊ 80- 
Ιαοκι. Ρ. 744. Ῥτον. ΧΧ. 22. -- 
Σοῦ. οπο. Οθδθ. ΧΧΧ. 40. υὐχ 

4ρὲ Μινρὸς. 

ἔμωξεν αὑτὰ εἰς τὰ φὰ 
ἐπζὰ πο ἐρεηιξοοδαΐ υἰχέρηε Ἐ αρκοι 
μι. 

ΜΙΓΝΥΜᾺΙ ᾿ἈΝΟΜςι, "πέδοεογ ἢ 
ἐπιρίο. αν ὮΠ Ηϊρ. εασόαπάξεοο. 

Ῥχον. ΧΙ͂Ν. 16. υδὶ μὸν πιείδἰοδίη ᾿ 
Ἰογασυσὰ (ουὰ8 παι ]ῖα 
οΟἸΪεσὶς Βυχίογῆιϑ Απίοτίξ. ν. 619.) 
πΟΝ ἴδια Ἰοβογιιπέ ἄαδα δοοερεγαηῖ 
ῬτῸ ἽἼΥΠΌ» βἰσυϊ αποᾳὰ ἔδει 

Ῥασαρᾶν. Ομαϊὰ. χυὶ Βαϊοὶ ὩΣ» 

ἑηυπίφοεί 66. Οοπῇ, ν. 10. ᾿ 

ΜΙΚΡΑῚ, δεν δι ον, τιοίοιε. ὁ 
ἴμα τεὺῖα Ἰερὶς Ψυϊραῖαβ ἵπ|. ὅ8ρ. 
ΧΧΥ͂. 14. Ἰοοο “ιχρὰ, πιοάιοι!ν εἰ 
τποῖ16 σοι ρα Ῥυάότο, φυοα ἔκ 
τλδίδιν δαθοαὶ ὑχοζϑζη. 

ΜΙΚΡΟΛΟΤΟΣ, ργορτσί αὶ ῥαλιοείό- 
,» Ῥάγοις υεγδογωπε, ἀοϊλᾶθ, σὲ 

αι ἐδ γαξοπεηι λαδεῖ, ἐρϑ τα 
μᾶς ὑπαεὶ νγαΐδόπενε ϑμδιλοξης, 
αυσγμδ, δογἀάπε. ϑῖσ. Χ͵ῚΙ͂Ν. ἃ. ἀνδρὶ 
μικρολόγῳβ. Ψαυϊς. νέγο σερίἄο. ϑ- 
ἀκ: μικρολόγος, ὕχνπσὸς, φειδωλός. [ΐὰ ἢ 
χασάιά 1,ἐχίο. Ογτῖι 5. Βτείη. 
ΠΣὰΐ ααοά Ῥγὸ εὐρὼς τι816 δ 60 169 

ΟΣ σχνιῥός. Τ,δχ. αὶ. μωχρυλόγος, 
εἰϑον θὰ; ἐγ τα ἐμιπρολογία, ΡαΥ 
"ποπία. Οοπέ. ὙΒΕΟΡΉ. Οματ: οαρ. 
11. οἱ σβδυμ. ποῖ. δὰ δυμπέδοσε. 
ΜΙΚΡΌΣ, ραγυι;, ἐχσίσιοις, ματι- 

δἰ, ἐἰοὺυΐδ,᾿ ἀμηις, οἰ Μικρὸν, ρατ- 
υμτα, αὐοὰ ἔδει μιαρὲ δάνασιἦδϑ: 
εἷς. ἡ δ» 2μποιε. ἷςβ. ΙΧ. 164. 

ὉΡὶ αιΝρὸς ἐπίὴπαι ξογίἐα Ἀλοπεένειν το: ἃ 
(αἴ, αυλην ποι᾿οποῖὰ συοαας μαρεῖ 
νοχ Ἡδεῦτγ. Οομέες͵ ΟἸδββὶῖ ῥΈῇηοΙ. 
5. Ρ. 1108: οἀ, Ἀαία. --- ΜΝ}, .78:- 

5α. ἴε. ΚΧΧ, 14. ὕδωρ Ἢ Βεῃςε 
αιιοδά ϑεῃβιιχα. --Ξ. Ὑ}}» 

Ὁ. ΧΧΧΡΟΙ. 4. μεδῶ (Δα μιχρὰ 
Ριό χατὰ μικρὸν χρόνον. (οηξεν ἴ,. 
τ Εβρε. σε. ρΡ: 335. 5864.) ἔτσι, 
6 τα δίδβυις ραμέμζωνι. ὙιΔς 
εἰ 1.656. ΧΧΥΝΤ]11. 10. 18. δὲ οοπίον 
08 ΕΣ Ῥγοΐδη!β ορϑεσνδαῖ ϑομυννασὶ- 
Ζίισ Οοτότη, ΟΥς. 1. ας. Ν. Ἐς μδρ. 
910. βδεᾳ --- ΙΤΎΨΕ (μα! ά. ἔσσω. 



ΝΙικρὸς. 

αι. Ι]. 8. -- δ Ὁ. ἐππρ ΓΜ. 

7.8. ΧΧΙΠ. 19. 001 ἴθ Μδειυβ 
εἰ Οταρίαϑ ῥΐὸ μικρὰ Ἰερεπάυχα 
οοπϑοπΐ μωρὰ, ἩΌΪΡῸΒ δὔδε 8866 }- 
δβυτὰ ργεεῦαιϊε δεδαυέεηθαγρίαθ. [τὰ 
οτἰαα 4 Μδςς. ΓΝ. 96. μιαρῶν ῬΤῸ 
μικρῶν Ἰερεπάστα. Ἐδοίϊα ἰδπθθη 
αυοᾳὰθ βετὶ γοίαϊ, τὲς Ἰερογηῖ 

ΠΟ -- 712, νπρειίσίιο, 68. 

ΧΧΥΪ. 16. Ν. 1. -- 531» πέσαδω, 
δ. ὅλ. ΧΥΊΙ. 90. παρῆλθον μιχρὸν 

ὕδατος, 56. μέρος, ἰΓαπείοτιιπίς ράγνδηὶ 
δαυδ ρασγίειω. ϑεὰ ἔογίδββα μωεχρὸν 
ΠΟ οὐτὰ ὕδατος ΘΟ] ρόπάυμι, βορὰ 
Ῥοξίιισ ροβίϊταμα δδί ὑγΓῸ χατὰ μωχρὸν 
χρόνον, ἐπέγα ὄτευε ὲ ἩΠΉ, 
υἱ οὐτὰ Ιποοτῖο, ααὶ σανύδοντος Ἠδ- 
θεῖ, ἀεγίγανασιπί ἃ δ» συτι ἢ ὈΓΣρ- 

ἔχο, τς ρμοϊμεγμπί, Ὦ. 6. αὐπιο- 
ἄμ {εεἰϊπαπέον εἰ οεἰεγιέεγ. Ψυϊραῖ. 

ς αὐ υδίιαπο νουβίομθπλ ῥΓε ΟΟΌ}18 
διαθυΐδοο νἱἀ δῖαν, παἰγδιαῦθ οοῃ- 
7υρχῖϊ μος ταοῦο: 7γαπείεγεπέ 78:- 
ἑἑμαπίον, ρυείαία ραμίμίμηε σχνα, ΥΌὶ 
ΠΕΧῺΒ ΟΔ.188 ἰηθογα, αὔθ ἰοχῖαδ 
Ηεδν. ἱμπογδῖ. ᾿--- Ὁν- ὐεπθθ. 

ΧΧΙΝ. 17. «πότισόν μὲ μικρὸν ὕδωρ, 
ΒΙθοάυτα ταδὶ ἀδ ραμαίεεπι δατιδο. 
ΨΊΔ6 εἰ ν. 48. εἱ 704. ΙΝ. Ἰοπδες, 
ΧΙΠΙ. 9. «ρίασϑε ἡμῦ μικρὰ βρώ- 

ἀ ματα, οτηϊζε ποθ φάμοα κ ΔὴΒ 
γίάε εἰ ὕεποβ. ΧΙ Ι͂Ν. 45. θηεβ. 
ΧΙΨΊΙ. 9. μεχραὶ καὶ φονηραὶ γεγόνα- 
οἷν αἱ ἡμέρα, φϑυεῖ εἴ 1 ἔποσυῃῖ 
ἄϊε5. Ἑχοά. ΧΝῚ]. 4. ἔτι μικρὸν (86. 
ἀάστημα χρόνου ἐστὶ) καὶ καταλιϑοβο- 
λοῦσί με, αὐπιις ραγμηι αδετί, αυϊῃ 
ἰδρίάϊθυβ τὰθ οὔσυαπί. γιά οἱ 
ζεγειω. {,.1. 38. Ηοθ. 1]. 4. εἴ φοπίεν 
Ι,. Βοβ. ΕἸ] ηρδ. τσ. ὑ. 47. βε4ᾳ. Νύυ. 

« ΧΥ͂Ι. 13. μὴ μικρὸν (Βο. χρῆμα) τοῦτο; 
πησα ἢος στό ρατυᾶ νε] ἰευὶς νοὈϊδὺ 
γιά δὲ ν. 9. ὃ ϑαϊω. ΧΙ]. 8. Αὐάς 
Τμοοάοί. Ῥτονεῦρ. Χ. 90. μικρόν. --- 
ὝΠΟ ὈνῸ. λάγωσι »αμχιείωτῃ. 168. 

Χ, 95. ΧΧΙΣ., 17. --- γι Ραια- 

ἐἴρι, Οσεη. ΧΙΧ. 20. Ῥραΐῃα. ΧΙ. 
8. ἴε6. {Χ1Π].ὄ 18. -- 70) Ῥατί. 

νο. 11. 

468 Μικρὸς. 

ΝΙρμ. ἃ δὴ, ἰδοῖρ. Ἐσϑον, ΨἼΠ. 
17. μὴ φῷ οἴκῳ ᾿Ισραὴλ, τὸ σωεῖν 
φὰς ΘΝ ὑνθα οοία, ναὶ γοξ οσὶ- ἢ 
δΏΣ χποριοπὶξ νἱ ἀθ ΠΣ ἀοταιὶ ᾿σγδδὶ, 
Ῥοοοδῖ ἔδοεσε ἢ δὶς ΖἘΈ] απο Υ'. Η. 
11. 27. μικρὰ ΔΡρεΙἸδητιν τὲς ἴδξυες 
ν6] ἐτέρμὲ πιοπιεπίϊ. ---- ὅν. Ἰὴς. 

ΕἸ ΧΧ 4 ϑα. 11. 10. υδὶ τοῖδ 
ἔοτταυΐα βρθοίσπδ δέ. ---- ΝΥ ΝΥ 

Ρἷυν. ργορπαί. 1.9. ΧΧΙ]. 94. υδὶ 
μικρὸς παΐμ πεπογόπι 8. πιτιξπιτα Ὧο- 
(αἴ. - νῷν, δτγέεσμα. ΤΉΓεη. ΤΡ. 

18. Ἰερετυπὶ ων δυῖ ροξίυβ δ 

Ἧ)γυν: -- νυν: ΑἹ. Ζυά. ΥΊ, 15. 

εἰ Ζεοῖ. ΧΙ]. 7. -- “ὨΥρ»υὐαειαϊο, 

“ει άϊο λαδεο. ϑγτατα. Ἐζοςι. ΧΧ. 
48. μικροὶ φανήσετε, ραγυμῖς νἹά 6 ]- 
τηϊηΐ. ᾿Αὑξ βεηβυΐα ὄχργοϑϑίς, δαὰΐ 
Ἰεσὶς ΡΟ. --- ἸῸΡ' εν. ΧΧΧΙ. 

84. «ἄντες εἰδήσουσί με ἀπὸ μιχροῦ αὖ- 
τῶν ἕως μεγάλου αὑτῶν, Οταγθ8 οορ- 
ὨοΒΟΘΩϊ ΤῺ6 ἃ ρᾶγνῸ Π]Οτπι ὑ8α 06 
Δα τηαρσηυτα Ἰ]]ογαπι, ἢ. 6. αὐ πημης Ἀ᾿ 
οππέδ, 588 110 τεβροςία εεἰκὶϑ οἱ 
ἀἰχηϊδῦβ. ὙἹΙάε οἵ 7δγοα. ΥἹ. 13, 
ΨΔ6 ᾳυοαᾳὰθ ἴοχ Ν. Τ. 8. Β, νυ. -- 
"δ: ὕδμεβ. ΧΙΧ. 11. ΧΙ.11. 89. 

Ὠουῦοσ. 1. 17. οἵ δὶ ββορίυδ. -- 
ῬΊΓ2»» ἐς ἰοηρίηφεο. 90. ΧΧΧΥ͂Ι. 

8. δὶ ταιχθ δἰ Ὀγὸ μικρὰν τοοίίυ8 
Βαρδης μακράν. ---- δε)» ἀυηιβ δ. 

Ἐσοοι. ΧΥΤΙ. 6. εἰς ἄμπελον ἀσϑενοῖ. 
σαν καὶ μικρὰν τῷ μεγίϑει, ἰῃ νοι 
᾿πδγτηδια οἱ ἀωρεΐεηι δἰ τα πο. ---- 
χῶ» Ῥαμομέηη. 168. ΕἿΝ. 8. νά 6 

δὰ ἢ. 1. Ξοδυϊομϑῖ Οραυβουα Μί- 
ΠΟΙ͂Α . 2388. ἸΩΣ Ῥγεθίοσοα 
Ὦλδη. ΧΙΠ. δ6. βεο. οοά. (Βΐ6. υδὲ 
ΓΙῸ ἡ μιχρὼ ἐσ δυμία τεροποηάιιχα 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΊΟ 6δῖ ἢ μιαρὼ ἐπ ὺυμία. Ἐπ.- 
ἄεπι Ἰοοϊομΐβ αἰ νοσβῖαθ στοροσίζυῦ 
αυοαιο 4 Μδοολρ. Κ. 46. ὃς δ)10ὲ 
Ῥαβϑίτη. 1ε8β. ΧΧΧ, 14. υδὲ μικρὸν 
Ῥοϑῖ ὕδωρ γε] δἀάϊευπι δδὲ βϑηριϑ 
ΤΑΑΣΒ ΘΧΟΓΏΔΗΩΟΣΙ οδιιδα, γε ὕγὸ 
δ)» ἐἐ ζουεα, Ἰερεταηῖ Ὁ: 

Οκᾳ 



Μικρὸς καὶ μέγας. 
« ϑ'οα ρῥγίνο δΒυδασέ διιοίοσιίδα γυϊραῦὶ 

Ιμππ 
"ΜΙΚΡΟΙ͂Σ ΚΑΙ ΜΕΊΤΑΣ. τνὴν 

τοδογαΐμα, 8Ό ἢν, νας ἤι. 16κ. 

ΧΧΧΙΠΙ. 19. Θυοπιοῦο μικρὸς οὔτι 
ἰεχίι ΗδΌΣ. σΟΠΟΙΠἶατὶ Ῥοββὶῖ, ΠΟΏ 
[Αγ ἤδοϊϊο οὐὶς ἀοἤηΐϊγο, πὸ υἱάθο, 
υοτηοῦο Ρορυυ8 βἰπιὰ μωχρὸς εἰ 
μέγας ἀϊοὶ ροδεῖϊ. Ετγρο Ἰερεμάυπι 
Ῥαΐο μιαρὸς, φυοὰ τεβροῃάεϊ τῷ ἀνα,- 

ὃ δὴς, 4αὺο Βγτηγηδοῦυβ υ808 εβί, υἱ 
δδο εἱξὲ ἀυρὶεχ νϑγεὶο Η ῦυ. ΤΥ: 

ΜΙοβδΕ]18 ΘΌρρΡ]. Ρ. 1117. μυΐαῖ ἐ08 

ἿΝ ΔΕ Τν 16 βῖ8θε. 
᾿ ΒΜΙΚΡΟΙΣ ΦΑΓΝΟΜΑΙ. 120 85. 
Ὁ» 7 ,αεεἰἰάϊο. ϑγτατα. Ἐξεϑςδ. ξχ 

48. Νοῦ ρμοσιιίανι ἢ. 1. οὐπὶ 
ἸΏ» 86 ἃ βϑθηβϑυτι ΘΧρ Γαδ. Νϑχη 

αἰερβοοδμὲς υοὖὲα εἰ ραγυμῖξ υοδὲ 
οἱάεδὶπιϊπὲὶ δοηδα Ραγύυτὰ αἰ δτιιηῖ. 

ς ΜΙΚΡΟΥΠ, ῥζὸ ὥστε μικροῦ «ράγ- 
ματος δεῖν, μὲ α ραγυο περοίο αδεξεεὶ, 
“έτε δβοὰ Ῥατμπι αὐξιί φεῖη. Ἰ)ν)}., 

σἱομέ ραγμπι. ΘΟεησοθ. ΧΧΨΥ͂Ι. 10. μω- 
κροῦ ἐχοιμήϑη τις ἐχ τοῦ γένους μου μετὰ 
τῆς γυναικός σου ρατωπι αδῥμεϊ!, χαΐη 
αἰΐαιιϊε οχ ζθ ΘΟ 6 Τ260 χΤοπὶ Βδρογεΐ 
οὐτὰ ὕχοσο 8. [ἃ ΣΧοπορβοῆ. 
Ογτορ. 1. 4. 8. μικροῦ ἐξετραχήλισεν 
αὐτὸν, ραγμπι αὖῇμξ, {5} ἀε]οογεῖ 

4 εὐπ. (οηξ 1,. Βοβ ΕἸ]}Ρ8. ΟΣ. μὰν. 
9462. ϑυϊάβε: Μικροῦ διῶ, σαραμω- 
κρόν. χαὶ χωρὶς τοῦ δεῦ. (ὠχροῦ τὰ 
φράγματα μιτακινήσαντος, ἀντὶ τοῦ σαρ- 
ολύγον, «αραρωχρόν. . ϑυπῖ μεθα νεσθα 
Ευπδριὶ, υὐ αἰφοταυβ οχ ϑυίάα ν. 
μικροῦ Ῥοβῖ Υ. μικρολόγος. . Ἐδάθτα 
ΣΑΌΟΠΘ δοἀδιηαι6 βεηδιι ὈΒΌΤΡΘΙΌΣ 

᾿ ὀλίγου. Ὑιᾶς ΖΕ] πυπι Υ. Ἡ, ΙΝ. 
8. ἰρίαια Ῥεγίζοη. δ Ηϑυοβίυνω 

« ἴῃ ν. ὀλίγου δεῖν. 

ΚΑΤΑ" ΜΙΚΡΟΙ͂Ν, 80. διάστημα, 
να, »γορεμιοάκηι. ΡΌ5. Εξες. 

ΧΥῚ. 46. δίγαςο. ΧΙΧ. 1. χατὰ μι- 
κρόν. Ψαϊρ. ραμίαιέηε, 

ΚΑΤΑ" ΜΙΚΡΟΝ ΜΙΕΚΡΟΝ, εεπμ- 
δίι, ραμίαι ἐπι. ΡΨ ὉΡὉ,» Ῥάγενι 

466 Μικρότης. 
»Ῥαγων. Ἐχοὰ. ΧΧΙΠ. 80. Τουΐοτ. 
ΥΙ1. 92. 
ὝΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟ᾽Ν. Ἴ"» ᾿σκε αὐ. 

ἙΕὰ, Θυΐης. Ηοεκ. ΥἼ]. 4. 
ΜΙΚΡΟΝ ὍΣΟΝ ὍΣΟΝ, ρα- 

ΨΕΡΕΥ, ρεγεχίβηνη, μἐΐμπι. 
» ΣῪ ὉΜΌΣ, αὐ ραγυμπὶ πιομιεπέμπι. 

Ιῖ.ε85β. ΧΧΥῚΙ. 20. Οοπέος δον. Χ. 
87. εἴ δα ἢ. 1]. γοϊδυχπι γαρ. 786. 
ΟἸἴοθδβ. Μϑ. ἴῃ Οδηΐ, βοσί μῇ. ὅσον ὅσον, 
ὀλίγον ὀλίγο. Ατὶδαῖορῃ. ψεθρ. 313. 
ὅσον ὅσον. ὥὅ΄΄οἘο]. τὸ ἐλάχιστον. 
ΠΑΡΑ ΜΙΚΡΟΝ, ρέπε, ῃγχορέ- 

πιοάμηι. Ἰν)}). Ῥβαὶπι. Χ Χ}11. 3. ας 

ἘΠΡΟ᾽ ΜΙΚΡΟΥ͂", 86. 
ἶο απίεα. ϑὅαρ. ΧΥ. 8. 
20. 
ΜΙΚΡΟΝ ΠΟΙΕΏ, ραγυμίη 7αοῖο, 

"πΐπεο. ΡΠ ΗΙΡμ. Αγιοας νἼ]Π. 

ὯΣ ΜΙΚΡΟΝ, 86. χρόνον γεὶ διά- 
στήμα, αὐ ἐχίσμεη ἐξηιριΣ υεἰ ερα- 
ἔξωπι. ἸῺ» Ἰάοια. 2 Ῥαγ. ΧΙ]. 7. 

δώσω αὐτοὺς ὡς ρμωκρὸν εἷς σωτηρίαν, ἀδ- 
θο 111ο8 αὐ καὶ ἀθλα πλφμβᾳ νπθν αι 
ἴδηι. ὅϑϑίχα "ον ἐπὶ μικρὸν ἀἰχὶς Ρ]υ- 
ἰλσοδυβ ὑτὸ ΝΟὈΪ]. ὕγὸ ἐσὶ μωρὸν 

νον. 1646 ὙΝΟΪΗ͂Ι ποίδ8 δα δυῃ- 
δι Ῥδρ. 193. ἴῃ Αποοάοείβ Οτεοῖβ 

ΤΟΙ͂Ν. υδὶ εἴἴϊαπι ἐσ Ευκίδεδ!ο οὉ- 
βοεγναῖ, αιοά ἐπὶ δηρὸν 411λ6 ΟἼεΕςῖ8 
ἑλλεκττικῶς ἀἰσαςι ὑτὸ ἐεὶ συλὺν χρό-- 
γον. (ΟΣ οἱ Ῥμαδνοτσίπυσα ἴῃ ἐασὶ 
δηρόν. Οδπὶ. {Π].. 4. ὡς μικρὸν, ὅτε «αρ- 
ἥλιον ἀπ᾿ αὐτῶν, δὰ οχίσυστα Β5808- 
πτα, αιιῦτα Ὀτείεσίσομι ἃ} 11118. 
ΜΙΚΡΟΎΕΡΟΣ, ΘΟΣΙΡΑΡ. τεϑου. 

Ὑνν βεᾳ Ὁ. ψυά. ΥἹ. 15. -- ΡΣ 

866. . 1 ὅπηι. ἴΧ. 91. ΧΥ͂]Ι]. 14. 
ΜΙΚΡΟΊΤΑΤΟΣ, δβυροΣίαῖ. τεῖπὲ- 

ημι8. ὙγΥο »ιεῖα, οἴ ποϊαθη 

» ῬαΜ- 

ο. ΧΙΝ. 

ἂ» 

ΡΓΌΡΓ. το πῦ 18. ὅγτατη. 8. ΧΙ. 8. 
»εειϊκα. ϑγτητα. Ῥβδίτω. 

ΧΙΘΊΙΙ. 98. --- ἜΝ 4 Ῥαι. ΧΧΙ͂. καὶ 

17. 
ΜΙΚΡΟΎΤΗΣ, ραγυΐαδ. ἡ} γεὶ 

Ροϊίιι8 "9, Ῥατυέίαα. 1 Ἀερ. ΧΙΙ. 

10. ἡ μικρότης (ν, ἢ, 6. ἀἰσώμς ραν- 
4 



Μιιρόψυχος. 
α ΝΣ ἬδεΝδ. ὃ ἀμιπρόνατον μέλος. 
. ΨΩ δὰ ἢ. 1. 1... Βοςε. ΠΞ 

ΝΙΚΡΟΨΥΧΌΣ, ριεὶπαηίρεὶε. 
ΓᾺΡ ἜΣ» ὀγευὶ; αρὶσίδι. ἴπο. Ῥσον. 

ΧΙΝ. 51. υϑὶ εϑὲ ἱ. 4: ὀλιγόψυχος 
δρυὰ ΤΧΧ. ψυΐϊρ. ἐπιραΐεν:. 
ΜΙΚΡΥΝΩ, ηηπμο. 2» Ῥαγυμς 

Φιρπ. Αι. Οεπεβ. ΧΧ ΧΤΙ. 10. ἐμω- 
χρύνϑην, ΠΟΥ δ. δὶς δηΐτα ὕσῸὸ 
ἐμακρίΑνην θεὴθ ἰοροηάυμλ σεπδβαὶ 

δ᾽ Ὁγχυκῖιβ πὰ Εγχαρτα. οί. [π. 66. 
Ραρ. 48. Ὑιάε αὐοᾳυς δᾶ ἃ. ]. 
Βοδβιαυέεηθοσσ. Ααἀάε ϑι:. ΧΧΧΥ. 
Ἵ. 
ΜΙΚΡΩΥΣ, ἐξίσεε, ἐεκιιέετ. ῷ Μδος. 

. ΧΙΝ. 8 
ΜΓ ΔΑΚ, αχες, ἀεάεγα δρεοῖεε. 

1ΧΧ δος. Οοά. ΑΪοχ. Ναῖ. 1. 10. 
ὡς ,ὠλαξ, ὉΒὶ 4}1} σμώλαξ Βαροαηΐ, 
φυοὰ νἱάε δῇο ἰοοο. ϑυ 148: ωὐλαξ, 

ἃ εἶδος βυτάφτης, καὶ κλίετα! μίλαχος κ. 
φ᾿ λ. 

ΜΓΛΗΤΟΣ, ΔΜ σίπα, αὐ οχ 
δπεϊαυϊδεϊτοῖα ᾿οηϊσασυσα, Ἵν» "ἐ- 

ἐξώμε. Ἐσεοῦ, ΧΧΥΤΙ. 18. ἔρια ἐχ 
Ἀδλήτου, ἰαπιο εχ Μιϊεῖο. Νεοιὰρε 
ἡπιθὶο οταΐῖ ἰαπα, ὑπ Μ,- 
εεῖα οεοἰζοτα ἀἰοῖα. ΟἿ ῬΊη. Η. Ν. 
ΨΠΙ. 48. Νά αυοαυο Βοοβδαγ 
Ηἰ!Ἰετος. Τ. 1. νδρ. 5629. εα. Ἐοβεῦ- 

ἐ ταῦ Ποσὶ. 
ΜΙΔΤΟΣ, γεδγίοα, πιπεμλ. Ὑὐφ. 

“ἤεγοι. ΧΧΙ]. 14. γιά εἰ δ. 
ΧΙΠ). 14. Ηδρόγοῖ. μόλτος, εἶδος ἐ ἐρν- 
ϑρὸν συνόφιδος. ϑιυϊάα: μίλφος, χρώ- 
μαφος εἶδος ἐρυδροῦ. Μ᾽αἀ6 εἰ 4πδ 10] 
εσ Ἠουιεζο, ΤΡ ΚοΟ ᾿αποάδπι 
οἴ Ατἱδίορηδῃς οβεσί. 

ΜΙΜΕΌΜΑΙ, ἐμεέογ. ὅδΡ. ΚΝ. 9. 
ΧΥ. 9. 

ες« ἈΜΙΜΗΜΑ, ὑπεαΐίο, ἱπηἑαπιοη ιν, 
: ϑαρ. ΓΧ. 8. ϑῖγασ. ΧΙ, δ. 860. 
οα. Οομρὶ. (αν ἰδγθη ἔοσίδβϑο 16- 
Εεοπάπτα μήνιμα ναὶ μηνίαμα.) Ἐϑί 
επῖπι ρχοίεοϊο νἱζα ἰοΐβ αὐιϑαὶ τηδρ- 
Ὡυση {ἰποδίσιτα τυπδϊ. Μιμνήσκομαι. 
Ψ α6 ἱπα 58. μνήσχομαι. 

ΦΜΙΝΑΙΟΙ, Αταδῖθ 
ΣΩΆΤΟ ΤΌΡτηι. ὈνὉ᾽ 1 

05 δα 
δ. ΤΡ. 
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41. - ον. 4 Ῥα;. ΧΧ. 1. υδὶ 

αἷπθ ἀυῖο ᾿σπθ}}}}}}. Ἰεχογυηῖ. --- 

ΔΌΣ Νιαλαπιαιλίοε. 700. 11. 11...) 

ΧΙ]. 1. ΧΧ. 1. ΟομέδΣ Μ|οδδδὶῖ8 
ΘΌΡΡΙ. Ῥ. 1588. θεὰ. 
ΜΙΝΥΡΙ ΖΩ, ἰεπὶ αο εμξηϊδεα υοοέ 

σαπίο, οαμέεϊίο, τιαυέπι υοσόηε φαο» 

ΤῚΣ» φιεαμαέίο. πιο. Ῥβ. ΓΕ 

ὅ. μινυρίσει, ιδιηιμγηεμναδι, 
τοοὲ οαπεί. ἩΘΕΥΟᾺ. μνυρίζυ; ἐδητη ὀλήγῃ 
φωνὴ καὶ οἰχκτρᾷ ψεῆται (ϑἷς δῃπΩ 
Βαυά ἀυδὲα Ἰεφοπάυτα εδὲ ῥσο ὀλέγη 
φωνὴ, καὶ οἱ οί ας τμ Οοπῆ, δυὶ- 
ἄλτα ἴῃ ν. μιυρίζω.), ἣ υὐόν φἰλέχίόα ἐαζάπε ε 

ὙΜΙΣΑΙΝΘΡΩΠΟΣ, οδοὸν 
ἐπλιπαπ. 4 Μδος. ΧΙ. ῥϑοος 

ΒΜΊΣΑ'ΡΕΤΟΣ, υἱγίωξες λοείι. ἃ 
Μδοο. ΧΙ. 4. Αἀάδεηάκ δβὶ δος νὸχΣ ἹΦχίει 

ΜΙΣΓΩ, "πἴβοϑο. "» ἰάδιι. 196. 

Ἰ. 44. μέσγουσι. ϑυλᾶδα 9. ν. χαπηλ»- 
κῶς Ἀ. "Ἄραρ Ῥαϑρί οἴθηβ Βαροὲ ϑολοῦσι, 
Ὠϊδὶ δολοῦσι Ἰερεπάτα. --οὺν )ν ἔσπρο. 

Ηοε. ΙΝ. 2. αἵματα ἐφ᾽ αἵμχαιν γᾷ 
γουσιν, οεεδϊατα πυϊυτλ ἤπετα (μ» 2 
αἷππϊ. 

᾿᾽ΜΙΣΕΏ, οὐὲ, οὐἷο λαδεο, νεΐπιωξ 
ἀπο. ὮΝ» ἀεϊεείον. Ῥτον. ΧΧΤ]. 14. 

- ὈΝὉ» ΦΡέγπο. Ῥτοόνεῖρ. ΧΥ͂Ὶ. 8. 

1.856. ΧΧΧΙ͂ΠΙ. 15. ΕΝ. 6. .-.- ὙΦ 

αγοίο. Ῥε, 1, ΧΧΊΤΠ. δ. «Αροίαπέεε 
δυης ἢ, 1. σὐνεγϑαγιξ, Ἀοδέεδ. ---- Ὦ 0». 

δεγρο, οἴδτα ἐπμδωγρο. Ῥβ. 1,ΧΧΤΠ. 
44. .- πὸ,» σπλεῖο, ἐπλὶο. ἘΣεςδ. 

ΧΧΧΥ,. ϑ. Ν. Ι. - ὈΌν' δ'ε- 

πιρτῖς. σε. ΧΤΙΧ, 23. .-α Μὴ. 

στη. ΧΧΙΧ, 80. ἔτι ἐμωσεῖτο Λεία, 
αυοά »ὶμμξ ἀπιαγείκν 1... Ὑἱὰα 
εἴν. 82. εἰ οοπῆ, ν. 80. εἰ ΟΣ 
ῬΆΏ110]. 8. ο. ὅ. αἰίοδαιο, αυο ἰδυάες 
γοϊθυβ δα Αςῖ, ΧΙΨ. 26. Ρ. 682. 
4 ϑατα. ΧΙ, 1δ. μέγα τὸ πος ὃ 
ἐμίσησεν αὐτὴν, τλασυιυπί οὐϊατι, αυο 
Ῥτγοβθουζαδβ οδὲ 1Πυ. 5οΡ. ΧΧΧΙ͂Ρ. 
16. δὲ σὺ τὸν μισοῦνεα. πᾶς γεῃθ- 
τη μας γοσρα, ἀϊορυίϊδίυτ. ΤΒῸ: 

ος8 



Μισητὸς. , ἰ 

« οὕτα οθηοοίιγασο, τα ηΐ ̓ς Ῥεοῆειτε 
Πδοαῖ. ἃ Αὐἱξ Ὀἷ8 ἱερεγυπὶ "μὰ δ) Ὁ. 

ἱϊα υὧἱ αἰίοσυτι δα ρθατι, δἰζεγιιτα 
δὰ Βομπιΐπεβ σεξεστεῖιν, δαὶ τῷ 

ΠΟΒΟΠειΩ ἔγώ, ἑπάϊσπαϊοπὶς ὐἴθιι6- 
γυηῖ; “Ἵ δυΐδι ΡΓῸ ΜΠ δ Ἰ Ρο- 

βέτιιμ 6896 Ὁχ δ σηδσιηζ, ΓῚ δἐταρ]}- 
"οἷζοῦ μοϑίαια αὐδηάσηυσο ἐσοέ πο- 
ἴδυθ, ΘΧΘΠ}18 ἀοουϊ Θ᾽ πηοπ 8 ΤῈ Χ. 
Ηξερν. Ρ. 412. Ῥε. ΧΧΧΥ. 4. τοῦ 

; ωὠσῆσα.. Μεϊῖα οὐτὰ Ὑυϊραίο: αὐ 
οὐΐμν, ἱ. 6. οὐδο ἀἰρπαπι. ---- χ Ὁ) 

Ομια)]ά. ραγί. ἤδη. ΙΝ. 17. -- Νέα 

ἀωρίδοο, ὥεγο. Ῥτον. ΧΥΤΙ. 9. 12- 
᾿βετυηξ ἐν. Οσδεὶ. ΊΙΙ. 1. Ιερε- 

Ταμὶ Ὦϊς χυοααὰο ΝΣ -- τιν» 

οὐΐμπι. Ἐξ. ΧΧΧΝ. 11. ..- ΠΡΟ, 

ἔστω. ἐζοβα. ἤεαϊ. ΧΧΙ, 15, --ἶἰνῷ 

᾿δρϑο. ΑἹ). 700. ΧΧΧΙΨ. 17. εὡσοῦν. 

φα. -- αν Σ δέον) ο. Μεὶϊ. Π. 18. 

«ἃ ἐμίσουν. Ἵμρέτυπι γεὶ ἜΣΗΣ ἐχο- 

δπι, νο] οοσίβ ἀδάυχογιης ἤδης νοὸ- 
Οθ ἃ δε» οαΐο λαδογο, ἴοτίο 

ὮΝ): Τοῦ. ΙΓ. 156. υδὲ μοοϑίὶ ὃ 

μισεῖς οὐδδα 6086 Ρθζὸ ψεσρα ὑφ᾽ 
ἡτίρου σὰ γινέσϑα;, 4.86 ἐδετία δὰ- 
᾿ἀιυνον ἴῃ Οοπείςαϊί. ΑΡροβίοϊ. 1. ς. 
1. ἴῃ Εά. Ῥαῖσ. Αροβίοὶ. Οοίεϊαν. Ἴ. 
Ι. ν». 108. ΗΙογοηγτηιϑ: ἡ αὖ 
αἶο οὐετὶΣ ,εὐὲ ἐδ. ϑίτας. Ι, 27. 

ὁ ἱμιδυυμάνη. νυϊχαῖθθ Ὀδπε : οὐὐῥέξι, 
ΠΟΙΏΡΟ Οὗ τηοσιτι. Ἱπυρσοθίταζοτω, 
Ορροπίζυν [Ὁ] υχοτῖ χατὰ ψυχὴν, ... 
4088 γοΐίβ σηδυῖὶ οοηρτιδῖ. ΘΙΣδΟ. 
'ΧΙΧ, 8. ἐν καηφῷ μισεῖ σε, ἀδῖλ ορ- 
Ῥουϊυμίτεῖο ποοέδὲξ Ε{0], εἰ δρυΐξθίυΣ 
ἴυδ ἴῃ ἸοαυδΠ6ο τευλουιδζα. 

ΜΙΣΗΤΟῚΣ, οἀΐοεια, ἱπυΐδιια. Ὠ 0}, . 

ἀεἰεδίογ. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ρ. 94. --ἰρὴῦ 

Ῥατί. Ῥδβ, σου. ΧΧΧ΄ 28. μισητὴ 
υνὴ, ΤᾺ] οὐ οὐΐοδα. Ἰ,οχὶο. ΟὙΤΊ]Π]Ι 

ἘΠῚ Βγοαι, μισητὴ, σευγηρὰ ἢ ἣ ἀνθ 
φος. Ἠδεγοῖι. μισητὸς, μίσους ἄξως, ἃ. 
α΄ληστος. ΑΪ148 Οὐδγηπηδί! οἱ ἱπίεσ μση- 
τὴν οἱ μισήτην ἢ ΠῚ ἐν 

Μ,. μισητὴ, ἡ μίσους ἘΞ γυνὴ, μισήτη 
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᾿παναφιρῇ μινήτῳ 

βἰπραυηί. ΤὨοΙΩΔ8. 

Μ,σϑὸὺς. 

δὲ βαρυτόνως, ἢ καταφερής. ΝΘ εἰ 
Ατασχηοπίμ πὶ ὧς ισάϊ}: ες ΟΣ. ἴὸο- 

Δ. ν᾿. μισητή. δυϊάλε: μωσήτην, τὴν 
οὗ «αρὰ τὸ 

μῆδος, ἀλλὰ «αεξὰ τὸ μέσγεσλδα.. ἔσται 
ἴοολ νεΐδσυτα, συΐϊραβ ΥῸΣ 6Ὸ βεῃβα ἢ 
ἰερίξας, δυδ᾽)υησις. Οομέες ὅ μοὶ. 
Αὐϊβίορῃ. Αν. ν. 1619. ὕπάε ἀϊϑεῖ- 
Τὴ}Β οὔδηι, αυοά ᾿ΑὐἹϑίορβει 'π 
ῬΊαῖο. ν. 990. μισησία εἴξ πορνεία. -.-- 
Ψιάδ ἐξ βαρ. ΧΙ͂Ρ. 9. διν. Χ. 7. 

ΜΙΣΗΤΟΝΝ ΠΟΙΕΊΏ, οὐΐοεεπε 7α- 
οἱό. Ἵν» Ῥεγίμγδο. Οεῃ. ΣΧΧΙΨ. 

39. ΛΠ Κι, ἐυτδιίεπίω:, ἤξοι- 

ἔεπέμε δι, αυοὰ ἀδ οὐΐοεο ἃς ἐπυῖ- 
40 αἰδὲς ῬδΏς αἰςὶ ροϊεεί. 

. ΜΙΣΘΑΡΝΈΏ, »ιεγοεάδης οαρίο, 
νιεγοδάς ὁρέγανε πεδαπὶ ἔδόῦ. Ὁ. 

πιεγοες οοπάμοο. ΑἹ. 1 τα. 11. 5 
ἐμισϑάρνησαν. ---- ΓΠΙΓΙΌΣ ΗΙδνρ. ἃ 8 
ππῦ’ ἑμομυο 16. ϑγίαπι. 1 ὅδηι. 

ΠῚ 86. κα μισιγαρνήσῃ. ΗἸς ἀπποϊβηΐε 
ῬΜοπεβαυοομϊο ΠῸΠ ναγῦδ, βορὰ βεῃ- 
δύγα, Ῥχοῦξ 1086 οδρίθμδί, εοπιβθοία- 
ἐὰ8 εδὲ. ϑεὰ γέσρα μεσ ροιπὰ γεῖ- 
ἀηεηί. μὰ δὶ »δ» ᾳυοά :πογοεά!: 

᾿ποξοπόπι Βαραξ, ἀξ 6 σε! σαία ΠἸηρτια 
Ονΐθης. ἀσσυΐξ ΘΙσ ΟΠ ἵνα Ηροῦτ. κα 
8. ἢ. ν.  υἱκ. μὲ οἤετγαί. Τ,εχ. Ογτυ}ᾶ 
ΜΚ. Βγεση. μισϑαρνεῖ, μιν λαμβά- 
γεν. ἨδογΟΒ. μϑεϑαρνὴς,, ὁ λαιτροῦων 
“ωσϑοῦ, ἢ ὁ μωσϑὸν ἀφαιρῶν καὶ ἂντικα- 
ταλλάττων. Ἰάσπι: μωσϑαρία; ἡ ἐαὶ 
σῷ γπαομόνη ἐργασία. ᾿ 

ΣΘΙΘΣ, πεγοεπνωσίμ. Ὑϑι 

1άετ, Ψ0Ὁ. ΥΙ1. 1. ἴπο. κεν. χὶῦ. : 
δ. ιάα χυοαὰθ ὰν. 1,κοῖ. 1κεν.ἥ 
ΧΙΧ. 18. Τορ. . 10. ϑῖγας. ΥἹΙ]. 
91. 

ΜΙΣΘΟῚΣ, τιξγοῦε, ὈγΦΉ ΜΙΝ. Ἰν 

ἰαρίδ. Ῥτονεῖρ. ΧΥ]Ὶ. 8. 56]. νῸχ 
Ἡεῦν. ποίαϊ ᾳυοαι ὁ Ῥυπένι; εἴ "πο- 
πισπέμπι ἐπ ἰαποσ, ἀπὰς ϑγτήτη. στάϑ- 
μιον. ἘᾺ Ῥο(εβίδίβ νοχ ἱπίε]εχῖ ρο- 
(εγαῖ ἀ6 εῦ, φιοά αἰδομὲ α 
εἰ ἴαγρα πιεησεγα αἰγέδμίων, Ὦ. 6. 
ρβισϑῷ. 518 ᾿δοβετυδ δὰ ἢ. 1. ουἱ 
χυοαθς ἴῃ τηθπΐοπὶ γεποσαί ἤόϑμμον 



Μι«δὸν συνάγω. 

« (οι. Ηστα. ΟάγεΒ. ΧΨΠΠ. 206. 
τας φ. δ οὶ.), δὲ Ἰ3}Ν ἰμῦενργαα 

ἔοτιε ἱπιθ ]οχίθθοὶ ἀθ σεπερια ἐπ τπ0- 
ἘΣ, εἰυβαυδ ἰοοο ροδιιΐβθοῖ ἔρδιρπ 
"ποκῖϊε. Ἐχ Ηδηβ]εσὶ βοηϊεπία λίϑος 
χϑροπομάυτα ἐδ, αυοα ᾿ΙΡταγῖι8 86}- 
δύση 1061 πο ΡΥ ρΙΘηϑ ἴῃ μσϑὸς 
ἘΩΌΓΑΨΕΤΊ,. ---- Σ» οπεηι. Ἐπ. 

ΧΧΥ͂ΙΠΙ 15. ...- ΙΣ ΤΙΝ» ἨΙΕΤΟΟΣς πιεγε- 

δ ἐτίεῖα. 1οα. ΧΧΙΠ]. 18. δορά μεσϑὸς 
10] ρμοϊίιθ ποίῖαϊ φισεέμπε εἰ ἱμογαπε ς 
ῖπξγοαίωγα, (οὐδ. ἱπίσα 6. ὠσϑωμα.--- 
βου ἀἴες. ἴπο. [ν. ΧΧΥ͂. 50. 564 
Ἰαοο μσϑὸς ἰοσεπάμει ἐδ ἡμέρα. Ὑ᾽ὰφ 
δὴ ἢ... Μοπίΐαυο. --- ΠΏ» Ῥ’οἰδμτῃ, 

Μίον. ΠΙ. 11. --α ΓΦ Ώ, πιεγοῦε. 
Οεπεβ. ΧΧΙΧ. 15. ΧΧΧΙ. 7. 41. 
Βυΐ, 11. 12. --α ΝΣ ΣΙΝ Ρίαν. 

πυωπάϊπα. ἘΖεοῖ. ΧΧΥΤΙ. 27. 33.-- 
«Ὁ» ορεγὶς πιεῆοθβ. ΖοὉ. 11. 2. 

2ες ΧΧΙΙ!. 18. --; οριδ. Τ,ὅν. 
ΧΙΧΣ. 13. ΒδηΘ: πδῖὰ ορμς ἢ. 1. 
τιαιοηγτηΐοα ποίδί πιογοεάεπι ἀεδίέαπι 
ῬτγΟΡίεγ οριώ. -- ὝϑὉ» πιοτοεμαγ. 

Ὁ ευι. ΧΧΙΝ. 14. --- Ψ. Οθῃοϑ. 

ΧΥ͂. 1. ΧΧΧ 18. ΧΧΧΙ. 8. οἔ «ἰδὲ 
Βεερίτ8. --- 2)» "πεμάσοϊηπ, Ῥχον. 

ΧΙ. 18. Ἰοροσυῦς ἔοχίδεβο ὌΨ': 

5Ξ1ν. ΧΙ. 17. χαὶ αὕτη ἡ μερὶς τοῦ μεσ 
ἐ ϑοῦ αὐτοῦ. Ῥτο μωσϑοῦ τ ΔΊ το ἸΟ ἜΤ 

μόχϑου. 9 Μδος. ΥἹΙΣ. 88. ἄξιον τῆς 

τὶ , . ὑπὸ εὐῤας Ῥζο ραπῶ οἵ 11 ΓΟΡΘ- 
εἰϊων ἀρυᾶ (ΑἸ τι. 1 ανδον. Ῥα]]. νυ. 
102. δς ργείδεπι ἀρυᾶ Τετοηῖ. Απάτ, 
ΠῚ. δ. 4. εἰ σταὶ. ΠΠ|. Οἀ. ΧΧΤΨ. 
νι 834. ἘΠ ον 
ΜΙΣΘΟΝ ΠΙΣΤΟΝ ΔΑΜΒΑΧΩ, 

" πογρεάσᾳ βαείφηι ᾿. 6. οογίαπι αὐοὶ» 
»Ῥίο. ΟΣ Νίρβ. εναάο. Ῥτον. ΧΙ. 

ε 21. Ψίἀομιῖαν δυῦθεα με γοσθδ ρο- 
εἶπϑ ρετίΐϊποτα δὰ ν. 18., ὕυὕἵἱ 78πὶ 
«ἤδοζεσιβ τηομοῖε.. 

ΜΙΣΘΟΝ ΣΥΝΑΤΩ, "πεγοδῖθις 
οοἴἶϊερο. Ὁ» [μη χα, ἩπΙρ. ἃ ἼΘ᾽: ἩΜΕ7- 

οεἴξης τερογίο. Ηρα. 1. 6. 

4609 

. τοῦ ἀοηίδ ογυπηξ: 

ΜΙΣΘΟΌΜΑΙ, τπεροδδ οοπάωοο. 
ΓῚ 3» δηο. ΗοϑἍ. 1Π1. 2. Νέδο βϑηβιδει 

Θχρυθββοσιηῖ, πος Ἰοβόσαηϊ ΤῸΝ 

8 Ἴ2 τΟγΟΟ8, 5εα 77» (5) « 

" δρυῦ Ατάροβ ποίδί πιεγοεάς ἢ 

οσπάμοενε. ἃ. Μιομδα 6 ΟΟ]]ορ. 
Ογξ, ρ. 380. 56. --- 3. Οἴθμθβ. 

ΧΧΧ. 16. εις. ΧΧΊΗ. 4. πῶ. 
ΙΧ. 4. οἵ ΓΠ Ἢ ππ πΡῚ τα ΦΤΟΘξ. 

Ζδοῖ. ΧΙ. 19. --- ὍΣ; γεδγοος 

οονἀμοίκα. ΑἸ, 166. ΤΙ. 40. μερωσ- 
ϑωμόνῳ. --- “2 Γν παμηςγα μιμίο. Εα. 

Ουπι:. Ηοε. ΥἾΙΠ1. 10. Βαμα χφαοκά 
ϑεπσαη. δαὶ, οἷρπ πιεγοξξ σ0η- 
ἀμπογίηξ παΐἥοπεδ.. Αἀἀε6 1 Μδρο. αὶ 
Ν. 80. : ; 

ΜΙΣΘΟΦΟΡΓΑ, πέγρέα. ΓΙ) 

μέρηιις. βγτοσα. 1 ϑδίὰ. ΧΥΠῚ, 18. 
φὴν μωσϑοφορίαν αὐτῶν λήψῃ. [ἴὰ ΒΙ6- 
1ϊα5. 81 Ἰεσῶο Βαβοο, ἀύδτη ἐχμῖρεὶ 
ϑοδο αϑία (οὐ, Οὐ18]1η. ϑδός,, βδὴξ 
εϑῖ, νεῦρα μεθ αυορα Ββεϑηκιπι ἰΐδ ΥΣ 

αο φιαῖίρε :ε ργιασίεμέ, υἱάοδὲ; εἰ (0. 
οὐρίες. ΝΝατα μιδϑοφορία εϑῖ. αοίίο 52. ἃ 
ρῬεπάϊα πεεγεπδ, απὸ νϑῦρο νιξδέα, 
πε 8}169 φέμόνη ΔΡΡροι)αΐυν. δοὰ 
4υΐα νοχ (ωσϑοφορία. Βος δοῖιδὰὰ ΟὐπᾺ 
νόοιο Η τ. σοποῖ ασὶ ποαυϊε, τοδὶ. 
Ἰοῃ γϑροῆοσα μισϑοφορὰν, Ἦ. 6. εἐξ- 

ἄμιπε, απὸ ΟΣ ἰορίταῦ δρυὰ 
υογά. ΙΝ, 44. ΠΙ. 45. 650. 

Ἀϊοά. 5:ς.. ΧΥῚ11. 62. ϑυϊάδβ εἰ εχ 
εο ῬΒδνοσίηιιβ : ἰδίως τὸν μισϑὸν τῶν 
στρατευομένων οἱ παλαιοὶ μωσϑοφορὰν ἐχά- 
λουγ. γί ιάε ΕἸβοβοσυσ ἀ6 ὝὙΈΓΒ8. 
σσ. ΥΓ. Τ' ν. 67. 864. 
ΜΕΣΘΩΜΑ, πιόγοῦς, ἀοπιθη. [2 ΓΝ» 

πιεγοῖδ πιετείτίοία. ΗΒ. 11. 12. --- 
Ἰχῦνν ἰάρῃι. Ὥεου!. ΧΧΙΠ). 10, 

Ἑκοιι. ΧΥῚ. 30. 88. 40. ΜίοΝ. 1.7. 
Αἀάθ Ααυ. ἴεν. ΧΧΗΣ. 18. υνὴὶ 
ὐάδωμα Ἰοῖαὶ φμαείμπ εἰ ἱκονεα 6 
πιεγοαίμγα. --α ἡ τ οοπέεπέο. Ῥχον. 

σε8 



ἹΜΜσϑωεὸὺς. 

α ΧΙΧ.18. ὕδοβεῖο ἰοΐμα Ηΐσ ἰοσῦ 
ἴῃ ἀεοροζδιία εδι. Εοτίο Ἰορογυηὶ 
ὉΠ ἃ ΠῚ, ἰαγρέίεν ἀοπαυΐ. --- 

ΠῚ): ἴῃο. εἰ ΧᾺ Ἐχσεοῖ. ΧΥ͂]. 

82. υδὶ αἀἰοϊξυν 46 ρεοεννία 8. νιέγοε- 
ἄε, φμαξ νιεγείγιοἰδιις ἀατὶ δοἷεί. ((Κ 
ΟαβϑδυΡ. δὰ ϑιιοίοῃ. (δ]ὲ. ς. 40. οἱ 
δὰ Αἰδεη. ΧΙΠ. 6. Ρ. 877.) ΓΤῚλ 

οοὲ ἀοηδιν, ἃ Ὧ» ἀεαϊι. ---- ἘΝ.) 

Ρίυγν. Ἐξ. ΧΥ͂Ι. 82.. Ἐοάτη βθηβιι 
ὃ γοχ οοσουζεὶς ἴπ ἔγταρστηθηΐο ΖΕ] δηὶ 
δααυοίο ἃ ϑυϊάα: Μέϑωμα, ὁ μισϑὸς 
ἁ ἑγαιρικός. Αἴλιανός" Ἢ δὲ οὗ «ροσεῖτο, 
φάσκουσα εἶναι μίδϑϑωμα, τὸ ἑαυτὴν σαὰ- 
Ὑβώα ἀνδρὶ ἀγνῶνι. Οοηΐδε ΤΟΙ. 

δ. ἢ. 617. 

ΜΙΣΘΩΤῸΣ, »ιεγοομαρίμδ, πργῸ δ. 
ὧδ οοπάποίμε. “Π) ΓΝ ῬΕΡΟΕΣ ἸΠΟΓΕ- 

ἐσϊοία. Ηοθβ. 11. 13. βεο. εἂ. Οοπιρὶ. 
“᾿Ξ, "πεγοεπατῆα. Ἐχοὰ, ΧΙ]. 

ς 45. ΧΧΙΠ. 15. ΤΙρνῖς. ΧΙ͂Χ. 138. οἱ 
1101. Αᾳυ. ϑ'γειμμιδοῆ. ΤΠοοά. [66. 
ΧΥῚ. 14. .-α δε 2 2. εὀγέω, ἱποδτία-. 

ἔμ5. 1ε8. ΧΧΥΤΙ. 1. 8. Τιρετυπὲ 
ὙΠ ΣὉ. Γ ΣΦ πιογοεάδ οοπαμοίωϑ, 

᾿εεγοεπατία. ὕυαῖ. Ν]. δ. μισϑωτοὶ 
βυηΐ, φνὲ "πετοεάς οοπάμοίξ πιῤέέα. 
δαπέ. Αἀάθ 1 Μδος. Υ]. 99. 
ΜΙΣΟΖΈΝΙΑ, οὐὐωπε ρεγερτίμο- 

ἔπηι ΒΕ λορρέξεηε, ας ΠΥΡῚ ἑαίμας. ϑαΡ. 
ἀ ΧΙΧ. 18. 1 οχῖς. ὕγεῖ Μ8. Βτοῖα. 

μωσοξενίαν, ἀπανϑρωπίαν, φειδωλίαν. 
“ῬΜΙΣΟΠΟΙΕΊΏ, λοεέξία Γαοῖο. κχ Ὁ Ὁ 

Ῥασί. οδοῦ. Ααὰ. Ρ5. υΧΧΧ, 18. 
Ιάδϑια Ῥε. ΧΧΧ]Ὶἠ]. 8. 

ΜΙΣΟΠΟΙΟΙ͂Σ, λοσέδα ὕαοῖεης, 
λορέϊδ. ΝΘ Ὁ Ῥατξ, ὁδοῦ. ϑγγητη. 

Ρῃ. ΕΧΧΧ. 16. 
ΒΗΥΓΣΟΠΟΝΗΡΕΤΥΏ, οὐδεπε ἐηια 

φτγοδέἑα(δ οεἰεηάο εἰ ἀφοίαγο. 2 Μδος. 
εἾΥ. 49. εεο. ΑἸεχ. 

ΜΙΣΟΠΟΝΉΡΕ Ὡ, ἰἄστι. Ἐδίδθον. 
ΨΙΙ. δ. ἴῃ οα. ἴὔββεσι: γεί. ΑἸς. Ρ. 
185. 2 Μαδοο [Υ. 40. Τύριοι μεσοσο- 
γνηρήσαννες, Ὑ γτῖϊ! ἐπιβγοδιῥαίἐδ οὐξκης 
λαδεπέες. Ἑμδχῖο. Ογυῖ!]ϊ ΜΆ. Βγϑι). 
μωσοπονηρήάααντες, (ωὠσήσαντες τὰ κακά. 
Υἱάς εἰ 4 Μεδος. {Π]1. 1. Εδιι. ΥἹ]. 
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1.32 Μδοο. Υ11]. 4. τοὶ ἴϑδο εἴνα!- 
ἕωξ, εἴ εχ δαἀϊυποῖο ρηηρμέγε πιοίδξ. 
γυΐρ. ἱμαϊρπανείμν. Φοβορδμις Α. 4. 7 
ΧΠΙ. 10. Ρ. 661. οἄ. Ημκνετσο. μισο- 
αονηρῶν τοῖς Σαμαρεῦσιν, ϑΘΒΙΩΑΥΊΚΑΙΙ 5 
σαἷάε ἐπήεηξι. 

ΜΙΣΟΠΟΝΗΡΓ,Α, οὐδεν ἐδερτοδί- 
ἐαέδε. 3. δος. 11]. 1. 
ΞΜΙΣΟΠΟΝΗΡΟΣ, συΐ ἐπργοῦο 

υεἱ ἱἐπεργοδίίαίεξης αὐεγδαία, υἱπάες 
ἐπιργοδογμηε εἰ ρεοσαίογα. Αἀάϊξ. 
Ἐπδίδον. ΧΨΙ. 8. ϑεοῦ τὴν μισοπόνηρον 
ὑσυλαμβάνουσιν ἐκφεύξεσγα: δίκην, 1)εὶ αὶ 
ἱτυ ργΟὈΟΥ ΤΩ ΥἹ Πα 6915 ΔΥΌ ΣΤ πίαΣ 56 
εἴδιιχοζα ροβδβα δεπίθητίδτη. Αάνενρ. 
μεσοπονήρως Ἰορῖταν ἀρυὰ ϑ6δοὶ. 2 )5- 
οὗν]. Βτυπιεῖα. ν. 931. υδὶ᾽ τῷ φ»- 
λανϑρώσως ορροπίίαν, δἀεοχας ἦοε- 
εἰ ασπέπιο ἐγρα αἶος Ἰοῦιῖ. 
ΜΤΣΟΣ, οὐἶμπι, δὲς Ὁ Ῥασί. οδογ. 

ϑγιῶτα. Ῥβ. 1ΓΥ͂. 18. διὰ μίσους μοι. 
-- ΠΝ Ὁ, οὐδεεπι. 3. ὅδχι. Χ]111. 15. 

Ῥραὶπι, ΧΧΙΝ. 90. ΟΥ̓ΤΙ]. 2. 4. εἴ ἃ 
ΑἸΪΡΙ. --α γ)}}}) αϊοίεγέμηε.  τατα. 

ΧΧΙ͂Λ. 9. Ἰερετυῃί ΩΣ 

ἘΜΥΓΣΥΒΡΙΣ, οἱον οοπνέιωπείις, εἰ 
εχ δα )υμοίο εἠΐον, υἱπάεις οοπέμπιείδα» 
εἰ ἑηγεγί ἐἰϊαία. δὶς Ῥδῦδ νοσδέιν 
9 ΜΆρο. ΥἹ. ἴ. 
ΜΤΎΡΑ, "εἶτα (ογπαιιεπέμι οαρὸ- 

ἐδ πιρρϊεῦγε, ἐς σμὸ ζαδοιοίς ἄερεη.- 
ἀοδαπῖ), [αδοὶα οαρέέιε, ἀϊαάεπια, οο- 
τοπᾶ, κομᾶ, οἰπρμίπεπι. 0}. ραϊδιιπι. 

Ἐσοοῦ. ΧΧΥῚ. 16.-- ΠΡ) ΤΏ οὖ- 

αν. Ἐχοὰ, ΧΧΥΤΙΙ. 35. Τανϊες 
ΨΙΠΠΙ. 9. - ἽΝ), ογηαπηιεπίμν. Ϊςβ. 

ΠΜΧΙ. 10. -- ΓΙ 35Ὸ ὍΝ. ὁγπα- 

“ποηΐα ἰαγαγπηι. Ἐχοά. ΧΧΧΙΧ. 27. 
γιά εὲ ΨΦυάπη. ΧΥῚ. 6. Βαγαςὶ. 
Ν. 9. δικά. ΙΧ. 3. ἔλυσαν μότραν 
(δὶς ομἱπὶ ατοια δα ἢ. ]. Εδβϑε το β 
Αἀάνογο. 55. 11}. 11. ο. 94. μ. 166. 
οἱ Ὠουρίεευϑ Απαϊεςί, ὅδοσ. Ρ. 1]. 
Ἐχ. 4. Ῥγύο μήτραν ἰεμοιάυσα οδα.- 
86) χορϑένου, νεῖ ΖΟΏΔΙ ΥἱΓ- 
αἰπῖδ. ἴα Μοβθοββ 1[ἀγ]]. 1]. εἴτοα 
ἔῃ. λῦσε δέ οἱ μίτρην. ὙΊΙάς εὐ Τῆθο- 
αἷς. Ι«γ]1. ΧΧΥ͂ΤΙ. ν. 54. εἴ οοπξ. 



ἹΜ»ὅ, 

α ϑδιραϊδοσοῖ ΟΒδϑ. ἐπ δ Πἐμιδοῖν, μαρ. 
11. 185. οἱ 140. εἰ Ὁ ἸΑδαΐ, ἧς 
Οσαιρυϊίο Ρ. 240. δεα. Ηδαγοῖι, μόσρα, 
χαλκῆ λεαὴς, διάδημα, ζώνη, ϑώραξ, 
ταωνία. Ο]οοα. Μ8. ἴῃ μώτρα, 
τὸ βαρβαρικὸν διάδημα τῆς κιφαλῆς. 
Ι,εχὶς. Οὐτῖῖι: ΜΆ. Βσγεηι.- 
ζώνη τκαρὰ τὸ μέτωπον. ΟἸοβϑ. ΜΕ. ἴῃ 
Οειαΐουοδ μώτρα, διάδημα, ἢ ζώγη. 

ΜΝΑΓ, ὉσηΐΓ. ΟΧ μία, ]Ἰοπὲοε, ηκ- 
ὃ πα, Εὗτα, νεὶ ΒΘ αμγὶ εἰ ἀγρεπίϊ. 
ΓΘ 1 Βερ Χ . 17. Ἐδάσ, 11. 69. 

ἙΣεοὶ. ΧΙ. 19. Οοπῆεν δὲ ποίαϊα 
ΒΌΡΓΑ ἴῃ νοῦς. ἀμνὰς εἴ ἀμνός. 8 Ἐϑάγ. 
ΨΥ. 48. τεθροπάες Ηδοργ. ἸΘΦΥ 

γανὸ "πὴ 69. ἀγαοΐῖπια. Ἠδεγ ΟΝ. μνᾶ, 
Ὁ δὲ ἃ “Ὃς ̓ Εαιφάνιος λι» 

τας ἀείραρίυδο δήμωρον. εχ Ερῖρὶιδ- 
πο ἀε Ῥομάοσγίθι8 εἰ Μεῃ. ᾿. 188. 
λίτρας μιᾶς χαὶ διμοίρου. (ΟΠΟΣ ᾿ηΐτα 

ς ἴῃ ν. , Βεχῃδγάυτι 46 Μρηβ. 
εἰ Ῥοῃί. νυ. 181. εἰ αἰΐοβ, 4808 οἰϊαὶ 
Ῥνοϊδυ» δὲ [,ς. ΧΙΧ, 18. Ρ. 737. 

ἜΝ ΟΜΑΙ νεὶ ΜΙΜΝΗ ΣΚΩ, 

» σεοογάογ. Δ] ΗΙΡΒ. ἃ 

ὑπαμις ραάγέγο 7 εῖο. 168. ΓΧΥῚ. 9. καὶ 

οὖχ ἐμνήσθης μευ 5881 Ἰοςο 5βα)δ θεῖ, 
γόσεῖα ΗΓ. βοηϑα πϑίδρμοσίοο δο- 
φοΡρεσιηῖ, βοὸς βεῆβιι: 7ὸβ ὩΟῚ ζ68- 
βἰδῖί5 γὙ08 Εὔβ8 χηθ, βίους Β] 108 ἀεςοῖ, 

ἐ βει: τπεὶ ἐπεπιέπιοτες με. ϑδεὰ 
ἡυδεπυ Μ. ἴῃ 9) 18]. ς. ΤΊγρῆ. Ψυά. 
Ῥ. 188. Ὠδρεῖ: οὗ γωνώσῃ. ---- ὙὙὔΥΡΣΓΥῚ 

Ἡπν. 8 Ἤ"» ἐχοίϊοιπε. ἴ685.1ΧΙΡ΄. 

7. τον 2}. Οεηθβ. ΠῚ]. 1. 1Χ. 1ὅ. 

16. [ε5. {Χ1Π1. 7. τὸν ἔλεον χυρίου 
ἐμοήσϑην, ταϊθοτίςοτάϊ οσαϊπὶ Ταὰ- 
οὐχ δίιι5. ΒΌχτη. --- ἐδ Ὁ "» το, ἴκοτὰ 

εἶενο. ει. ΧΙ,. 18. 20. Ῥβδίτη. ἴ. 
4. πὶ οτομῖθυδ ἢΐ8 ἰος!5 Προ γα γῸΣ- 

ε« Ἰοεοζ, 8651: ΥΟΙῸ ἰδσήθ ὯΟΠ ὯΘ- 

αἰδεῖο. --- ἫΨΦ᾽ ομδίοαϊο. πο. Ώθυϊ. 

Ψ. 12. μνήδϑητι. [Ιπιοτργείλο ᾿ς 
ϑοδδγἔεη ρον ρίο ἐσ ἰοοο Εχοά. ΧΧ, 
8. (ΟὉὲ ἱπ ἴοχίι Ἰερίταν 3» Βυΐς 

ποβῖσζο Ὀΐδηθ δἰμα}]}1}, ἰΔπαυδηλ 9]06- 
βεῖωδ ἰτδηδίδία εβ96 ΥἹἱάείαγ. --- 

41] . Μιῆμα. 

ὈΘΓ, Ῥνελονᾶο. Ἐποοῖ, ΧΧΊ. 48. 
γἱάοπίαν μνᾶσϑαι ἢ. 1. ρωπίεπαϊ Ὧο- 
ἴομβ ΔΟΟΘΡ 886, ἡνας αυοαμα νοοΐ 
Ἡερν. βυ᾽θοοσιμξ. (ΟἘΘΌΈΈΤΙΒ μνϑῖσ- γ 
ϑα; ἱπίοσ τι σσρεγε Ἰοίδῖ, ν. 6. δΡ. 
Ησεσ. 1]. ΧΧΙ͂Ν. 618. 8. Εδϑάτ. 
ΙΥ. 21. δίγλαο. ΧΡ. 8. υνὶ ποίδί ὃἐχ 
δα)υποῖο ομγαπι λαδετα. ὅδ᾽΄᾽ΆΣ:. ΧΥῚ. 
17. τίς μου μνησϑήσεται, 4118 ΤῺΘ6 οἵ - 
γαδὲ εἰ οὐξεγυαδί!. ϑδῖιν. ΧΧΤΙΠ. 18. 
μνήσϑητι «ατρὸς καὶ μητρὸς, σεγαπι ἣσ- 
δὲ ῬατθΏζυτ [ΠΟΣΌΙΩ, 605 λονογα εἰ 
οοἶε. ἴπ ποϊίαπα ομγακπαϊ εἰ ραγαν» 
ἀλ Ἰεσία αυοαὰα δρυὰ Ηοσιεσυμ κα 
Π,. Χ. δ09. εἰ Οάγεδ. ΥἹἼΙ. 192. 
Βίγδο. ἯὝΙ1. 18. μνήσθητι, ὅτι ὀργὴ οὗ 
χροναῖ, οορίία εἴ ρεγρεπᾶξ, Ῥοθθδτα 
ΠΟ Οαϑϑδίμγατη 6886. Βασγυοὶ. Ι΄. 
14. υδὶ μνήσθητε οὗ δπίεοδάθμϑ ἔλ- 
ϑϑέτωσαν ῬΘΡ ἀναχολουϑίαν Ῥοδιξιιη εα 
Ῥτο μθὲ. Ψιδυιοι 8 Ἐπάτ. 11. 20. οὗ 
μέμνηται, οδἰἑυϊδοὶ ζαοὶί, οὐὲἑυίονεπι 
ἐπάκμοϊξ, [ἰὰ οἱ ᾿ία. ν. 21. 

ΟΥ̓ ΜΗ ΜΝΑΌΜΑΙ, πο γϑοῦο αὶ 
ον. ἀν οομκίοπο. εν. ΧΧΧΙΠ], 

8. οὗ μὴ μνησϑήσομωω ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 
Τὰ Ὀδηδ οχ 4115 5.5. Ἰοσιβ, υδὲ Βεαα 
ξοττηυἶα οσουγτῖς, τ ἀηϑιυ]οσυμί. 

ΜΝΕΓΑ, πιεπιοτία, γεοογαίῖο. "γ}}. 

Ῥραϊγα. ΟΧ. 4. [ε6. ΧΧΥ͂Ι. 8. -- 
“1521 ἰπηδη. Ὠδυΐ, ΥΙ1. 18. “6τοπι. 

ΧΧΧΙ. 90. ΤΆτοη. ΠΙ. 90. --- 
ΠΟ» οὐΐμηι. Ηϊδ. ΙΧ, 7. υδὶ 

[ΑΠΙΘΏ ῬΤῸ μνεία, αιοᾶ βαρεῖ οοἀ, 
ΑἸδχ., τεροποηάθπμι οδῇ μανία εχ 
Μαῦς. οἔ νϑσβ. ΑΥδΌ. 

ΜΝΕΓΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ, τεοογάαξιο Μὲ. 
2) ΝΙΡΗ. 166. ΧΧΊΠ,. 16. Εξοοδ. 

ΧΧΙ. 832. ΧΧΥ͂. 10. 
ΜΝΕΙΆ ἜΣΤΙ, τεοοτάαίϊο ὁεί. 

21) ΝίρἈ. Ζαοῆ. ΧΙ. 2. 

ΜΝΕΙ͂ΑΝ ΠΟΙΕΊΏ, γεοογάαέίοπεηι 
ἥ,ποῖο, τεοογάοτ. Ἵ» γοοογάοτ. Φοῦ. 

ΧΙΝ. 13. .-- 146 Δ}10ὲ ᾿Οδύνη. 
Βελα ΜΑ, τιοπιπιέπέμπηι, ἴ- 
οτμηι. Ὕ), δορείογμπι. Ἐχοα. ΧΊΥ. 

11. Νυα. ΧΙ. 84. 86. ΧΙΧ. 16. εἰ 
ΑἸΣΡὶ, -τ 73» φερκίίωτα. ἘΖΕΟΒ. 

σςᾳ 4 



Μνηρεϊδν. 

« ΧΧΧΙΙ. 98, 56, 1«χίο. Ογνῖ!! ΜΒ. 
Βγϑ. μιήματα, οἱ τάφοι. 
. ΜΝΗΜΕΓΌΝ, ἰάδτῃ. δ.) ρμζυῖε. 

Αι. ὅγαιπι. Τηβοά. 166. ΧΧΥΙ. 
19. - Ἴ2Ρ.- ὅοποβ. ΧΧΠΙ. 6. 9. 

ΧΕΙΧ. 80.1,. 5. εἴ δἰ Π. ---- [7 3: 
Οεη. ΧΧΧΥ͂. 90. 840. Χ. 7. 

ΜΝΗΜΗ, πιεπιοσία, τεοογαξϊο, 
βἴδτα ἑά, φκο πιεπιογία αἰϊοιρες οοπ- 
δεγυαίμτ, 5} ὝΣ2- Ῥβαὶτα. ΧΧΙΧ. 

δ 4. Ῥτιον. Χ. 8. Θοἰιεϊ. ΙΧ. ὅ. Αχαι. 
Ῥᾳαὶπι. ΥἹ. 6. ὅγταμι. ἰοβ. ΧΧΥῚ. 
14. Ὁδὲ 5] συπί ροδέετὶ, δἀδοαυθ 

μνήμη 681 ἷ, ἡ. μνημόσυνον ρυά Αααὰ. 
εἱ ΤὨδοά. δάδοαιιο ἑά, φμὸ ηιεπιογία 
αἰδοι)ω8 οομδεγυαίετ, ποῖαξ.-- ΤἼ Ἴ3 

ΟΟΒεὶ. [. 11]. “1 ΟΟ}6]. 1. 11. 

εἰ 1. 16. --- 5]Ὁ Ρατί. ΗΒ. ἃ 

91» οοπεπβσποτο. ϑγτγαμα. 3. βδτω. 

ΨΙΠΙ.. 16. υδὶ ἐπὶ τῆς μνήμης Ῥοβίθλκα 
6 εὐξΐ ῥγο ὁ ἐπὶ τῆς μνήμης ὧε, δα μιήμη 
ἐδ ἱ. 4. ὑπόμνημα, χὰ νοῦθ ἢ. 1. 
ΤΧΧ υδὶ ϑυηῖ. υϊ,. ἃ οοηιπιθηΐα- 
για, ἢ. 6. οοιπιοπέαγίογπι ρμδί!οῦ- 
γαπὶ δογρίοῃ, αὐἱ 81148 ὑπομνηματο- 
γράφος ἀϊοίξις, αυοά νἱάἀ6 ἱπέγα. --- 
ΓΤ» ἐποαπαοεοοπίδα. ΘΘγΥΑΤΑἈ ἢ, 

Ατἴωοβ ἷ. 11. υδὲ ἰΔπηθα ῬὉΓζὸ μνήμην 
Ι,.. Βοβ. Ῥχοϊεζ. ἰἢ ΤΧΧ [πτ| ς. 8. 
Ἰερῖς μῆνιν, ου͵α8 βαπίοηείδυῃ χαοαια 

ἃ βυιάτὴ ἔξοϊξ ϑϑιλίογυβ: αὑδ (ΔΊ 6 
σοπἠδοΐυσα ΠΟῚ Οριι8 6Θε[. Νβϑιῃ μνή- 
μὴ ἦι, 1. εϑὲ "πεηπιογία ἑηγωγία εἰϊαίω, 
ἐγα πιοηῖοῦ. Ὑ1Δ6 αυραθδ ΒΌρΓᾺ 8. ν. 
μηνιάω. ϑαΡ. 11]. 14. ΧΙ. 18. μνη- 
μῶν τῶν παρελϑουσῶν, ὩΌΪ μνῆμαι 6886 
νἰἀοηίαν ἡπαΐα, φμ ἀπέδρα ρεγρέδεὲ 
ιεταπὶ, Ῥὲν ταεϊοηγτηΐδπι : Πἰδὶ ουτα 
ΙΔΏβοηἶο ἰαρογθ τη δἶϊα : μνήμων τῶν 
φαρελϑόντων. 4 Μδοο. 11. 96. 

ΑΙΓΡΩ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ, ἐοϊ- 

ἷο πιεπιογίαπι. ὈΣΛΌΩΓῚ ΡὶαΣ. εχ 

ΣΌΣ. ἱπέερτί. Ῥτονετῦ. 1. 12. 

ἀρῶμεν αὑτοῦ τὴν μνήμην ἐκ τῆς γῆς, 
408 οχρ]ϊοδίίο ὕδερετο δὰ ἢ. 1. 
εχ πᾶς ἢυχαθα υἱάθίησ, αυοά. οἱ 
ὌΣΌΣ (οὐ εχ σερεμθοερα 
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δεδι! ὐππῖυ5) ἀπθοϊοροτοιξ ἐασέοο, υξ 
ῬΤοῖθυθ δῷ ρἷδῃβ βυρὶϑ αἰπί, οἱ 
ᾳιοὰ χρογίῃ βεριϊύψας ραυϊδίπι 
ΔΌΘδηςξ ἴῃ. ΟὈ]Ἰ ν]οιλοσα, 

ι. ΜΝΗΜΟΝΕΥΏ, »ποηεηδ, γεοονάον. Γ᾿ 
ὋΝ Ἐχοά. ΧΙΠ]. 8.1 Ῥαν. ΧΥῚ]. 

12. 15. Ῥβαϊῃ. {(Χ1]. 7. οἱ δἱϊθὶ.--ὄ- 
Ἣ2)» Τερογάαίίο. Ῥεαῖτα. ΡΊ. ὅ. 12- 

βεγαπὶ τί συγ Ἄς. εἰ Αταρο. 

Τοῦ. ΙΝ΄- δ. τοῦ ϑεοῦ μνημόνευε, γαΐξίο- 
πόῆε δαῦο [)εϊ, ἢ. 6. γεοίο υἷνε; 5886- 
αυϊυν δηΐπι χαὶ μὴ ϑελήσῃς ἁμαρτά- 
νειν. ἴ. ν, 10. μνημόνευε τῶν ἐντολῶν, 
ἀμ σεπέεν οὔξογυα ργεοορῖα. 1 Μδος. 
ΧΙ]. 11. μνημόνευειν ἀδελφῶν, σεγατε κα 
ἔγδίσοαβ. 3 Μδος, [Χ, 21. ἂν ἐμνημῴευ- 
ο. 1 ροπάυχ ἀνεμνηριόνευον. 

ΜΝΗΜΟΊΣΥΝΟΝ, "περιογίαΐρ, πιο. 
πιηιεπέιῃ. ΓΊΣΙΝ: 1,εν. 1]. 2. 9. 

16. Ψ.. 12. Ι. 15. εἴ δἰϊθὶ. .-- 
δ) 9 Βα, Ῥ]υτ. πιεπιογαδέδα. 

Ἐάν. ΤΥ. 15. τ 2} : Ἴ2),: Ἐχοά. 

Π]. 15. ΧΥΤ]. 14. ὕγδαι. ΧΧΧΙΙ!. 
46. οἱ δἰ. Αἀάᾶδ Αι, Ῥεδὶῃ.- 
ΧΧΙΧ. δ. Αᾳα. Τμεοά. 1.8. ΧΧΥ͂Ὶ. 
14. Οἱ λωποὶ 00. Χ]Π]. 19. Ψαϊν. 
“ποηιογία, τὐὶ τιοηιογία οϑῖ 1. 4. "πο- 
περπεμέμην. ---- γ) 5. Ἐχοί. ΧΙ]. 14. 

ΧΙ]. 9. ΧΥ͂ΙΠΙ]. 14. εἰ δἱἱδὶ βεορίαε. 
-- “ΣΙ: 1εν. ΧΧΙ]. 44. ἔπι. 

ΥἹ. 1. [68.1.01]. 8..-τ- ὝΠΟ Ῥατέ. 
ΗἴρΆ. 168. ΧΨῚ. 8. δὶ μνημόσυνον 
τῆς ϑυσίας 6Θ8ῖ, αυοὰ Ηεῦτ. ΓΤ 

ἀϊείξαν, οἰ οιϑέεένηι ἐς ἰλπτγε υεἰ οαὲὲ 
βίρτυβολί. Υἱάδθ δὰ ἢ. 1. σδρρεὶὶὶ 
Νοῖξ. πες, Ρ. ὅ18. ---- 21) Ρατῖ. 

Νίρῃ, Ἐδϑθι. ΓΧ. 96. --- 0, ἄδεν. 
δι. 11. 22. ὉΔῚ μνημόσυνον εἰστυδοαὶ 
αἀπηαΐες, ἐπ γμίδωες τὸς πιοηιογωδέϊεε 
οοπδίρπαπέμγ, αἰ δᾶθο ποῦ Ορδ κέ 
σύχῃ Τχοζηχηὶο βδίδξιοσο, 608 ὭΣ ͵6- 

ἴδβθθ. Οουξ. Αἀάϊε. Ἐδίδαν. ΧΙ]. 5. 
ποΡν, ἀμγαδὶϊο. ἴε8. ΧΧΤΠ]. 18. 

ὈὈΡῚ βαηδαμι Ἔχ γοϑβοσυηΐί. ϑίσγας, 
ΧΧΙΡ, 22. τὸ γὰρ μνημόδυνόν μου ὑπὲρ 
μέλ γλυχὺ, ἢ. 6. ργαοδρία πεεα (8γ.- 

ὃ» 
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4 1ΤΌ5: ἀρείγίνα ᾿πεα. ἘΕἶοα ἀυοῦι8 
νοϊαϊς Νναὶχ. αυΐ Βαρεῖ δρεγέξμδ.) 
βυταπιβηι γοϊρίδίσια δεσιιπέ,. ΟἿ, 
ϑρίο]ερ. 1. Ρ. 81. [πίογάυχῃ μνη- 
εόσυνον πιοῖδὲ «αογβοίμπι 1)εὸ εο οδῖα.- 
ἐμπι, 4δ81 δῇ ταρϑυηοσίδτη 881 οοτ- 
ταεπἀαπάδτα, δαϊ ρταίλτα Ῥαμοβοῖο- 
τυ οἱ τεοοϊδηάδση ΤΩΘΙΠΟΣΊΔΤΗ. 
δίς Ἰερίταν ϑῖγας. ΧΧΧΙ͂Ι. 7. (υδὶ 
εϑὲ ἴ. ᾳ. ϑυσία ἰπ ῥεῖστε τρσταῦρτο.) 

ὁ ΧΧΧΥ͂ΠΙ. 11. εἰ ΧΙ,Υ͂. 41. ΨΙάΘ 
δρίεἶ!. 11. Ρ. 128. Βασυοὶ. Ι΄. 4. 
μνημόσυνον βιιης Ῥακμοῖ, ῬΕΙ͂ φμοὸβ πιέ- 
“ογία πονεῖπὲς 1 εγα δἰ οὶ ΟΕ θα ΗΥ͂, 
ο0]], ἴ68. 1. 9.. 
ΜΝΗΣΙΚΑΚΕΙ Ὡ, ὙΠΕΜΊΟΥ δε Ὲ πια- 

ἰογιι υεἱ ἐηγετία, ἐπ ίεδίης διμη. 
Ὀῶνν» γεμε σώπα. Ἑδοοῦ. ΧΧΥ. 12. 

Νά Ὶ οὖν εἰ ον ἢ. 1. ἱμνίοθια 

Ρεπταυΐϊατυηῖ ἢ.--- 75» τερεπάο. ΟΕ. 
ς ΠῚ. 4. υνὶ μνησικαχεῖν ποῖδϊ ἐπ)μγιὰδ 
Σροπίε ἰασέέξετο. --- Πα οορτο. 

Ζαοδ. ΥἹΙ. 10. “πο ΠἼ2}3 τίρν»ϑὰ- 
οἷο ἐπ ἔγα. Ῥτον. ΧΧΙ. 94. --- ΘΟ, 

οΐ. Οδη. 1... 15. Οοηξε ΖΕ] Δα. 
γ. Η. ΧΙ]. 49. 

ΜΝΗ͂ΣΙ ΚΑΚΟΣ, πΙΘΊΟΥ πιαίογμπε" 
εἰ ἡϊαία ἐηγωτῖα. ΠΡΟΤῚ δειπδέα. 

Ρτον. ΧΙ]. 20. ὕαοβατο ἰερίεδθ νυἱ- 

ἀεπθαν ΓΝ : οεσῖθ Δ Ρὲτ φιλο 
ἀ εχδρεῖ ἐσδηδξυϊοττιπί σαρ. 1. 80. 
Βυσίογῆαβ δαυΐοι ἴῃ ΑΠΕΓΓ. Ὁ. 718. 
εἰδίαϊ!, Οτεθοοϑ ρατϊεν δς Ὁ αἰάα- 
ἀπὶ ἀδ 8110 βαρ] ευΐϑθ6 μνησικάκων, 
γυΐα ΤΑΊ εἴ ΓΙ Ἀν αυξ δῦ 8Υ- 

ποῆγταδ, ̓μὶς οοη]απρυπίαν. 
"ΝΗ ΣΚΟΜΑΙ, 1. ᾳ. μιμνήσχομαι, 

τερογον,, γπορεένὶ. 1 Μδοο. ΥἹ]. 12. 
μψήσχομοα 860. οο. ΑἸ]οχ. υδὶ 411] 
᾿θτὶ μιμνήσχομαι ὨΑΡεμ. Ὑ|46 

ε Βρμμοίδοτι [,μεχ. Οἵ. 8. Υ. μνήσχω, 
46 μου τερογίτις ἰὼ Εἰγτηοί. 
Οαυάίδηο 221. 32. 
ΜΝΗΣΤΕΤΊΩ, ἀεεροπάρο, ἄέερονσο, 

ΜΝΗΣΤΕΥΌΜΑΙ, ἀξεροπθοτ. ἰ) γλᾷ 

Ῥῃ, θοῦι. ΧΧ. 7. ὅσνις μεμνήστευται 
γυναῖκα, σα] ῥ οἷ υχο- 
το. ὙΠᾺ}ε εἰ Ἦοσθβ. [1]. 19. 20. οἱ 

ὰ78 Μόλιβδος. 

οσηΐος 1 Μδοϑδρ. 1. 66. ᾿δαΐον. 
ΧΧΙ]Π. 28. παρϑέωος μεμνηστευμένη ἄν» 

δρὶ, νίτρο 
γ. 25. 47. 98. οἵ οοπξ, Μαίε. 1. 18 
οἱ ἴλις. 1. 97. ὃς οἱ ἢ. ]. )ο μ᾿ 

Ρ. δὅδ9. 
ΜΟΓΙΛΑΓΛΟΣ, αϊδέσμλον 5, 

πιίμδ. Ὁ) κδ» "πιέωδ. 165. ΧΧΧΥ͂. 6. 

τρανὴ ἢ ἔσται! γλῶσσα μογιλάλων, ἀϊβοχία 
εὐῖς Ἰίηστια τηυϊοσυσα. Ααὰ. ϑ' γι. 
Ὑποοά. Εχοά. ΤΥ̓ὕΨ. 11. Μιὰ οἱ 
Θυΐης. Εαϊί. Ρα. ΠΟΥ͂. 1. Ααυ. [ε8. 
ΠΥ]. 10. βεοσυάυτη Ῥχοοορίυτα 
641. πθᾶθς Ηδχαρὶα Ἰοσυρίοΐδη 
βιηΐ. 

ΜΌΤΙΣ, υἱκ, ὥρτε, ἷ. ᾳ. μόλις. 
8 Μδοο. ΥἼΙ]. 6. Τβοτα. Μαρ. μόλς 
ἀνεὶ τοῦ βρωδέως. Μόγις δὲ ἀνεὶ τοῦ μετὰ 
βίας. Μιὰ. Ὁ’ Οεν!]]ε δὰ Οδασίίοῃ. 
ἈΡΒιγοά. κζ.Ὁ. 11]. ς. 9. 

ΜΟΙΧΑΛ’Ι͂Σ, αἀμ[ογα. ΓΕΝ) Ρατί. 

Καὶ ἔατα. Ἐξεοὶ. ΧΥ͂Ι. 87. ΧΧΙΙΠ. 
45. τ ἩΝῚ Ῥατῖ. ΡῬΊΝ. τηδϑο. αἀμῖ- 

ἕργ. Μαὶ. Π.. ὅ. το ΓΡΝῸ Ῥαδσί. 

Ῥ. κι. Ριονυ. ΧΧΧ. 90. Ἠσϑ. 
1.1. 

ΜΟΙΧΑΌΜΑΙ, αὐἀμίξετον. δ 

ἰάδτα. 7926γο. Π]Ι. 8. Υ'. 7. 
ΜΟΙΧΒΙ͂Α, αὐπἰίετίμπι, Ἐγλ Ἰπῆπι, 

Ηοε. ΙΥ̓. 2. --- ΞΝΣ Ρίυγ. ὅεν. 

ΧΙ]. 47. τ ΞΘ Ρἱαν. αὐὠμό- 

ἰεγία. Ἐσεοῖ. ΧΧΠΠ. 48. 
ΜΟΙΧΕΤΥΊΏ, ἰ. ᾳ. μορχάομοι, αὐ» 

ἐεγῸΥ. ̓ΉΝΣ Ἐχοά. ΧΧ. 18. Γονὶς 

αὐωμετία. Ἑξαῖ, ΧΧΠΙ. 48. Αἄᾶο 
Βίγδο. ΧΧΠΙ. 80. 

ΜΟΙΧΟῚΣ, αὐκμίον. ΠΝ} Ῥασί. Καὶ. 

ον. ΧΧΙΝ. 15. Ῥτγον. ΥἹΙ. 39. ..-ὄ 

ΠΝ) Ὁ ρΡατί. ΡΙΒ. Ῥβ. ΧΙΕΙ͂Χ, 10. 

166. ΕΊΤΙ. 8. δῖν. ΧΧΥ. 4. υδὶ ῥτὸ 
μοιχὸν ξογίαββα ἰαρομάυγα μωρὸν, Ψ- 
ἐωμηι, αἴ Ἰεσὶς συἱσ. οἱ ϑγτυβ. . 
ΜΟ ΛΙΒΔΟΣ, (4}148 μόλιβος, πἴὶ 

Ῥδββὶπὶ ἴῃ 4116 Ἰδοϊίοῃα Θοχϑβίω.) 
»ρἰμπιδιβη. ΓΕ» ἰάεπι. Εχοα, ΧΥ. 

γίο. ΥὙἱάο οἱ 

. 

ὩΞ 



Μόλις. 

«10. Νιυ. ΧΧΧΙ͂, 22. 20». ΧΙΧ. 
44. εἴ ΔἸ10ὲ. 

ΜΟΔΙΣ, υἱα, ὥργε, 1. 4. μόγις. 
ὝΠΝ» ἐπ ἐεγγα. Ῥτον. ΧΙ. 81. 

Τερίβθα υἱάθπίυν 7δεζετο ΥῸΝ» 

ῬΕΡ υἱπι. ϑῖτδο. ΧΧΙ. 32. μόλις 
ἡσυχῇ μειδιάσῃ, τὰτο εἴ τηοάϊος χὶ- 
ἀεί, δὲ πο ἴδιαι τὶ δῖ, αυδπὶ βυρτὶ- 
ἄει. Π]4. ΧΧΥῚ. 94. ὃς ὅδ8Ρ. ΙΧ, 
16. 

δ ΜΟΛΟΣΧΗ͂, πιαῖνα, κ11648 μαλάχη, 
, ἃ μαλάσσειν, επιοϊ γε, φμοά υεπέγεπι 

επιοϊἰαὶ. ἡ, οπιπῖδ. ΑἹ. 50». ΧΧΙΝ. 

44. ΤΙ ΧΧ (ἰδία ΟἸγταρίοάονο ἴπ 
Οδίεμα ῬΡ.) χλόη Βεαρθηῖ, υδὶ ἴῃ 
ἰεχίι Ηδφρν. Ἰερίτυν 5,52» δίοι οπι- 

πόδ, 86. ἢἨυ}υ8 χοηογῖβ μοσαϊπμο, απο 
ποῦ Σοοῖθ οδριθηΐοβ δυάδι ἱπίογ- 
ΡΓοῖεβ ῬΓῸ ἈΥΡΙΠΟ χοῖὶ ἱπίογίζαὶ 
ἔδοϊ]α ορπμοχίδῃι ροδιιθγυηΐ, υὐ δοῈρ6 

ὁ ξᾳςῖαα ει. Νίδῃχλ 608 δ] ἴον (Υ. 6. 
05} 8. 052) Ἰερἴ5δε, δάθοαμθ βρ6- 

οἰει ῬΓῸ βΈΠΟΓΕ Ῥοδιιΐῖβδβο, τητηὶ 
ΒΟῚ δὲ γϑγοϑηδθ, πρὸ, αὐυδηζῃ 
οαυΐάοπι βεῖο, προς οὐθηία]68 μα ϊς 
[τ πα δίίοηὶ ἔανθηΐῖ. 

ΜΟΔΟΙΧ, Μοίοον, ἑάδοίμνι. δῶ 

ΡΥ. γερπαπε. Ααυ. ϑγιωσα. ΤὨδοά. 
1δν. ΧΥΝΙΠ. 21. ΧΧ. 4. 8. δ. δ8υϊ- 
δε : Μολὼχ, εἴδωλον τῶν Μωαβιτῶν. 

ἡ "ΜΟΔΥΒΔΟΣ, ρέμηδεπι. ϑῖγας, 
ΧΧΙΙ. 14. υδὲ ἴῃ 41115 οοἀδὰ. μόλυ» 

βος, ἰπι 4}118 μόληβδος, ἴῃ 41118 μόλιβος 
Ἰεχίίυν. Εδάσμ Ἰοοϊίομὶβ ἀἰνεγαὶίαβ 
εβῖ ᾳυοᾳιδ οἀρ. ΧΙ Ι. 21. Εχοά, 
ΧΥ. 10. Χο». ΧΙΧ, 25. 76ἐγοπι. ΥἹ. 
0. εἰ Αἰἱδ]. Νυ 116 δαυΐοσα Πδτιτα 
ΨΑΓΙΔΓΌσ ἸοΟΠΟὨτηι ἰαπαυδτα ἔα] 
ΤΡ ΪΑΣῚ ροίεϑῖ, αυΐα ἰΐα αἴνετβα 8 
Οτεθοΐβ βοῦῖὶ βοϊοῖ. ϑυϊάδϑ : μόλυβ- 

ε δος" εἰς ἐλασμοὺς μολύβδων γράφοντες. 
ϑίτας, ΧΧΙ]Π]. 14. ἰῃ πα ργὸ ἀλλ᾽ ἣ 
μωρὸς εα, (ομρὶ. μαρεῖ : ἀλλ᾽ ἢ 
μόλυβδος. ΜιάεῖαΣ υὔτααυς ἰθοῖο 
ΘΟΠ) ρθη α ἢοο ταοάο: ἀλλ᾽ ἣ μό- 
λυβδος μωρὸς, Ἐ. 6. ἐπιπιό σταυΐογ, ὁπ 6- 
γοδῖον" οἱ πιοίεδέϊον αὐλμο ρἰκπιδο εδὲ 
«ἰπίίει. 

ΜΟΔΥΝΣΙΣ, φοϊωμἑο, ἑπᾳιιἐπαιϊο. 

. 414 Μολυύυινω. 

πϑιν οδονέπαβο. ὅετ. ΧΙ͂Ν, 4. 

τὸ αρᾶγμαι τῆς μολύνσεως ταύτη. Ἢ 
ΜΟΛΥΝΩ, ροϊϊεο, ἐπγιεῖπο, ἐπ οῖο, 

ἐϊπρο, οἴΐδτα ἐνεπεμπάωτε ἀο ἐπεραγισα 
αἰφμιά ἀεοίατο. ὉῸΣᾺ ῬΙΒ. ὁ Ὁγ"» 

οοπομῖρο. ὅοτετα. ΧΙ]. 10. ϑθπβυῖι 
βεσυῖὶ Βιαπιῖ.---ὐκϑν : ΝΣ : δ)» 

Καὶ, Ηΐρη. εἰ ΝΡ. ἴες. 
11Χ. 8. {Χ}11]. 8. ΑἹ. ΤΏτγεη. ἹΝ. 
14. Αχι. 20". 111, 5. μολύνωι αὑτὴν, 
ὩΠΡ1 μολύνειν οὔδομγατε, ἐεπεδχίοοεμπι 
φεάάενα Ὡοϊδὶ. ϑθεσοο ϑηΐτ ἰδὲ 6ϑὲ 6 ς 
ποεῖρ, οἱ νυϊμαῖιδβ, Αχυΐαπι 51:6 
ἀυθὶο δβοουΐυβ, δαρεῖ: οδϑοιγεπέ 
ἔμπε. [τὰ νεῖὸ πὸχ μοϊϊαπαν, ἢ. 6. 
ἐείγίοα εἰ ἐενγ διὲς τεδάδέωγ. ϑόγτατα. 
ΤὨοοά. [68. ΧΙ]. 8. Αα4α. ὅγτηπι. 
Μαίδοῖ. ἱ. 7. τ φητοΐαπως ξμπι. 

7ε:. ΧΧΤΙΠΙ. 11.--ϑλ, ἔπαο. αεη. 

ΧΧΧΥΙΣΙ. 830. ἐμόλυναν τὸν χιτῶνα τῷ 
αἵματι, ρσεραπί τί οϑῖνι Βα στιὶῃ6. 
δὶς μμαίνειν, αυοα ῬΑΥΙΌΕΓ 4]185 ροῖ- 
ἔμενε βἰσυϊῆολι, ἨμετοΟ εδὲ ἐέπρεγε. ἃ 
ο νυϊποταῖο οπἷπὶ Μαοποῖδο τηθ- 
τιογδὶ ἴ]. Δ΄. ν. 141., ᾳαοὰ ΕχΧ 6}18 
ψΌΪΠΟΥΟ δἰ τα ]οῖα ἴῃ τηοάυτα ἱ 
Ῥτοἤυχεοτῖ, ὡς δ΄ ὅτε εἰς εἰ 
γυνὴ φοίνικι μιήνῃ Μρηονὶς ἠλ Κάωρα, 
ῬοΣΙδ δὲ βἱ ΘΡῸΣ ρυγρυγα Πηχεοσιξ 
ΣΠΌΪ οΣ Μεροπίδ νοὶ (ατβ.Ό ὅϑ.δο- 
Ἰδεῖθα εἱ Επυϑιδιίπρ δ᾽ μμήνῃ 6Χ- 
φωραρῃ χείσῃ, βάψῃ. ὕὍπάε εἴ ἀρυὰ 

οβγομίμτα ῥχοουὶ ἀυδῖο μμιήνῃ τεὰ- 
ἀπὰς βάψῃ. Ηὰας εἴδη τεβρλοῖθμ ὲ 
Ρ)υϊατοῦυ 110. ΠΠ. ὥοηνιν. 
Θυκί. δ. τὸ βάψαι κέκληκεν μῆναι ὃ 
«ὠητής. ΟΟἸΐῚ Κυκίουὶ ποί. δά 
Αὐϊείορε. ΡΊυῖ. ν. 580. εἰ .6ς. Ἐ14- 
βεει ἴῃ ΒΙΌ], Βτγοι. (Ἱ. 11]. ᾿. 
461. βοᾳ. Ηΐἴης Ἰυσεῖι ἔοποσδῖυῦ 
Ιοου Αροο. 11. 4Φ. υνὶ ἡκάτια μεμο- 
λυσμένα (ἢ. 6. νεϑῖε5 ποῖο ΤΟ]οτα 
Ῥύγρυζοο, σαὶ βαγαῖραηδ, αὐο 93οτιρία 
εδὲ ἢδς δριϑοϊδ, ῬΔΥΘΑΙΌ) ορρο- 
υπίυν τοῖς λευχοζ. Αἀὰ6 Ῥογρῆγτ. 
1.Ὁ. ΠΝ. ἄς Αὐεδῦῃ. Απίτ)δ]. δ. 20. 
δὲς εἰ σαιλοῦσγα;, αυοὰ ῬΣορτὶε οοπέα- 
ηνατὶ εἰσουϊβοιαῖ, ἀδηοίαϊ αἰἰχυδάο 
ἐϊησὶ, εἱ σαίλωμα διποίνγαθε. Ὑ1ὰδ ἴτι- 
ἔτα σαιλόω, οἱ σπίλιωμα.---ἢ Ν᾽» τυέεγ- 



ἹΜολυσμωὸς. 475 ἸΜΜόγιριος. 

α ὅμπι. ϑγτοτοδοῖ, 4 Βερ. ἈΧΤΙΠ]. 10. 
Ὡδὲ μολύνειν ποῖδϊ αἰοκία πππιαπάμηε 
αἰᾳμεῖπερμγιπ ἀδοίατατε, αὐξοφιε ξ᾽μ8 
εἰδμπς ἐπίεγαΐζετε. --α τ. ῬΙΒ. Ο απ. 

Ν. 4. «ὡς μολυνῶ αὑτοὺς ; στὰ 608 
Ἰτοσατα ἱπαυΐπαροῦ --- ον εο, υα΄α. 

Ἐχεοῖ. Ὑ11. 17. ΧΧΙ. 7. ΤΑροτο 
νογιθγιηΐ. ---- 25) Εν σδονεῤπαΐίο. 168. 

ΕχΥ. 4-- ΟὀἸ ταποϊβοο. ἸΏ ς. 1,ον. 

ΨΙ. 18. μολυϑϑήσεται. ἴ)6 ἢ. 1. τὰ 
ὁ βοβασεεηρευρῖυβ : Ποσίοτεθ αυϊάκτα 
ψεϊοσῖβ δοο]θϑίθα συμ ἴῃ ἢ, 1. Βοτο- 
σοηΐ, δίατιο υἹ ἀἰδθοιῖ, ΠΟῚ ἴΐ8 του] 
Ροϑῖ ν. 27. (Ηερσ. 20.) ἀϊοΐ, διπι, 
4.1 φβρεσεὰβ ἔπεσίξ βαηρυιίμο νἱο- 
Εἰπγεθ, δὲ ἰανατα ἄθθεσθ, ρῥυίατυπξ 
δαποίς Ποατὶ δἰστιιβοιτα Ῥροϊϊμΐ, Ηϊῃο, 
οοἸἸαῖο ἰοοο Ηαρραῖ, χυοτα Οτίμοποβ ἘΚ 
Ἰαιᾶδξ οδρ. 1. 12. 18. 14., ἁγιασϑή- 
σεται ̓ ηίογργεῖδι βιιηΐ μολυνγήσετω. 

ς Ἐπὶ ρίζας ᾿οσ βοβθοιηβ, αυο αυΐ- 
ἄστα βοτιρίοτοι δου δβίδϑεοὶ (8 θηΐσα 
δυπί τινὰς) τότὴ ἰρβϑαάτὰ 1Ππ|ϑέτα 6 60» 
δῖ! βυηΐ, -ὖνῦ’ υἱοῖο, δίμργο, ῬὉχὸ 

υο Μαβοτϑῖδιω βοιοδίδεϊα Ἵδῦβα 16- 
δυπε Ἰ3 Ὁ). Ζδολ. ΧΙ͂Ρ. 2. 8 Ἐπδάν. 

ΓΧ. 83. Ἠεδε. ΓΤ» εἰοπραίϊο, δαϊ 

ροῦμπε ἡιαάδας, ἐπερυτίίας. Ἐπάχ. ΙΧ, 
11. ΤοΡ. ΠῚ. 14. οὖχ ἐμόλυνα τὸ ὄγομνά 
μου, ΟῚ ἐπαιάπαυὶλ ΠΟΙΟῚ ἸΠΘΏΠΙ, 

ἃ ἨΕτΩΡΘ ρεοραίο. ΙΓ. Ἰπητι Ἤνῃ μο- 
λύνε! τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ὁ ἥζων, 
οὐπιξδιηῖπαὶ ΔΏΪΓΙΔΙΌ ΒΌΒΣΩ, κἰμε υῦγα 

4ε ἴρεε ἀφάεξοογαξ Βιιβαχτο. Ἠωγο. 
μολύνει, μιαίνει, ἀναφύρει, σίμπλησι. 

ΜΟΔΥΣΜΟ' Σ, ροϊβιδο, ἑπχιάπῶ» 
ππεηίμηε, 1. 4. μόλυισις. ΣΙΝ ἦψ- 

»οοτγεῖε, ργοζαπαίίο. εν. ΧΧΠΠΙ. 16. 
ὯΡῚ μολυσωὸς τορίΆρΒογῖοα ἐπρμῖπα- 
ἐίοπεηι ΡῈ Ρεοοαία τποῖλι. 8 Ἐπάγτ. ΙΧ, 

ε 83. ΠΟΥ. ΠῚ» εἰοπφαξίο, δαϊ ῬοῦΌτι8 

͵“εάμα:,. παρ μηϊόρτε: Ἐπάν. ΙΧ. 11. 
3 Μεςεο. Υ, 27. Ἠδεγοι.. μολωσμὸς, 

, ἑώασμαι, ὕα, δνσέχαλυ- 
τη λει ΟἸοιβ. τ Ραριν, μολυσμὸὺς, 
ἁμαρτία δυσέχαλυτος. 

ΜΟΝΑΊ΄ΖΩ, ϑφοἰαγίμ ξώηι, δοίμξ 
ἄσρο, εοἶμα ραδοο. ΤῊ» Ιάδτη. 8. 

ΓΙ. 8. ὡς ον ἐπὶ δώματος. 
Δα. Ηοι. Ἢ 9. ὄναγρος μονάζων 
ἑαυτῷ, ΟΏΆΡΕΥ, ἀορὶς εἱ ἰς. 
80]. ἐλβα θωα α ̓ἀνώξνν κάν 
ῥαυτόν. Ψοταῖο Ουΐπίδ 10. αὐίρτα Πα- 
νεῖ: παλῸς μονάζων καϑ᾿ ἑαυτὸν διαι- 
τώμενος, δὶ Ἰυάΐος Εἰδβοδοτο (Ἰ]ανὶ 
Ρ. 66. μονάζων ἱπάυοὶ εἰ ἀεἸοτὶ ἀ6- 
με. Μ|ΗΠ δυΐεια μοί διαιτώμενος 
ϑἴοθβα 6886 υἱάεῖυν δὰ μονάζων ροτ- 
[6 8, Οὐ115 διισοῦοσ οδίθῃοσα νο- 
ἰεθαὶ, μονάζειν Ὦ. -]., 4υῖ6 ϑοαυϊτοΣ 
εν ἑαυτὸν, βἐτηρ  οίιοῦ 6886 διωντᾶσ- 8 

α,.- 

ἘΜΟΝΑΡΧΙΑ, πποπατοῆία, “ημ8 
ἀοπιϊπαίμς 8. ἐπιρεγιπι. Ἐπ. 111. 
18. 8β6ες. εῖ. Ατυπᾶ. τὴν ὑφ᾽ ἡμῶν 
Ἠρῤη θη βούια μοναζχίον. ΌΣΔΔΒ : μον» 

α, δαάυοίο Ϊοοο Ρο- 
αν ἘΔδ. ἢ ἐμ: 11. 

ἘΜΟΝΑΡΧΟΣ, "ποπαγοῆα, Ἴ" 
φοΐμ ἐπηρεγαί. 8 Μδοο. 1]. 4. 
φαντύχρατορ. οΧ Ὦεες ἀρυὰ Ροϊγδέηχα ἂ 
βεε ἷυ8 Θοσυστ.. Οἔ, Βομπείρμειι- 
8611 [χ. ῬοΐγΡ. 8. ἢ ν. 

ΜΟΝΑΧΟΙ͂Σ, φοὐδέαγίαδ. “71 

επὶσεδπα. Ααὰ. μα. ΧΧΙ. 21. 
ΧΧΙΨ. 17. ΧΧΧΊΨ. 90. ϑγπιαι. 
Ῥβαϊα. ΓΧΤῚ]. η. μονοιχαῖς.--- 1}: 

ϑγτωτη. 866. οοὰ. Μοβαι. Οθηα8. Π. 
18. 

ΜΟΝΑΧΟΏ, δοἰϊμαγίεπι Καοϊο. 
ἽΠῸ ΡΙΒ. μπίο σὰ. ΡΒ. ΟΥΧΧΥ. ὁ 

11. μονάχωσον. δ᾽ νεχα εδοὶ Ααυϊΐε 
ως γεγβῖο, βυϑρίοον, εὐτλ ροϊϊι8 
9ΟΥ 8886 ἕνωσον, τί Βαρδοῖ Ογγηχηδ- 
οὔθ, δάεοαιιθ ποσαΐμα ἰῃ οι γοΐυα 
ἢ, 1., υνἱἱ Αἰ} ϑεορίαβ, ροτταυϊδίδ 
6886. 
ΜΟΧΗΣ, "παπεδο, λαδίἑαξίο. 1 Μαδςς. 

ΨΙ]. 88. μὴ δῷς αὐτοῖς μονὴν, ΘΟ 
οομοθᾶε ἐρεῖβ υὐέαηι ἰοπρίοτενι. Ν1αε 
ΒΌΡΙΒ 8. ν. βένω. Ῥοβϑεῖ αυοαμα ἴδὲ ἃ 
ἀε δούς χα εχρ]ϊοατὶ, ς01}. “οἢ. 
ΧΙΨ. 2. Ιεσχ. γι ΜΆ. Βτειω. 
μονὴ, καταμονὴ, παραμονή. 

ΜΟΝΙΜΟΣ, ρεγηιαηθΉ 8, εἰαδιεϊ. 
ΓΡΣ τὴν» εἰ εδ δρέ5. Ψετετα. 

ΧΧΧΙ. 17. }ιχία οοὰ, Ψαϊ. μόνιμον. 
φοῖς σοῖς τέχιοις, παν ᾿ἸθοΓ18. (8. 



"Ὅρος μόνιμον. 

α Ἐευγον. μόημον, σεάσιμον, βάβαιον. 
1 Βιεῖϊϊυδ. δεά αχ οοἰϊδείοπθ ᾿ο- 
τὰ σνογρογυ οὐχ ἰαχίι Ηρε; 
δρραγεζε ρμιΐω, νοσῦβ ἢδς ροῆυδ 
ῬΕΣΌπεσο δὰ Ὁ} 2 τ υ πααρθ 

Ἰοοο δι». Ἰεχουίηΐ ΓΦ; δεάεηι 

"ὍΡΟΣ ΜΟΊΙΜΟΝ, πιοηδ σἰαδιϊε. 
ΤῊ, ἐεπίίον. Οθῃ. ὝΙΩΧ. 96. ἐπ 

εὐλογίαις ὁρίων μονίμων. ϑοουπάπηι 
ὃ Ττοιητίυτα δος Βἰοϊϊυτα ἰοσεγιπξ ῃἰς 
ὙΠ ΔῸ ἭΣ γοπϑ. Θυοὰᾶ ᾳυδηαιιδηι 

εχ Ῥασίο ψοτπι οϑί, ἰδθη βίταυϊ 
ΟΡβοσνατα περὶ εχεγυηῖ, Πα μονίμων 
βοαυθηῖ Ἵν. ΤΟΒΡΟΏΕΓΘ, αἴ δια 

τῃροῦι Ποραεεϊοίμιυβ Β[8], ΤΉΘΟΣ, 
Ῥ,11. ραβ. 8348. Ἡσγοῖι. μονζμων, 
βεβαίων, αἰωνίων, ἐπηιμόνων, σεασήμων. 
ἍΜ ΟἸΤΟ' Σ γεὶ ΜΟΊΙΟΣ, φοἰανίμς, 

»ογοιξ «οἰξογίμδ. Ἡϊπο 
δι υχίπε ΔΚ1Β μονιὸς. ἄγριος, “οἴαγίωΣ ὕεγμα 
δε ἤέγα, φυς ἰανὲδ εἰ δοίᾳ υαν 
βαίωτ. ΥἹῚΡ 1.1» ὕετα ἀρνὶ. Ῥεαὶτι, 
ΤΧΧΙΣ. 14. Ῥογοιϑ δοϊματίμδ τι. 
Ύυ]α. ἥτις εἰπρυίατὶς, αυτά ἐδοίιμι 
ΘΔ) ουτι δαπρίδεν. ΖΕ ]ατι. ἄς ΑὨίΐηι. 
ΕΔΡΟΥΓΙ, ο. 47. καλοῦνται δὲ καὶ τῶν. 
ὑῶν μονιοί τες. Ἠδεγοὶ. Μονιὸς, ὃς 
ἄγριος, ὁ μὴ τοῖς ἄλλοις συναγελαζόμε- 
γος, ἢ ὁ τε τεάχηλον ὁρμός. Ὃ δὲ ἃ ἅγιος 

εἰ Κύριλλος ἐν τῇ Ἑρμηντίῳ ᾿Ωσηὲ τοῦ 
φρυφήτου ὄνον λέγει σημαίνει. ἸὙπνὲς δὲ 
μέγα ϑηρίον κατὰ ἀπόνοιαν καταμόνας 
νεμόμενον. [6χ. Ἵ: ΜΆ. Βγϑιη. 
μονιός, σὺς ἄγριος, ἢ ὄναγρος. ϑυ 448 
οκ Τῃροδογεῖο δὰ Ῥβά τη. 1. 6. μυονιὸς 
ἄγριος, ὕς μεμονωμάνος, ἢ ὁ μονόλυχος. 
Κυρίογιβ δὰ ἢ. 1. εἴϊδὶ ἘΖ. ϑρδῃς- 
Βοταΐυτα ἴῃ (ΑἸ ΠἸταδουτη μᾶρ. 184. 
ΤΙ ΘοΡ γοηΐ ν. 74. οβί πύρχο; μονήρης. 

“ (πέεν Βοοβασί Ηΐοσοζ. Ῥ. 1. 14}. 
ΠῚ. οδρ. 16. Ρ. 870. εἴ ̓ κρ. μὰς ἃ 
978. δὸ Ευϊϊογυπι Ν41866}1, ὅ'δες 
Ια. 
ΜΟΝΟΙΓΈΝΗΣ, νηϊσεηΐξιδ, μπέσιξ. 

Ἵπν Ἰάοτι. Ῥβαῖτπι. ΧΧΙ, 1. τὴν 

μονογενῆ μου, ἀπίσδια ταθᾶτὰ. δι 88 
δ ἢ. 1. μονογενῆ, τὴν μογότητα. δια 
εἰ Ῥβαΐπι. ΧΧΧΙ͂Ν. 920. εἴ οομοσ 
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έορόζωνος. 

“Ὁ. ΥἹΙ1. 54. τιδὶ «νεῦμα ἀἰοϊξιν μο- 
γγες. Ἐβεΐη. ΧΧΈΝ. 117. 
σε. ΧΧΙ]. 2. Ῥπαΐνω. ΧΥ]]. 7. 
τον. ΙΝ. 8. ὅδῃ. 11. 99. ανεῦμα 
μονογενὲς, Βρ᾿ ττὰ8 “πηρίες : Ὥδτα ΟΡ» 
ρθη οἱ φολυμοερὲς, »ατίες λα- 

ναὶ ἐπ ραγίες ἀτυϊάξ ρμοίεεί. Ὑιάδ 
δα ἢ. 1]. [πίϊ.- οἱ ἘΠΟΒΒοσΏΣΝ [πίτοά. 
πὶ 1 10γ. Αρόσγρε. Υ'. Τ᾿ Ρ. 101. 

ΜΟΝΟΊΖΩΝΟΣ, ππίσατε ζοϑαπι ἀὰ- 
ὅσης, ϑοίμηε οἰπρωέμηι σεείαπε, ἰευῖ- 
ἐετ' αγηιαίΣ, ἀοοιποίειδ, ἐτροείμα, δεῖ- 
ἔἰοοεωδ, ἰΐετα ἐαίγο, ργαάαέίογ, νεϊ, οἱ 
Η]ογοηγτηῖδ ΣΠ ΟΣΡΣΕΙΔΌΙΓΣ, ἰαΐνειπ- 
οι. Ἵ) ἔμσπια. 3. ὅδχα. ΧΧΤΙ. 

80. ἐν σοὶ) ὕμω, μονόξζωνος, ἴδοι 

ΘΌΓΤΆΙΩ ἐὐτυτὴν 9 ἐὰν Νν, 4. ἐχ 
Συῤίας ἐξῆλθον μονόζωνω, ε ϑ'γτία 6- 
γεβϑὶ εὐδηΐ ργϑάαίοτες. Ὑιὰς εἰ 
3 ες. ΝΙ. 48. ΧΠῚ. 20. ΧΧΙΨΝ. 
3. 2 ἤερ. ΧΙΠ]. 21. ἰδοὺ εἶδον τὸν μο- 
γόζωνον, 8ς. λόχον, Θοοα ν᾽ ἀεραπὶ τυτ- 
ΤΏΙ ργιξααίογίατι. ΟἾἷοββ. ΜΆ. ἰῃ 
ΤὰΡ. Α Βορς. Μονόζωνον, λόχον, εἴτουν 

ύοντα, ἣ λῃστήν. [πὶ (οα. Ἐδρτίο. 
Ἰορσίταν : λὄγον μονόζωνον, ἐνεδρεύωτα, 
Ἔραθω! δοα. οἵ πο σοβουιθοιάπι νἱ, 
οἴ : Μὸ 

λῃστήν. 1 ἐπαβι τσ ΨΙΙ. Τ ούλα᾿ τρρασὴμ δυνάμει 
παρατάξασθαι εἷς «ὔλεμον, ἐτρεαϊδὲ ἱπ 
δχεσαία δὰ ρῥσγαϊίυμι ἱπουπάμτη. 
7οῦ. ΧΧΊΧ. 95. χατεσχήνουν ὡσεὶ βα- τ 
σιλεὺς ἐν μονοζώνοις, δαίίαθασα, ἴδιι- 
αυδῦϊ ΤῸῈΧ ἰηίον δείϊοοεοΣ. ἜἘΒοοά. 
ὅον». ΧΙΧ, 19, μονόδωνοι. ΟἸγταρίο- 
ἀοτυβ δὰ ἢ. ]. μονόζωνοι δὲ εἰσὶν οὐ τίμωοι 
τῶν στρατιωτῶν, οἱ ) μὴ τὸν αὐτὼ ταῖς ἄλ- 
λοις ζωστῆρα Φοροῖντες, ἣ οἱ ἀσύνταχτοι, 
καὶ ὡσανεὶ λῃσταί. Οὐτὰ ΟἸγερῖο- 
ἄοτο, εἰ ἔογίε οχ 111ο, εδάδδπι μαμοὶ 
ϑμ1 45, δρυὰ αυσπι ἱμονάζωνοι δΕδια 
ἐχροπυπῖυν ἔφοδοι βάρβαροι ἢ ἀκπελά- 
σα! μάχιμοι. Ἰφάοτγαβ: νὼ ἐ 
στρατιωτικὰ τάγματα τὸν τρλίμρι 

ἀν θμα στίφη, ἢ λῃστρικὰ συγκροτήματα. 
Ἡδογοῖ, Μονόζωνοι, οἱ τῶν πολεμίαν 
κατάσχοποι, ἢ μάχιμοι, “ὦ ἐπμ μονό- 
μαχους. ἴκχ. ΟΥΤ ΜΆ. Βγειι. 
μονόζιωνος, μάχιμος, ἣ καὶ τλΣ μϑλρερ 
Ι,οχ. Οὐ} ΜΆ. Βαδσ. . μονόζωνοι,. μά- 
χιμοι, ἢ εὐσταλεῖ; χαὶ κοῦφοι στρατιῶται, 

ἂν" 



Μοιόζοος. 

ι χαὶ κὴ φι. Αὐάο Ααυΐϊεο 

19. ΧΧΑΧ. 8. δὶ νὰ. Μοπίῖπα- 
ΟΠ 8. Ιάετα ῷ ϑαα. ΕΠ]. 429, ...- 
Πν ὠπσεΣ. Ἑὰ. Θυΐϊδια Ῥραῖτη, 

ΕΧΨΊΙ, 7. μονοξώνους. ἴΐα ΠΟΙῚΡΘ 
Ῥετρεγδηι οἱ ᾿υδεὶς Μοπιίξαυκοηίυπ. 
δεὰ ἦδπι ϑϑειηίοσαβ βεπθ ςοη)εοῖξ, 
βἷπ ν ἰπϑοτίο Ἰεχοηθτινι 6888 μονο- 
ζώιυς, ηυοα βΒεῃ8ι8 ἱροταῖ. 

ΜΟΝΟΖΩΟΣ, τοἰέαγίε υἱἷυεπε. 
Ἵν, ἀπίσεα. ἘΔ, Θαυΐπί. Ῥρδΐπι. 

ΧΥΤ]Ὶ. 7. Ψιάδ δὰ μονόζωνος. 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΣ, ἀϊαγίνε, φμὲ ἐεΐ 

ἐρεῖνς ἀϊεὶ. ὅαρ. Υ. 1. , 
ΜΟΝΟΚΕΡΩΣ, "πονοοετοβ, ὡπὲ- 

οὐγηῷ. Ὀπκπὶ μμώνυχος πσῃ αἀπὲραΐ, 
μοί ππανι ἐαπέμπι, δεὰ φωοά ἐπα υϊ- 
ϑᾶτε βηρβθχόρασε λαδεί,, αἰσνιϊθοιλς, ἰἴἴὰ 

αἷρίο ἃ ποῃῃι}}}8 ψα- 
κοῖς ἰμαξσα τὰ εεῖ, αποᾷ, στὰ ἴῃ 

: πῆι ΒέμΕΣΘ ΟΥ̓Δ ΟΕΓΨῚΒ ΤΆΙΊΟΒΆ, 
σΔργεῖβ Ὀἰβα, μαι γοετοῦ Ἰατίοτα εἴ 
ἴῃ ῬΑΪπιλ8 εἰδεῖα εἰπῖ, Βυῖς ε0]} π8- 
ἴυτα 68 εἰτιρὶϊοῖβ οἱ ᾿παϊνῖβα [τ|- 
δαϊδρεί. ὩΣ οἵ οοπίν. Ὁ) εἰ 

Ὁ: ᾿Νυπιδτ. Χ ΚΠ 29. Ῥδαίον. 

ΧΧΧΙΠ], 17. Μοῦ. ΧΧΧΙΧ. 9. Ῥε. 
ΧΧΨΊΠΕ δ. Ῥοκιονίοσϊ Ἰοοο Α : καὶ 
ὁ ἠγαπημένος ὡς υἱὸς "μονοκερώτων, εἰ 
ἀΠοοίμιδ ἰἀπαύπηα δ]ἴτ5 πηϊοοτγηίυτα. 
Οσάϊοετα απεσ Ἀπ᾿ ἴδ᾽ ῬτῸ μοβονε- 

ΒαΡυϊέσθ᾿ ,» ΟΠ ρῖς 
Ἰεϊ 8 ἐσ ΟΥΥΙΝ 1,οχ. ΜΒ. Βγεῖξ. 

Ὁδὲ πᾶς Ῥσσσυ] ἀυδίο [(ὰ.: Υἱὸς μο- 
μχίρωτος, ὁ Χριστὸς, ὡς υἱὸς τῆς μμονοῖι- 
δρῦς ἀληϑείας." ϑυϊάλε εχ Ἰβοοᾶο- 
Τεῖο: μονόκερως, ζῶον, ὃ σαρὰ τῆς φύ- 
σέως ἕν χέρας ἔλαβεν χ. τ. λ, --α 

ἐτοείξι9. Ῥβαῖγα. ΟΕΧΧΥΤΙ. 60. γδ. 
τδὶ ἸΙσοο ἘΞ ἔοσα επορέΐϑα, ἰεβο- 

ταπέ [Ὁ  ῬΓῸ ὈΣΟΝῪ [αχ. (γ- 
τ: Μ5. βγδιω. ὡυονόχϑ ὡς, εἶδος “)η- 
βίου. Μιᾶς Βοοβατγιὶ Ἡΐεσος. Ρ, 1. 
Ὁ. 111. ο. 96. 

ΜΟΝΟΜΑΧΒΊΏ, εἰπρμΐαγε σογία- 
ἬΘΗ ἵπέο, ἐπ ἀμεῖϊο μιρηο. Ὁ}. 

ἽΠ᾽ ΝΙΡΒ. βέρπο εἰπεωί. 1 ϑατα. 

ΧΥΊΙ. 10. μονομαχήσωμεν ἀμφότεροι. 

4171 Μόνος. 

[ῸΡ ργδοίεσοα 1 ὅδ, ΧΥΤΙ. 8. 
παῤ Ηξκχ. Μοοϊίδηο. ᾿ξ λερίταν : 
δ) ν ΤῊ Σ᾿ εἰς τὸ μονομαχῆσαι, ϑοὰ 

ἀπαρῆ Ἑάοπάυτα Ῥοϊαϑ γαῖ ναὶ 
. δὶς τὸ μονομαχῆσαι, Ψψ6]: Σ. χὰ» 

πὸ ἢ ἐμὰ εἰς τὸ μονομαιχῆσεμ, αἱ 
δάδθο νϑῦῦδ ἐ. τ. β. βἰπε τηρδτπμ δ- 
αἰϊτξαχιοηπίητι βοιθ5 σδιιδδ, σεὶ π|}}1] 
ἰῃ ἰοχία ΗΠ ορν. Βογέδθοο 
[ΔΙ 6η ἢεδο Ὑοτῦδ δἷΐοθο ἰοοῦ δὶς 

Ῥοδῖία βυπὶ, ἃς μεσήποης δὰ Ὁ 0 

ν. 06. (ουέ, ΖΕ )16η. Υ. Η. Χ. 92. 
ΦΜΟΝΟΜΑΧΟΣ, εἰπρυίαγὶ οεγία. 

τἶπὸ ρερπαηξ, ρίααϊαίον. πττν 

μποα. Α΄ηυ. δ8ε0. οοά. γαξς. 754. 
ἂν Ααΐογο οοἰϊδίστα Ῥδαϊηι. ΧΧΙ, 
321. υδὶ ἴῃ Ἠεχαρ]ε Μοηαιοοιχιὶ 
τοσίυ8 ἸορίΣ μοναχήν. δὲς ηυοαᾶς 
Ἰερίταν ἴ14. Ρε. ΧΧΧΙΨΡ. 11. - 

ἘΜΟΝΟΝ. Ὧν ἐαπέμπι,, ἼΝ 

ῖςα. ΧΧΥΙΠΙΠ]. 10. ἀἰχϑν σεισμός. Καὶ 
ΜΟΝΟΌΜΑΙ, δοΐμδ γείξασμον, ϑίμη 

Φοἰδίαγίμδ, τ. πίον, πμς 70. ἸῺ" » 

Φοἰίαγ. ἩΜΘΌΓΡ. 866. ϑοδοὶ. δά. 
Βοηι. εἰ Ηεχαρὶα 20". Π1. 7. καὶ ὺξ 
ἐχείνη εἴη μεμονωμάνη, ΟΣ 1116 αἰξ 60]}- 
(ατὶα, Ἦ. 6. αἀεσίϊέμέα οοπυεπέω κοημ» 
ἬΝ, βῖνο οἰ Δ ΌΠ2, βῖνε σοηνὶνδη- 
ἄχη, υὐ θαΠ6 πυηΐ [πὶ Οοηξ 
1 Τίωω. Ὗ. δ. ὃ] νἱάυδ ἀϊοίξυτ με- 
μονωμένη, ᾿ι. 6. Μῆξ 6 εἰ περοιἱδειδ ἄε:- 
ἐπωία. Ἠεεγοξ. μεμονωμένος, ἐγχὰ- 
ταλελειμμένος. ---- Ἵν αὐἰμηον. Ααύ. 

Οεποβ. ΧΙΙΧ. 6. μ᾿ μονωϑήτω, ὯΔ 
μπαίμγ, νοὶ ἐπα ἥαί. ΟὐΟπέεσ αυο- 
46 3 Μεος. Χ. 6. δες. 6ἃ. Ομ]. 

ΜΟΝΟΡΧΙΣ, ππεης ἐξείἐσεέμηι ἀῶ» 
δεπᾶ. ΕΓ ΩΝ τὴ αἰἐγιέι ἐεΞές. 

κεν. ΧΧΙ. 20. υδὶ ποππι}ἐ οοἀά. 
Ἡοΐτα. νἱονο μοκῴχης εἰ μονόρχιος. 

ἷ ΜΟΊΝΟΣ, σοί. ἜΠΝ» Ῥγογεοίο, 

υεγμπιέαπιεν, ἀμπίαταί. ὅϑόγτητα. 860. 
Ἑά. Ῥείη. Τβοοᾶ. οἱ ΤΟΧΧ )ογϑω. 
ΧΧΧΙ. 80. ϑίπθ ἀυθῖο ῥυϊσηϊςια 
βοτρίυσα ἔμ μόνο. Οοηξ, Ορπες. 
(τς ν. 378. 866. - 'θν ἐπ οΟγ- 

Ῥογε 2μο. Ἐχοὰ. ΧΧΙ. 3, Ἀ, Βεπθ 



Κατὰὼ μόνας. 

α ιοδὰ δοῦδυτα. Νίδιω ἔσετδυϊα ΕἸ οἷν. 
οαἰξδεης ἢ. ]. ποίας. -- ΤΙω Ἀεαϊ. 

ΧΧΧΙΠ. 12. σεῦ. ΧΙΙΧ. 80. 
ΤΏχου. 1. 9. σῶὥς ἐχάδϑισε μόνη ἡ αὐλις 
ἢ πεαληϑυσμένη ; αποταοῦο δβεάεί ςοΐα 
εἰν ίδ5 ρθπα ρορυ]οὺ 1. 6. ἀποτιο- 
ἀο «“ο6τγιιβδίοτ, ἔγεαιθηϑ 1116 οἰνὶϊαα, 
δοϊπιιάο ἐβοία οὐ Υιὰθ Ἐδβθολιὶ 
Αἄνοσβ. ὅδοσ. [1Ὀ. Γ. ς. 3. Ρ. 808. 
φὸςς Ὑ12). Νυμ. ΧΧΙΠ]. 9. »-ῆ- 

ὁ ἼΣ: δεη. 11.18. ΧΧΙ. 428. 99. .--- 
“212 δεογεμπι. 2: ὅδία. Χ, 8. --- 

ὙΤῸ, μπίοισ, ὅϑγτατι, ΡῈ. ΧΧΙΝ. 
18. Νίάε εὐ {ἰΧΧ σεη. ΧΙ. 8. 17. 
εἰ δουῖ. ΥἹ. 18. δὶ Ῥτὸ νοοϑδ μόνος 
ΠΝ] Ἰερίτυτν ἴπ ἰοχίυ ΗΌΣ. --Ὑ τάς 
ΔΙ εἷς. Ηἰδι. ϑυδ. ν. 15. μόνων. 
ΓΔ εβὲ μόνον δαῖ μόνως. 1 Μδος. ΥἹ!. 
88. μόνην, ν] ἀ6]1οες ἐν τῷ βίῳ, πιὸ εἰξ, 
τὶ ἀἰαῦτι8 ταδηθαῖ ἴῃ ἢδο νἱΔ. Ορ- 

ο Ῥοῃίζυν ἐξαγωγὴ, ἐποέδδμδ 6 υἱέα. 

ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΣ. Μ]άθ ἴῃ Κα- 
ταμόνας. 

ΜΗ ΜΟΝΟΣ, πώπι δοΐμε. ΓΙ 

ἢν» απ ἐαπίμπεπιοῶο. Ναχα. ΧΙ]. 2. 

ΜΟΝΟΎΤΗΣ, ππέξαδ. Ἵην, ππίσιιδ. 

ϑγτομ. Ῥβαΐπῃι. ΧΧΙ. 21. ΧΧΧΙΨ. 
920. 
ΜΟΝΟΊΤΡΟΠΟΣ, ππέμδ πιοαὶ, σἴηϊ. 

»ἴοεχ, τοἰδατὶμδ, αὐδδὶ μόνος τραφεὶς, 
ἃ εοἰμδ ἐπείγνς εἰ εὐμοαίμδ, φις δοοὶ- 
τ βεπετὶδ σμὲ ποη παδμῖέ, δεὰ δοΐμ 
ε εἰἶγρε τεϊφμμς βιιδδ, ϑοίδέαγιμς, 
οὐεἶτῦϑ, ογδιι. Ἵν μηπέσιδ. Ῥβδίγηῃ. 

ΤΧΥῚΤ]. 7. ὁ ϑιεὸς κατοικίζει μονοτρό- 
ᾳοὺς ἐν ὄχῳ, Ὠδὺυβ ΒΑὈΌΪΑΣα ἔδβοϊξ 580- 
Ἰασῖοβ ἱπ ἄοθο. ϑυϊάδθ, εἴ, υἱ 
νἱἀοίαγ, αχ Ἀ. 1. μονοτρόπους ἱπίογρτο- 
ἴλΐυν τοὺς ἕα σχοκὸν ἔχωτας, καὶ τοὺς 

ἀρετῆς μόνης ἐπιμελουμένους, καὶ μὴ νῦν 
ὁ μὲν ταῦτα, νῦν δὲ ἐχεδαι «ροαιρουμένους. 
δρᾷ τϑοϊίυ8 11108 Βοοδαγίυβ Η]οοζ. 
Ῥ.Ὶ. [ΔΡ. 11. α. 4δ. Ρ. 491. ἀδ ἐ] 
δοοὶρις, φμὶ πδεγὶς οαγεηΐ, οἱ Ῥ]υ- 
Ἁδυσπυπὶ δὲ Βδβ] τ μονόγροδον ὧδ 
δοἰξέαγιο ἸΒΌΤΡΑΤΕ οὐβοσνδῖ. 
ϑς οἵ ἴῃ 1οχ. ΟὙγ}}} ΜΒ. Βγεπι. 
μονότροπος ΘΧΡΟὨΪ ΟΣ μονάζων. Α]188 

418 ἽΜόριον. 

ΨΈΤΟ εἰ δρυΐ ϑυϊάδτο τοῦ- ἐτόνὲκ τὰ, τρ ύπος τιν το 
θεῦθ, ποίδηίε Κι σοτο, Εἰραϊῖπις 
δὰ Ῥηαάσγυα ἰοσις γῖο ἀγαθὸς), 
ἀγύνωνος. ὙΨιᾶα «ζοθορῃ, Β. 1. ἢΠ- 
421. 1. ΡΙ]υίαγοπαμ 1η Ῥεοϊορίάδ ε. 
8. Ρ. 382. εα. Βοἰδὶς. μονότροτον βίον. 
ΜΟΝΟΦΑΣΙΑ, αἰραυΐϊξας εἰ, φαΐ 

ἑεπμὲ υἱοίις οὗ ραμρεγίαέενε αἰξέπν. 
4 Μδος. 1. 97. υδὴῖ τῇ σπαντγοφαγίᾳ 
ΟΡροπίζυγ. [1,δῖ. το ας : φοἰἑίαγία 
ἐπρίμυΐδε. 
"ΜΟΝΟΦΑΊΟΣ, δεοἶμε εἰ ξὶπε ᾿ον- 

οἶσθα οἰδεπι οαρίεπς, δυΐ ἑεπμὶ υἱοία 
οὗ ρμαωρεγίαίεπι μίεπε. ἴπὶ Ῥτίογε 
ὨΟΌῦοσΘ Ἰορίίυν 4 Μδοο. 1. 7. υἱδὶ 
66: φιὲ δοίες λεϊματὶ φοἷεί. 

. ΒΜΟΝΟΆΧΕΙΡ, ππϑπᾶνι ἤαδεπδ πια- 
πεπι, πρῤπιαπμα. ἼΩΝ ΓΙ Ἴ» σέϊσίο 

ἐπα ἰεείθ. 1ιουῖϊϊ. ΧΧΙ. 20. 86ς. 
οοἂ, 84. Ηο]. ιίοθα Ῥτὸ μόνορ.- 
χίις. 

ΜΟΝΩΎΑΛΤΟΣ, ϑυρετϊδῖ, ρίαπε 
δϑοΐμα, ὠπίοιξ. Ἵ»» δοῖκδ. 3. ὅδτα. 

ΧΙΠ]. 82. ὅτι ἀλλ᾽ ἣ ̓ Αμρὼν μογώτατος 
ἀτδανν, αυοὰ νεὶ Αἰπποῦ φοίως 
»ίαπε ταογζΐαυβ εϑ. 1 Ἐς. ἯΙ. 
80. σὺ μονώτατος οἷδας τὴν καρδίαν σάν- 
σων, ἴα δοΐμδ ρίανε τἱοδιϊ ΟΟΣ οσηῃὶ- 
π|. ΜίάΘ εἰ 1 ες. ΧΥΠ]1]. 24. 
ΧΧΙΠ. 81. 2 Περ. Χ. 35. εἰ οοπέετ 
1 Μδος. Χ, 70. Ἐκ. 111. 18. ἃς 
ἴε8. {,ΧΧ1Π1]. 8. υἣὶ νἱάς ας. 1.6ς- 
οπΐδ ἂς ΗεχαρὶδΊ οοε εἰΐαση 
ἀατυν Ασίείορη. Ρ]αΐϊ. ν. 182. εἰ 
Ἑαᾳυϊῖ. ν. 361, Ἡεγοῖ. μονώτατος, 
μόνος ὧν, ὑπάρχω. (Οοηῆεν Ἐςβθε 1 
Αἀνασβ. ὅδοσ. [1Ὁ. 1. ὡρ. 3. νη. 
806. --- ΑἹάε 4110] σύ. 

ΜΟΙΟΝ, ἑοκία, ρμαγξ, ,- 
ππουία. ΓΚ) δ  ἀαῤνττα πω ἐνβὴ 

εἰ ϑγιιλοῦ. 990. ΧΧΧΥΊΤΙΙ. 81. 
μόρια. ϑ΄'΄πο ἀυρῖο τδὶ δαῃξ δας 
γοοδ, αυἷ8 Ῥγοοοδθδϑοσαξ νῸΧ Ὑ» 

οοηγεπρόγε, οοἰϊίσατε, 86 Βϑύῃο 
Θ5ὶ δ δ εἰδάϊδυς 4ᾳ Ἐροδαδν σἰεἰ- 
ἴαγωμι. Ῥατίεβ Ρ]εἰδαϊθ βυπέ εἰν σι- 
ἐξ «ἰεἰϊα, ὁ φμῖδις Ῥϊεϊα δε οὐπερο- 
“ὩΣ “πὶ. Νεὸ οοπιηοάδ ἀεὶ ροῖε- 
γαῖ: ἔσαγε ἀρίοας Ῥίεϊαὐμ. Ἑγμβο 



Μόραι, 

« ἰδενίυδ νεσίθδεσῃμέ. Ἡΐδης οὗ οδυ- 
858 ποὸ Ααυΐϊΐατιν δδο νσόθθ υὑδιθε 
6886 Οχἰδίίτηο, 566 ἰππίιι βου ραίθθδ 
ἢ συάνπις, αὐἱθὺ8 νεσ8 ἀεοίπ6 6 
ϑγιθδομο τη816 δ αϊδ διιτης γεσρα 
μόρια σλειάδος. Βγοΐ. μόριον, μέ- 
βύς. Ιάδῃι: μορίων, μεορισμῶν. 

ΜΟΡΟΝ, "ποι, ἡγμοίιιδ ἀγδο- 
τί, φως ἀἰοϊέμν μορέα, πιογμξ, οἴ 81188 

᾿ δυκάμενος ΡΈΕΙ ΙΔ Τ)Ἰοβοοτα. 141. 
"1. φρ. 18]. 1 δος. ΥἹ. 84. δοτῖ- 
μἱζων οἴδυ ὠῶρον. 

ΜΟΙΡΟΣ, »ποῦβ. 2. Μβος. [Χ. 428. 
ΧΙΠ. 7. 1,6χ. Ογει}}}} ΜΆ. Βγδη. 
μόρον, ϑάνωτον, τίλος. ϑυλάδϑ: μόρος, 
ὀδύνη, πόνος, γάνωατος. ἘΠεΒγοΐι. μόρος, 
φόνος, θάνατος, φόρος, φόνος, νύσος, 
μεδα τοῦ βίου. 

ΜΟΡΦΗΙ, όγπια, ϑρεοῖος, ἤριτα, 
ἐπιαρο, εἰπε ἑμάο, ζαῦοτ. γ ΟἸΒΑΙά. 

᾿Ὶ φρίεπάοτ. ὍὭδῃ. ΙΝ. 933. Υ. 6. φόφε 

τοῦ βασίλέως ἡ μορφὴ ἠλλωώϑη, ἴχπο 
χερὶ ἤόγπια ταυϊαραῖυσ. Ὑἱάθ οἱ 
1014. 9. 10. ΥΙΙ. 238. --- “ἫΝΧ 

Ομδ])ὰ, Πα. 1Π. 19. δες. οοἄ. ΟἩ ΐΪκ. 
-- γῶν δἰγμοίωτα. ἴεΒ. ΧΙ. 

18. ἐσοίησεν αὐτὸ ὡς μορφὴν ἀνδρὸς, ἔδ- 
οἱ ΠΙυά δα ἔοστπατη νεἰ φημὶ 
πεπὶ Ὑἰτὶ, --- Ων σι έμαο. 

Ὦδη, ΙΨ΄.. 19. βος. οοα, Οχοη. μορφὴν, 
ἀ ηαυοά ἴῃ οοἄ. Χ. ΗδοἾπι. ϑυυσηδοβο 
αἱδυίΐξας. 200. ΓΥ͂. 16. οὐχ ἦν μορφὴ 
σρὸ φαλμῶν μου, πομ εζαῖ ἤἄρεγα 
ψεὶ ἡπαρὸ 88 ΟΟἾΪΟΒ Πη608, ἢ. 6. 
Ποἢ οἷατο δῪὸ αἰδοῖ οορτονὶ νυ]- 
ἴππη οἷ ἃς ἔδείθι. ἴης. Ώδῃ. ΙΥ͂. 
12. δαρ. ΧΥ͂ΙΠ1. 1. ὡς φωνὴν μὸν 
ἀχοίοντες, μορφὴν δὲ οὗχ ὁρῶντες, ἴ8}.- 
ἄθδτη νόσοσα αὐϊάοστῃ δυσϊεηΐεοβ, "- 
ἔκτγαπι παῖοτῃ Ὧοπ νἱἀδηΐοθ. ΤΟΡ. 1. 

, 13. ὉὈ]1 διδόναι χάριν καὶ μορφὴν ἰνώ- 
“ἰόν τὸς οϑὶ ἴδοοσο, υἱ 8]1.}8 ρἷ4- 
οβᾶξ δἰϊσυϊ, διιῖ ε᾽8 ἔβυόσοτα Θ0η856- 
αυδῖας. [πὴ ΕΛαϊτ. Ηφρτ. Εδρὶὶ δς 
Μυποίοσ ἼΌΓΠ Οὕοο μορφὴ ΤῈ- 

βροῃᾶες. (Μορφὴ ὑχοὸ ρεϊογεμαεπα. 
(πες εὐϑα ἴῃ Απῖθο]. Τ' ΥἹ. 
Ρ. 866.) Ἡδεγοῖ. μορφὴ, δέα, εἶδος. 
(οπέεν ϑαίςοσι Τμοι 11. Ρ. 8376. 

49 Μοσχάριον πρωτότοκον. 

ΜΟΡΦΟΊΏ, 2όνρπιο. ἽΝ ἀείδπεο. ἢ 

Αααυϊΐα εἰ ΤΙΧΧ [ε8. ΧΙ ΙΝ. 18. -.-- 
Γ» πιο. ϑϑγτιαιηδοῦυβ βαΐπι. 

ΧΧΧΙΠΙ. 1. ὅτε μεμόρφωκε τὸν τρό- 
“ον, Οὕχη ἐπιηιεἑαδδεῖ ΤΟΥ ΙαΗΣ ΥΔΟΥΪΒ 
8). 

ΜΟΡΦΩΜΑ, ,όγμια, ἱπιαρὸ. 
τ» ἀν Ααὰ. ὅεη. ΧΧΧΙ. 

80. ϑ6( εἰπε ἀυδίο μοφώματγα ἴθὶ 
ἰγερδὶς 6 νυ. 190. (υδὶ τῷ ΘΠ 

τεβρομᾶθε), αυΐα ποῖ νψογοβίπι]6 ἅ 
εδῖ, Ααυϊΐαγη ἴατα Ἰοηρο (ἀἀἰβοθβθὶβ- 
Β6 ἃ ΒρηΠολοηα νυ] ρα τ ὙΟΙΌΣ 
ὈΝΟΝ, υἱὐ ΣΠυἀ ἱπίεγρσεϊασοῖυσ 

μορφώματα. ---- ὉΠ Ρίυν. Αχια 

σεπεβ. ΧΧΧΙ. 19. Ζυάπ. ΧΥ͂ΠΙ]. 
ὅ. 1 ὅϑδζω. ΧΙΧ. 14. Αἀάὰ. Ααυϊ]α 
Ηοβ. Π|.4. Ηδβγοδίνβ: μόρφωμα, 

. Ραίο Οοῖρ. 1. 485. Ἐ. 
ΖΕ ΒΟὮ]. Αρδτι. 882. Επιπιθη. 415. 

ΜΟΣΘΑΘ, οοτταρίε εχ Ηξεδν. 
ΓΙΌ Ῥαγίίς. 8 ΤΙΨ: 9 Βορ. 

ΧΧΙΠΠ, 18. ῥγὸ αυο Αἱ. μασχ. [πῃ 
ΟἸοβθ. διυΐετα ἰῃ 140. 4 δρ. ὑγὸ 
τοῦ μοσδὰν ταλ]οσὶ δάδις σοσταρ- 
ἤοπα Ἰορίτα τοῦ νοσοσὰτ, ναὶ Ἰυχία 
(οἀ. Βατοοο. τοῦ σωσὰτ, οἴ ἀχροῃίξυς 
φτοῦ δια φ'ϑείροντος. 

ΜΟΣΦΕΘΑΓΜ. ἴ'ρβ8 νοχ Ηθρσ. 
ΩΡ Ψ Ὁ. ογαΐπες ἦμο. ΤΒοοά. δυὰ, 

Υ. 16. 
ΜΟΣΧΑΡΙΟΝ, ραγύυις υεἷ ἐδηοἶϊεδ 

υξέμῖιιδ. ΡΨ» δο.. 3; ὅδ. ΧΥΤΙ. 

29. -- Ἵ3 Ί;» ἡδέα. δου. Οοη. 

ΧΥ͂ΠΙ. 1. 8. -- λυ. Τδν. ΙΧ. 2. 
[68. ΧΙ. 6. Ιπο. 1 ὅδ. ΧΧΥΤΙΙ. 
24. - ἼὨ) υυεποι. Ἐχοά. ΧΧΙΨ. 

ὅ. ΧΧΙΧ, 9. 8. 86. 
ΜΟΣΧΑΊΟΝ ΠΡΩΤΟΎΨΟΚΟΝ, 

υἱμίμια ργἱπιοροηέίμα. ͵Τ2., ἀἄτο- 

πποάατία υεῖρχ. ἩἨἩδῦτ. ἴηϊ. βθο.Ψ 
ἸΤμοοδογείυσα «Ζ9}06τςτο. 11. 98. 6 
1, [ἴα )υάϊοο. Τοοο [γ2» ἀγο- 

πᾶς, Ἰοερῖ 2» ρτϊπιορεπίδιγα, 

δῖ δἰχ1}6 αὐἱά: ΠῸΡ δυΐδιη δοοθ- 

ἃ» 



Μόσχευμα. ᾿ 480 ᾿ Μόσγχος σιφευτὸρ., 

α ὲξ ἀδ οἱππὸ απὶριαὶξ υεἰοοὶ, δὰ ααοὰ 
βοηιδ οἰδηι Υἱ}}} ρεσ ποης. 

ΜΟΊΣΧΕΤΥΜΑ, “ηγομΐωδ, ΡγΌραβο. 
Νου δυΐδηλ σι δεί σωγομίφ μοσχεύ- 
ματα ἀϊουπίυν, βεἃ φμὲ ἐς αγδοτγε 
ἀέηιρίὶ δεγμηλεν 8. ρίαπέαπίωγ, μέ ἐπ 
κίονι ἀγδογεπιῦε ἐδιογέβοαπέ, ἃ 
μοσχεύω, αυοᾷ δεῖ δεγοιζὲδ ἐς ατόογε 
ἀδηερίἑς δεγο, ρίαπίατγία 58. υἱυϊγαἀοεδ 
ἐπείνο. Μόσχος ΘΏΪπι οϑὲ ραπιρίπι, 

ὃ σἱυἱγασξΣ. ὅΔΡ. ΙΝ. 8. ἐκ νων μὸσ-. 
υμάτων οὗ δώσει δΐζαν εἰς βάϑος. 

Ψιία. δρμετία υἱμίαυύπα πον ἀαδεπὲ 
ταάϊοε αἰίαε. Αἀ ἡμετὰ Ἰοουχα Τὸ- 
Βρὶοἰθῃβ Δυρυδηυβδ ἀες οοστ!η. 
Ομ γῖϑι. 11. Π]. σαρ. 19., ““Θυοηίαπι 
μόσχος, ἐπημῖί, Οτδοα υἱδειΐως ἀτοιξαγ, 
μοσχεύματα αὐυἱάπτη Ὡσμ ἰδ 6 χθ- 
τυηῖ 6886 ρίαπίαδοπεθ, ϑϑὰ οἰξεία- 
πῶπα ἰπ εΓΡγοίδ δυπί. Οἱ ΕΣΤΟΓ 

ς ἴᾶχω τουϊΐοθ οοὐᾶ. ρχγεοσουραν, υἱ 
ΥἹΧ ἸηνΘηΐδίη ΑἿΣ βοξρίυπι, οἱ 
ἰΔυαθῃ βϑηςδη [18 ἸΏΒ} 6501θ8ῖτηα δϑῖ, 
4υΐα οἰατεβοὶῖ σοπβοαυθηῦθυβ γασ- 
8. Ναας αὐἀμίεγπ ρἱαπίαίιο- 
πες ποὴ ἀαδιπίὶ ταάίοες αἰἑας σοπνο- 
ἀἰδπευβ ἀἰοϊζαγ, αυδπὶ υἱδμξαπιίηα, 
4ι6 νεϊυς ρϑ θα ΡῈ ἴετταπὶ ρτά- 
αἰυμῆυν, οἱ ποῦ μογοπὶ τϑαϊοὶδθι8. 
Ἡδης υδηβ᾽διϊοπθιλ δἴδηι σβεῖοτα 

ἀ οοῃΐοχία ουδιοάϊυπι." ὙΨΌΣ οσουστὶς 
αὔδιρ δρυὰ ῬΙΠ]οποῖα ἀε Αρτίοιϊε. 
Ῥδρβ. 128. εἰ ἀ6 Ρ]αηϊδί. Ρ, 148, 
ϑυ δ: μοσχεύματα, ἀπαλὰ φυτὰ δέν: 
ὅρων ἣ λαχάνων. ἩοΒβγοΒίυϑ : μοόχεύ- 
μῶτα, τὰ νεόφυτα. ἴάδτα : μόδχοι, οἱ 
νέοι βλαστοί. Ιἄδτῃ : μόσχοισι, τοῖς νεο- 
φύτως βλασνήμασιν, ἁπαλοῖς κλαδίσχοις. 
Οοπέ. ΤΠΘορΡ γαδί. ἀθ ὕδυβ. Ρ]δηῖ. 
Τὰ». 1Π1. οδρ. 17. 

, ΜΟΣΧΟΣ, υμωΐμδ, ἑαεγως, ὅοε 
᾿ αὐἀμίξες (σοηξ [γὰϊ! ὅγηξς. ἀθ δ 

ΜΙΠΑτὶ μᾶρ. 67. 564ᾳ.), ἰξ. ἀρημδ. 
ὋΣ ὅρον. Οεπαδ. ΧΠῚ 16. ΧΧ. 14, 

ΧΧΙ. 97. ΕἸ1ὶ ΒΕΒΡ 118, ---τ 55 Ἱ;» 

δίδες δουΐ. Ἰ,ονῖι, 1. ὅ. --- Ἴ;, αξ- 

κπἴ. Ἐσοοῖ. ΧΧΧΙΧ, 18. χριοὺς καὶ 
ἩΥ̓ΞΘΡΙ: καὶ τράγους, ἀτϊεῖεΒ εἴ ἀρποῖ 
εἴ Ὠιγοοβ. ὅ1ς οἵ δἰἴδβ τοὶ σρπιρε 
μοσχίον ΔΡῬΕΙ]δπί. Ῥουχ 12}. ΥἹΙ. 

δείζαι. 184. υἱὲ ἀο ονΐατι εὐἰλεῖϊνιε: 
γὸν μὲν ἀκὸ γονῆς εἴποις ἂν μοσχίο. 
ΟομοΣ Βοοδοσίοι Ηεκοσ. Ρ. 1. 
Ὁ». 1]. 28. γμαρ. 876. «--- 
ΦἸ5Ό. μ κα Ἀπ ἴπο, Ψυά, 11]. 351. 

μόσχων. Ἡϊ!'ς ογηΐββυπι 6886 ν᾽ ἀδαιῦ 
βυι δαϊδητίνυτα χένγρον δαξ δἴτιῖ]6 αυϊά 
--ἶἣν τηδβο. ἔχ. ΧΧΧΙ͂Ι 4. ἢευϊ. 

ΙΧ. 16. 91. δὲ αἰτοὶ δε ἷτι8. ἘΡβδ]ῃ,. 
ΤΥ 10. Ὁ] μόσχος εδβὲ ὄὅος, υἱ 

ἵν. 7. Εἰταδὲ Τιδοϊαηίίαε 
ἫΝ ΓΙ. ὡΡ. 10. ἀμγειως σαρε δου. 
᾿Αοοραϊς Ἡδεοάοϊιν, φυὶ ΤΕ] οἰ τδεΐβ- 
αἰτυιτη ἰΠὰπὶ Εαγρθογατα Βονει 
(Αρίπ) μόσχον Ὡσπιϊπαξ. ---- ΣΟ. υ 

ἔατα. υἱμία. ΗΕ. ΣΧ. 5. -ἣἣν 

τοἰμπάμα. 1 ες. Χ. 10. Ιροσυος 
οὐ ἴπο. Γίον" 80 Τεοίε. ---- ἽΝ, 

“υυόκοια. Ἐχοὰ. ΧΧΙΧ. 10. [ενΐ 
ΙΝ. 8. 90. ΥἹ. 96. λάβε τὼ μόσ- 
χὸν τὸν" δεύτερον τὸν ἑαγαετῆ, δοοὶρε ἢ 
ἐαμγμπι ΑἸΐεγιιπι βερίεππειω. ἜΥ Υ. 
90. οἱ δὶ βερίυδ. ---- ἡ, 
Ἐχοά. ΧΧΙ 88. ΧΧΙ͂Ι, 1. τ 
ΧΙΡ. 4. 706. Ί. 921.: εἰ δἰϊὶ 
δϑορῖιι8. --- ν, Ἰάοτα, Ομ Δ]. Ἐδάν. 
ΝῚ. 17. ΙΙ. 16. Ηδαγοβίαδ: μόσ- 
γεῦ τ ἼΝ (1 βευθοηάσπι ἰοοο 

Ἶ ατόρϑος, καὶ ὁ ἁπαλὸς 
ξζλῳ τλαα ((ερε λύγω) δὲ εἰσὶ τὰ 
ἡμανεώδη φυτά. ἱ 

ΜΟΣΧΟΣ ᾿ΕΚΔΕΚΤΟΙ͂Σ, υἱδεΐες 
εἰεοίμα. “ῬΜ» τοὐμείμε. δέσεσι. 

ΧΙΓΥΙ. 1δ. ψοὶ ἐχλεχεὸς 690 ΤΩ ΓΌΣΙ 
πὰ ρράμ . γΙΠΙ6άε δὰ ᾿ι. 1. Ορϑϑδουϊα 

ἴ168 Ὑ. 332. 566. ᾿ 

᾿ΜΟΣΧΟΣ ΝΕΌΣ, υἱένξιε πουῖ. 
ἽΒ 2 δο “κυεποις. Ῥβ. ΕΧΥΠΙ. 

86. 

ΜΟΣΧΟΣ ΣΙΤΕΥΤΟῚΣ, οὐαῖε 

ταρίπαίειε. Ῥ: ΔΘ δὴν» οἐέαΐε “ασο 

πανὶὶ. Ζοτοτη. ΧΙΨῚ. 41. ὥσπερ μόσ- 
χοι σιτευτοὶ, τρεφόμενοι εἷς σφαγήν: ὉὉΣ 
τρκὸ τρεφόμηνοι εἰς σφαγὴν Θβδὶ δ᾽ιυ8 

τοίδεὶο νοοῦσα Ῥγεοοθ πείση. 
ΚυρΝ ἽΒ ϑπόενονς δεομπάκε. “πα. 

ΥΙ. 28. Απ ἴοτία ἱοροτυπὶ Ἰρ Ὁ 



Μεεχόταυρος. 

4 πο Ὁ Ἣν ὕνϑένον ὅθε. νὰ, ΥἹ. 

95, (οῃέ. [κὸ. ΧΥ͂. 93. 
ΦΜΟΣΧΟΎΎΑΥΡΟΣ. Ψοοδρυΐυπι 

δοῖυ, οὐ νἹαοῦαΓ. ἽΡ2 13 

“μυεπομα πίμις ἰαειγὶ, Τῆς. 1ονὶς ΚΡ, 
8. βες, Οοἷ5]. εἱ 1105. Κ. ϑεσίθβθῃ- 
ἄυτα μόσχον ἐκ ταύρων, αὐιὶ τῶν ταύρων. 

ΜΟΊΤΩΣΙΣ, ξπέεοίμηι, φυοά υμΐ- 
πεγίδωΣ ἐπδεγίξ, παπεεπέιθπ υἱἷ 
περοτε, ἐμγμπάα, ἃ μότος, δῖ Ρο- 

ὃ 8 ππαπισηίογεεηι δι, 11πᾶ- 
πηθηΐδ σαγαίῖο. ΨΕΠ ῬΥδ. ἔρον. 

Αφαΐϊα [ε6. 1. 6. μότωσιν : δὶ νἱὰ, 
Μοπὥδισοπιια. 1, 1ηἰεοΐβ οἰ ϑηιοάὶ 
δἰϊ5 μότα ἀϊσυπίυτ. Ησγοδίυδ: 
μότα, τὰ “ληροῦντα τὴν χαύλην τῶν τραῦ- 
μάτων ῥάκη. Ἡ ̓οτοίγται δὰ ἘΖθοΝ. 
ΧΧΧ. 21.: Ῥγοργὶε αἀμίεπι μότα υο- 
οαπέμγ, χα ἐπδεγμπίμ υμἰποτίδιϑ, μὲ 
γωϊτίαας σαγηες οοπιεάαπέ, εἰ ἐσίσα-ς 

ς λαπὶ ρυτωζεπέα. 
ΜΟΤΟΏ, ἤδπαπιεπέιση υμίπετὶ 

ἐπάο, Ἰπάϊίο ρεπίοϊϊίο υμϊεγαγο σαπο. 
ϑτν οὔϊέσο. ΟἹ πάντες Ηο. ΥΙ. 1. 

πατάξει! χα) μοτώσει ἡμᾶς, ρετουξίεὶ 
δὲ μὲν ἐηίθοία εαπαδὶξ ἢοθ. ΑΧΌ]]Α 
900. Κ΄. 18. μοτώσε. Ἐοδγοδθ: 
μοττώσῃ (Ἰ6σὸ οαπὶ ϑορίηρίο μοτώσε,) 
ἰάφεγα; δ διονίων. 1τὰ Θἴδτα 1,Ἔχὶο. 
γηῖ ΜΩ5. Βγοῖα. οἱ ϑυϊάδϑ, Ὠἱδὶ 

ἀ χυοά ἀρυὰ πυης ραγιῦεῦ νο86 16- 
βείασ μοτώσεπν. ῬαΥοΥ χαθηοθο 
Οἷοδα. πὶ Ῥύσόρ. μοτῶσαι, Ἰάσεται 
δδονίων, εἰ 1,6χ. Οὐ} ΜΆ. Βγετω. 
μωτώσῃ (ῬΥο μοτώση), ἰάσεται. ὅγτο.- 
Ἰ80ἢ, ἘΖοοῦ. ΧΧΧ, 21. οὖχ ἐμοτώ- 
3η. Οσπέδν ϑυίοετὶ ἘΠ68. Τ. 11. γ. 
878. 
ΜΟΥΣΙΚῊΝ, ες. τύχνἹ νοὶ ἐσ:στήμη, 

πδίοα, 80. ΟΥ̓ δορ δοίοπέϊα. ϑῖτας, 
ΧΧΙ]. 6. μουσικὴ ἐγ αἴνϑει. Τιιρσοηϊοβ 

ἐ 80, ἢοῖὶ 6 Θεία [Ὁ ται 8|0Ά. 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ, τπιδίομδ, πεισίοαΣ 
αγίὲς μεγίδι5. Ἰΐετα τὰ μουσικὰ, φιξ 
αὦ πριδίσαηι μεγπεπὲ, ᾳ. ἀ. πειδίσα- 
ἐα. δΣ 2] Ομδ]. Ὠδη. ΗΠ]. ὅ. 7. 

10. 15. παντὸς γένους μουσικῶν, 80. 
ὀργάνων, οταἶβ που ΐβ τ θ᾽ ΟΣ ΌΤΙ 
ἸΏΒ ΓΘ ΏΟΤΊΙΙ. --- ὩΥ Ὁ) ΡίαΓ. 

Ψος. 11. 

481 Μοχιϑηρὸς. 

ΟΧ ᾿η), οανέοο. Οεμου. ΧΧΧΕΙ, 97. 

μτὰ μουσικῶν τυματάνων, Οσυτα Υηλθ]οἷϑ... 
Ρδηῖ8. ͵7᾽46 εἱ Εζ. ΧΧΥῚ. 18. 

8 Ἐδάν. Ι΄. 68. μετὰ μουσικῶν (86. 
ὀργάνων) χαὶ χαρᾶς, σατα τηυβὶοῖβ 1ἢ- 
βἰτυθη8 οἱ ραυᾶϊο. Ὑιὰ6 οἱ 
8 Ἐρᾶγ. Ν᾿ 81]. δίγας. ΧΙῪῚ. 99. 
1 Μδος. ΙΧ. 80. 41. Ηδβγοῖ. εΕ1,6χ. 
Ογη}}} Μϑ. Βγϑπι. μουσικὰ, τερπνὰ τὰ 
δ΄ αὐλῶν καὶ κνύρας (Ηαγοῖι. χρνύ- 
ρας), καὶ τὰ ὅμοια. 
ΜΟΧΘΕΩ, οιαπ αἰβὲοιἑαίε ἰαδοτο, 

αβῆιχον, ἐπ΄ ἀτισππὶς ἀρὸ, υἱέαηι 
αγμπιπόϑαηε μοῦ, ἴϊ. ἰαδογεπι γαοῖο, 
͵,αἄρο. ΠΝΟΣ Η!:»Ἡ. ἃ πον» αῖῖρο. 

Αφα. 169. ΝἾ]. 18. ὅτι μοχϑεῖτε (ΑΙ. 
μοχϑοῦτε) καὶ γε τὸν ϑεόν μου; αυοᾶ 
οἴδιῃ ἑαδογεπι 7αο ἐδ Ἀ. 6. πιοίοδέξ 
δες Πδο το ϑιγιωμιδοῖυθ “οὺ. 
ΕΝ. 2. 0Ὁ]1 μοχϑεῖ οβὲ πιοίοξίε ζΈγΤΕ. 
Ψυσ. ,ογδίίαη πιοίεείο ἀοοὶρῖε6. Ααυ. 

0, 

Ῥραα. ΤΧΨῚΤῚ. 10. μομοχϑηκχυῖεν. " 
Ιάδτα «}εγοπὶ. ΧΙ]. ὅ. --- υ)}»». [68.. 

{Χ1]. 8. ---οδν. Οὐμεὶ. 1. 8. 1]. 

19. ἐν παντὶ μόχϑῳ μου, ᾧ ἐμόχϑησα, 
οὶ ΨΌ]Ο. ΡῈΡ ἀεσάατο, αυοτηδά- 
τιοάυχη 10. ν. 1]. ΡῈ 3) μδέγα ἐδ21:- 
ἄατε, ἰταιιβυ μι. ---- ΩΝ ψογθαῖο, ἰα- 

δογῶπς. ΟΟἘεὶ. 1]. 18. 11. 9. ΤΥ. 8.. 
-- ἼΩΝ ἰαδον. ΤΏγοη, [1Π,, δ, 

Τρεσυπὶ τ» δυΐ πος 866. οἷ, 

"σοὶ. φιε δαροεὶ ἐμόχϑησα. ϑ΄γτηχη. 
2οὈὉ. ΓΥ. 4. Ηδφδγοδ. μοχϑεζ καχο- 
«αϑεῖ 

ΜΟΧΘΗΡΟΌΜΑΙ, πιοϊεείες ξιπι, 
αγμηποδς ὅμε. ὙΠῸ ΝΙΡὮ. νελέε- 

Ἴ16πξ 86 ΘΟΕ δμηι. Ααπῖ]α 200. ΥἹ. 
45. εἴ ἐμοχϑηρώδησαν λόγοι εὐδοῦς; 
τυδῖυθ ἰὰ Εσαρτα. Ρ. 78. νοχῦϊ: 
φμαπε ἐπιρτοδὲ ἐμεγιπί (ροῦυ8 : φμαηε 
πιοίοσίὶ διπέ, οεπάμπέ αο δέξεπι ηιο. 
υεπί. Νιὰ, ΗΘΧ.}) βοστωοθβ γος. 

ΜΟΧΘΗΡΟῚΣ, ἰαδογίοδιιδ, ΟΥι1π- 
ποϑιιδ, πιαΐμα, ἐπιρτοῦιιδ, πιοίοδίϊας αἵ 
ἥτεπα, οαἰαηιοδιδ, Ἠιϊδέγ. ϑϑῖχδο. 
ΧΧΥῚ. 6. ὑπὲρ ϑάνατον πάντα μοχ- 
ϑηρὰ, ΒΌΡΘΙ ταοτΐθτῃ ομηηΐβ "ποίεδία. 
ϑδίνγδο. ΧΧΨΤΙ. 15. μοχϑηρὰ ἀκοὴ 

Η5 : 

Φϑὰ ᾿ 

κ 



Μόσχευμα. ᾿ 

α Ρἱἷὲ ὧδ οικπνὲ απίπεαΐξ υεἰοοὶ, δὰ αυοὰ 
βεηυ οἰἶδηι Υἱτ}}} ρμοσεϊποηΐ. 

ΜΟΊΣΧΕΥΜΑ, Ἔνγομίωμδ, ρτόραβο. 
Νοῖ δυΐοτ φιέδεί δωεγοιΐ μοσχεύ- 
ματα αἰουπίυν, 5864 φμὲ 65 ἀγδογε 
ἀέηιρίς ξεγηἐεῦ 8. ρίαπίαπίμγ, μέ ἐπ 
κίονι αγδογένιῦε εαογεεοαπί, ἃ 
μοσχεύω, αυοᾷ εϑὲ δμγομ ἐς ἀγδογέ 
ἀενερίὶδ δεγο, ρίαπίαγία 8. υἱυϊγααἶοες 
ἐπείέμο. Μόσχος ΘὨΪτα 6βὲ ραηιρίπε, 

ὃ οἱσιγαάία. ϑαρ. ΙΝ. 8. ἐκ νϑων μοσ- 
εὐμάτων οὐ δώσει δίζαν εἰς βάϑος. 

φαάϊοος αἴας. Αα αυδτὰ ]Ἰοουχτ Γο- 
δριοἴθμβ Αὐυσιδύηυθβ ἀς οσκ ἸΏ. 
Ομ γῖϑῖ. [10. ΠΠ. σὰΡ. 12.» ““ Οὐοῃίατα 
μόσχος, πηι, Οτῶσο υἱδείμα ἀΙοΙΓυΓ, 
μοσχεύματα αὐἱάπτα πο ἰπίδιοχθ- 
συηῖ 6886 ρίαπίαϊηοπεα, 86 υἱδεείᾳ- 
πόϑπα ἰηςεΥρσοίδ δυπί. Ουΐ ΟΥΤῸΡ 

ς ἴδχτη τουϊΐοβ οοὐά. ργεοοουρανῖ, υἱ 
ΨῚΣ ἱηνοηϊδίῦ ΑἰΟΣ δορίυπι, εἰ 
1Διώθῃ βοηϊοηζία σαβη  οβεϊβδίτηα 6ϑῖ, 
4υΐα οἰαγοβοῖς σοπβθαυθηῖθυ8 νοσ- 
μῖ6. Ναιηχις αὐἀμίίογέπ ρἱαπίαίιο- 
πὲ: ποὴ ἀαὐιπί ταάϊοες αἰἰας σοπνο- 
ἡἰσπυβ ἀἰοίξαν, αυδπὶ υἱμίανιίηα, 
46 ναϊυΐ ρου. ῬΕΥ [οτγάτι ρΓΑ- 
ἰυμίυν, εἴ πο Βφσθηΐ τδα οι. 

Ηδης δ β᾽ δ! οΠμθ οἴΐδηι σεοΐοσα 
ἀ οσοπίεχία οἰιϑιοάϊυπι." Ψοχ οσσυγτὶξ 

σὔδιῃᾳ ἀρυὰ ῬΗΠ]οπο ἀ6 Αρτίουϊε. 
Ῥαρ. 128. εἰ ἀ6 ῬΙαηϊαί. Ρ. 148. 
ϑαϊάδθ: μοσχεύματα, ἁπαλὰ φυτὰ δέν» 
δρων ἢ λαχάνων. Ἠεβγοβίυϑ : μοάχεύ- 
μᾶτα, τὰ νεόφυτα. ἴάδτα : μόσχοι, οἱ 
νέοι βλαστοί. Ἰάδτα : μόσχοισι, τοῖς νεο- 
φύτως βλαστεήμασιν, ἁπαλοῖς κλαδίσκοις. 
Οοπέ. ὙΒοορΉγαβι. ἀθ (θυ. ΡΙδηξ. 
110. 111. σδρ. 17. 

, ΜΟΊΣΧΟΣ, υἱμιΐωμα, ἑαμτια, δον 
αὐἀμίϊις ΠΡ Ὁ ΟῚ Ὗ 46 Ἐδ 

ἘΣ ἔοι ὅσοου ΧΠΣ 16. ΧΧ 16. 
ΧΧΙ. 427. οἵ Α[10] βεερ 8. --- ὝΔῚ],Ψ» 

ως δουΐα. Τιονῖι. 1. ὅ. -- 2, α΄- 

πῶ. Ἑσοοῖ. ΧΧΧΙΧ, 18. χριοὺς καὶ 
μόσχους καὶ τράγους, ἃτ]εῖεβ αἱ ἀρηοῖ 
οἱ ὨγοΟβ. 8:16 οἵ 8118 Οτεοὶ σρηπιοπ 
μοδχίον ΔΡῬεϊἰδηί. Ῥοΐϊϊυχ 12}. ΥἹ]. 

4580 Μόσγος σεφευτὸς. 

δοίζει. 184. υἱὲ ἀ6 οὐἱατα ὐἰδιϊοε : 

γὸν μὲν ἀπὺ΄ γονῆς εὔποις ὧν᾽ μιοσχόον. 
Οουίοῦ Βοοϊαογαιι ΠΉοεοΣ. Ρ. 1. 
140. 1]. Φ8. γαρ. 576. --. 
ΦΡθΌ. σἰϊηιμέμα. ἴπο, Ψυἀ. 111. 31. 

μόσχων. Ἡϊϊς οὔΐβϑυπι 6886 νἱ δέ. 
βυ αϊδηζίνττι χένερον δαΐ αἴπι1}6 αὐἱὰ 
-ἮΝ τοδβο. Εχ. ΧΧΧΙ͂Ι, 4. ἢουϊ. 

ΙΧ. 16. 91. εἰ 4110] βεορίιβ. Ῥβ8]πι. β 
ὌΝ!. 10. υϑί μόσχος εδἰ ὅοε, αὐ 
Ἄρος. ΓΝ. 7. Εἰστωδὲ 1 βοίαπευς ὅ 
ΤᾺΡ. Γ΄. σλΡ. 10. ἀπγειση σαρεέ ὄοουξ:. 
ἈΑοοραϊς Ἡεεοάοζι, φὰὶ οεἰουταί6- 
δἰτηυση 1Πππὶ ΖΕ σγρθοσυτε Ὀονοσω 
(Αρίῃ) μόσχον τιοιηϊπαί, ---- ἌΡ, 

ἴω. οἰδεΐα. Ηδοβ. Χ. 5. --- δὴ δ» 

γοίωπάμς. 1 Ἄσρ. Χ. 10. Ιροτυπὶ 
συμ [π0.Ψ Γν» ὃς Τερΐδ. ---- ἼΞ,, 

ωνόποια. Ἐχοὰ. ΧΧΙΣ, 10. 1ονὶξ, 
ΤΡ. 8. 9. ΥἹ. 26. λάβε τὼ μόσ- 
χοὸν τὸν - δεύτερον τὸν ἑπταετῆ, δοςῖρε ὁ 
ἰαμγμηι ΑἸύοστιπι βορίθπηετῃ. ἴ᾽. ν.. 
96. οἵ 4110] βεερίυβ. --- ἡ, δος. 
Ἐχοὰ. ΧΧΙ. 858. ΧΧΙΠ. 1. Ποῦ. 
ΧΙΨ. 4. 106. ΨΙ. 421." εἰ αἰ 
βωρίυβ. ---- 3), Ἰάδιη, Ο2]4. Εδάν, 
ΝΙ. 17. ἾὟἼΙ. 16. Ηδεγοῖυβ: μόσ- 

, χος, νέος λύγος (11 8ογθεπάσμ ἰοοο 
λυγὸρ), χλάδος, «τόρϑος, καὶ ὁ ἀκαλὸς 
βοῦς: λύγα ((ερὲ λύγω) δὲ εἰσὶ τὰ 
ἡμαντώδη φυτά. ὲ 

ΜΟΣΧΟΣ ᾿ΕΚΔΕΚΤΟΣ, υἱέμξες 
εἰεοίμδ. “Δ 4» τοδιείμε. ΦΖόγοαι. 

ΧΙΙΥΊ. 1δ. ψοὶ ἐχλεκεὺς οπῷ ΤΘΓΏΣΩ 
οββοσηδ. γιὰ6 δὰ ἢ. ]. Ορίιβου}δ 
ἴσα Ῥ. 384. 56η. . 

ΜΟΣΧΟΣ ΝΕΌΣ, υἱέμεῖμε πουιι:. 
ἽΒ Ὁ δο; ἡμυεποις. Ῥε. ΧΥΠΙ. 

86. ᾿ 

ΜΟΎΥΧΟΣ ΣΙΤΕΥΤΟΣ, οἱμί 

ταβίπαίμες. Ὁ 9 δν}» πἰδέωφ ταρὶ ὦ 
πατὶϊ. Φοτεαι. ΧΙ]. 21. ὥσαερ μόσ- 
χϑι σιγευτοὶ, τρεφόμενοι εἰς σφαγήν: Ὁ 
"Πυὰ τρεφόμενοι εἰς σφαγὴν εδῖ ΑἸτυ8 
ἱπιοτρνροίδεϊο νοοῦσι Ρὶ 'ατι.. 
“ἐπ δ ἽἼΒ 3 θοεένοις ξεσωπάνε. Ταὰ. 

ΨΙ. 28. Απ ἔοτίε Ἰοσοσυπῖὶ 76... ὃ 



Μεφχότᾳυρος. 

46. (σοῃῖ, Τὸ. ΧΥ͂. 23. 
ἘΜΟΣΧΟΤΑΥΡΟΣ. οσδθυΐυτη 

ἤεῖυτα, πὐ νἱαοίυγ. ἽΡ2 13 Ὁ 

«7κυεπομς βίδα ἰαεγὶ. Τῆς. 1 ονὶς. ἹΨ΄.. 
3. 566. (ο18]. οἱ 1.108. Κ. δεῖρθεη- 
ἄυτὰ μόσχον ἐκ ταύρων, δυϊ τῶν ταύρων. 

ΜΟΎΤΡΩΣΙΣ, ἐἐπέεοίμηι, φιοΐὰ υμῖ- 
πογίδιες ἐηδογῳ;», παμενμη υδἷν 
περατω, ἐμγιπάα, ἃ μότος, δὰϊ Ρο- 

δ᾽ [158 δπαπιεμέογιηι δια, μι 11π4- 
ταθπῖδ ουγαῖίο. ὉΠ ῬΥΒ. ἐέφον. 

Ααα]]ὰ [68. 1. 6. μότωσιν: υἱοὶ υἱά, 
Μοπιδδυοομίιδβ. 1ηΐδοἷβ εὐπδπιοάϊ 
4148 μότα αἰϊειπίυτ. Ηεδγοδῖυ: 
μότα, τὰ πληροῦντα τὴν χαάλην τῶν τραῦ- 
μάτων ῥάκη. Ἡ]οτοίγται δὰ ΕΖΘΟΒ. 
ΧΧΧ. 21.: Ῥγοργὶς αμέεπι μότα υο- 
οαπίμγ, χμίῦ ἐπδεγμηέμν υμἱπογίδιϑ, μὲ 

ἑἄας σαγπες οοπιδάαπί, οἱ ἐχίγας 
ς μαπὲ ρατιεϊσπίαξ. 

ΜΟΤΟΏ, ἤπαπιεπθισε υμϊμεγὶ 
ἐπάο, ἱπάϊτίο ρεπιοιϊίο υμπεταγὶο ξαπο. 
ὧϑτι οὐξέρο. Οἱ πάντες Ηοβ. Ν]. 1. 

«ατάξε; χαὶ μοτώσει ἡμᾶς, Ῥετούίοῖ 
εἰ ρ}εν ἐπίοοία εαπαδιέ ποα. Αααΐϊὰ 
.10Ὁ. Υ᾽. 18. μοτώσει. ἘΜ Βγοδῖιδ: 
μοττώσῃ (Ἰερα σύτα ΒΟΡΙΠσΊΟ μοτώσε,) 
ἠάσετα, δὲ ὁιονίων. τὰ οἰἴίδτῃ ιοσὶσ. 
Ογνῖ Μ5. Βγο. οἱ ϑυϊάδθ, ἢ181 

ἃ αὐοά δρυα Βιπο ραγιζεῦ νίοθθ 16- 
σεΐαν μοτγώσεπν. ῬΑΥΙΟΙ χαδηᾶοβα 
ΟΓΪοθα. ἢν. μοτῶσαι, ἴάσεται 
δδϑονίων, εἰ ζ6χ. ΟΥὙΥΠ} Μ5. Βγόση. 
μωτώσω (Ῥτο μοτώσμ), Ἰάσεται. ϑγτη.- 
ππβο ἢ. ἘζΖοοῦ. ΧΙ ΧΧ, 21. οὖχκ ἐμοτώ- 
3η. Οοπέον δυίοεῦ! ΤΉΘα. Τ. ἢ]. Ρ. 
378. 
ΜΟΥΣΙΚῊ, ες. τύχνη νοὶ ἐπιστήμη, 

φρδίοα, 806. ΩΥ̓́6 464 δοίοεπέϊα. ϑῖτδο. 
Χ ΧΙ]. 6. μουσικὴ ἐγ αὐγϑει. Τροηϊοβ 

ας 80. ΠΟῺ ἀε]δοϊδηξιῦ τα 8108. 

ΜΟΥΣΙΚΟΙΣ, πιμδίοιι, πιδίοξ 
αγέϊα ρεγίίμα. Ἰΐοια τὰ μουσικὰ, «5 
αὐ πιιδίραπι ρεγίἑπεπὲ, ᾳ. ἀ. τιιδίοα- 
ἐξα. ΝΟ] (Βα), Ὦδη. 111]. ὅ. 7. 

10. 15. παντὸς γένους μουσικῶν, Β6. 
ὀργάνων, οταμῖὶβ ΖΘΠΟΥΊΒ τ θ᾽ ΟΣΌΤΩ 
᾿πηδί γι πδη στίη. --- Ὑ Ργ. 

οι. 1]. 
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"Οορὶ. αι δαρεῖ ἐμόχϑησα. ϑγτημι. 

ἐν 5. 

Μοχιϑηρὸς. 

ΘΣ την) οανέδου. Οεοοα. ΧΧΧΙ, 457. 

μετὰ μουσικῶν τυματάνων, συχα τηνβ] οἶδ... 
ἔγεηρδηῖβ. 146 εἰ ΕΖ. ΧΧΥ͂Ι. 13. 
8 Ἐδάν. ΓΝ, 63. μετὰ μουσικῶν (96. 
δργάνων) χαὶ χαρᾶς, δατη τηιδὶςἰΒ 1η- 
Βιση6 Π8 εὐ σαυάϊο. Ὑὶάθ εἴ 
8 Επβάγ. Ν. 81. ὅῖγας. ΧΙ; 929, 
1 Μαος. ΙΧ. 89. 41. Ηδεδυς. εἰ Τ,οχ. 
Ογπῖ: ΜΆ. Βσεπι. μουσικὰ, τερπνὰ τὰ 
δὲ αὐλῶν καὶ κνύρας (Ἠδεγοῖι. χρνύ- 
ρα), καὶ τὰ ὅμοια. 

ΜΟΧΘΕΏΩ, σεηι ἀἰβοιϊέαίε ἰαδονο, 8 
αἴέρον, ἐπ ατισππὶ ἀρὸ, υἱξαης 
ατωπιπόδανε ἄμοο, ἴξ. ἰαδοτεπε ἐαοῖο, 
͵,αρο. ΓΝ ΟΙ Ηρ". ἃ πον, ,αξῖσο. 

Αι. 168. ΥΙ]. 18. ὅτι μοχϑεῖτε (ΑἹ. 
μοχϑοῦτε) καὶ γε τὸν ϑεόν μου; αυοᾶ 
δἴδιῃ ἑαδονγεπι ζαοϊἐς Ἦ.. 6. ηιοί δέ 
εεἰΣ Ὧδο τρϑο ὸγιασαδοῦυβ “οὐ. 
ΓΝ. 2. ὉὉὲ μοχϑεῖ εδί πιοίοσίο ζέγγε. 
Ψυὶς. ,“ογδίίαη πιοίοϑίε ασοὶρίεα. Ααα. 
Ῥεδα. ΤΧΥΤ]. 10. μεμοχϑηκυῖεν. 
Ιάθτα Ψότγεα. ΧΙ]. ὅ. --- δω ἴς8.. 

1ΧΠ]. 8.--- ὅν. ΟὐΒεὶ. 1. 3. Π. 
19. ἐν σαντὶ μόχϑῳ μου, ᾧ ἐμόχϑησα, 
ἘΠῚ ΝΟ. Ῥὸῦ ἀεδιμίατο, ἀποταδα- 
τηοάυτη ἧ,. Υ. 11. μὲσ 3) μέγα ἀξσε» 
ἄσανγε, ἰτδβοι τ. ---- ΩΝ γεγῦδῖε, ἰα- 

δογᾶπε. (οἶοὶ. 11. 18. 11]. 9. ΙΥ͂. 3. 
-- αν ΧΆ. ἰαδον. ΤΏτεα. [111]. ὅ. 

1μδραταπιι Γην δυῖ ΓΝΝΟΝ 8ες. οἂ, 

φὴς 

ον». ΙΝ. 4. Ηρδαγοΐ. μοχϑεῖ χαχο- 
«αϑὲξς 

ΜΟΧΘΗΡΟΌΜΑΙ, πιοϊοδίις ξιπὶ, 
ατωπιποδς δ. ὝΔ. ΝΙΡΉ. σελε- 

ΕΗ 860 σε" διπι. Αααΐ]α 20}. ΥἹ. 
4ὅ. εἰ ἐμοχϑηρώνησαν λόγοι εὐδοῦρ, 
Ὀγυδίυ8 ἐπ Εσαρτη. Ρ. 78. νοσγξ: 

απι ἐπιργοδὲ βιογπέ (ροῦυϑ : φμαπ 
ΡΡΗΝΣ διπέ, εἰοβξενα, ἐὰ ΔΙ τ, σὸς 
υεηΐ. Νιὰ. Ηδχ.) βουσωοῃθβ θοῦ. κκ 
ΜΟΧΘΗΡΟΣ, ἰαδογίοτιια, ΟΥ̓ ι- 

ποδία, πιαΐμδ, ἐπιρτοῦιιδ, πιοίοξίξας αΥ- 
τεμς, οαἰανιοθιδ, πιδέῦ. ΙΓδΟ. 
ΧΧΥΙ. 6. ὑπὲρ ϑάνατον πάντα μοχ- 
ϑηρὰ, ΒΌΡΘΙ ταογΐεμι ΟΠ Π18 ηποίεδέα. 
δῖτας. ΧΧΥΝΠ]. 15. μοχ)ηρὰ ἀκοὴ, 



Μόχϑος. 

α δοάϊτυβ πιοοϊδεέμδ. Ἰηονυτα 
. ρὸς, ϑσυΐ πονηρὸς, Βυι δεϊληξίιν!α δα άϊ- 
ἴα) ποῖδί "παρηπι, δυρπη, οἵ 
Ἰοσυμα βυρογίδεινὶ ἰθπεῖ, ν. Ὁ. Β:γδο. 
Ν. 17. αἰσχύνη μοχϑηρὰ, ϑιπνια ἐσ- 

ποπιϊηΐα. ἩΒγΟΝ. ηρὸς, ἐπίπονος, 
φονηρός. [1,6χ. ΟΥτ1}1 ΜΆ. Βσϑῆι. 
μοχϑηρὰ, καὶ τὰ ἐκίπονα, καὶ τὰ πονηρὰ, 
χαὶ τὰ φαῦλα. 

ὃ ΜΟΧΘΟΣ, ἰαδογ, οἱ υϊάρτα 

ατμηιποσα. (γιὰ Ῥίπμαδνυ. [β(ἢ πὶ. 
Οἀ. ΝΠ. ν. 99.), ἴἵὰ ἀγεῆιπα, π|0- 
ἔεεὶϊα. γγ}4» ἱπίφιαίαα. Νύχτα. ΧΧΊΤΠΙ. 

21. οὖκ ἔσται μόχϑος ἐν ᾿Ιαχὼβ, ποὴ 
εὐὴϊ φιαΐμηι ᾿πῖον Δ 00}}1{88. ---- Ὁ» 

υἱοἰεπίϊα. ϑετοτα. 1,1. 85. ---α γλ)ν. 

[εβ. 1). 4. 7ογεῖα. [Π1. 94. --.- 
Ὀν2. ἱπαϊφηαίο. ΑἸ. ΟΟΒ 6}. 11. 28. 

μόχϑου. --- Ὁ». Ὠευς ΧΧΥ͂Ὶ. 7. 

ς (Ἀεὶ. 1. 8. Π1. 10. οἵ 4110] βερρίυβ. 
- ἜΣ» ἰαδον. ΤὨθοά. βες. οοά. 

Μοεαυ. ἔδεμεβ. [11]. 17. -- πῦν 9» 

ορμδ. 168. {Χ1. 8. υνί μόχϑος ἑαδογε 
ρατέωπι, πιεγοεάσης ἰαδογὶς τιοῖδί. ----- 
ΤΊ» σερετίίας. αν. ΧΧΥ. 48. 

46. 58. Ἑξοον. ΧΧΧΙΨΡ. 4. -- 
᾿ πῸΝ ἣν ἐχεογαΐο, τιαϊεαϊοίίο. Τ ὨτΘΏ. 

ΠῚ. 64. ϑδεοουπᾶάυτα ΟΑρρδίϊατα ἴῃ 
Νοῦς, Ογἰτι. δὰ ἢ. }. Ὁ. ὅ41]. Ἰερεγυπὶ 

ἀ ἩΣ Π, αυΐα προ εϑὲ ἰαδογατε,. 

ἀξία ρατὶ. ϑεοὰ Βαχίογῆιυβ πη Απ- 
οΥ. Ρ. 764. δἰδῖυτ, ποῖ ΔΙ ΣΟΥ ἘῸΒ 
Ἰερίβθ6, ροϊί18 Δοοθρ 856 στὰ Ο4]- 
ἅερο, δς εἰ ΠΝ ὯΔ ἰάοτι εβθεῖ, 

ᾳυοὰ τηξ ον ΡΘῚ σηοίδι μαβίη 116- 

Τατασα. Υυΐᾳ. ἰαδονόπι ἐμ. --- 
ὅν ἀείαεραίίο, τιοίεεία, Ἐχοὰ. 

ΧΥΠῚΙ. 56. Νυ. ΧΧ. 14. ΝΕ. 
ΙΧ. 82. Ῥγεῖογοα ἸοσιςυΣ ἴῃ Βοχηδι. 

ε Ἑαϊι. Εχεοοῃ. ΧΧΙΠΠ. 20. σάντας τοὺς 
αόνους σου καὶ τοὺς μόχϑους, υἱὖι᾽ ΠΙυά 
καὶ τοὺς μόχϑους ΑἸ 1χπ66 δΔἀνεοεζυχῃ, δὲ 
ὉΠ βρυγίατα ἴῃ δα. Οοιηρ]αξ. φαοαια 
οὐηϊβϑυμι οί. {Πταβαὰθ νόσθβ, φύνον 
εἴ μόχϑον, οοπ)ιηχὶς ῬΏΠο ἀς να 
Μοβ. 10. 1. Ρ. δ00. Ο. αυριιδά- 

482 Μοχλὸς. 

τηοάιων μοχϑῶν εἰ πόνους ὯΣ ἕν πῆχες Επτὶρ. Εἰοσ. ν. 60ὅ. ὅϑδρ. 
Χ, 10. ΧΥΠΙ. 17. τῶν κατ᾽ ἐρημέαν 
ἐργάτης μόχϑων, ορεγασῖίυθ Ἰαροχαιι ἢ 
ἴῃ ἀεβετίο. ἴοχ, γε} ΜΆ. Βγεσω. 
βόχϑων, καμάτω. Ἐεεγοῖ. μόχϑος, 
σόνος, κακοσάϑεια. 

ΜΟΧΘΟΊΏ, ἱ. ᾳ. μοχϑέω, ἔαδοτο. 
προ, ἀρποὶο υἱγίδιια, ἀεξαίεσον. Α- 

4υ114. 166. ΝἼ]. 18. μοχϑοῦν ἄνδρας 
8ες. Ευβθθίυγῃ ἴῃ Πειηοηβίῦ. Ενδηρ. 
Ι,. ΥἹ. ν. 195. υδὶ οἱ ἴπ βοαυοπα- 
Ὀπ8 μοχϑοῦτε ἰοοο μοχϑεῖσε Ἰεροπάυτῃ 
οὐ. ὦ 

“ΜΟΧΛΕΥΏ, σνυεοίε οὗβγηιο τοὶ 
οἷαιμῖο,"ἵ. α. μοχλοὺς ἐσιβάλλω ἀρπὰ 
Αὐδΐορῃ. πὶ ὙΤΒαστλορῖ. ν. 429. 
Τῆ "» γεραρεΐμπι. Το. ᾿πῖ. (ἔοτῦμαϑε 

 ΥΤΩΣΩΔΟὮΙ 8) Ῥγον. ΧΎΥἿΠΠ. 19. με- 
μοχλευμέᾶνον βασίλειον, ὕχο ατὸ δρυὰ 
Ομγγβοβίουλυμη ἀθ ϑ'φοοεσά. ὅ. 48., 
υἱ Βοηρο] 5 δημοίανξ, νἹ 1086 ΒΟ ΓΊ- 
Ὀἱζον μεμοχλευμένη βααϊλεία. ἨΕΒγοἘ. 
μοχλεύει, κινες Ουἱάπὶ χλεΐει ἢ 

ΜΟΧΛΟΙΣ, τυεοξϊε, τεραρμίισν, ἐπ- 
δίγιιποηέωα, φη0 ρον ἱπίμε ἥγνια- 
δαπίεγ. 5. Ἐχοὰ. ΧΧΧΨΥ͂ΙΙ. 39. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. δ. «- ΠΣ: 4 Ῥαγ. 

ΝΙΠ. δ. τείχη, αὖλαι καὶ μοχλοὶ, 
ΤΟΙ, μοί οἱ σοραριία. Ψιάδ οἱ 
7εγει. ΧΙΙ͂Σ. 80. 111. 380. Ἐοςἢ. 
ΧΧΧΨΙΠ. 11. Φυὰ. ΧΥῚ. 8. μοχ- 
λὸς εϑὲ υεοίὶς ἐγαπδύεγδιιδ, φμὲ ροείε- 
διι5Σ ἐπμμῖδειδ, πὸ υαἰσα ἐπίτογξμης 
αρετιαπίμν, προ. Ααἀάθ Αηυ. [6ε8. 
ΧΧΥΤΙ. 1. Ηεβγοῖ. μοχλοὶ, κλεῖϑρα. 
- δὴῦ2, ὀδὲίροηπὲς. ϑγτῆπι. Ῥβδ]πι. 

ΠΧΧΙΠΙῚ. 6. Νοὴ αἰϊτον Ἰερὶς, 864 
ποιαΐηα Ἰηϑ Τυπγδπίογασι Ἀγὸ Ἰυρίτυ 
Ῥεσταυΐανϊ. --- οὐΝ,» ὑὲμομέινε. 

ϑγττη. ϑετοα. ΧΧΙΧ. 91. μοχλὸὺν, 
Ὁ] μοχλὸς οαγοογόπι ἀοδιρΌϑτα ντάθ- 
[Γ, οπ)ες ρογέα Ὁεοίε͵ Ἀτπιαία. Ἐπτ- 
ἄδιι ποϊοπετῃ νος ΗθΌγ. χιοαὺς 
αἰρυῖϊς ΜΙοΑδ] 18 ἴῃ Θυρρίει. Ὀ. 
2112. Ἰοραεγϊοίηϊιι8 ἰὼ Νοῖς δὰ 
Οσοὔυτα ςοπέετι Αγαὶν. Ὁγ, οὐη- 
δἰγίηρενε. ἄετοτα. ΧΙ Χ. 51. μοχλοὶ 



Μναλόωο. 

δηςοοράθηξ5. βάλανοι. 
"ΜΥΛΛΔΟΏ. τῦϑϑ, ὄπρίιρπο. 

ϑγτητω. Ῥεβαίσγη. ΟΧΨΥΨ]Π11. 70. ἐμυα- 
λώϑη, πιεαμίϊαέμπι ἐπέ, νεϊὰῖ δάθρϑ, 
ΟῸΣ εογυμαι: Οδὶ βὶπθ ἀυθῖο Ἰορθη- 
αὐτὰ οεἴ ἐμυελώϑη, οἱ μυελοῦσγαι οεῖ 
;. ᾳ. λικαίνεσϑαι, τιρὶπριατὶ, ἐπογαδ- 
“ατί. Υἱᾶδ αυοαᾷθ ᾿ῃ τα 8. μυελόω. 

ΜΥΓΑΔΛΗῚ (τ δηΐοὰ βου οηάαυτῃ 
ὅ φεῖ, υἱ Ἰοροτ δρυὰ Ασϊεῖοι, Ηϊβί. 
Δ ὙΠ]. ἐς, 94. εἴ αἰϊοθ, ποῇ δι:- 
ἔσει, πὶ νεΐχο, μυγάλη.), πα ἀγα- 
νει. Ῥοσδίυν οἱ μυγαλίη ἃ Ν͵οδῆ- 
το ἴῃ ΤΒοσίβοῖβ. υοῦ ροηυβ δῃϊ- 

. ΣΩΒΏΓΕ δἷΐ, βεῖχε 86 ποραῖ ΕἸ ρΌ1- 
Ὧπ5. Με ε͵υ8 ΡΙυζαγο8. ἴῃ 
ϑγταροβ. ἢ. 1. ο. ὅ. Ἀδιίίοπεια πο- 
Ταϊα 8 ἀϑϑιστιατιζ 811, αφυοα ἐχ μυὸς 
χαὶ γαλῆς, ἐς γα εἰ τεμδίοἶα, γίνε- 

ς ται, αυοὰ δΔΡϑιγχαϊβϑίμητα 10 ]σαι; 
Βοοδιατίυβ ΗϊοτοζΖ. Ρ. 1. [40. ΓΝ. ς. 
1. ν᾿ 1064., στὰ οἱ τηυδβῖθὶα εἷξ 
ΤΠΈΓΣΘ ΤῸ] Τ5]0Υ, οἵ. 1111 ἴατῃ 1π- 
ἔδτιδα χυδπὶ 618. Μοεϊΐπ8 ἐσρὸ 28 - 
Εἰστη 5ουθεγα αβϑοῦί: ΔῸΣ ἀγαποιι3 
οοἴογε φωλάδηι πιμδίοϊα δἰπιῖὶδ οεί, 
"παρειξάεπε αμίεπε πτμγὲ, παῖε κέ πιῳ- 
“αΐε: οὐέέπεϊ ποπιεη. ΑΔἀάϊξ ἰαπλθη, 
αποΐ τοῦθ ἀγϑῃει8 τηϊσῖβ Βαραδ 

ἐ Βρθείεμα Ῥοῦπβ, ἀπδπὶ τηδρπϊτυϊ- 
ὮΙ, ΟὟΠᾺ ΤΩΌΤΟ ΟΠΊΏΪΙΟ ΤΩΪΠΟΥ 510. 
Τιαλπὶ ἡπγεοηι αγαηπειῆπ νοσδῃΐ, οὉ 
ΨΕΠΟΉΠΩ, οτοαο, Ῥγβθηβ, αὐοὰ 
τηοσβα ἱπῆρσεϊς. (οπέ. Ρη. Η. Ν. 
ΨΙΠΠ. ο. ὅ8. Οείἴεοττιτη 411} ἐγίοίμπι 
ψογίπηῖ, 4}11 σαπρισεισαπι, 8111 υἱθέτ- 
σας, αὐδ8 Τηυδί6 184 5] ν 65{118 6ϑί. --- 
ΓΝ» αἰείαδις. 1,ονῖς. ΧΙ. 80. 

ΜΥΒΕΛΟῚΣ ̓  αράμῖϊα, οἰΐδτη ἐμέϊπια 
« Ῥᾶτγξ. μον αν ἀάερϑ. σεη. ΧΗ͂Υ. 18. 

ὩδῚ μυελὸς τῆς γῆς Ὠοϊδῖ ορίῶπος Ῥγὸ- 
φεπέμε ἐεγΓίΣ. ---- ΤᾺ Ὁ» πιοάμίία. «]0Ὁ. 

ΧΧΙ. 94. Ηδεγοῖ. μυελὸς, ἐὰν 
ἔδεσμα, τὸ ἐντὸς τῶν ὀστῶν. 

ΜΥΈΛΟΊ, πιεάιϊα ἱηιρίδο. Ηἰπὸ 
Ῥπβρο. ῬΘΒΒ. ᾿μεμυελωμένος, γμιοάδωΐία 
»ίεπκα, ρίπρεΐεο, πιοάμίίοειε. ὩΤΘ 

Ρίιιν. ρέπχιία. Ρ5. ΠἸΧΥ. 14. ὁλοχαυ- 
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α εϑὲ βἰοβαδταδ 5. ἰηίεργείδο γοςῖβ᾽ 

εβ 

ἹΜυΣα. 

σώματα μεμυελωμάνα, ᾿οϊοοδυία "16. 
ἀμία ρίεπα. ΤὨοοάοτοῖαβ εἴ δυϊίαϑβ. 
Ἰεσυπί μεμυαλωμένα. ψετθα δυάς, 
ἃ Κυσκίοτο ἐσ Τ βοοάογοῖο οιηθηάδῖβ, 
ἄς ἢδο γψόοῦο ἐδ 5686 Βαροηῃΐ: Μεμυα- 
λωμένα χέχληχε τὰ εὐτραφῆ καὶ αἰονα. 
οὕτω γὰρ καὶ ὁ νόμος προσβόρειν ἐκέλευσεν 
ἅμωμά τε χαὶ ἃ ἄρτια. ἐπαρᾶται δὲ καὶ ὁ. 
προφήτης Μαλαχίας τοῖς τοιαῦτα μὴ 
ἔχουσιν, ἀνώπηρα δὲ προσφέρουσιν. Αρυὰ 
Ἡεγοβίυτη Ἰορίξαν μεμυλωμένα, 516 
ἘΧρ] Ιοδοηθ, ὑσὸ αῦο ϑορίπρίαϑ Ιε- 
σοπάυπι οδηβοῖ μεμυελωμένα. Αἴ, δὶ 
ΕΧ 1 ΟΓΔΓΌΓΤΩ 86.186 7! οαπάστῃ, ΤΘ- 
Ῥοποηάυτῃ ροίΐ8 μεωυαλωμένα, αἕ 
ΒΟΡΊδιΓον οἰίατη ἀρὰ Ἡδϑνο ἴυτα 1Π 
ν. λώων. ἘΒεοξίαδ ᾿πτηθη Ἰορττυῦ με- 
μυελωμένα. 

ΜΥΒΕΈΉΏ, ἄοοσοο ξάογα, ἐπ 10 πιψείθ- 
γῆδ. Ἴ)4) ΝΙρῆ. ἃ Ἴρι. σορεΐο πιξ. 

Α4α. μη. ΧΧΥ͂. ὅδ. μυηϑέντας. 1:8 
γι δοῦαθ 866. οοα. Ῥαμ]. 1,108. 
8 Μδος. Π]. 10. μεμυημένοι κατὰ τὰς 
φελετὰς, ΒΔ 015 ἐπέ αι. ψιὰ6 ΜΟΜΙΠΙ 
ΟὈ 58. 6 Ὠοάον. ὅ:ϊς. δὰ ΡΠ ΠΡ. ΝΡ. 
12. 

ΜΥΖΒΕΊΏ, δμρο. Ὁ» ἄορι. ἄαὰ. 

ϑγτῃ. 9000. ΧΧ. 16. μυξήσεται. " 
Βα χαὶ μυζήσε. ϑυῖάαβ: μυζεῖ καὶ 
μύζει, ϑηλά εἰ, λείχει. 

ΜΥΖΗΤΎΗΣ, ρεέπιι ἱηδϑοί, δὶο αἷο- 
ἐϊ, φμοί 7γιιβε5 οογγοάαΐ εἰ δεισαΐ, ἃ 
μυξέω, δυῖ ἃ μύζω, δομηι Θρμίίο, 
δἰγιάοο, αἱ 811 σγνἠδ Ὁοτλθῃ ἃ ϑίγὲ- 
ἄοτο ᾿πάϊτιπι. Ν᾽1ἃ. ΜΊΟ 50 118 Θαρρὶ. 
Ῥ. 865. ὈΝΌΡ» Φρεοὶε5 ἰρομδία. ϑγτητα. 

Ῥεαϊτι. ΟΕΧΧΨΥΨΊῚΙ. 46. 16 βαρτα 9. 
ἐρυσίβη. 

ΜΥΘΟΛΟΊΤΌΟΣ, χΖεδείαγις ἨαΤΤα- 
ἰογ, 7αδείαίον. Βατυσι. 111. 14. 
Βγειβοβηοίάοσγο Ἀ. 1]. ϑἷς ἄἰδιὶ ν θῃ- 
τὰν ρλιϊοσορἠλ ρσοπείλεπι, Βαάμε]]ο κα 
δυίΐοτη ἡιδιέαγμπι ἐπέεγρτοίες. 

ΜΥ͂ΘΟΣ, Κιδμῖα, ξογτπο. διτ. ΧᾺ. 
19. μῦϑος ἄκαιρο;, ξεέγπιο Ἰηϊου ραβιῖ- 
νὰ8. ΒΚ] οἵ μῦϑος εδδὶ 1. α. ἀπόβϑεγ- 
μα ἴῃ ΤΒΘΟΡΏ4Ι18 ἀἰοῖο: μύϑῳ σώ- 
Φρον! πεῤλόμανος. 

ΜΥΓᾺ, πιωδοα, ἃ ἀἰδ γὺ, φημ γΉμ ΤΟ. 
37 ἴθι. 2 Βερ: Ι. 4. 8: 6. 16. 

ἰὰ 

ὃ» 

ΗΠΩ 



Μυκάομοαι. 

« (ὉΒοεϊ. Χ. 1. 1698. ΥΙΙ. 18. [π Ἰοαίβ 
4 Βερ. Ἰαυάκεῖθ ἴῃ ΤΧΧ δο ἴῃ υἱτα- 
416 ϑ'γταυΏΔ ἢ} νϑγβίομα ἰοσο μυΐαν 
ΣΕΡΟΠΕΤΕ ΤΆ ]Θτὰ μυζῶν. Βεελζεβοὺβ 
Θητὶ οδϑὲ αοηιπς ηιιδοαῦμηι, ΠΟῊᾺ 
δυΐοτη ἴρ88 Ἰηϊιδολ 118 ἀϊοὶ ροίοδῖ. 
ψίάς εχ. Ν. Τ. 5. Ἀ. ν. (δεὰ βαϊνα 
εβϑί Ἰοεσῖϊο. Νίαϊῃ «2 βερμιβ αυοαὰθ 
Α. 7.ὄ 1Χ. 2.1. εἐ Οτεροχίυβ Να- 
Ζδσοηυ9 Ογαῖ. ϑιοτουῖϊ. Π1. Αο- 

ὃ σρβοηϊαγυπι ἀδιτι Μῦαν Δρρε]]δῃΐ.) 
ϑὰρ. ΧΥΙ. 9. 
ΜΥΚΑΌΜΑΙ, πιμρίο. ἊΣ ) λον 

2.0». ΝῚ. δ. μυχήσεται, τιωρὶεί, ΟἿ] 
Μοηῖξ. ταὶς δαὶ Ἰυβδὶς : μηκήσεται. 
πο. 1 ϑδζω ΥἹ]ἱ. 12. μυχώμενοι, πιῖ- 
δὶοηίςδ. 

ΜΥΚΤΗ͂Ρ, ιδαίεις οὐογταπάξ, ηα- 
τεδ, παδεδ. Ῥγχὰ» Ἰάοχα. Νυταον. ΧΙ. 

420. 2 ες. ΧΙΧ. 238. 9200. ΧΙ, 21. 
ὁ εἱ 4111. Αἀἂς Ααυ. ϑγιαπι. ΤΒροά. 
Οθη. Π]. 7. υδὲ μυχτῆρες, πατέα, (0]]. 
ϑγτωτ, Ἐζοοῖ. 11]. 17. εἴ Ααυ. 
ϑγίητα. ΤΆγσϑη. ΙΥ̓͂, 290. -- ΣΟΥ ἿΠΣ 

ἄυα]. παγες. 10}. ΧΙ]. 12. 

ΜΥΚΤΗΡΙΖΩ, πατοῖ αἰἰγαΐο, πα- 
50 αὐμποο διδρενάο, δμῦδαππο, ἀεγί- 
ἄεο. τηλᾷ» πασιδ. Εσοοῖ. 111. 17. --- 

1» νεγθυχω, οοπίεπιπο. Ῥτον. ΧΙ. 
12. .--- 7}, ποιήθῃ, οοπέοημμδ. Ῥτον. 

ἃ ΧΙ]. 8. νωπ)ροχάρδιος δὲ μυκτηρίφεται, 
(τά νθσοὸ δὰ σαι οοϊ διϊοπεα δμῦ- 
φαπηαίαγ.. ---- 711» οὐπίεπιπο. Ῥχγον. 

ΧΥ. 21. ΧΧΙΠ]. 9. -- ὉΠ 

Ηρῃ. ἃ νὴ, σπραππο, ἱγτίαθο. 
ΑΣΩΡ. ἸΒΕΚΑ ἰωαϊποαί εεί. 

3 Ῥατ. ΧΧΧΥῚ. 16. --- ὈΔΩ ΡΙΒ, 

1 ες. ΧΥΙΙ]. 27. -α »υ 90}. 

ΧΧΠ. 19. 7ετεῖα. ΧΧ. 7. ---- Υν» 

Φρένγηο. Ῥχον. 1. 80. ΧΥ, ὅ. - νὰ.» 

ε ἰαπρο, ἰσάο. ϑγτωτη. Ῥ8. {ΧΧ1]. 14. 
μυχτηριζόμενος. 
ἀετίδιιδ, οὗ πιαΐα 56. αοἰπίογίμπεα πιθα: 
πω ΡᾺ, "παροικία, Ἠδρες ἢ. 1. 

βδπο ποίξομθπι τπθίβρουΐοβτα, --- 
δ »εγυεγφδιδ. ΤΠπεοά. Ῥχον. 1]. 

7 

484 

ϑΘΏδιη ΟΧΡΓΟΒδις: 

Μύλος. 

156. Ἱερὶς ἐοτῖαδβθε γη}53. --- έλν.-" 

ςς δὲ ΓΘ: ΤΠ Πικ ἀρρίϊοο τα- 
πηι αὦ παγές. Ἐπεοῃ. 11. 17. 
ὡς μυχτηρίθοντες, ὉΌὶ Ἰθατε νεγίε- 
τυμΐ, πὸπ δυΐεπι [Ὁ] δ Ἵ1. 

τοίυϊοσυηί, υἱ εἰδίυϊ ᾿ΜΙομδδι15 
ΒΌΡρ]διι. Ρ. 681. Ηδεγοῖ. μυχτηρέ- 
ζει, χλευάζει, καταγελᾷ, ἀπὸ τοῦ μυὺ- 
ζειν τοῖς μυκεῆρσι. ΟΟὨἕεΣ ῖισχ, Ν. Τ. 

8. ἢ. ν. 
ΜΥΚΤΗΡΙΣΜΟῚΣ, φεῤεαηναξίο, 

ἐγγίδο. Τῃοοάοτυβ Απὕοοϊ. πνεΐμεος 
διὰ ῥινῶν ἀφιέμενον εἰς ἐξουδένωσιν τοῦ μεε-- 
γάλα φρυαττομένου. ΠΣ οὐπίεηκίξες. 

ΝᾺ, ΤΥ. 4. -- “ΠΣ φγαάα. ΝΘ. 

ΙΥ. 4. Ηἰς Ἰοεσετυπξ ΠΣ το ΝΣ 

ον. ΧΧΧΙΝ. 7. Ἐκ. ΧΧΙΠΙ. 39. 
- ἡ) ν»ὸ» »ιαοεμία. Ῥῃ ΧΧΧΙ͂Ν. 190. 

ἽἼμροσυηῖ δ» γιά. ϑίασοὶς. ὕδσ- 

γαῖμα Πανὶ !]5 ̓. 973. 
ΜΥΔΑΙ, ρμίυτ. ἀεμέες "ιοΐαγεε. 

ΓΉΨΘΟ Ρὶυν. Ῥε. ΥΤῚ, 6. τὰς μύ- 

λας τῶν λεόντων συνέϑλασεν, ἀδῃ68 τηο- 
]Αγ68 ἰοοῆυπι οοπῆρερ!. δ 1445: μύ- 
λας λεόντων, ὀδόντας λεόντων. «--- 

ΓΊΝΘΙ Ρἱυτ. Ρὲν ταοϊδι μεβίπ Πἴξ6- 

ΤΆΤΙΠΙ ΟΧ ὉΣΙΟΥὶ. 90». ΧΧΙ͂Χ. 17. 
Ρτον. ΧΧΧ. 14. 7οὲ]. 1. 6. [δχ. 
Ογτ ΜΆ. Βχϑῖω. μύλας, τοὺς ἔσω 
ὀδόντας. ϑυλάδε: μύλαι, οἱ ἔνδον ὀδόντες, 
ες λεατύνων εἰώϑασιν οἱ ἄϑϑρρωσοι τὴν 
φρυφήν. 

ΜΥ΄ ΛΗ, νιοῖα, φωαϊὲς αεἰπατία δέκ 
ἐγωδαίδ, ἡιωπεπίαγία οἰεδαγίαυε. 
ΦΙΛΘΏ» τπιογίατίππι. ϑὕγτατηα. Φυά. ἐ 

ΧΥ. 19. υϊᾳ. ἀεπέοπι πιοίαγεηι. 
ΜΥΔΟΣ, "ποία, νιοϊεπαϊπαηι, ἴι. 

ΒΥΠΘΟάοΟΒΙ 6 ἴαχῃ πιδέα εἶνα ἐν εγέογ. 
γιοΐ ἰαρῖδ, χυτὴ οαἰέίϊεδ εἶνε ἐωρε- 
ΤΊΟΥ ἑαρὶς, ἴξ. μύλω ἴῃ ΡΗ]ῈΓ. 
ἀεπίες πιοίατες. ΣΤΥ» πιοβέσιοες, 

βΒρυταῖε ἀεπέες πιοίατες. ϑγτατώ. (Ὁ- 
οὶ, ΧΙ]. 8. μύλοι, ἀεπίες «ποίαγεε. 

-τῦτον ἀυλ)ῖ5, ρσορίες ἀσιδο σθο- 
5 μασίεβ, βιρουίοσεπι, οαέέἰέαπι, εἰ 
Ἰηβοσ όσοι, "ποίαιη ἀϊοΐληη. Ἐχ. ΧΙ. 
ὅ. ἕως τοῦ αρωτοτόχου τῆς ϑεραπαίνης 



Μύλον. 

« τῆς «αρὰ τὸν μύλον, ὑδαμς δᾶ ῥτίταο- 
Ξεορίτζωτη 8101116 πιοίαηι σε 16. 168. 
ΧΙΨΊῚΙ. 2. λάβε μύλον, ἄλεσον ἄλευρον, 
βΒιυγθ ᾽ποίωαηε, τοΐο ἴβδσιπαση, Οομξ 
Οοεϊσϊυμιλ ἀδ Ρδίσίη. γε. Ρ. 198, 
ΑΙ. Νυι. ΧΙ. 8. μύλῳ. ΑἹ. “6τεπ. 
ΧΧΕΥ͂. 10. φωνὴν μύλου. θδυς. ΧΧΤΙ͂Υ. 
6. οὖκ ἐνεχυράσεις ὐλον, οὐδὲ ἐπιμύλιον, 
ὯΟΠ ΔΟΟΙΡΙ65 1 ὈΙΒΉ 8 πόμα ἐπἤετὶ- 
οτενι βεημέ ξιιρετίογεηι νιοίςς ἰαρμάεπι. 

δ ὅ᾽'΄ς οἱ μύλη, αυε 41145 σσοςῖϑ "ποίαπι 
ἀεποιδῖ, οἰἴδηλ ἐπ εγίογεηι πιοῖς ἰαρὶ- 
ἄεηι πιστιῆοοας. Ἡεδγοθῖυβ ἄς ἢδὲ 
ψνοσο: λέγεται χαὶ ὁ κάτω τῆς μύ- 
λης λίϑος, ὁ δὲ ἄνω ὄνος. ἴ,οχ. ΟΥὙΤΊ] 
ΜΜ,. Βγσοη. οἱ Βδζ. μύλη, τὸ κάτω τοῦ 
μύλου, τὸ δὲ ἄνω ὄνος λέγεται. Ἐδάετη 
ἔεσε μαρεῖ ϑυϊάδε. ---- ἡ,.γ}, οαὐῥῥεα. 

ΤΧΧ εἰ ο λωφοὶ Ψυᾶ. ΙΧ. 58. 
4, Βαια. ΧΙ. 4]. χλάσμα μύλου, ἔγαρ- 

6 ταθπῖυσα οδὲ}}}1. Υἱὰἀ6 ἐπημούλ,μον. 
ΜΥ ΛΩΝ, τποίοίγίπα, ρὲδέγ μη. 

ἊΒΙΟΣ »γαϊεοίμγα. ετετα. 1.11. 9, 

ἔδωκεν αὐτὸν εἰς οχίαν μύλοινος, τηϊδὶς 
Π]υτὰ ἴῃ ἀσταυτη μἱδίση!. Ἶοχ Ηθῦτ. 
Ὧδ6᾽ οαγοεγίδειΣ ὃ ΟΧΡΪ Ισρίοῦ 
ΔΌ ορπιϊο [π||- 146 Οοείξιυμι ἀ6 
Ῥ οι σπϊ5 ν εἴ. ν᾿. 4δ. εἴ 1,δ6χ. Ν. Τὶ 
8. ἢ.ν. ΓΥοχ αταοδ οσουστῖς αυο- 
406 ἍεΣ. ΧΧΙΧ. 7. ἴῃ γογβ. ΤΒεοά, 

ἁ χαὶ δοῦναι αὑτὸν εἷς οἶχον τοῦ μυλῶᾶνος, 
4ὰῳ εχ 1.11. 9. με νιἀδηίιν. Κι 
ΜΥΞΩΤΉΡ, 1. ᾳ. μυχφὴρ, πατεξ, 

ῬἨὈῈΡ φιαφ πιμοις (μύξα) εἶμ (ΝἹάο6 
Βιϊάατο Τ. 1]. Ρ. 587. Ῥοϊϊποετα 11. 
79.) ἴ-. ἐιδως, Μείμία. ΓΆΓΟΣς 
Ρίυτ. ἐμόὲ, “είμϊα. Ζδοι. ΤΥ. 19. 
πρὶ μυξωτῆρες βυαηΐ ερὶδίομεῖα, 56ὰ 
ἐπιπα δια ἱπείαν' παδὲ αὐμηοα, ΡῈ 
για οἴεαπι ἐπ οοπολαηι. 

ε Οοηΐες ΜΙ|οβδδ]5 ΒΌρρ!]. νΡ. 9116. 
ΑἸε8 βαηξς ἐπιηποίογία, Ὦ. 6. ἐπείτι- 
"πεηέα οοηεργώπεπία οἷεας εἰ οἶξιι 
ἐσργιηεηΐα. 

ΜΥΡΕΨΗΤΕΙΟΝ, τυαὲ ὠπρεοη- 
Ζαγέμπι. ΠΡ οἷα ρἱᾳτηιοπίς, νας 

ἑαγίωηι. Ααὰ, 200. ΧΙ.]. 942. 
ΜΥΡΕΤΊΚΟΣΣ, αὐ ὠπρπεπίαγίος μὲγ- 

ἐϊπεηδ, πρμεπίαγμι, ππρυθηΐο 00η- 
ἀΐδια. ἘΓΡ Ὁ Ρίυν. ρίρππεκξα, οὐν- 

485 Μυριὰς. 

ἀδωγα. απε. Ψ. 14. --- ΠΡ Ἴ, 
μησμοηΐίμηι. Ἐχοὰ, ΧΧΧ. 25. μὖρον 7 
μυρεψικὸν, υπρτοπζατη ππηρτιοηΐε- 
εἴτα, --- ΠΡ ππρμοεπίαγέμα. Ἐχοά, 

ΧΧΧ, 85. υδ΄ῇῆ᾽ γγοὸ μυροψικοῦ αἰ 
μυρεψοῦ. ---- ΤΊ, μπρτεεπίμηι. Ἐχοά. 

ΧΧΧ. 385. ϑυμίαμα μυρεψιικόν. --τ 
ἥν οοπάϊμτα. (δπι. Υ111. 2. σο- 

τιῶσε ἀσὺ οἴνου τοῦ μυρεψικοῦ : Ῥοίδθο 
46 Ὑἱῆο τπσμεπίο οομαϊίο. (ἀταοὶβ 
γα {Π|υἀ 4118 μυρίνης οὗνος ἀϊοο- 
Ῥαΐυτ, 46 αυὸ Ροϊυχ 1,1... ΥἹ. ο. 2. 
βορτα. 17. Ἴ, 

μύρῳ χεχραμένος, οἱ δὲ τὸν γλυκὺν οὕτως 
οἴονται κεκλῆσϑαι. Ἐξ Ηοεεγοίιδ: Μυῤ- 
ῥίνην, ἔνιοι μὰν οἶνον μυξῥίνης καλοῦσιν, οἱ 
δὲ σότον ἐσχευασμέάνον, οἱ δὲ αύσιν φασὶν, ἦ 
ἐπσεχεῖτο μύρον. ἴδ. δοάδτῃ νἱῃο 2Ε]}14- 
πὰ Υ. Ἡ. Δ}. ΧΙ]. ε. 8. εἰ δὲ, οὐχ 
ἐχεῖα τοῖς Ἕλλησι τρυφῆς ἀπόδειξις; μύρῳ 
γὰρ οἶνον μιγνύντες οὕτως ἕαινον χαὶ 
ηγάζοντο τὴν ταύτην » χαὶ ἑκα» 
λεῖγο ὃ οἶνος μυῤῥιόέτης. (Πδατ. Ζυπΐμς,. 
ϑοβοβέσιιβ οἵ Ῥεσιζοηίυβ Ἰοροηάυτι 
᾿δρρῶο Σ μυῤῥίνης.) μέμνηται, δὲ αὐτοῦ 
Φ ἴδης ὁ τῆς κωμῳδίας ής. 
Οοηΐοσ. ἢ. 1. Ῥεγίχοςὶ αὐλῇ ἰδ 

ΜΥΡΕΈΙΟΝ, ρ»έβηιεηίμηι, ἀπριθη» 
μια, ΙΓ ϑγτωσι. 68. ΕὕΥὦΤΪΠ. 9. 

μυρέψια. ; 

ΜΥΡΕΥΟῚΣ, ὑπριμοηὶ οοοῖον νοὶ 
οοπίξοίον, μησωεπίαγειδ. ΓΙΠΡ» “η- 

ϑμεηέμηι. 2 Ῥαν. ΧΥ͂Ι. 15. --- θυ), 
ατοπιαέατέμδ. (τ. 11]. 6. .-- ΠΟῪ 

ἙΕχοὰ. ΧΧΧ. 46. ΧΧΧΨΥΊΙ. 38. 
1 Ῥαν. [Χ.. 80. -- ΠΡ ὑπρνεν- 

ἐμῆς. ΤΒοοᾷ. 168. 10]111. ὁ. --- ΓΤ 

ἔατα. μηρμεπίατία. 1 ὅϑαάτα. 11]. 18. 
5ίγαο. ΧΧΧΥ͂ΙΙ]. 8. ΧΙΙ͂Χ. 1. Ηδ. 
μυρεψὸς, ὁ τὰ μύρα καὶ τὰ ϑυμάματα 
σχευάζων. 

ΜΥΡΙΑΙΣ, πιυτίαδ, πμπιογμδ δ- 
οεπὶ πιϊίδωπι, κοἢ . εἴ . γὺ Εἰϑάν. 

Π. 64. 69. Νεβεοι. 11. 66. --- 
ΠΣ γ07 ὅεη. ΧΧΙΝ, 60. 1μενϊ 

ΧΧΥ͂Ι. 8. Ναὶ. Χ, 86. δὲ ΑἸ] 1 βρεὲ- 
Ρίυ5. δυάδι. ΧΥ͂Ι. 8. μυριάσι. Ψαὶρ. 

Ηδδ8δ 

δὲ τὶς καὶ μυῤῥίνης οἶνος, κα 

ὃ» 



Ἑξήχοντα μυριάδες. 

α ἐπ πιμμαῖπε : Ὁ δαϊ βοηβιτι 6Χ- 
Ὀτεϑδιῖ, δὺΐ ἔβοίδ δϑῇ Ῥεϊτηυΐαϊϊο 
νοουμὰ ἍἼ οἵ Δ. 

ἜΞΗ ΚΟΝΤᾺ ΜΥΡΊΑ ΔΕΣ, δεχα- 
ξὶπία πιψγιαίεδ. ὮΝ Γῆ οἱ 

“εχοοπία τεἶξα. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥΠΙΙ. 
46. 

ΜΥΡΙΑΙ ΜΥΡΙΑ΄ΔΕΣ, ἀεοὶδε πεϊϊίε 

πιγτίαἀεδ. ἸΥΛῚ ἸΔῚ (Βα! α. ἴδῃ. 

γΙὄΊ. 10. 
)» ΜΥΈΙΟΙ, ΑΙ, Α, ἄεοεηι ταῖζεα, 

ἄφοῖες πιϊϊίο. ἘΣ δ Γϑυ. Ἐβαν, 

ἯΙ. 9. -- χν 1 Ῥαγ. ΧΧΙΧ. 7. 
-- ΠῚΣῪ ΨΔυᾶ. ΧΧ. 10. 

ΜΥΡΙΟΙ ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΓΙ ΔΙΟΙ, ἀε- 
οὐπὶ νεϊδϊέα σὲ μένε πιρλδα. ΓΗ ΘΥΑΤῚ 

ἌΝ Οὐνοῦν δορίμασίηία οἱ φμὶη- 

φμὸ πιξίία. Εδικ. ΓΧ. 16. 
ΜΥΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΣΧΙΛΔΙΑ, ἀε- 

οόηι πιδέϊδα εἰ φμαίμον πε ΐδα. ΠΡῚΝ 
Ε Ἐς Ν ἘΠ φυαίμογἀεοῖπι πεῖ. 20}. 

ΧΙ. 14. 
ΜΥΡΙΟΠΛΑΊΣΙΟΣ, ἀδορηι πε δια, 

τοι ἐρίεα. Τ2» γὴσν “αυλ]. ἀμ πεν» 

σία. Ῥε. ΙΧΥΤΙ. 18. 

ΜΥΡΙΟΠΛΑΣΙΏΣ, ἄδοεηι πε δε 
περ οι, 5θὰ : περ υοἱ ἐπ πὲ» 
ἐδ νιοσδ:: ϑδ'ν. ΧΧΙΠΙ1. 26. ΟἸοιθηβ 
ΑἸεχ. Ρωά. Ρ. 999. 48. 

ΜΥΡΙΟ ΤΗΣ, ἄδοοηι πηι ηιιΐ- 
ἀ ἐΐμάο, νοὶ τιαρπῖδ, ἐπηίητξδ ὨΡΉΟΤΗΣ. 

Κδρ. ΧΙ]. 22. ἐχϑροὺς ἡμῶν ἐν μυριό- 
φητι μι στιγοῖς, ἸΏΪΤΩΪΟΟΒ ΠΟΒΕΓΟΒ πτεῖ- 
ἐξρί οϊέεν βαρο}]Δθ. ϑὶς μυρία ἀρυᾶ 
Ἡοϊοσυ βυηΐ τπεἰα. 11. Α΄, 9, 
ἣ μυρί᾽ ᾿Αχαμοῖς ἄλγε᾽ ἔϑηκε, Ὁ 5.80]. 
μύρια ἀορίστως, ἀντὶ τοῦ πολλά. Ὁπάε 
εἰ Ηεβγοθῖυβ: μύρια, πολλά. ϑὶς εἴ 
ἴῃ [,μχ. Οὐ ΜΒ, Βτγϑῖα. μυῤιότιμον 
ΘΧΡΟΏΣΓΙΣ σολύτιμον. Οεεΐδσυσω νἱάα 

ε ὧδ νοὺϑ μυριύτης ποῖδία ἃ Γ,ΟΌΘΟΚΙΟ 
δὰ ῬΗγγηϊοπὶ Εοϊοραβ Ρ. 662. 

ΜΥΡΓΝΙΝΟΣ, 1. 4. μυρσίνινος, 
πευτίεμδ. Ὑ. πινγγῆα,. ἘπδῖΒ. 11. 12. 

866. σοὔ. ΑἸοΧ. 
ΜΥΡΙΣΜΟῚΣ, ἑπωποίϊο, ἐπρισηιηι, 

486 Μύρον.- 

ψυάδι. ΧΥΤ. 6. ἠλεέψανο τὸ σρόσω»- 
φὸν αὐτοῦ ἐν μυρισμῷ. 

ΜΥΡΜΗΚΊΑ'Ω, πιψγηιεοῖἘ 86 τὶ 
υογτιοὶς ἰαδοτο. γῶν» υογτασα. Ἦνον. 

ΧΧΙΙ. 99. μυρμηκιῶντα. ΕἸδτηΐη. Νο- 
ὈΠ 18 τοἀάϊάϊ: “υγπεομίοσα : ταοῖλειβ 
το αἰ ἀϊϑβεὶ εχ Ρ]ηῖο “ογιποαπίξα. αὶ 
Ἐδι δυΐδῃι μυρμηχιᾷν εἴ μυρμηκίξειν 
δρυὰ ΖΕ Ὄσσα τηράϊοαμπι οἴ 81105 Ὁ67-- 
γμοὶδ ἐηγεδίατὶ, αὐ εἴ ἴρ8ε μυριιήκεοι 
γεὶ μυρμηκίαι Δρρεϊ δηΐων, ἀπάς ὑ67-- 
γμσατάηι ἱπ{εδίαιδο νεὶ ζογγιϊσαέδο 
(ΡΙΏ. Η. Ν. ΧΧΥΊΙΠ. 7.  ΧΧΣ. 
8.) μνυρμηχίασις ἀϊοϊτατ, αὰ νοραβ 
ΟἴΔΠ68 8 μύὑρμηξ, 7ογηιῖοα, πιόσαθει 
δοροραγυηῖ, αυοα ϑεουπάπτι ΠΞτίατα 
ἴα αυΐβ νοσγαοὶβ 11}18 δῇδοϊδίασ, ἂς 
81 ἔογηιΐοαβ γορεηΐεϑ βεητγεῖ, νοὶ ρο- δ 
εἶπ Ἰαχῖα Ῥαιΐυτα ΚΕ ρΙποίατ, ασοα 
βίγα θτχ 86,811 ΡΈΠΕΓΕς ΤῊΟΥΒΙ 5 
ἐογγαϊσαγαση. Ηβυοῖ. μυρμηκχιῶν, ὁ 
ἥλους ἔχων ἐν ταῖς πτέρναις. ἄλλα δέ 
ἐστί τὰ ἐξανλήματα καὶ τὰ οἱδήματα 
τὰ «ερὶ τὸ σῶμα γινόμενα. (οπξ. Βο- 
ἔνεν. ἴῃ Του. 1. ς. Ρ. 688. ἃς Εοαϑιὶὲ 
αὔοου. ΗΙρροςοτ. Ρ. 420. 
ΜΥΡΜΗΚΟΛΕΏΝ, ἔκὸ 7ογιπῖοα- 

γι, δαῖ: “υγπιίσα ἰθο, ((οηξ, Ῥου- 
. Με ἀἊε ᾿᾿Αςδά. Βον. 1704. καὶ 

Ῥ- 3586.) οτίατη φρεοῖες ἰϑομέε. Ψ1ὰ8 
Αμρϑιβασομίάδιη ο. 84. γ᾽, ἦδο 96- 

ἐμ. 00. Ι΄. 11. ΙΕ. ἐϊστὶς. (οι. 
Ῥχυπίυηῃ δα ἢ.]. Βοοδπιατῖαμι Ἡ οσοξ. 
Ῥ, 11. Ρ. 818. οἱ Τγεββεπίυτα δὰ 
ῬΗγϑβιοϊοσιτα ὅγε. ΡὈ. 77. 564.- 

ΜΥΡΡΜΗΞ, Τογπιῖοα. ἸῸΝ ἰάσαι. 

Ῥχονυ. ΥἹ. 6. ΧΧΧ. 25. 
ΜΥ̓ῬΝΙΝΟΣ, 8. μὐῤῥα νοὶ σμύρνα, 

μευγν πα. "ὙᾺ, ποθ Ἐπ. 1]. 

12. μυρνίνῳ (Ἰαχία Εοπι. οαϊξ,. σμυρνένῳ) Σ᾽ 
ἐλαίῳ. β 

ΜΥΡΟΒΡΕΧΣΗ͂Σ, ππρειθηίο ἀεἰέδει- 
ἐφ. 8 Μδος, ΓΝ΄ 6. 
ΜΥΡΟΝ εἰ ΜΥΡΟΝ, εἰπρπεμέννε. 

συν» ἔαρεπα. (απ. 1]. δ. ὉΔῚ 

ΤΑ ἢ Ῥ,ΪῸ μύροις Ἰοσοπάθγη ν᾽ θέαν 
ὩΟΏΠῚ]18 ἀμόραις. ὅ᾽΄ς οογῦε Οτγαθέμβ 
Ῥγοΐορ. ἰἢ Τ,ΧΧ [πε Τὶ [Ν΄ὄ ἐ. 4. 
ὴ 4.1. “ς ΟἸΩΏ68, 4106 Υ]α], οοὔΐοαβ 

Ἂ- 



Ο 
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αυδι υ 9 ΟὟὉ. 19. νογίογυης 
λάγανον, ἴζ8 ἴῃ Ἰοσο ραγδι]εἷο 1 Ῥδγ. 
ΧΥ͂Ι. 8. ἀμορίτην τοἀάιάογαπε οἱ σ᾽ 
(ἡυχῖα Ἔχοταρ]ατία ΑἹὰ. Βοτ. οἵ' 
ΑΙ6χΧ.), 18 ἀϊοῖατλ 80 ἀμέξα, αυδτη 
Ατἰδοηδυβ Ὠείρη. [10. ΧΙΨΝ, ο. 14. 
Ρ- 646. ε ῬΗΠοῖα ἀοοοῖ 6886 μελής- 
φωμα αιπεμμίνον, οἱ ἘΒΥΟΝΙ.8 ἴῃ 
Τοχ. ἀμόρα, σεμέδαλις ἐφ᾿ )ὴ σὺν μέλιτι. 
ΑΡθβϑιτηθ Ἰσίτυν ἢϊς ἀἸοΓ: στηρΐν 
σατέ μὲ ἐν ἀμόραις, 5ϊαπϊάσυι ὃς 
καρδίαν ἀϊϑϑρρώπου στηρίζει, ῬΕ. ΟἸΠ]. 
15." Ἑοτίδββα ἴδπιθη σὑαβροχοσαηΐ 
απαπίλέπεπι, ἄς αὺοὸ ἀρὶὶ ὨΟΒΟΟΣ. 
1. α. δ7. Οετῖα ϑυυδιαδοῖμβ Βαθοῖ 
ἄνϑει. -«- Ὡ22ΧΝ 2, αγονια οὐἀογαΐμηι. 

Οβηῖ. ἹΨ΄. 14. --- .ϑ᾽, σίασί6. 168. 
ΧΧΥ. 1...- ΠΡ Ῥατί. γῇ. μπ- 

φειοηπίαίμε. ἃ Ῥαταῖ. ΧΥ͂Ι. 1ὅ. --- 
ΓΌΡΊ Ὁ. 1 Ῥαγ. ἸΧ. 80. ---- ἢ... 

Επ. ΧΧΥΠ.. 17. Ψψυΐϊρσ. δαίξαπεμπι. 
ΥΩ. διυθσμ [,6χ. Ἡδθῦσ. ρΡ. 1907. 
-- πρῚ Ἐχοα. ΧΧΧ, 42ὅ. -.-- ἸϑΖ" 

οἴξμεπα, ρἱηριεάο. Ῥτον. ΧΧΝΤΙ. 9. 
Οδηῖ. ἴ. 2. Αι. (οΒε]. Χ. 1. υο- 
ταοῦο αἀἰδγαῖ μύρον ΔΌ ἐλαίῳ, ἀοουϊέ 
Ἐβοβοηραςοῖ. ἀἋ6 ποῖ. Ομ]. ᾿. 
844. 866. --- ἸΏ. οἷδε δο- 

πηι. Ῥε. ΟΧΧΧΙΙ, 2. 
ὌΣΔΜΗΙ ΜΥΡΟΥ, οὐον πῆ, μάνα 

ὈΘΎΤῚ δ᾽}» τον πποίαγμπι. ετετα, 

ΧΧΥ. 10. Ηἰς νυϊχο βίδέυυπε 6ό5, 
οτΐββα υοοε (7. ἴ060 ὈΥΤῚ ἰορίδθα 

ν» 80 δὰ ὁ -4)» οὐογαίι ὁδί. 

ΑἸΗ8 οοηΐσα νἱ οἴ οἱϊτν ϑογιρίυσα 
ἔθίδϑο φωνὴν μύλου, αιοὰ ἀοξοττηδίυμι 
Ῥοθουιοάυση δἐτηϊδἔττα ἔπ οὐ} ὀσμὴν 
μύρυ. 1,Ἔοἴίο φωνὴν μύλου τορετίίυν ἐπ 
(οὐ. ὅγε. Ηεχαρὶ. εἰ δριιὰ ΤἼροά, 
Τ. 11. Ορρ. οἄ. Ηδὶ. ρ. 693. Οοπὲ 
8 κὶ 1. Οὐρὶ Π 168. (ὁ . ΤΟΧΧ 
Ἱπᾶ.". 47. 

Μυσαρὸς. 

ΜΥΡΣΙΝΒΩΐΝ, τενγέείμηι, ἰοσμδ 
πεντίἐε οοπδίξια. ὉΠ πιυτίας. Α΄, 

ϑγυπι. Ζδοῖ. 1. 8. υδὶ Ἰοοο μυρσησῶ.- 
νας 6, οοὰ. Βατροσ. σοροποηάυμι οεῖ.. 
μυρσωφώνων. Οεεζοχυ νἱὰ6 δὰ ἢ. 1]. 
θρυθῖυη. . 

ΜΥΡΣΙΝΉ, πιντέμδ. Ὁ. Ἰάστη. 

Νεῖ. ΥἹ11. 17. 166. ΧΙ]. 10.Υ,ω0.. 
18. Ιάς ΟἹ. (εἰοϊὶ Ἡΐοτοροι. Ὑ. 
1. Ῥ. 17. 
ΜΥΡΣΙΝΩΝ, τνγίείμης, “δον 

“)αΐοπ, ποταθῃ ἘΤΤΠΗΝΝ, Φυά. 1. 
85. ὃν τῷ μυρσινῶν. ἵἜρετυῃῖ, ΑἸ118 
Ῥυμςίίβ βυ θ᾽ εςεῖ8, 1, 5υ}8» απ νὸχ ὅ 

νοτίδα δυβοχυχω ϑροεὶδθθ οοτηργεδεη- 
ἄπ. νά δὰ ἢ. 1. Βοιηβγεσίυσω. --- 
Ὁ» Ολεγες, Ἰουλθὴ Ὀοργ. Ἰοοῖ. 

Ιπο. εἰ ΧΧ βεο. οοὰ. Α]οχ. Ζυά, 
1. 86. ουλπι8 δυοίον ἰοοο Ὁ Ἰορῖς 

ὉΠἼΠΠ- 
ΜΥΓ Σ, πιμδ. λον. [δν. ΧΙ. 29. 

1 ϑαιὰα. ΥἹ. 4. οἱ δῖοι. Ῥχείοσθα 
Ἰεσίτων 1 ϑδι. Υ. 6. υδὶ νοῦρα καὶ 
μέσον τῆς χώρας αὑτῶν ἀνιφύησαν μύες καὶ 
Ὅπ8 οὐπὶ ΤΟΙ ατ15 ᾿π46 ἃ καὶ ἐπή 
γὴν ὈΓῸ μἰοκδβοτηδῖθ ἢδρθαπξουγ, οεῖο 
110 εχ ὕδρ. ΥἹ]Ἱ. ὅδ. 
ΜΥΣΑΊΖΩ, δοείωε αβο. ΓΝ). ΒΝ» 

υεπὶο αὐ δαπρμίπεηι. Ασγὰ. 1 ϑαγα, 
ΧΧΥ͂. 26. μυσάζειν βες. οοᾶ. Εορ. 8ς 
Τμοοάδογεΐυτα. ϑεά νοχ πδὸο ταὶ 
Ροΐυβ δ᾽ «11. ἱπίεσρσοίθ ῥτγοΐδοϊδ 
6888 ψἱ ἀεῖαγ. ΓΔ Ἵ δΐεπὶ αἱ σ06- 

ἔεγα φμαυῖς αἰγοοία ποῖδϊ, ἸΑ πρεςῖδ- ὶ 
μα ὕτὸ αἷμα ἀϑῶον ροπίζατ. 

ΜΥΣΑΡΟΙ͂Σ, ἐπιρεχιιδ, αδονιδαη" 
ἄμε, ἀείεείαπάμ. ἤγλεγ οαάαυεν. ἸΏς. 

εν. ΧΧΨΥΙ. 80. υν᾽ῇ᾽ γτο μευσερῶν , 
ᾳυοά βαρεῖ Οοά. Οοἶδὶ. εἰ [1ρδ8. 
Ῥαυὶ., τεροποηάυτη δὲ μυσαρῶν. ϑοάᾶ 
αυδηαύδτχα ἢεος νογϑῖο ἃ ἴοχῖα ΕΖ ΘΌτ. 
τα ΐτηθ 6] θα αἷοὶ μοΐεβί, ἰδιηθῃ 
ϑοδβαγθηρεγρίυβ δὰ ἢ. 1, μυσαρῶν 
δὰ 5866. 3.55}}» 4: ἀ. Σίεγοοτεα 

(. 6. τες χά, φμαα αυεγεαπίμν δο- 
πῆπεὲ, ιἡροίς ἐπιρεγαδ, ϑρθοϊδίτα 
δὶηιμίαογα ᾿εαείγογμηι), ταΐεστα τῇδ. 

ΗΝ 4 



Μυσάφγης. 

α ἰαΐε, --- δὴν οοηβιδο, ἐμγρώνο, 
αρίδαπι. ἴρενι. ΧΨΤΙΙ. 28. 

ΜΥΣΑΡΧΗΣ, αδοπιϊπακά μα »γα- 
ὕδοίμδ, ναὶ ρμγέμοερε δοείεγί 9. ἃ Μδος. 
Ὑ. 24. Μίαο 8ἀ ἢ. 1. Οτοὔυμι, αὶ 
Ῥυίεῖ, οὕτὰ ἔ 1586. δηΐεα υγαϊεοίωμι 
Ἡγεία. ϑεὰ τυπς μυσιάρχην μοῦ 
βου ρθηάνπι ἤιϊδδεῖ, τ χυκριάρχης 
1». ΧΙ]. 12. 

ΜΥΓΣΟΣ, ἀείεφίαπάμε ὕαοίπιι, 
ὃ δοεῖνε. ΠΟΙ Αχια. [μὲν. ΧΥ͂ΤΠ]. 17. 

 Μδος. Ὶ. 10. Ἡδεδγοῖ. μῦσος, 
μίασμα, βδελυγμὸς, ἀσοστροφή. 1,6Χ. 
ΟΣ ΜΆ. Βρεσα. μῦσος, βδίλυγωα, 
μίσους ἄξιος. 

ΜΥΣΟΏ, ροϊωο. ἘΣ ἐδ» 
υεπῖο αὐ δαπριέποηι. ἨδΙἸχαὶ 1 ϑδη, 
ΧΧΥ͂. 838. υὐδὶ νὰ. ΒοΠο]. εἀ, Ἠσμι. 
δ. Μοπε ΨΜιάδ φυοαὰδ ΒΌΡΓα μυ- 
σάζω. 

ἘΜΥΣΤΑΘΕΙ͂Α. Ψοοθθυ]ητ πος, 
ἷπ ουὐυϑ ἜΧΡ] δ οπο [π|ϊ|. ἀϊβθοηε- 
υπΐ, 86 οδὲ ἢδῃα ἀυθῖς σογειρᾶιπι, 
(Ηρ ογοδ. μυστάδης, εἶδός τι καὶ φατριὰ 
μάντεων : δὶ νἱάδ [η[{.) Ιερίταν ὅ6ρ. 
ΧΙ]. 6. β6ο. οοά. αὶ. ψυϊρ. ὅ'γγν. δὲ 
Αὐδ ναὶ ἱερογιηΐ μυσεήριά σου, νοΐ 
νοσρυσα μυσγαθεία δὶς δυηῖΐ ἱπέεσργοίδ» 
Ὁ. Οτοῦῃυϑ ῥγὸ ἐκ μέσου μυσταδείας σου 
Ἰοχογθιαδι υἱέ ἐκ μυσοῦ μυστὰς γιασμοῦ, 

ἃ 6 ϑοεϊδγαίο ᾳῇαέω πιγείας. Βαάμε]- 
Ϊὰ8 ἐκ μύσου, μύστας τε ϑειασμοῦ, δρι- 
ἔμνι ταηρμὶπὶς αδοηιπαπαὲ εἰ δασενο 
ἀοίος αἀἰυτπὶ Κμγοτῖς. Οοα. ΑἸοχ. αἷμα- 
τος ἐκ μέσου μύστας ϑιάσου. Οοταρϊυῖ, 
μύστας ϑείας σου. 

ΜΥΣΤΑΞ, ἰαδτγεηι διρεγίμδ, εἰ ἐπ 
εἐο παΐΐ ρὲΐ,, δαγδα. ὥϑν: 3. ϑδσα. 

ΧΙΧ, 24. Ηπεθγοβ. μύσταξ, αἱ ἐπὶ τὰ 
ἄνω χεΐλη τρίχες. 
ΜΥΣΤΉΡΙΟΝ, γιψοίογίδηι, γῈ 8 ἅγὰ 

οαμᾶ. ΤᾺ : ΝΕ (δΒαϊὰ. Ὅδῃ. 11. 18. 

19. 27. 29. Ι΄. 6. ---- “Ὁ πιαοῖος. 

Αᾳὰυ. ἸΤδεσᾶ. εἰ ΧΧ 166. ΧΧΙΝ. 
17. ὁχ ποίίσῃο (Βαϊ αίοα μυ7ι8 νο- 
αἶβ. ---- Ὁ.» ἀγοαπαπι οοπδέμπι. ΑἹ. 
Ῥγον. ΧΧ. 9292. ϑγυῆ. σου. 1]. 18. 
ΤΒβοοά. εἰ Εα. Ουὐἷπί. ΡΒ. ΧΧΊΨΡ. 
156. ον. ΧΥ͂. 8. 860. ΧΙΨ. 15.Ψ 
παρίδωχε τοῖς ὑποχειρίοις μυστήρια καὶ 
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φτελεγαὶ ἐη οἱοίμκίΣ. ΤΟϊά, ν. 38. σὰ πρὺ.- 
φια μυστήρια, οσσυστιηξ, υδὲ Ψυϊρο- 
(υ8 οὔδομγα δαογί ποῖα ΠΑΡει. 95 δος. 

᾿ ΧΙἼΠ]. 21. 
ΜΥΣΤΗΣ, φαογὶε ἱπίμίαίι, φεὲ αὰ 

Φαογογμπι ἀγοῦπα αὐηε εν, πιψδέεγες ας 
ογεῖη οοπδοῖμϑ. ϑὅαρ. ΧῚ]. 6. Ηδβγοῖ. 
μύσται, μυστήρια εἰδότες. Ἰάετα : μεύσ- 
τῆς, τελούμενος, σιωπηλὸς, τὰ πύλες 
μαϑὼν, μεμυημένος. 1.6χ. (γι ΜΒ. 
Βγϑῖω. μύστης, ὁ τῶν ίων εἰσηγη;- 
τής. ΟἸοθβα ΜΗ͂Κ. δὰ 86ρ.].}. μὖσ- 
τας, μετέχοντας μυστηρίων, ἧτοι εἰδότας 
μυστήρια. 

ΜΥΣΤΙΚΟΣΣ, αγοαπμδ. χ 35), πόγα- 

δίδῥφ, ϑγτατα. 168. 11. 8. ἴω Βίδ- καὶ 
18, βορὰ Δἴ. Ναϊὰ γασθα 
ὁμωλίᾳ μυσεικῇ ἴῃ ϑγτητηδοῆὶ στο αααϊῖα 
τεθροῃάρῃς θὲ ροϊΐα8β Ηεῦτ. τὸ 

ἐποαηίαξίο, ηκιδεϊαέο. Ψαϊρ. εἰοχωῖὲ 
ες φἰϊοὶ, 

ΜΥΣΤΙΚΩ͂Σ, οαπι, οἷαπομζενε. 
8 Μβος, 111. 7. μυστικῶς τινὰς ὑπ:- 
σαώμενο;,, οἷαπι ἀποθάδε δοοαυβοχῦδα. 

ΜΥΣΤΙΣ, «αογὲδ ἐημαία, εἰ δεἰῖνο 
"πεν δίοτία ἀοοεπδ. ϑὅαρ. Υ11]1. 4. υδὶ ς 
ηιν δίς Θδῖ δασεγ(οίίδεα, ἐπέέγρσες δέ 
ἀοοίγιΣ ἀγοαπογπι Ὠεῖ. ιάθ δά 
ἢ. 1. Βαάυθυπι. Ηδαγοῦ. μυσεὶς 
(Περζα μύστις), μεμυημένη. Τ,Ἔχ. ΟὙτ}}} 

5, Βγϑη. μύστις, ἡ τῶν μυστηρίων 
χοιγωνός. 

ἘΜΥΧΘΕΊΏ, 1. ᾳ. μυχϑίδω, πᾶδὸ 
φιδρεπάο αάμηοο, ἀετίάεο. χυδ. Αχα. 

Ῥᾳ. 11. 4. μυχϑήσει, αἱ. μυχϑίσει, αὑτοὺς. 
ΜΥΧΘΙ ΖΩ, πᾶϑὸ ϑιδρέηδο ἀετιεο, 

δυδεαπηο. »ν»» Ιάδσα. Ααυ. βδίτη. 

1.4. Ἡδδγοδίυδβ: μυχϑίζουσι, μὺχ- 
φηρίζουσι, χλευάζουσι. ϑαλάδθ: μῦχ- 
ϑήζεοις, χλευάζεις, μυκεηρίζει. Αἀά6 
Ἐξαδίαῃ. ἴῃ 1]. Δ΄. ὑ. 384. 45. οἱ 
Οἀγᾳε5. Ω΄. Ῥαρ. 841. 8. 
ΜΥΧΘΙΣΜΟΣΣ, ἀδνέδἰο, σιδεαννια- 

ἐϊο. χυὦν Ἰάοτα. Ααὰ. Ρ5. ΟΧΧΙ͂. 4. 

Ηοϑ. ΥἹΙ. 16. οὗτος ὁ μυχϑισμὸ; αὖ- 
τῶν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, Ῥτορίογεα ἐμεξδνίο 

ὲ 
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908. Α. ΕΒυγ». ΕΠ 69. ν. 789. 
ΜΥΧΟΣΣ, ρεπείγαϊε, ἐπέέπιιδ τόσεΣ- 

σε, ἱπίπια ρατε ἀοπιμς, θαΡ. ΧΥ Τ]. 
Α. 14. Ηεεγοβίυβ: μυχοὶ, αἱ κατα- 
δύσεως, οἱ ἐνδότατοι καὶ ἀπόκχρυφοι τόποι, 
λιμένες, χοιλότητες, ἴσχατα, χαὶ τὰ 
“«“οιἥματα ἢ τὰ ἐσώτ . [χ. 

ὃ ΟΥΤ 1 ΜΆ. Βγεῖι. μυχὸς, ὁ ἐνδότερος 
τύπος. ΟἾο8ε. ἴῃ Οοίαῖ. μυχῷ, ἐνδοτέρῳ 
οὔκῳ. Οὐοπΐεν ρδηδονη. δὰ .0]}18η. 
Ῥαρ. 68. εἰ ἘϑοΒοηρβοὶμ Νοῖ. δὰ 
Οὐρδεὶ Αὐροῦ. 971. Αγρυὰ ροξδίδϑ 
ΨΟΧ μῬδαϑίτη 46 αηέγές σου. 106 
ϑραπδεαιι. δα ( δ] τθδοῆ. ρμαρ. 430. 

ΜΥΏ, οἷαμάο, οοοἰμαάο, οδέμγο. 
νΣ ΗΙΡΆ. 8 υχγῦ, οδέέπο. ὅγταπι. 

ἴεβ. ΥἹ. 10. ἔμυσιν. ΗΪοΒγοῖ. μύω, 
ὃ . 

“ΜΩΔΙΑΊΏ, οδείμρεεοο. ΤΠ οὗ- 

ἔμξιις 8. λαδείαίμδ ξπὶ υεἷ 30. ἴῃς. 
Ἐσεοοῖ. ΧΥΠ. 4. ἐμωδίασαν, 566. 
ΜΒ. ἴε5.. δεοὰ δρυὰ Αἰπδηβαίυπι 
εἰ δ]οβ ἤρα θη ΕΣ Ἰορτξν οἰίδιῃ 
ὡμωδίασαν, εἴ χυϊάδτι τποϊίυ8, Ἰυἀϊοα 
ἹΜΜοπεέκυοοπίο δα ἢ.}. ᾿ 
ΜΩΗ Δ. ἴρεὰ νὸσχ Ηξρσ. Ἵν, 

ἐεπρε. ΑἸ. 7ετεια. ΧΙΝῚ. 17. 
ἁ ΜΩΚΑΏ, ἐγγίάεο, ἀεἰμάο. ὈΥΤΝΕ 

Ρἷαν. δεάμοίοπεε, 7ετευα. 1,1.᾿ 18. 
ἔργα μεμωχημένα, σρεῖβ τίσι ἀρηπα. 
ϑιν. ΧΧΧΙ͂Ν. 20. προσφορὰ μεμωκῆ» 
μένη, οὈϊδίίο γέσε ἀἴσπα, Ἦ. 6. 465 
[εο Ὡοῆ μΪἷδοθί, φυδπὶ [)θὺ8 80ο- 
ταϊημδῖαν. γιὰ6 βοᾳ. δ]. ηιασμΐα- 
ξα. Ἰαρῖι μεμωμημένη. εχ. Ογ- 
Χ} ΜΆ. Βγυϑιι. μωκῶν, καταγελῶν. 
Οοσπέ, Βειρίενὶ Νοῖ. δά ΑἸοίρῆν. Ερ. 

ε Ῥ. 186. 

ἘΜΩ΄ΚΗΜΑ, ἐγτίσίο, ἀεἰμεῖο. δ1τ. 
ΧΧΧΙ. 18. 8ε6ς. οοα. αῖ., υ΄ῇ᾽Ι᾽ μωκχή- 
ματα 5υπί φαογί ποῖα, σι, φμδα ἐΣ 
ἐπ)μδέε ρατεϊδ ορίδιις οἤετμπέμγ, δωπέ 
τσ ἄϊσπα, Ὦ. 6. ἀἰφρίϊσεηί. 
ψιάδ δὺ0 μωχάω.ς ΟὐμΡ]. Βεροῖ 
δωρήματα, χυοά 65 πηο ΥΩ ἱΠίοΣΡΓΟ- 
(διηδηΐυτη. ΑΙεχ, μωμήματα. 
ΜΩΚΙΌΝ, ταγαδαγιπι, υοδίες 96. 

Μώμημα. 

“πε, οὐίαηεψε, ραϊέωνι. ἌΣ ΣΟ οὐϊω» ἢ 

"πηε5, ραϊα. ΑἹ. Ὅλη, 11. 21. πϑί 
Ὁγχιιίαβ Ἰεσεπάστα σοπ]οῖ βράχια. 
ϑοδοϊίοη δρυὰ ΕἼδτα. ΝΟΡΙ]. τὶς 
σαράβαρα εἰρήκασι τὰ μὲν «αρὰ τῶν 
«ολλῶν λεγόμενα μώχια. 

ΜΩΓΚΟΣ, ἐγγίδου, διιδεαππαίον, οἵ 
αχ δαἀϊυποῖο αἀφιῥαίογ. δῖν. ΧΧ ΧΊΤΠ, 
6. ὡς φίλος μῶχος. ϑορίηρίυβ δὰ 
Ἡδεγοβίντι 8. Υ. μῶκος ΘΟὨ]) οἷς ]6- 
δεπάμυταῃ ὡς φιλόμωκχος. ΕΙεΒγοῖ. μῶ- 
χος, μωρὸς, χλευαστὴς, σχώσφης. (]οϑ- 
Βαγ. ῬὮὨΙΠΟχρΩὶ : Μῶχος, δαπηπα, διδ- 
δαμηαζο ῦ,. 

ΜΩΔΩΠΕΈΏ, υἱδέίοοηι υεγδοταηαο 
εἰβεῖο. »» υμΐπογο, ἰσάρο. Ααμ. 

Οδηί. Υ. 8. ἐκωλώπηῃσαν. 
ΜΩ᾿ΛΩΥ͂, υἱδέχ. ΓΆΔ Ἰάετα, 

165. 117. δ. -α ΣΤ. ἰάστα. 

Οεη. ΙΝ. 22. Εχοά. ΧΧΙ. 425. Ῥᾳ. 
ΧΧΧΥΤΙ. δ. ὅγυι. εἰ ΧΧ [6β8. 
Ι. 6. Αᾳυ. ΤΒεοά. χουν. ΧΧ. 20. 
-- ΟἿ» υἱέξιηη, πιασμία. ἴπο. Ῥτον. 
ΙΧ. 7. υϑὲ Μοριξαυσοπίυβ ΡῈΣ εἰῤ- 
"πος το 1. Ῥοεϑιυηΐ δυΐθῃι Υἱ- 
ὈΙοο8 ὩΣ) Ἃἰςοῖ, αὐυἱα σΟΥΡυ 8 τη8- 
ουἸδηΐ, Οὐπέοσ ϑιπιοηΐβ [,6χ. Ηθσ. 
Ρ. 898. 1:8. ΙΧ, 18. δι... ΧΧΠΠ. 
9. Οἴοεδ. ἱῃ Οοἰδῖ. μώλωψ, ὁ ἐκ «“λη- 
γεὶς (Ἰερε ἐκ «ληγῆς) αἱματώδης τό- 
“ος. Ἠεεγοδ. μώλωψ, ὁ ἐχ τῆς πληγῆς 
αἱματώδης τόπος, ἔναιμον ἄλγος, ϑλασ- 
ϑένεος τοῦ σώματος ἐκ τῆς ἀντιτνυαίαξ 
φοῦ σλήξαντος. Ιάδτα μοβὲ ν. Μοιύ- 
ν' Μώλωψ, τραῦμα, καὶ ὁ ἐχ σληγῆς 
αἸματώξδης τόπος, ἣ καὶ τὰ ἐξερχόμενα 
σῶν «ληγῶν ὕδατα. 1,6χ. ΟὙτ Μ8. 
Βγϑ. μώλωψ, τραῦμα συγκλωθὲν, χυ- 
ρΐως δὲ ἡ ἐκ βοείων λώρων γινομένη αλη-, 
γή. Οομέ, [,οχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 
ΜΩΜΑΌΜΑΙ, υἱΐμρετο, τεργελεπ- 

ἀο. 2.» υἱδια. Ῥτονυ. ΙΧ. 7. μω- 
μήσεται ἑαυτὸν, τεργελεπάεέ 86 Ἰρβαμι. 
Ηδογοῖ. μωμήσεται, ψέξει, μέμνψετω. 
Ὑιάς εἴ ὅδρ. Χ. 14. τοὺς μωμησαμέ- 
νους αὑτὸν, 41 ουὑτὰ σἀοσοιϑαγαπέ εἰ 
ογὶπηπαίἐ ἐγαπί. Βϑῃθ Ἄυϊρ. πιαρσιι- 
ἰαυεγμηί. 

ΜΩΜΗΜΑ, υἱέξμρετίμηι. ϑῖσας. 
ΧΧΧΙΥ. 40. Ἰιερίτας εὲ ϑῖγδο. 

ἃ» 

ὃ» 



ἸΜωμητὸς. 

« ΧΧΧΙ. 18. δες. ΑἸοχ, υἱοὶ, εἱ Ἰἰεσῦο 
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 υἱμρενο αἀἰσπιρη, 5. 1)εο ἀἰδρέϊοεηε. 
ϑεα βίπα ἀυρῖο ἰδὲ μώμημα οχ μώ- 
χημαὰ οτίυπι ἱταχίΐ, αιοα ν]ἀ6 Βιιρ τα. 

ΜΩΜΗΤΟΣ, υεέμρετῖο αἱρπιδ. 
τ» υἱωη. Ὠευς. ΧΧΧΙΙ. 5. 

ἡμάρτοσαν οὐκ αὐτῷ τέχνα μωμητὰ, 
Ρεςοαγαηΐ, αυἱ πο δι} ] 5 ΠΠροτὶ 
Ἰρβῖυ8, τσεργελεοηδίομθ αἷσπὲ. ΟἸοββ. 

ὑ ΜΒ. τὰ )ευαι. ΧΧΧΙΙ!. 5. μωμητὰ, 
Ψψιχτὰ, μεμστά. βγεῖ. οἱ Τωχ. 
Ο: ΜΒ. Βχεῖα. μωμητὰ, ψεχτὰ, 
κατεγνωσμένα. 

ΜΩ͂ΜΟΣ, υδξέεπι, ἰαδοϑ, πιαομία. 
Δ» υἱδμηπ. Ἰονῖῖ. ΧΧΙ, 16. 17. 
21. Νυω. ΧΙΧ. 2. ευι. ΧΥ͂. 21. 
εἴ 1101 βεορίπ8. ϑι::. ΧΙ. 84. μήσοτε 
μῶμον εἰς τὸν αἰῶνα δῷ σοι, πὰ ἘΣ 
ποίαηι Ἰῃυγαῖ Ῥογροίυδηι : υὉ] μῶμος 

᾿ς ποίδί ἐπγαπέαπι, φρ ἐπ μοῖξ λοηιὶ- 
πηι ἐγγιδίοποπι οἱ σμδεοαπμαξοηποπι: 
ὑη66 Ψυϊς. ἢ.]. ροὸὺ σνδεαμπαϊοηθηι 
το !αϊι. ΑἸΙΪ νοσίεσο τιϑ]υπέ : ἀαηι- 
πῶπὶ ἱγτοραγαδιίε. διν. ΧΝΤΙ]. 15. 

᾿ μῶμον, τερτελοηδίοπεπι δαὶ επργοῦτα- 
ἐϊοπεπι. Ψυ]ραῖυβ: σμοτείαπι. ΝΙ ὄχι 
,6βὲ ΤΆ. 1118: πδῖῃ οὰπὶ ἀοΓΟΡ, νἱζα- 
Ῥεῖο. δῖσ, ΧΧ, 94. μῶμος πονηρὸς, 86. 
ἐστὶ, πιασμῖα Ῥδββίτηδ, 8. σωδΐο ογὲ- 

ἀ ηρδπὶ εβι. ἴ,6εχ, Οὐ} ΜΒ. Βγειω, 
μῶμος, μέμψις, σῦος. ἨθγοΝ. μῶμος, 

ος. 
ΜΩΡΑΓΝΩ, σφἰωΐηι γοάᾶο, δἰμΐο 

αβο. ἽΨἋ) ΝΕΡΆ. οὐδυμέεδοο. ἴ68. 

ΧΙΧ. 11. {Ζ6γϑὰ. Χ. 13. 1,1. 17..-.ὕ. 
Ὁ2Ό : 90.» ΕΪΒ. εἰ ΝΙΡΒ. 2 βδγω. 

ΧΧΙΨ. 10. 166. ΧΙΑ͂Ψ. 95.--τ Ὁ, 
οοπέοηηρζα το, ππεπα. ϑγτασηδοῖ, 700. 

490 Ναβαῦ. 

ΧΧΧΥΤΠΙΙ. 86. μεμωραμένῳ. Ὧ 6 ας 
ΨΘΓΕΙΟΠμΘ ΧΡΉ ἰΐα υἹάείατ : Ὑ5)Χ, 

αυοὰ ἃ ποηπι}]185 πεῖ. Ἡ. 1. το ἀϊτιῦ 
ΡΕΣ ἐπέεἰϊεοίμιη (ηδ5ὶ βρθου διοῆδσει 
εἰ Ῥεγϑρθοίίοπεαι δῃΐτη!), ἢ. 1. πο- 
(αἴ ογιπόηι γέηι ἀδρεοίαδεφηι, εἴ Ὦ. 1]. 
πιείεοτοπ, ρἐαηοηιόνοη οαἰοείε. ΟΟΙΕ. 
ἸΤΩΟΏΪΒ [,ὁχ. Ερρσ. Ρ. 1685. πᾶς} 
Ἰασυ]οπίοσ ἀρρασεῖ, ϑγτηωσα. ν6] 861.- 
5.1 ΘΧΡΥΪΤΏΘΓΘ νΟ] 1886 (ςΟΓροσα 
δηΐπη 86 ΡΒεποσαθηδ ςοεΐοβιδ τηθηξα 
εἰ ἰπιο]]θοῖα σαγοης οἵ ἔδαθ δὰ 5 
᾿ρ815 ἱπιίθ]οροπῦδτη ἀ6α 586 νἹάο-- 
ἴα), γε] Ἰοοὸ 7.) ἰερῖδϑα ακ") 

2 Ῥγὸ 3 ἐξ δ" δ υ σαι, 
Ταϊτηυάϊοοδ δοοιιῦα8, (γαμδί ς σαΐ- 
ἶο.. 

“ΜΩΡΕΥΏ, 1. α. μωραδω. ὉΣΌ ; « 

50. ΡΙΒ. εἴ ΝΙΡΆ. 168. ΣΤΡ. 25. 

860. οοα, ΑἸοΣ. μωρεύων. 

ΜΩΡΥΨΓ,Α, “ἐμ ῥα. ΓΘ. Ῥπεῦες. 

5 Ψοῦ. ΧΧΙΝ. 138. 1 ροσυῦὶ 

ἀν ἐπε ίσιας, ἐπεμίδεπι, ἱπερέκηι. 

ΘΟ Πεθο νθῦβῖο εϑὶ ἀυόοαὰθ ἱπορία. 
ΙΕ εἰ δίτας. ΧΧ, 31. ΧΙ. 18. 

ΜΩΡΟΣῚ, »ἐιίι. ΨΑΣΛΝ Ἰάδστη" 

[ε5. ΧΙΧ. 11.--- ΥΩ Ηΐρῆ. « 
ΣΦ, ἀεεοίο, ἴύετα : εἰμρεζαοῖο. οἷ». ὦ 

ΧΥΙ. 7. --- ὉΝῸ5. Ρεαρῖα. ΧΟΤΠ. 
8. --- 55). Ῥουξ. ΧΧΧΊΙ. 6. 168. 
ΧΧΧΠ, ὅ. 6. --- ΓΙΌ)» φἰκεδείεϊα, 
[ω.. ΧΧΎΙΤΙ. 6. ---- δ). ὅόγαι. 

41. ϑέταο. 11. 49. ΧΥῚ. 94. ουδὲ 
μωρὰ ροπίζυπι 651 ὮΣῸ μωρῶς. 

ὦΝ 

: ἽΝ ΑΒΑΥΓ. ἴγμεὰ νὸχ ΕΗδθργαίολ 
2.» 168. ΧΥ͂. 3. αυδη ἐγχαϑισμὸν, 
561], τῆς πρυιφητείας, ἰῃςΕΓΡτοί πΌΙΓ. 

Ἐπὶ αυοαῦς Ναβὰν 'π ΑἸὰ. εἀ. Νυι. 
ΧΧΧΙΠ. 49. Ἠδεγοῖι. ναβὰν, ἐγκα- 
“ισμὸς, δὲ να Ιμ{. 



Ρ 

»ἷυγ, ἕατῃ. Ἐζθομ. ΧΙ; 18. χατὰ 
πρόσωπον τῶν ναβὶν, ἀπίε ἐλαΐαπιοξ. 
1)6 Ββοὸ νοζβ “οὶ. Ετὶϑά. Βτγεϊϊμβδυρὶ 
ἴῃ. Ἐγὶπιοϊα δὰ Κεβίοσυτη ἃ: ΕρῸ 
ἔπ φῶτα αἀουθηΐϊο ϑοπίδηξίδιω, τ 6χ- 
ἰϑότηστη, Βδς νοσα Γεβρίοὶ δὰ Ηθῦσ. 
92 868 751} (ὑσουῖ ΒΔΡΌΙΠΙ 1 ΡΓὸ 
Ὁ ἴῃ Ουγαὶὶ ἔγθα! ΠΟΥ ὈΒΌΡΡΘΓΡΟ 
530] 651), βτιβοδηβ λαῤῥἑασαία, πιαπ- 
δίοηπεξ, ἃ 5 ὩρΡΌΪΑΥΙ .1}}, ἀοδέἑασείωηε, 

:ιαπδίο. Νυτλοταδ Ρ]Ότ4}}18 σΈΠοτα 
ΤΩΒΒΟΏ]ΙΏΟ ΓΟΡΕΣΙοΣ Ψ9ετεω. ΧΙ ΙΧ, 
20. υἱὴὶ ἐχοιωρίασία αυεοράδιι μαρθηῖ: 
ὉΙ͂Τ2- Τασρύτα αυοαυο Ψοης1Π6- 

τἷ8 Το ἃ. πυχάστο ῥ᾽ αγαὶ! ἰγδηϑίυ δ 
ΤΥ ΥΩ» ἢ. 6. λαδέξασμία εοτεπι. 

Ἐκαυΐβ οηΐτα ἀοοσΐυ8 ῥυῖγπο αὐδαὶ 
1ηἴαλτ ἢση νεῖ, ἀϊοοποιι 1181 
ναβὶν ποῆ ε566 Οτγοδιῃ ἢ Ὑἱάεΐυγ 

ε ἴἴδηαυε, ᾳιαορὰ χχ Ἡρῦν. νόσοσῃ 
ὈΣΝ . σΌ}8 βἰμηϊδοδῦο ορϑουτίοΣ 

δδέ, ΡῈ ἰϊδατα νοσϑῶὶ ΕἶΘΌΓ., αι 
Ῥ] μίοσεμα εἴ τηβρβ Ῥεγβρίσιδηι ἢ δ- 
θεῖ εἰρη βοδείομοσι, Ἐχρυῖτηοσα νο- 
Ἰμεσιηΐῖ. ϑίσαξ ΘΏΪ ΟΣ δ ἢ 1.8- 

ἰὴ 6 οχροηΐίην οπδίσιζιηι, υιαριδὲδτι- 
σα, ἀοππωπομία (νὰ6 Μυπεῖοσ. οἱ 
ΨδΙΔΌ]. δὰ Εκοςῖ. ΧΙ, 7.), δ ϑδσι- 
ἄδηι βἰρτϊβοδίίομοιν μαροῖ .-7}}, ἢ. 
ἜΘ. δαδιίασμίμπι, τπαπδὶο, οοποῖίαῦυε, 

.. 

εἴς. ὩΥΧΣ νοσίυμὶ χατάλυμα, χατά» 
λυσις, ἀνάπαυσις. Υὶὰ 6 Αρροπά. Οεἰί. 
ὅ8οσ. εα, 1οἰρῃ. μαρ. 149. Ὀἱοοσα 
εἰίϊαπλ α4αυ͵ἱ8 ρμοβϑεῖ, δας Β,ε] 8, 
ᾳυοά Ἐεοξ. 1. ο. ἰῃ σοάϊοα αυοάδηαι 
ερυ. ὑτὸ ΠΣ βοτρίαπι ἔμεσῖς 

ὈΝΝ» υἵ ν. 7.) οἴ βἰσυ ΜΔ 1. ας. 

τεδάϊιν ϑαῦ, 8 εἰ ν ΕΧΧ 

ῬΥΙΤΩΟ ΧΡ δβοσης ῬΘῚ ϑαυΐω, δῦ- 
4:6 ἱπ46 μοκπῖοβ ναβὶὴν ΘΟΣτυρίεδ 6:8- 
ἴυτη 5ἴ. ϑιτ δ οχ Ναυὼν 1 ϑΐδιι. 
ΧΙΧ, 28. ἴῃ αὐυοᾶδτα οσοὐΐοα (ΟΥ- 
τιρῖθ δηδίασα εξ Ναβὰϑ, εἴ δρυὰ 
Ἠεβγοδίιτα Ναβά». 

ΝΑΒΛΗ͂ βεὺυ, ΝΑ'ΒΛΑ, παδίϊερη. 
Εγταὶ ἐποίγωπιοπίμηι τπιδίομηι Ῥάωη» 
οἶμτι, ἦψγα υεῖ οἰἐλατα φημ. Ὁ... 

Ναζιραῖος. Ναβἔ». 49] 

ΝΑΒΙ͂Ν, ομδέραία, ἐλαίην. ΓΛ Ἢ Ἰάστα. 1 ὅδηι. Χ. δ. 1 ἤδρ. Χ. 19. 
1 Ῥαγ. ΧΥ͂. 16. ΧΥῚ. δ. ἴπο. Ρκε. 
ΟΙ. 3. Αψυ. ὅγσι. Ρε. ΧΧΧ. 
8. ἴπσ. [εβ. ἡ. 14. Ααιυ. Ασροϑ Υ.. 
983. νἱάδ εἴ 1 Μδοο. ΧΙΠ. 51. 1.» 
αἰἴαςν ἴση ναῦλα, 5δο, υἱ γμυϊδί 
Μοπῖῖ,, πιοπάο ᾿χαοσιτα. Ηροδ. 
νάβλα, εἶδος ὀργάνου μουσικοῦ, ἢ ψαλτή- 
φιον, ἢ χϑϑάρα. Ψορορδυδ Α. 2. ΥἹ]. 
10. ἡ δὲ νάβλα δώδεκα φϑόγγους ἔχουσα 
τοῖς δαχτύλοις χρούεται, (μέ. ΒοςΠΑτΕ 
ΟΒδη. [Δ}0. 11. σὰρ. 7. εἴ δυίοοσὶ 
Τμοδ. Τ. [1]. Ρ. 1570. 

ΝΑΓΕΒ. ἴρεα νοχ Ηξεῦσ. Ἃ.)»» 

πεετίάϊοε. ὅ6τ. ΧΧΧΤΙ. 44. ΧΧΧΊΠ.. 
13. : 

ΝΑΖΑΡΑΙΌΣ, Ναχαγάιδ, δερα- 
γαΐμσ. “}}}, Ἰάοτα. ΑἹ. ΤΈτοη. ΙΥ͂. 

΄. ναζαραῦζθι. Ναζαρώους εἴδατα οο- 
ἀϊοοβ αὐἱάδτι Βαρθοηὶς 1 Μδςοο. [11]. 
50. 001 νἱὰ. Ὠγυδῖυδ, αὰὺϊ Ῥχοβραῖ 
Ἰοοομοτα Ναζιραίους. 

ΝΑΖΕΡ. ἴρεα νοχ Ηβθῦγ." Ἢ)» 

Φεραταίίο. Τποοά. [ιἐν. ΧΧΙ. 12. 
ΝΑΖΗΡΑΓΙΌΣ, (ϑοιίβεμάυτα βίπθ 

ἀυδίο Ναζιραῖς. Οοπέεν Εἰγταοὶ. 
Ουάίαπυμι 402. 42.) Ναχαγαιω, 56- 
Ῥαταίπξ. .γ.}}» Ἰάφια. 7υὰἃ. ΧΙ]. 5. 

γ. ΧΥ͂ῚΙ. 18. ΤΉγεη. ΕΝ. 4. ϑυϊὰα8 : 
Ναζηραζς, ὁ “ιῷ κεχαρισμένος καὶ 
ἀφιερωμένος. 
ΝΑΖΕΡ, ἰάσαι. ἫἿΣ 4}. 27υά. 

ΧΙΠ. δ. 
ΝΑΖΙΡΑΙΓΌΣ, [ἄάθπι. ὙἿΣ ΑΙ. 

Φυά. ΧΥ͂Ι. 18. ΤΉχεΩ, ΓΝ. 7. γιὰΘ 
εἴ 1 Μδος. 111. δ0. [πο. ἴεν. ΧΧΨΥ, 
δ. (δὶ ναζιραία, 96. γῆ, οεξ ἐεγτα 26- 
γναταία, β6ὰ τοχυξεία.) 11. ναζιραῖα. 
Ηδεγοῖ. Ναζίρεος ([ερὲ Ναζιραλρ), ὁ 
ϑεῷ χεχαρισμένος καὶ ἀφιερωμίνος, Βακ- 
τιστὴς, ἱερεύς : ὍΒῚ νἱάε [π|. Εχγτοοϊ. 
ΜΆ. Ναζιραζς, ὁ καϑαρὸς καὶ ἅγιος. 
Ιάδτα : Ναζιραῦὸς, ἡγιοισιεένος, ῖ 
μόναχος (ΜΒ. μόσχος), ἄδυξ (νοΧ ̓ γμββξ 
οοἱ ἀυθΐο οοτταρία), ὥγιος, ἐξ οὗ καὶ 
ναζιραῖν σχῆμα σὺ ἀγγελικόν. ΙΧ. 
Οτίζεϑη. Ρ. 397. Ναζειραῦς (66 Να- 
ζιραδς), ἅγιος, ἢ καϑαρώτατος, ἣ ἐκ 
χωλίας μητρὸς ἀφωρισμένος ϑεῷ. ϑ8ὶς 

ἃ» 



Ναὶ δὴ. 

᾿ 4 δὐτὰ Ὀ6ΠΘ ὁδηδεῖ Ὁ1Ὸ 
ϑωυῦ ΑἸΡΟΓ Νοῖ, ἰῃ ΟἸοβα. σε. Ν. 
ΤΡ. 18. 1ασ. Ογτιῖ ΜΆ. Ναζι- 

» μόναχος, ἡγιασμέάνος, ἀφωρισμένος 
ΠῸ Ιχ, ἔμετ ΩΣ Ναΐζι- 
μαΐς, ὁ ϑεῷ ὄνος. ΟΟὨΕΕΣ ὅ΄.δο]. 
«ἡ ΤΏσε. ΙΡ΄. 7. εἰ Ὠγυδίυτα δὰ 
Απροα 1]. 11. 

ΝΑΙ ΔΗὶ, κα ρῥγοεοίο. δ}. Ζοῦ. 

ΧΙΧ. 4. --- 146 ΑἸΠ0] 6. ἰδού. 
δ ΝΑΙΟΝ, γγὸ ναὶ ὃν, πα δἷο ἐεί. 

4902 Νάεη. 

ὃν τῷ λαῷ μου, αυοὰ παρος (σά, ΑἸοχ. 
εἱ ΟΒῖ8., εσατὰ ΤὨροὰοτείο εἰ (πτγ- 
βοϑίοζηο σθροῃθηάιυτα ἐν τῷ ναῷ μευ, 
ἐπ ραϊαίϊο πιοο. ---- ἥν» λαδιξαομῖμνι. 

1 δδι, 1]. 84. υδὶ ἴδσωστι ΒΣῸ 
ταίωμα ναῶν, γεὶ, αἱ ΤοοάοΣ. Ἰερε, τὸ 

ἴωμα ὧν, Ὁταδῖυδ 'π ΕὝΔρτΩ. 
εἴς. [πτὶ. 66. Ρ. 338. βο: θαμάυση 

διιθρίοδξυν τοῦ χρωτωοῦ μαὼν͵ Οταρῖπα 
δυΐετη τασίπ8, πὶ [Ἀ]10Υ, ταοροείς 
κραταίωμα μαον. --- Ὁ» Ῥορωΐι. 

δ) ν» ἐπύπο. αεη. ΧΙῚ.11. 94. 

ΝΑΙΏ, λαδὲίο, ἱποοῖο. Ψιὰδ Ἰηΐγα 
8. ὑψηλός 

ὦ Ῥαγ. ΧΧΙ͂Ψ. 428. Ηαωον. 1]. 15. 
Οἱ ἰλπιδη ὑτὸ ναῷ εἴ ναὸν Αἰ 1ΠγῚ ἢ 
τεσῖυ8 Βαρεϑηΐ λαῷ εἰ λαόν. 83 Μδος.. 

ΝΑ͂ΜΑ, ἕαίες, μη, δοι ΓρῸ, 
ον ἰά, φχσιοά αἷἶομκάε "μέ, ἃ νάω, 
ἴμο. Ὁ» μοι. Οδηΐ, 111. 9. 

ἀκὺ νάματος τῶν ῥοῶν μου, ἃ βυφῃξίϑ 
ΤΑ ΟρτδίοΓΌΣΩ χηθοσιμι. Ἡ οογοἢ. 
νάματα, ὕδατα, χεύματα, ῥεῦμα, “πηγή. 

ς ΝΑΊΝΟΣ, μπαημ, δοπιμπνοῖο. 5 Γν 

“με Πιεῖο, αἴδερο. Ἰποοτι. 1ν. ΧΧΙ. 
40. Μοηιαυςοπίαβ δα ἢ. 1. Βιιδρῖο 8» 
τὰν, [πο. 415 ΗΘΌΓ. νόοοθπὶ Ταϑρὶ- 
ΘΟΓ6, ΟὟ ΘΟΏΨΘΏΪΓΘ ΠΟ ῬΟΒ86 ΟἼΩ 
ἢδςο νἹάοδζυσ. ΒΕ δοῖδ : Ὥδτη τοίοσοπμδ 
οϑί Βδοὸο νῸΣ δὰ δηνδοθθῃβ ὈἽ» "2. 

μκέμα, ἃ ὉΠ: Ετγιοὶ. Ουάίδη. 

894. 44. τὸν μικρὸν δὲ ἄνϑρωσον εἰώϑασ, 
ἃ νάνον χαλεῦ. Αἀάδ οἰυάετα 402. 87. 

ΝΑΟῚΣ, ἐενιρίμηι, ραζαίλινι. Ὁ) δ» 

,. ΦΌΡᾳ. ΧΡ. 8. ΧΧΙ͂Χ. γ7. 
17. -- ἡ εν »αϊαξέμηι. ΑἹ. 6Σ. 

ΧΧΧ, 15.---ΣΔ, σάψειση. Ῥδαΐζα. 

ΧΧΨΉΙ. 4. γὰν ἴα Οοπί. Π: ατοἠϊ- 

ἐεοίαι βιδέ, ἀἰφροσμὲέ σδε.----ὃ ΓγγΔ, 

« ἀἄονιμδ. 2 Ἄες. Χ. 35. βες. (ουρὶ. 
ϑΡρ6 712 πουληῖρυβ 7)εογμπι δ- 

ἀΐξασα ἱενερίμμη. πιοῖμξ. ᾿--α 2277: 

1 δ. 1. 9. ΠΠ1,| 8. 4 ὅδ. ΧΧΙ. 
7. εἰ 4110]. --- 5951 Ομ] ά. Ἐδϑάν. 

ΙΥ͂. 14. ΥἹ. 5. δα. ΤΡ. 46. υδὶ 
Ηἱ!Ἰδτομγτηιβ τοί α6΄ ραϊαίεο ἰῃίοτ- 
Ῥχσείδίυβ εἰ. Ηἴΐπο δηλθπαδησιυϑ 
6ϑβὲ ἰοςιι8 Ὠδη. [Ν΄. 1. υδὶ Ῥζὸ σίων 

Ι, 10. υνὲ ναὸς δαὶ μάαγε ἐπέογδον ἐεπι- 
»ἱὲ μάδαϊοὶ, ααας ταποίμπι ἑξαποίογιεπε 
ἀϊοῖτιιγ, αἴ ὁχ οταηὶ αγϑδίοειϊβ βεσίε 
ΔΡΡασοῖ. ὅ'γσιιϑ ἢ. 1. θθπα ἰσδηδί τ: 
ἰδθωσι; σιας Ὁ), ἐπ ἐπέέπιας ἐεπερὰ 
ραγίεξΣ. ϑὅι᾽. ναὸς φυοᾳυς ἀδε ἑταποίο 
αἰοιξον [κιὸ. 1. 9. ο0]]. Εχοῦ, ΧΧΧ. 
ῃ. Οομῖοσν ἰχίο. Ν. ΤΊ β. δ, συ. ἡ 
8 Ἑδάτ. 11. 12, ΟΒΑ] ἀ. χφυσν..,.κ"- 

ἀαπιεπέμηι. Ἐπδατ. ΓΥ͂. 12. ὅαρ. ΠΠ. 
14. ναὸς χυρίου οΟρΙοΣ αὐοϊξιγ δεάεε 
δεαίογενε ἐπ αἰέεγα υἱΐα, ςο}]. Αρος. 
11. 12. Ηδθογοῖι. ναὸς, οἶχος, ἐνϑα 
Θεὸς «φροσχυμῖτα:. : 

ΝΑ ΠΕ, ἔοοιδ τιοπέοδι, οἶολοσιε, 
εἰ ἐπ χιο υαἶξεε φιπέ, ἵξεπι εαΐπιΣ, ἰο- 
ομδ. αγδοτγίδις οὐΉ δέδιε. ΠΥ» οοἰϊὲς. 

[ε9. ΧΙ,. 19. «εἰς ἔστησι τὰ ὕρη σταθμῷ, ἱ 
καὶ τὰς νάπας ζυγῷ; 4π}5 ᾿ἴθγταν!ε 
ΤηοὨϊοΒ (τυϊπα, οἱ οεἶἶνοβ δίδίοσα ἢ 
Αἀάε ἴπς. Ηανρ. 111. 6. εἰ ϑ'γτωση. 
Οδηῖ. ΓΡ. 6. .-- ΠΡ ποαι. ὈγΌΡρσ. 

Οιδλαλ. ϑγυιμ. 9 ὅ8:ι. 11. 34. --- 
δδν}, οαὐϊε. ΝΌτα. ΧΧΊ. 40. Ἰευΐ. 

1Π|. 99. --- 2 δὲ 5», Ἰάδτα. .708. 

ΧΥΠΙ. 16. Εκοοι. ΥἹ. 9. ΧΧΧΥΊ. 
Ὅ. --α Ὁ7. “βυυίωα, οἄδεη ἔοομε ἀε- 

»γοθδιδ, ρΕ’ χμόπι αφη Πμιπὶ, υαξβς. 
Νυπ. ΧΧΙΨΝ. 6. νάσαι σχιάζουσαι, 
δαϊίμα ΟὈυμιργαπῖεβ. Οοπέεν ϑ'ρδη- 
Βοιλ ΟΡ ϑβεγναῖ. ἴπ (δ᾽ ΠἸπηδοῖ. ῥδν- 
104. ῬΠανοτίπιβ, ἔογία ἐσ Εἴγτηοὶ. 
Μ.: νάσαι, δρυμοὶ, φάραγγε;, κωλά- 
δεφ. -- Ὁ) νὐ, οὐξυτιδ. Φογο. ΧΙΨΝ. 6. 



Νάρδε,. 
ὄνωγρϑι ἔστησαν ἐπὶ νάσας, οπαρτὶ δἰκπὲ 
δια οο1166. [,οχῖο. Ογη}}}} Μ8. Βγε. 
νάπας, βουνοὺς, καὶ τὰ κα, 
το «λάγια τῶν ὁρῶν. Ἰάδτῃ: νάπας, 
συμφύτους τόπους ὑδατώδεις, κοίλους τό- 
«ους, ὕλας. Ἠΐογοῖι. νώπαι, οἱ φαρὰγ- 
γγώδως τόποι, καὶ ἐν τοῖς ἴρεσ! τῶν πετρῶν 
κοζλοι, ἢ δρεινοὶ τύποι καὶ ἀνασεστα μένοι. 
ζάεια: νάπη, ὕλη ἢ κοίλη, καὶ ὀρεινὸς 
φσόσος. Ἐυτπυδ Ιάσπι: νάση, ὑλώδης 

ὃ σύμφυτος τόπος καὶ χοῖλος, χαὶ ὑδατώ- 
δης καὶ ὁρεινὸς τόπος. ῬΒοίίυ8 : νάπη, 

δρενὸς ὑλώδης τόπος. 

ΝΑΙ͂ῬΔΟΣ, παγάνς, παγαϊπισπ. “Ἢ ), 

Ἰάδτω. (δηί. [. 11. ΙΝ. 18. 14. (οηξ. 
(ὁ Π1ο ϑρδῃβουηιῖ ΟὈβοσνυ. ἴῃ (Δ]]1πι. 
Ῥ- 70. ΗΠΙοσὶ Ηἰοτορεγί. Ρ. 1}. ο. 
15. Ῥ. 64. εοᾳ: εἴ ΟἹ]. ΟεἸωϊ Ηΐδγο- 
μοίδη. Ρ. 1]. ς. 1. 

ΝΑΡΚΑΏ, ἐογρεο, ἱογρεάϊπε αΠ}- 
6 οἷον, οδίογρεξοο, ἐσ δοίσον, ἰμσον. ἸΏΝ 

(Ρτο 77») γέ. ΤΒοοά. α ΧΧ 

Ζο". ΧΧΧΊΙΠ. 19. σλῆϑος ὀστῶν αὖ- 
φοῦ ἐνάρχησι. Μομπιίϊδιποοπίῃβ ἰΓδηβίι- 
||: πεξμο οδδίιηι 675 ἐπιαγοιεξ. 
Ψαυϊραίαδ νετὸ διυιῖς νοοὶ ποιίίομθπι 
ΒΙΡΒΙ σστὰ ἐὐθυῖδεο υἱάθαισ, το» 
«46:8: εἰ ογπιπΐα οὐδα 67μ8 ΩΤ ΟΕ ΣΟΟΤΕ 

“72 πο. Ἡΐς επἰμα εβοοίλια εβί ρέγρε- 
ἐμὶ ἀοἱογὶΣ, αυο οαδυ αΐαν οῖηο κ90- 

ἀ γεν Ἰοεῖο, ἀθ αυο ἢ. ]. βούζῃο δϑί. 

ι 

Ἐαυιργιια ἴῃ ὅβοδοὶ. δὰ ἢ. ]. οοπέοσι 
ΑΥ̓Ρ. Ἰνν δτευὶ εἰ οοπίγ αοίο ργέδδε, 

ἑαγάπε ἔεἑ. Οὐπῖδν χυοαυς δα Ὦ. Ἶ, 
ἘΚΕΙ͂ΘΙ: ποίθ5. -- »Ὸν» ἐμαον. Οαμαβ. 

ΧΧΧΗΙ. 25. - πῶ» ἰωταία. Οφῃ. 

ΧΧΧΙΙ. 32. Αἀάδ Ὅδη. ΧΙ. 6. βδο. 
οοἷ. ΟἸἶ8, ὁ βραχίων αὑτοῦ γαρκήσει. 
Ἡδρεδγοϊῖαϑ: ναρκώσης, ἐκλύτου, ἐχλυο- 
μένου. 

ΝΑΣΗΒ, νεΐ λυχία 81108 νασίῷ, νεἷ 
νασέφ. Ηεργ. 3»), ργιζήξοίεις ἀπποπ 

γερία. 1 Ἄσρ. ΤΥ. 19. 

ΝΑΥ ΛΑ οἵ ΝΑΥ̓ ΛΗ, δ]ϊδα, ἢθ8- 
εἷο 8η σϑοΐζ8, νάβλῳᾳ, παδίξωπι δ» 

Ιάστῃ. 2 ὅδ. ΥἹἱ. ὅ. ΑἹ. 1 ὅδ. Χ. 
5. 1 Βερ. Χ. 12. 1 Ῥαγσαὶ. ΧΥ͂. 16. 

403 Νάφϑη. 

40. 98. πο. Ρε. ΟἿ, 8. με Τπεϊ. 
εα Ηδεγοδίυμπι δ. νυ. νάβλα. 

ΝΑΥ͂ΛΟΝ, πααΐωηι, πιέροῦς, ΤΗΣ 
ῬὍτο υεοίωγα παμίξοα τοϊοϊξωγ. “ἡ 9. 

ππιογοῖα. ὅοῃ. 1. 8. ΟΪοββ. ΜΆ. :ἢ 
ῬγορΒ. ναῦλον, μὠσϑωμα ξύλου “πλοίου. 
Α]148 Οτεθοὶβ ἱπ. ζθποσα σηββοι] πο 
ἀἰοϊζυν ὁ ναῦλος. Ὑ᾽αε ϑοδοὶ. Ατὶδ- 
ἱορἢ. δα ἔδῃ. νυ. 972. εἴ ϑυϊάδῃηιν ν. 
γαῦλος. 

ΝΑΥ͂ΛΟΝ νεὲὶ ΝΑΥΛΟΣ, παᾶ- 
δίδει, ἴ. ᾳ. νάβλη, εἰ ναύλη. 1,ερίταΣ 
ῬΓῸ Ὁ.) 1 Ραγαὶ. ΧΥ͂Ι. ὅ. εες, δά. 

Οοπιρίαξ. ἐν ναύλως, οἱ δρυὰ Αφυϊ- ς 
ἰδια δ. ΟΙἷ,. 8, 

ΝΑΥ͂Σ, παυῖς, ἰἴΐετα ἀπμδ, ροάεχ. 
ἡ 1 Βερ. ΙΧ. 46. Χ. 11. 22. -- 

ΠΝ. 2 Ῥαγ. 1Χ. 21. 900. ΙΧ. 96. 
Ργον. ΧΧΧΙ. 14. --- ον Ρἷαν. 
ἐμπιονες απὸ βοὰ Ἰπαγίὶδοὶ λανιοντλοί- 
ἀαἶεε. 1 ϑδτω. Υ'. 6. ἐζέζεσεν αὑτοῖς εἰς 
φὼς ναῦς, εἴεγνεδοοσα δοῖς 11116 ἴῃ 
ροδίεγίογίδες, αΌϊ ΑἹ. τὰς ἕδρας ἨΔ- 
Βεὶ. ΟἸοβθαὲ ἰπ [10. 1 Βεορυμπι ἃ ἃ 
ἙΔΡσιοῖο δαϊῖρο : καὶ ἐξέτασεν αὑτοὺς 
(ὰ ἴῃ οοϊοε αυοάδτα 1 Βοσορ. ]. ς. 
γε], αυοὰ χοσίτι8 8666 Βαρεῖ, ἐξήτα- 
σὲν αὐτοὺς βοτιρίατα 1586, νου δἰ τὶς 
16.) εἰς τὰς ναῦς, εἰς τὰς ἴδρας. ϑιγαῖ- 
ἸΠῸΟΡ 'π ΟἸ]οββίβ ἴθ 0. 1 ερυπι 
1χὶς. στὴ ΜΒ. Βάαγοος. δα αι: 
καὶ ἐξίτασεν αὐτοὺς εἰς τὰς ναῦς, τουτ- 
ἐστιν εἰς ἕδραν. 

ΝΑΥΤΙΚΟΙΣ, παυαΐϊδ, παμίέέσμς, 
παρα, ΓΛ δ᾿» παυ. 1 Βερ. ΙΧ, 27. 

-- ΤῸ ΡὶυΣ. ππιαγὶπὶ, Ἅοη. 1. 

ὅ. 
ΝΑΦΘΗ, παρήλίλα, ὀέἑωπιδΉ, οἱεὶ 

Μεαϊοὶ φρεοοῖθε, ΟΒΑΙα. 195)}} εἴ 
ΜΝ)» 8 Ὦ» “«ἰἰϊΐαγε. Ἰλιοϊυνῦ δείδια ἢ 

γάφϑα. ἴδ. Π1. 46. 56ς. οοα. (18. 
Οδπηϊ. Τι. Ραον. ν. 17. καίοντες νάφ- 
αν καὶ αἰσσην, δὶ νάφϑα φτμϊρλε Ἰο- 
(Αι. ἴμοχ. γι} ΜΚ. Βγετι. νάφϑω, 
φὺ “γεν, ἢ σίσσα ὑδατώδης, ἢ τὸν πύρνα 
(ρὲ πυρῆνα) τῆς ἐλαίας. Οσῃξ, δυϊ- 
ἄδτα ἱπ ν. ᾿Αδιαβήνη, εἴ αιοτῃ ᾿π πο- 
(8 δα ΠῚ πὶ Καὶ ὕδίοσυ δυάδι, Ηφητγ. 



Νάγαλ. 

« Ψαϊοοίωτα Δι ΜοΣοοΙ]ἰη. 1,15. ΧΧΤΠ]. 
Ρ. 369. βεᾳ. Βεϊβδοηΐιπι ἀθ Βορπο 
Ῥεχβ. [ΔὈ0. 1Π|.ὄ ὃ. 840. Ρ. 778. 564. 
πος πο Ηδάγ. Ἐεϊδαπάυση Ὁ 188. 
Μίοςο. Ρ. 11. ρας. 308. Ὠϊίοβοοςν. 1. 
102. ΡΊη. 1. 106. Αἀά. Ἱπῖϊ. δὰ 
ἨΒγοἢ. 5. ν. νάφϑα, ὉὈῚ ϑεώφιον, θεὸν 
Θχροηϊ υΓ. 

ΝΑΧΑΔ. ἤἴρβὲ νοχ Ηδξρν. ὉΠΠν 

ἑογγεπα. ΑἹ. 16. ΧΧΧΙ. 40. 
ΒΝΕΛ'ΖΩ, 7μυόηόδοο, αὐοΐεδοο. 

4. Μδος. Ὗ. 831. Εϊγτοοὶ. Μ. Ουμϊΐα- 
πα 402. δ2. νεάζω, τὸ ἀχμάζω. 
Δάάε Ετγοιόϊ. Μ. Ρ. 599. 86. 

ΝΕΒΑΝΙΑΣ, ααοίεϑοεηα, Ξπμοσηῖδ. 
ΠῚ ἰάομι. υΐι, ΠῚ. 10. 3 ὅ8δπι, 

ὙΙ. 1. Χ. 9. εἰ ΑἸἴ6]. ---- ον, Μ δωδ, 

ρμεν, αὐοίεδοεμϑ. Ὥ δι. Ι.10. 866. 
οο. ΟΠ15. ϑγτηγη. 168. ΓΧ. 6. --- 
ἼΡΥ γον. Ἴ. 7. Ζδοβ. 11. 4. -- 

ες Ὧ)γ» αὐἀοίεεοοηδ. ΑἸ. 1 βατα. ΧΥ]]. 

56. ΗΒΙ 41. 4 Μδοο. ΧΙ͂Ι. 47. νια- 
γνίαι, αἱ 4185 νεανίσχοι, τιλδείε5 ἀδηο- 
(δῖ. 

ΒΝΕΑΝΙΚΟῚΣ, 2μυοη δ, 8. Μδοο. 
ΤΡ. 8. νεανιχὴ ἡλικία, )μυσηὶϊς ἀἰας, 
ρος )μυεπειδδ. Αγρυά Τιδοποῖὰ νεα- 
νχὸς οεἴ Τγί! 8, σίγεπες, ασεν. Μά. 
Ἦαβε δὰ 1,βοπὶβ Ὠδοοηὶ Η ἰβιογίδυη 
μᾶς. 940. Αἀάε Εΐγηηοϊ. Ουά. 403. 

ὰ 17. 

“ΝΕΛΝΙΚΟΎΤΗΣ, ἡμυεπέμς. Ὁ ὃν 

Ὠοϊηθη Ὀγορσ. Παϊνιμίδ, δαΐϊ δΏΡΕΥ 
τιογέεπι. ἘΑ. ϑεοχία ΡῈ. 1Χ.1. Αὐο- 
ἴου ι}}0.85 νου βίη β Ἰορὶς σοπ͵υπο- 
πὸ, εἰ ἀεάυχὶς δῷ που, ρμοῖϊα. 

Ἐδοτίδβδβο [αι θῇ τεροποπάυτηῃ δὲ ἴὉ] 
γνεανισχότης, διιῖ νεωανόφης. 

ΝΕΑΝΙΟΎΤΗΣ, 7κυεπέιδ. 7) Ἵν 

παϊοίίασ. ϑ6χι. Ῥβαΐτη. ΟΙΧ. 3. --- 
ε ὯΝ" ν» 7μυεηξεῖος. ὅγτατη. Τα. 

β6ς. (δἴοπαια Ρ̓Ῥ. 66. Τ΄ Π]. ραν. 
578. Ῥβ. ΟΧΧΥῚ. 4. --- Δ ὗν. 

Αᾳυ. εἰ Εὰ. νὰ ΡΒ. ΙΧ. 1. εἱ 58. 
ΧΙΝ. 1]. [ρετυηὶ ΓΟ» αυοὰ 

Ρυϊατυπί, υἱ ΣΝ (νυϊρο 5οτῖθὶ- 

[Υ Ὁ 52} ϑἰ χηϊῆσατα αὐοίεδοθη- 

494 Νεαρὰ. 

ἔδαιε, δαὶ οὐδ ἀοάυχοτυπε Ὁ 
ΓΙῸ» ρ»εεῖα. Ψιὰδ δὺ} νρωκότης. 

ΝΈΑΙΣ, ρκοῖϊα, υἱτρο. ΓΌΟΝ 

δὲ οὐπδριοιείμγ. Ζυά. Υ. 8. 860. οοἄ. 
Βεεῖ]. εἰ εις. σχέπη νεανίδων, Ιερε: 
σχέπην ἐὼν ἴδω.ς [ἴἴὰ ΤὨΘΔοΘογο[μ. ---- 
πῆ υἷγρο. 1 ες. 1. 2. -- 

ΓΤ) Ῥασῖῖο. οὐπὶ δῇχο, σέπεσανπς 

ἐαπι. Ὦδῃ. ΧΙ, 6. ΗΙΙς Ἰερεγυπὶ 
ΓΙ). -- ΠΝ): Ὅδευς. ΧΧΙἧ. 10. 

90. συά. ΧΙΧ. 4. εἰ δἰ]. --- ΠΘΝ 

Ἐχοά. 11. 8. Ῥεαΐία. ΧΥΤ]. 27. ἐν 
μέσῳ νεανίδων φυμτανιστριῶν, ἴῃ τοράϊο 
Ῥυθ]]ασιτι Ἐγταρδηἰβίσιδσιτι 1,Ἔχὶς. 
Ογσ ΜΆ. Βγοσα. νεανίδες τυμητανίσ- 
σριαὶ, χόραι ὑπτοψάλλουσαι. Ααμ]α 
ὅγταπι. ΤἼεοά. [68. 1]. 14. ὅγτοπι. 
Ῥιον ΧΧΧ,. 19. Ζομδγας [,χὶς. 
1800. Νιᾶνις, ἢ σαρϑένος. χαὶ τὸ τῆς 
ἀβιμὀρδιος ὄνομω. ἐπὶ τῆς σαρϑενίας ὅω- 
δεν ἡ γραφὴ τϑέναι. 

ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ, “κμυεπὶβ, πιΐίες. 
ΟΣΩΝ Ηἷυν. λογιόπος. 208. ἢ]. 1. 

48. Ἷ, 99. γν)» υἱ Οτεβοῦχα ἀνὴρ, 

ἱπθοσάυχῃ ἄς "γέξ οἱ δίγεπεο, τοβρθο- 
ἴὰ ποίῆρο οἰγσιμοϊοσίο Πιαξῖζο, ἀοϊ- 
τι, δἀδοαιδ οἰίδηι πελέέέξης ποϊδῖ. ---- 
ἭΠ.). ευς ΧΧΧΙ. 45. συα. 

ΧΙ 10. 4 Ῥαταὶ. ΧΙ. 1. οἱ δτϑὶ 
ΒΕΘΡῚ 18. --- 55. ἀδη. ΤΥ. 32. Ἐπατ. 

Χ. 1. Οομεὶ. ἸΝ. 15. --ο υ, ὕει. 
ΧΙΝ. 24. ΧΙΧ. 4. ΧΧΥ. 97. 1ε9. 
ΧΠΙ. 18. τοξεύματα νεανίσχων συντρίς-. 
Ψψονται, ἀΥοὰ8. ανθήμστῃ, ἢ. 6. πεὶδὲ- 
ἐωπι, σοη γηροπέυσ. [18 4}145. ἔδπὶ 
δρυὰ Οτθοοβ, 4ύδτῃ δρυά [θῃο5, 
Τα }1[68 νεανίσκοι αἴ μοοηες ἀϊσπηζων. 
γιάς οϊδυ «ὦἀ Μάγο. ΧΙΝ. 51. 
Ῥ. δ28. Ομ ἴθγιτ ΓΟ νεανίσχων ἔυτ- 
ἴλ586 Ἰορφοηδιιπ) γεανίσχυυ;.----Ὁ Ὁ» 

οαοὶ. Ἰποοτξ. δος. Τβοοάοτγοέυ εἴ 
(οά. Νοείπιρ. ΤΏγορῃ. Ι΄. 14. οἱ νεα- 
νίσχοι αὑτῆς. [μερὶ ὈΣΡΣ τ -- ΟΣ: 

1 ὅδ. ΧΙ. 56. Τυάιἢ. ΙΧ. 9. 
γεανίσχοις, τιϊϊ δι. 

ΝΕΛΡΑΣ, κου ἤγιβος. νὰ» 5Ρ]- 
τ 

ἢ 

ΐ 

ἑ 
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α οαίπεηι, σρίεαε λαδενδ, σδροοϊδτη : οἱ ὁΧ ταδυρίηο δ ᾿τηρονο ΕΠ ρδΡὶο 
δρίοα ππιαέμτα ὑῬγῆπα δὸ ἐρῖπα εἰτηρὶ!. ἴῃ ἰεχίσμι γοοορίβ.Ό [πὶ Ο]οβδ. ΜΙ55, 
εἰΐζοτ. ἱποοτί. χοῦ, ΧΙΠ]. 4. ἴῃ 10. 8 Περ. συνεχόμενος νισαωδῦ Κ 

ΝΕΒΕΛ. Ἐδὲ ἱρθα σνοχ Ηφῦτ. 
Ὁ» “{Ἐ᾽, ἴαρεηπα, ΟΥ̓ ΟΙΒ ̓ιτοτὶβ 6Χ- 

ῬΥΕΒ8Ά, οἱ αυοατθ Γοβροηάεί 1 ὅδῃι. 
Ι. 94. 24 ϑατη. ΧΥ͂Ι. 1. Ααυ. 6. 
Χ]Π. 12. Ηϊεχομ του: Ἀεγόμηι 
Ἐδναίοσεπι ΝΕΌο]. ψμΐ ρμνίηια ἐαὲ- 
ἐῖο Ἰασυπουΐδτη, ξεονπᾶα ἱρεε Να- 

ὑ 6], ϑυνερεασῆιι οταΐετεη, ΓχΧΧ 
ὩΌΕτΩ, Τλεοάοίίο νὰ8Β ἱπέεγργείαίὲέ 
5πηξ. --- 15» ϑεππίοογις, Ησοβ. {ΠΠ]. 

Φ. «δὶ ἰδιθη Ὠτιιβῖα8 ΜΊεςεΙ]. (επί. 
Ι. ᾿δρ. 91. νέβελ οἴνου Ῥχο αἰ οβϑβοπλδῖθ 
Παροῖ, αυοα ᾿γγορβεσιῖ ἴῃ Ἰοσυτῃ Ἃ5- 
ϑὲχ χρϑϑῶν. [,οχ. Ογυῖ! ΜΆ. Βγοτα. 
εἰ Ζοηδγαβ [,οχίς. 1302, νέβελ, χερά- 
(μον. 1188 : νέβελ, ὄνομα κύριον, καὶ 
εἶδος μέτρου ᾿Ἑβραϊκοῦ. 

ΝΕΒΡΟῚῈ, λὲηποΐμδ, ρμΐδιδ σοτυὶ. 
Ὁ» λαάμς. ϑγταμα. 1 ὅδ. Χ. 5. 

νε[βροί. ---- τγίῶγν, τωρίοαρτα. Ὑποοά. 

200. ΧΧΧΙΧ, 1. νεβρῶν, υδὶ νἱά. 
Μομπίδυς. --- )} ἢ ἀϊππμίως οετυῶ 

᾿ ἀπὲ σαρτοα. Οδης. 11. 9. 17. 1. ὅ. 
Ἡ εγοῆ. νεβροὶ, ἐλάφων γεννήματα. 

ΝΕΔΔΑ΄Ι. ἴρβ8ὲ νοχ Ηδρυ. Σ11}» 

“εραταίϊο. Ἰποετῖ. Τονῖ. ΧΧ. 21. 
ΝΕΕΛΑΣΣΑ. Εϑι ᾿ἰρϑιββίπηα ΥΟΣ 

4 Ἡρρε. ρὸν» Ρᾶγί. ΝΊΡΙ. ἔσβιπι. δ 

Ὀδν» ἐπιδαδιπάα. 700. ΧΧΧΙΧ. 
18. υϑὶ νἄδ ϑ'΄.Ποὶ. εἄ, ἤοτα. Ὑ]ὶὰ6 
αυοαυο Ὠγσυδίυχῃ εἰ (οάυγουτα δὰ 
οῦ. 1. 1. ἃς δὰ ουπάρια Τᾶον. 
Οάρρθ]}: Οοταμοθηῖ. εἰ Νοῖϊ. Οὐ, 
ϑεοουπδυμηλ ΟἸγταρ. εἰ ϑ'ομοὶ. δῖ 
υοἰμοτὶς ρεππας παδοης υατίαδ οἱ ρμῖ- 
ογαᾶδ, αἰσιο ααἶδὸ πιαρὶδ ραυοπο. 
ΝΕΈΕΣΒΕΙΕΜΩΗ Δ. γιάο ἴῃ ᾽Εσ- 

ε βεωέ. 

ΝΕΕΣΣΛΡΑ᾽Ν, νεῖ, αἱ ΑἹΙ., νεσ- 
σαρὰν, γ6] νεσσάρ. 1ρ884 νοχ Ηδῦτ. 
ἜΣ}. “Βτοίαπίεπι 5 51 Δ}. 1 βάση. 

ΧΧΊ. 7. υδὶ συνεχόμενος νεεσσαράν. 
ϑίσιξς δαΐθιι συνεχόμενος ἩΘΌΤ. ς 9,5 

Ἱπτετρτείδζιν, ἱΐα ρσορδθῖο, χιοὰ 
νοχ ὑσίον ροδίοσίουιβ εἰς ρ]οβθειῃδ, 

. (ουγευρῦδ Ῥχὸ νρασὰρ, ῬὉΓῸ 6400 ἰῃ 
οοά. ΕδΌΣΙΟ. ῬαυῖοΥ υἱεῖ θα ΒΟΥ ΠΣ 
νεσδα]) ΘΧΡΟΠΙ ΩΡ συνεχόμενος πυρετῷ. 
Ψψιάο δὰ ἢ. 1. ΕἸδιηῖη. ΝΟῦἹ]. 

ΝΈΖΕΡ. ἴρβαὰ τὸσχ ΗθΌΣ. Ἢ" 

7υχίδ 4]. 2 ὅ4π). ΧΙ. 12. ὑργο αὔο 
ἴῃ ΕὙΔΠ ΟΣ. τηὴ4]6 ἸερίίωΣ τὸ ἐζέρ. ἴῃ 
Οἷοθθ. ἴῃ Ὅτ. 4 Βερ. Ῥδσεῖζον 
ΘΠ ο086 ἠέζερ Βοσιθζας, το ταν 
διαΐθηλ ὥγιον. Ἐπδβορίυθ Ὦδπη. Ἐν. κα 
110. Ι]. ρμαρ. 417. τὸ ναζὶρ Ἰυχία 
ΓΧΧ 6866 ἅγιον 8οΥ10 1. 
ΝΕΚΡΙΜΑΙΌΝ, 5β6]}. σῶμα, "πογ- 

δοίπωπι, οὐαυεγ. 7.) Ἰάστη. Α4υ. 

δας. ΧΙΨ. 8. νεχριμαίων, 85. σωμά- 
των. Οὐηξ, ν. ϑνησιμαῶς. 

ΝΕΙ͂ΚΟΣ, σοπέομίδο, τίσα, 7.7- 
δἰμα. γ͵73, ἰγίμπισο Ἦοβ. Χ. 1], 

νεῖκος, αὐ ΑΥδθβ Ἰορὶς νὔῇχος, υἱοίο- 
γτίαηι. Ἰροναπί 1» ΔΙῚ 1 Ἵ 65 

οοπίοπάεγο, ἤϊδέραγε. ϑοουηάυτη 
Βυχίογῆιτη δυΐοτη ἰη Απείοτϊξ. Ρ. 
648. γ)} 3, ἐγέωταγο, οαἴραγο, οοη- 

σεΐοαγε, ταοῖΆΡΒοσῖο δ δοοθροσαηῖ, οἷ 
νἶτὰ ΠἾτυ5 πιοίαρἤογε νοὶ Ῥδχ νεῖκος 
γ6ὶ ῬῈῚ τἶχος ΘΧΡΥΉΘγα ν οἱ θσιιηΐ, 
-- νι" ϑοόρδου. {Π|. δ. υδὲ᾽ ῥτὸ 

εἰς νεῖκος (ΑρὈο]]υβ Ἰορογα ταν] 
ἐγνωχὼς, αὐ νεῦρα χαὶ οὐκ ἐγνωχὼς 
ἀδικίαν β'ηξ ο᾽οβϑοίωβ δχ δ] 1πΐϑυ- 
Ρσείδάοῃς νϑυθοσΏ τα Ων ΨῪ" οξν).- 

ἘΠ ἡ Ἴ᾽ Ῥχον. ΧΧΙΙ. 10. ΧΧΙΧ. ὁ 

239. -- ἘΣΣῚ Ῥίαγ. Ρτον. Χ. 13. 

- τὸ» αἰογηπΐίαδ. 7Ζετετα. 11. δ. 

-- Ἴν» αἰεγπίίαϑ. Α]. Αἴὴοβ ἴ. 1]. 

εἷς νεῖκος. ρα ἴῃ 8 Ἰοσῖβ, ὉΌῚ ρτο 
νοοϊθυθ οσουγτ, ααὰὸ σίέεγη πίοι 
ΒισὩϊβοδηΐ, χες ἰορίζυτ νῖκος. Ηε- 
ΒΥΘὮ.8 : νεῖκος, διαφορὰ, μάχη, φιλο- 
νεικία. (σπου [9. Ν᾽ οϑδίυτη ἀε ΓΧΧ 
[π||. Ῥαρ'. 83. “ 

ΝΕΚΡΟῚΣ, πογίμμϑ, οσαάαῦυον, 1ϊ. 
πιοτίαϊι. ἽΝ: υαἰϊάμς. Ἐκ. ΧΧΧΙΙ. 

18. ϑεὰ 8η6 ἀυῤρῖο νοὸχ νεχρὰς 1 
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α ἴπι τιοο οὐμδέ, εἰσόχιο ἰσόσ σεν» 
εἰὰς, δαϊ, αυοά πιρρὶα δάμος μἰαοοῖ, 
»μαρὰς Ἰεσοπάσμι οὐ. 8)᾽Ὶ: Ἰἰοσῦο 
ΒΔΏΔ οί, νεχρὼς γοτίδιμκίθπι οτὶξ 26. 
ερηοτίμαξ. --- ΝΥ Ρασί. Ῥῆ. οὐ» 

οἶδα. Ἐσοοῦ, ΧΧΧΥΤΙ. 9. -- δὴν 

δονόπειδ. 1 ϑαα. ΧΧΧΙ, 8. Ἐξ. 
ΙΧ 1. ΧΙ. 6. -- Πρ. Θεπ. ΧΧΠΙΠῚ. 
8.4. Νυ. ΧΙΧΣ, 16. οἱ 410Ὶ᾽ βώ- 
Ηΐωβ, --- ΘΙ ᾿οηείπεε. ΤΒοοά. 

ὁ 1.6. ΧΧΥῚ. 14. νεχρα. Ἰεάυχίξ ἃ 
ΓΔ» "ποσὶ, βδαὰθ δὸ Ααυϊα, αυ 

τἕὁνῶτις Δρθοί. ἘΕοχῦνθδα (Διο ῃ 
μεχροὶ ἢ, 1. τοῦάϊ ρμοίοδε ᾽πογίαζεξ. 
᾿Αδὰο γον. 5. ΧΥ]. 16. υν] μθὲ 
νεχροὺς Βυπί (8168 τηοτία! 1η.6]] 6 6 ῃ- 
αἱ, υλ]οβ ἰῃ Ὀάγθασα ὈΒΙΠ]ΟΘΟΡἾα 
οἸ τὰ αἱςεῖ!, εἴ ἀ6 υΐρυ8 18 (Ο]οπιθηβ 
ΑἸοχ. δίσοιι, ΓΝ. ρ. δ74. διὸ καὶ ἐν 
τῇ βαρβάρῳ φιλοσοφίῳ νεχροὺς καλοῦσι 

Ἐς τοὺς ἐχαεσόντας τῶν δογμάτων, καὶ παθ- 

υπυτάξαντας τὸν νοῦν τοῖς «άϑεσι τοῖς 
ψυχικοῖς. Οοπξ. Υοϊῆυπ δὰ Μαί. 
ΠΕ, 45. ῥ: 160. εἴ δὰ ΕρΆ. 11. 1. 
Ρ. 89. .-- ΓΙ.» οαάαυεγ. Ἰ)οιυῖον. 

ΧΧΥΠΙΠ. 46. ἔσονγω οἱ νεχροὶ ὑμῶν 
(ε)ς) κατάβρωμα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐ- 
βανοῦ, ΟΛΟΔΥΘΙΆ ναβίσα ογυηΐ ἴῃ οἰ- 
Ὅτ νοϊυοσίατα οο Ὁ]. ὙιᾺ6 οἷ 76ζ. 
ΝΙΙ. 81. ΙΧ. 21. ΧΙΧ, 7. ἃ 

ἃ Ὡλοηγβ. Ἐϊα]ϊο. 10. 1Π1. γδρ. 158. 
οὔτε εἷς τὴν οἰκίαν εἴασεν εἰσενεχ'δῆναι τὸν 
μικρὸν τῆς υγατρός. Μιὰο [6χ. Ν. 
Τ. 5. ἢ. ν. οἱ Ῥοσίζοῃ. δ τόμου. 
εὐ ΖΕ απ! Υ. Η. ΙΝ. ο. 8. -- ἫΝ 

ϑωγομῖμα. 106. ΧΙ͂Ψ,. 10. Ἰρεγυης 
ἜΔΕν δὰ οὐπὶ ἥγτόσηδοβο, αυἱ ἔχ- 

τρωμα Ῥοδυϊξ, Ὁξ)). Εχίαβθθ ἴδσθθῃ 

Ἰερεμάυτα οδὲ ἔρνος, αυορα δερρίυε 
δρυά Ηοταογιπι τεροσῖζασ. Ἡ δυο. 

6 ἔρνος, χλάδος, στέλεχος, δένδρον εὐδαλὲς, 
λάστημα, φυτόν. --το Ἢ ἡ 3 Ῥαγαὶ. 

ΧΧ. 45. Ιε5. ΧΧΧΙΨΝ. 8. “εζεμι. 
ΧΧΧΙΠ. δ. βαρ. ΧΙΠ]. 10. 18. 
ἰάοἷα ἀϊουπίων νεχρὼ, ἢ. 6. ἄψυχα, 
4118 ΒΕ 6 Πα εἴ ἀροηάὶ ἐδου]δῦθι 
Ὧδς ΒαΑροηΐ, πος ὑπαυδηι ἢδρι6- 
Ταπί, 6011. ἰἱά, ν. 17. ΧΥ͂. 17. 

ΧΧΣΙ͂Ν. 2ὅ. βαεειξέμωος ὠκὺ νεκροῦ, 
80. ἐγχγόμενος. (οὐ, Ματο. ΨΠ1. 4. 
εἰ ΤΠοορδγ. Οἶδσ. ο. .16. συρῥανά- 
μενος ὡπὺ ἡεροῦ, ἰρίωϑ, μοείεαγπαιη ε 
ἐενερίο ὑεπεγαί. ᾿ 

ΝΕΚΡΟΙ͂Σ ΓΙΝΟΜΑΙ, »πογίει 
νο, πδοον. ΓΊΓΤΧ» αν, ἐκαγεάί. ες. 

ν. 18.1 γεωῖρα Ηδῦν. τράδουδα 
Βαπῖ : 4 ρεγίδαπί. 
ΝΒ οι κερί κι ερὴ ϑύνν πεογέμοξ ἐὐπδε- 

, ἡπίεγτοβραπε. ΟἿοδδ, τὰ Οείἰπέ. 
νμκυμώντεις (Ἰερὲ : νμεκυομάντε ), οἱ τοὺς 
γμεχροὺς ἐπαίροντες. Τρ : ὄντας. αὶ 

τῇ, ὉΌῚ πόθο ΨΟΧ ὀσσυγεις ἀρυὰ 
ΙΧΧ, δρυδίτα 86 αιυοὶνίεθα ἐβιΘΌινς 
Βίεἴτα8. [πὶ Γκοχ, Ογεῖ! Μ8. Βτεπι. 

- πικρόμοντις (Μ5. νεχρομάντης) Ἔχροιί- 
ἴα ἐπερωτῶν τοὺς νεχρούς. ΨῸΣ νεκρό- 
μάντις τοροῦϊαΣ αυοαὰε δρυά Γγ- 
οορῆν. Αἴοχ. ν. 682. 

ΝΕ ΜΩ, ραδξοο, ἴξ. αἰίγέδιο, ἀα. 
"3 εἄο. ϑγτατα. Ὁδπὶ. Υ͂. 1. ἐνε- 

μήἤϑην. --- ΡΤ» αἰυϊάο, ραγίϊοτ. 

ϑγτηῖῃ, 2900. ΧΧΧΙΧ. 17. οὖχ ἕνεκ καὶ 
μεν αἴ σύνεσιν, ἨΟῚ αἰδίγίδιεδέ, ποῦ 
ἀεαϊὲ 11 ᾿πι οὶ] ορσοηίζίατι. ---- ῬΩΠ 

Ομιαϊά. ραγς, ροτγίζο. Ὅπῃ. ΤΥ. 19. 
δος. οοα. ΟἾΪ5. ΠΟῚ πλ81]6 αποδα δ8εη- 
Βασα, --- ν»Ὺν φοβποεοῦ. Εσ. ΧΙΧ. 

Ἴ. ἐνίμετο τῷ ϑράσιε; αὑτοῦ. Ἱροτισιῖ 
ΣῈ Ρτὸ ΠΣ» 4 πυν ᾳυοά »ας- 

ΘσΕΡ δἰ στυιβοβῖ. .--- ἼΩΝ "0 σεμεας. 

ΧΤ,1. 8. Τάροχο νογϊογυμῖ. Ξε ὴΥ̓ Ὡ» 

οεδο,. Θορἢ. 11. 14. υδὶ ποῦ 

Ἰοφεγυπέ, αξ σΆρρε]]ο νἱδυπι ξαϊξ, : 
8664 4115 ἱτραρὶπο τδὶ συηῖ, δ6Ώ88 
ἴδπλθῃ ΤῸΝ τητϑο. --- Τὴν Ῥάδοο. 

σεη. ΧΧΧΥῚ. 24. ΧΙ]. 18. 7ότεσι. 
Ι,.19. Αυ. Ρε. ΧΧΧΥ͂Ι. 8. Αἀὐὰς 
ἴῃς. Οδπῖ. 11. 16. Ηδσυο δ. ἔνειμεν, 
ἔδωχεν. Ἰάστι : νέμει, μερίζει, βόσχει, 
διοιρεῖ, ἀναγινώσχει, χειρονομεῖ, τομιίδει, 
ἔχειν διαδίδωσι. ϑαρ. ΧΙΧ. 9. υδὲ ῥτὸ 
ἐγεμήϑησαν Ἰασογα χη δ]]οῦλ ἐχρεμόσισαν, 
ἀϊππίεγμπί, Ἦ. 6. σὐνιοάμηπε ρσαυϊεὲ 
διηΐ. 

ΒΝΕΟΓΝΟῚΣ, γεον καίμε. 3 Μαος. 
Ὗ. 84. γευγνὰ πρὸς μαστοὺς ἔχαυσα 



-' 

401] ἸΝεύκτιστος. 

α βρ, Ἡ δυοῖν. νεύγιλον, νενγνὸν, νέον. 

4 

ει κἰδὰ : νεογνὸν, νεωστὶ γεννηϑέντα. Ζο- 
ΠΕΓᾺ8 [ΟΣ.Ψ ἐν 1889. νεογνὸς, ὃ νεωστὶ 
γνγεννημένος, ἢ νεόγονός τις ὧν. Αἀά6 
Ἑκγνοὶ. Μ. Ουάϊδηιπι Ρ. 406. 4. 

- ΝΒΟ ΚΤΙΣΤΟΣ, γεσοηϑ ογεαίμδ, 
αὐἰβοαίκε εἰ οοπάϊίπα. ϑαρ. ΧΙ. 19. 
ἘὈ1 ΠοῦΒ 118 ᾿ΣΏΣ1518686 (ἰϊοἰ- 
[υΓ ποκτίστους ϑῆρας ἀγνώστους, Ὀ6 5.148 
πουὶ βεπετὶς Ἰστιοῖββ. Ψυϊς. τοοῖε 
πουὶ βεμέτις ἤέγαξ. Ζοβερῆ. Α. . ΤΙ. 
ς, 14. Ῥ. 109. οά. Ηδνεσγα. ϑηρίων ---- 
ὧν εἷς ἔψιν οὐδεὶς ἀσηντήκει «ρόφεροι. 
Σμαείδη. Τ. ἢ. .ν. 190. ο. ἈΠΘΙΣ, 
οἶχος νόχειστος, Ηδαγοῖ. νεόκτιστον, 
νμεοκαϑύδρυτον, ἢ νεωστὶ πατισχευασμάνον. 
56}. 1, 1. ΒοΠΏ}}} νοχτίστου ἰοραηί, 
πὸ ποκτίστου ϑυμοῦ δῖξὲ πουὲ ΘΕΠΕΤΉΣ 8. 
ΤΈΓΕΆΣ ογξαίο ἤγογο, αἴ πετορο Ὦσυι 
Βαβι 18 τα Οσοδδ Ὠονδίὰ ἱπαϊ ἀουι 
δεου ἰδ τη. 
ΝΕΌΜΗΝΙ Α, εὖ (οπίγ. νουμηνία, 

πουϊϊιπίππι, Ὀγίπιια πουὶ πιεηδὶς αἶδε, 
αυΐ εἴδατα ἱερομηνία αἱοϊζαν. ΟΟὨΐΕΣ 
Ἡαγιβίαπι 6. ἢ. ν. ἰδίαυς [π|ιξ 
Ὁ. Ή περ. Νυ. ΧΧΙΧ. 6. 

ἱ ὅδ. ΧΧ. 5. 17. 9 ἤερ. ΤΡ. 28. 
εἰ 4110]. Ααῃῇ. Ζ26γετὰ. 11. 44. -- 
ΘΠ) ὙΠ Ῥγίπειβ (8ς. αἴ66) πιεη- 

σῖς. Εχ. ΧΙ, 2. 15. -᾿ὐνῦοι δὴν 

"πεπε. Νυτηου. Χ. 10. οἱ 
ΧΆΨΙΙ. 11. - Ἂν ἱρεία. Ἐπ. 

ΧΧΙΠΙ. 84. υδὶ νουμηνία ἀρυὰ ΓΧΧ 
δἰὶπα ἀυρῖο δά Ἦδης νοσοῖῃ γϑίδσθῃ- 
ἄμτι εβέ, ὑγὸ αὐὑδ Ὁ} 71 ἰεζογυηΐ. 

Νασὼ ᾳυοὰ ἸΤτοπιημνίνβ ἢ Οοποοχά. 
ἢυης ἰοσυτ ροβυϊξ 0 Ἴ), "παπέπια, 

δαάκησίυτα ἱπορίαπι εοί. Οἷοεβ. Μ8. 
δ τη ῬχορΆ. οἱ Ηδαγοβ. γουμηνία, ἡ 

φρώγη τῆς σελήνης ἢ ἡμέρα. 
ΝΕΙΟΣ, νυομὶς, ρμεν, 1ϊ, πουμδ. 

23» ϑϑδερεε πουιξ, δρίοα τοοξης, 

Ασαρῖθυβ πιεπε σταπάεεοενε δεβέ- 
ἐξ. Ἐχοὰἑ ΧΙΠ]. 4. τῶν νέων, 86. χαῤ- 
«οὐ, ποσᾶτωρι ἤγυχίοι, ἀαϊ γεννημάτων 
εχ (δεΐξ ΥἹΙἹ. 10. Βοοδβιαξίιι5 ΗΐοθγοςΣ. 
Ρ. 1. 2. δ0. δι θαυάϊεὶ πιανυὶε χίδρων. 
Ἰμενῖς. 1. 1...--- ὈΥ55 ΡίυΣ. ργέμε- 

ἔκ. Ναμι, ΧΧΥΠΠΠ. 26. εῇ ἡμέρᾳ 
ΨοΣ, 1]. 

“Νεώτερος. 

τῶν νέων, 65. χαρτῶν, ἀἴ6 πονατιπι 
ἤταρυτα. Ο(οπῖον δίν. ΧΧΙΝ. 46. οἱ 
Ι, 8. --π Ὁ ἼἍἌπιὸὋἃ5 ον. ΧΧΙΙΠ. 17. 

ΧΧΥ͂Ὶ. 10. Ὅδπε. ΨῈ. 18. -ττ ΡΣ 
Οεη. ΧΧΧΥΊΙ. 1. Εχοά, ΧΧΧΙΙ͂Ι. 
11. θευς. ΧΧΜΊΙΠΙ. 50. Ῥχονυ. 1. 4. 
«αιδὶ δὺ ίῳ. ΑἸιδτγυέγυν εϑὲ ρΊθθβα 
ΓΙ ΌΤΙ ἐπιουρ δ. 166. ΧΡ. 406. 
ἔσται γὰρ ὁ νέος ἑκατὸν ἐτῶν, ετὶξ οπίτα 
πνεῃΐθ οϑηζισα ΘΗ ΠΟΥΌτΩ, ἢ. 6. αυ 
εοἰδίθαῃ οθῃΐυσα νοὶ χη] οσι τη δη- 

΄ 

ὨΟΓΌΤΩ δββθουζι8ϑ οϑΐ, ἴδῃ νϑ θ᾿ 
δάδυς οσὶς ἃς 7νθπ18. ΘΥΙΩσΩΔΟΝ, 
Τμοοάοι. 500. ΧΧΙΧ. 8. -τ Ὁ 

. ῬδἈ. ἰογτεξαοίωα. 708. Ὗ. 11. 
ἐράγοσαν ἀπὸ τοῦ σίτου τῆς γῆς ἄζυμα 
χαὶ νία, 80. χίδρα, ̓  σοτιρἀοθδηξ 6χ 
ἔγυγαθηΐο ἴδυτϑ ΡΆΠΕΣ ΕΞΥΠΊΘΝ. εἴ 
ΒΡ᾽(858 Γϑοθηΐε8. --- ἐπ Ν Ἢ σαρπμ, ἐπὶ» 

ἐξιῖη. ΤὨθοα, ΕΖοοΒ. ΧΙ, 1. ]» 

 » ἐν ῳ ἔνε, ὅπ πόνο, απηΟ. 
ψυϊρ. ἐπ ἐσογάϊο αππὶ. δῖε. ΧΧΙΥΨ, 
946. ἐν ἡμέρας νέων, Ἀ. 6. ἀπ που 
ηρες δαοϊεβουπε. --- 1.6. δ] 
μόσχος, οἷνος, πῶλος, οἵ χίδρα. 

ΝΕΩΎΕΡΟΣ, ΟΟΙΕΡΑΥ. 7μπίογ. 
“ΟΝ. ΤἈδοάοί. Ουἱϊπηι. εἰ ϑεχίδ 

ἙΕαϊε. Ρμ. 1.1. Οοπξ ΒΌΡΓΤΑ 8. Υ. 
νεανίσκος, ---- 0)», ρμετ. 4 Ῥαν. Χ. 

14. -- υ): ψυὰ. ΥἹ11. 20. ἐφοβήθη, 

ὅτι νεώτερος ἦν, {ἰτχϑραΐ, φιοῃΐδτη ω- 
υϑπῖϑ οταῖ. 8. ΧΧΧΥ͂Ι. 26. νεώτερος 
ἐγενόμην, ἡειυοπῖς ἴα. ῬΒ, ΟΧΤΙΨΤΙΙ. 
12. πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων, ΒΘΏ6Β 
οὐὰὴ 7μυεπίδιδ. 81:. δὔδτα Ατεοὶ 
νεώτερον ἨΘσῺ ϑοϊιτη ἡμπίογενι, ϑϑὰ 
οἴϊδηι 7κυέπεηι Δρρε! ]αραπὶ.  Ηδ8. 
νεώτερον οὗ μόνον συγχριτιχῶς, ἀλλὰ καὶ 
γέον ᾿Αττικοί. 81. οἴ χουρότεροι ροδεβ 
βύπί ἡμυέπεα. ΑΡρο]ϊοι. Ασχζου. 145. 
ΠῚ. ν. 961. αἴνψψα δὲ κουρότερα! σεπονήδιτο 
δαῖτα γέροντι. δὲ ὅ'ὁΒο]. κουρότεροι τὸ 
συγκριτικὸν ἀντὶ τοῦ ἀπολελυμένου χεῖΐα! 
φτοῦ χοῦροι. Καὶ ἡ ἡμεῖς πολλάκις λέγομεν 
νώτεροι εἰσὶν ἀντὶ τοῦ νέοι. καὶ σαρὰ τῷ 
«οητῇ διξισερὴν ἕλε χώρα," ἀνεὶ φοῦ 
δεξιάν. ἀπε ἀρ ξναὰ τ γηρί δ α τ το 
ωρ, --ς ὝΥΨ Ράγυνε 
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θη 

ὃ» 



Νεώτγατος. 

« 81. “ον. ΧΧΧΙ͂Ι. 6. ὄνοι ταῖς 

»ατυν. Οεῃ. ΓΧ, 94. ΧΧΥΙ ᾿ῷ. 
42. ΧΧΙ͂Χ. 16. δῖ δ'ινὶ, .-- δῦ» 

ἰάοια. ὅδ. ΧΙ.111. 20. 7υἀ. 1. 13. 
1. 9. 
᾿ ΝΕΩΎΡΑΤΟΣ, δυρειῖ. ναϊάδ ἡμύε- 
πὸ αὖν ἐτγαάϊον. ὅδ. ΧΕΙ͂Χ, 29. 

Ηιϊς Ἰερανυηῖ Ὀγοςυὶ ἀυδῖο Ὕνν εἷ 

ἈΘΙΔΒΒ ἰεοδίο βδῃδ οξί.ὀ διοᾷ γδΡθα 
ὁ ᾿δός μου νεώτατος δυῃῖ ἴθ] εἷμα ἀυδ]0 
κἰοεδοιια εἴ ἱπιοτρσοίδγαθηζυσω γᾳ- 
Ῥοζυπι Ῥτεοθάθηεμισα μου ζηλωτὸς, 
αυΐα ἑπηΐοτεθ ΠΠΡεσὶ Ῥαγεθαῖθιυβ διιπὶ 
ΟΑΥβϑπ. Νδο Βαδοῖ πὰ δα άϊιδ» 
τησβῆυπς ἔτι ΣΏ ΟΥΡΤοα. 
ΝΕΟΣΣΟῚ Σ, ρμέωε αὐἷμηι, τ. πέάια, 

ΑἸΐα8 Ῥαβϑῖπι οοῃξγαςία νοσσός. ᾽ν 

Ὅρεσιια, γεπεοίτις οομπιδατεπι, ἴδ. 
ἘΧ. 8: [εάἀυχοτιης ἐογξαβθα ἃ 

ς πλὴν αὐρετὶ, δαῖϊ Ἰοοο σὺν νεοσσοῖς 

τεροποηδυηι ΟΥΣ ἐν μυσαιαῖς. -- 
ὈΤΕΝ νυν. Ὠευί. ΧΧΙ]. 6. 

720». ΧΧΧΙΧ. 80. --- ἸΨ ,ι. 

16ν. Τ. 7. ΧΙ]. 6. 8. ΧΙΝ. 22. οἱ 
ΑἸΡΙ. ΤΠποοά. ΤΧΧ 070". Υ. 7. -- 
γὴὰ » ρεΐμα. ὕγδας, ΧΧΧΊΙ. 11]. --- 

ζπάς Ο]ρθ9. ΜΆ. ἴῃ Οδπί. ϑετῖρί. 
γεοσσοῆς, τέχγοις. ---- "Ὃν παΐιι5. 209. 

ΧΧΧΥ͂ΠΙ. 41. .-- » εἷμα. ἴεβ. 

ἀ ΧΨΝ]. 2. Ἰοχ, Οὐ ΜΆ. Βτεῖι. 
ψμοσσοὶ, σὥλοι. - 

ΝΈΟΤΗΣ, 7μυεπίμα, ὑυϊπηξϊα. 
Τὴ Δ Ρίαν. ΟΟΒεὶ. ΧΙ. 9. ΧΙ. 1. 

--ὖἰν ἐχεϊίαξίο. Ῥα. ΧῚ,11. 4. νεό- 

φητα. ἴῃ ΒΟ]6ὴ5 Β8Π6 Ἰπίουρσείδεο, 
4υδπὶ ϑυγιβ ἰδτηθη δ ΗΙἐγοηγταῖβ 
ΒρΡΥυδηῖϊ, οδροχίβθο νἱἄθηπις δὰ 

ελμκὲ, αι τοὸχ δρυὰ Ασδβρεθ 48 

ἡμυοηδεδε ἴῃ πὰ ο6ϑῖ. -- -- γ5» υαηῖ- 

ε ἰα4. (οβεὶ. ΙΧ. 9. υϑὶ ἰδθεῃ μτὸ 
πότητος Ἰερόγο ΤΩΔ᾿Ἰδτὴ ματοαμότητος. 
-- ΠΤ ἄψενιδ, ϑγτασωδοῖ. {00}. 

ΧΧΙ͂Σ.; 4. γυὶκᾳ. ἐπ ἀἰεδεις γωυεπέε- 
ἐδ πιεῖ. ὅς. νοχ ΗΘ. αἀἰοϊζον αυο- 

498 ΙΝ όφης. 

408 εχ Αγαΐνειο ἂς μεϊοϊέαίε, εἰ 
Βοδυ οι ἀθ ααίε υἱγῆΐξ δμὲε 
ἡυροίδια ξαία εἰ ἐχηδεγαπίε Ἰηῖετ- 
Ῥτείϊδίιβ ἐεε(. Ἐδίαπι ἴῃΐον δηααὶ- 
ΟΥΟΒ που ρτοῖθϑ ποστιηΐ που ρας, 
αυἱ ΠΙατὶ ὧς αὐοίεροεπέα ΘΧρ, 
ταί. --- Γ Ὁ). Οοἰκοὶ. ΧΙ. 9. 10. 

ἘΞΞ ὝΣ: 900. ΧΧΧΥ͂Ὶ. 14. (υδὲ 

νότης 681 1. 4. νητιότης, ὑμεγὶδε σίμζο 
ἐϊα.) Ῥδπαϊα. ΟΧΧΧΨΉΗ͂, 16. -- 
ὉΣ.) ὈΪυγ. τηδθο. ὅδ. ΥΙ11. 421. 

εν. ΧΧΙ͂Ι. 13. )οῦ. ΧΧΧΙ. 18. ἐκ 
νεότητός μου, αὖ ἐπαπίδα πιξα.0 (οι. 
Κουοποπίυτα ἱἰῃὰ Μδῖ. ΧΙΧΣ. 20. 
Ῥ.81. Τβγθη. 11]. 27. υδἱ παῖ 
ῬτῸ ἐκ νεότητι ΑἸά. τεοϊζυβ μαρροὶ ἐκ ς 
νεότητος, ςοπδοηϊλτιίο ΕἸπφοδὶο ῬτεεΡ. 
Ἑνδηρ. ΧΙ]. 20. -- ΓΑ Ρὶασ, 

ἔα. 7ε.. ΧΧΧΤΙ, 80. -- ὈΟν 

Ρίατ. οσομῖία. 1οῦ. ΧΧ. 11. ὀστᾶ 
αὐτῶν ἐκεπλήσλησαν νεῤτητος αὑτοῦ, ὥς. 
ὈΔῚὉ ἰρδῖδ. δίσχηοηῖβ ἴεσχ, Εἰθῶν. 

Ρ. 2906, αἱγαιθαυθ πϑεϊοπετα τρί 
εἰ σαὐοϊεδοοπέδα εἴ οοοινέονιμε. 
ἴδτηδ 4αθΥΓ, αὔστα ΒΕ δυϊα ἊΤ Ϊ. 

το 

μαροδηΐ νεῦρα: οὐδα εἦμς σερίεία ἃ 
δμπέ 7μυεπέμέε ει4. Νότα 
εδὲ αὐΐεο οπιπεδμα υἱγίδιις σογρογὲε, 
φιᾶς )μυεπίς παδι ϑδεὰ δθπς 
ΒΘΏΒΌΙΣΩ Β6ΓΙ68 Ογείἑοπὶδ ἢ. ]. τη! ηΐτη 6 
δὐτοϊας, Ῥοῦμυμβ νεότης ἢ. ]. τλδ]ο 
ΒΘΏΒιι ϑυταϊ αν, ποίδίυ8 Ῥτγαοϑέαέεπι 
“ευεπίδεπι, υἱέα, φωμῖδεις αἰϊχωὲς 7ω- 
φοπὶς αμὲ αὐαοίοδοοπς ἀδάλδις ἊΣ 
δὶς οἴδηι νεῖ. [π|ῖϊ- μδυὰ Ῥδυςοὶ 
ὈΘΝΌΣ ἀς ρεοοσαξὲς αὐἀοίεεοεπέμα ἴπ.-ι 

ἰογρσθίδῃ βυῃηῖϊ. Ὑυΐχαῖ. οεδα ε7μὲ 
ἡηρίοδιεπέμν οἰἐδὲς αἀοίεεοεπέϊα. (οι. 
ΙΧ. Ν. Τ. 8. ν᾿. νεωτερικός. χιεοῖο- 
ΤΘΆ Ἰορίταν αυοαῦθ δρυὰ Αααυϊ]. εἰ 
ΤΒοσα, 90ν. ΧΧΧΠΙ. 35.--- 

υἱγρο. Ῥτον. ΧΧΧ. 10. ὁδὸς ἀνδρὸς 
ἐν νεότητι, ΟΝὶ νεότης ρμεϊέαφ. τιοῖαϊ. 
νυϊμχαῖυβ τδ]ο: ἐμ. αὐοϊδεοεπέϊα. 
Οοηΐον. δὰ Ἀ. 1. ουςδεοηίΐστα Ϊ. ς. 
οἱ ἱπῆτα ϑδρ. ΕΝ. 16. ϑυθρίοι- 
[ὉΣ Εὐδηοίβουβ ἔπολθ ἴῃ ΝοΙ͂5, 
ΤΙΧΧ Βὲῖο ῥυἱπιξια νεσίϊαβα ἐν μεοτύδι, 
ἢ, 6. ἐν )μυοποιία, αυρα μοβῖδβ οὐΣ- 
4 



Ἔκ νότητὸς βου. 

α τρίσηι δὶς ἐν νεότητι. --- παν) Ὁ 

"πἰποτεπνέίαε. Οδηθα. ΧΙ]. 38. 
δδρ. ΓΝ. 16. νεότης τελισϑεδγα ταχίως, 
κυεπὶς ρῥταπιαίμγα πιοτίς αδτερίέεξ, 
ἘΡ1 δρδίτασίυμια ῬΟΏΙΙΣ Ρ.Ὸ Ο0ῃ- 
ετεῖοβ. δυο. νεότης, ἡ τῶν νίων 
ἡλικία. ΖΟΏΔΙΓΑΒ ἴκεχ. 130]. νεότης, 
ἀχμὴ σώματος, ἢ ἄστατος σραχτίον 
γνώμη, ἣ «ρόφασις ἀκολασίας τοῖς ἀχξα- 
φεστέροι;. 

δ ἜΚ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΜΟΥ, αὃ ᾿ἢ-- 
"πές πιδα. ΝῺ» 65 φιὴ αὐλκο 

δηε, Ὦ. 6. ὦ ρμκμεγέϊα υιθα. Οθῃβδ. 
ΧΙΨΙΠ. 1δ. 
ΝΕΟΤΤΟΤΡΟΦΓΙΑ, πεέγμο 

τε. 23 ῬίυΣ. βόεγι. ἴῃς. Τοῦ. 

ΧΧΧΙΧ. 16. Νιοσσυτροφία Ἰερίταν 
δρυὰ Μαγο. Απίουῃ. [20. ΓΧ, ρμαρ. 
469. 4. 

ΧΕΟΦΥΈΟΝ, πονεῖϊα ρίαπέα, πο- 
ς υεἰϊα ρἰαπέαξίο. »ῸΡ »ἰοπίαδιο, Ἀ. ἢ. 

ἡυιάμε. ἴθ6. Ὗ. 7. νεόφυτον ἠἡγαπημέ- 
γον. -- γῸΝ ροἱαπίαξίο, Ἐ. 1. ατδογ 

»ίαπίαία. 700. ΧΙΨ. 9. ὥσπερ νεόφυ- 
τον. αΐϊρ. φιαεὶ σεηι ρτίηπεπε ρίαη- 
ἐαέωπι ἐεί. ---- Ὁ) Ρἱυτ. ρίαπία. 

Ῥε, ΟΧΙΠ1Π1. 18. -- οὐ τῷ Ρίαν. 

Ρε. ΟΧΧΥῚΙ. 4. ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν, 
αὐ οἰϊνασυσα μἰδηΐο. ϑυυ δε : νεό- 
φυτου, τὸ νεωστὶ φυτευδέν. 

ὰἁ ΝΕΟΏ, πουο, ἵππουο, τέπουο, ἰΐοτη 
πουεῖϊο, ἀργεπι ἀξ ποῦ ὑγοεοὶπάο. 
Ἐν, Η;ΡΗ. 8 Ὃν» ἰάθη. «(6ζ. ΤΥ. 

4. γμιώσατε ἑαυτοῖς νεώματα, ταΐδ νγο- 
δίπμεῖ 1ρ618 μονα]. δου οὶ. νεώ- 
σατε, ἀροτριόσατε. Τιορα ἀροτριώσατε 
γαὶ΄ ἀροτριάσατο χα δυΐάδ οἱ [κἐχ. 
Ογτ: ΜΆ. Βγειι. 
ΝΕΣΣΑ. ἴγρεα νὸσ Ηδρτγ. "ν᾿", 

Ρίωπιαπι εἰ στιλβοδῃ8, 1ξ. σἰγιολδοσαπιε- 
ε ἰκη;, α. ἃ. ρεηπαίωμη. Φοῦ. ΧΧΧΙΧ, 
18. υῦ1] οοὐ, ΑἸοχ. νέεσσα ΒαΡεῖ. ἴῃ 
[εχ. Ουὐυπ Βτθῖλ. νίσσα ἜΧΡΟΒΙΓΩΤΣ 
ἥραξ, τος! ἀυθίο εχ Αᾳαιϊα, ςαυΐ 
γοχ Ηεργεθα ἥραξ τοδάϊιιτ. ΑἸ] 
ὕτὸ δίγμέδίοπε δοοὶριτγ. ϑ'οά πιδὶθ. 
γιὰ Βοοβαγ Ηΐοτοζ. Ρ. 11. 120. 

499 Νεύω. 

1. πὰρ. 16, μδζ. 947. δὸ Β. ϑαίσωι. 
ψασολι δὰ .00]}.1. - 

ΝΕΥ͂ΜΑ, πμέμσ. ὩΡΘῸ Ρατί. 
ΡΙΉ. πἰσέαπδ. ἴ66. 111. 1δ. ἐν πεὐμα- 
διν ἂν, 7αϊϊαοὶ οομίογεηι πείω. 
ψιάο εἰ 4 Μδος. ΝἼΠ]. 18. ὅλον κόσ- 
μὸν ἐν ἑνὶ νεὐματι καταβαλεῖ. 

ΝΈΥΡΑ", πνεγυι, ρεοματίον ἐϊε, 
γμο ἀγομς ἱπέεμαάξέωγ, ολοτάα, ζωπῖ. 
ἽΣν ὕπ. συὰ. ΧΥΙ. 9. Ααυ. 

ϑγτώση. Ῥε. Χ. 2. ΑἹ. 7υὰ. ΧΥ͂Ι. 7. 
8. νευρωῖς εἰ νευράς. ὙΊαο εἴ 8 Μδοο. 
ΨΙΠΗῚ. δὶ Παρεῖϊωνε ες βικίδιμ 
οομίογίὶΣ οὲ ποαοξὶξΣ σοῃπόχη Ὠοῖδί, ἃ 
γυϊς. ἐαεγεὶδ. Δα δὰ Ἀ. 1. ϑὅγσγυσα 
εἰ οοπῆ, ΕἸ]]οτὶ Μίθο6]]. ὅδοσ. ΓὲὃὉ. 
Υ. ς. 14. Ρ. 668. 

ΝΕΥΡΓΑ, ἰάδτῃ. "»» ἰάεπι. 7υὰ. 

ΧΥῚ. 7. 8. 
ΝΕΥΡΟΚΟΠΕΊΏ, κογυος ἑποίίο, 

ἐπεγύο. Ὁ), οδίμπάο. ἹἸποερε. εἰ 

ΤΧΧ Μυά. . 422. τότε ἐνευροχοπήϑη- 
σαν ατίρω ἵἴσσπων. δορά οΣ]οἰμῖυβ 
(Βερεσὶ. ΕἸοθδοση. Τ. 1. ν. 428.), 
υγιωμλθοῖο παβοῖο αὐὸό ἴωατα δδβ6 
ψοῦθα ΟἸρυιθπθ, ἐνευροχοσήϑησαν ἴῃ 
ἐσφυροκοπήϑησαν οοτητηυϊδηάυτη 6886 
οθηβοῖ, ς0]}. Ργον. ΧΙΧ. 49. ἴῃ ιο 
εἰδιωι ϑεουη σοπδοη ϑηίοτι δαρϑξ 
δε βαγίβηθεγρίυμι. ---- ὯΝ ΡΙΒ. ἐγα- 

ἀἶοο, ὉΤ. πέτυος αὐτο 5. «μοσίάο, 
ἐπεγυο. Ὅεη. ΧΙ Ι͂Χ. 6. δὶ ποίδλῃ- 
ἄυπι, τρογθῖὶ ἰδΌΣΟΘ ΟΟΙτ ρΙΘΠ αὶ 
συγ ἰροῖθ ἐγδηρθηᾶο δ] ἰσυδὶ δάθυς 
ΤΟΌΏΟΣΙ. 008. ΧΙ. 6. 96Θ. Αἀάς 
ϑγιῶγα. 2. ὅδ. 111. 4. υ ΤΧΧ 
Βαθεηϊ σαρέλυσι. ΜΡ. σμδηεγυαυΐ. 
- ἢν αδεοϊπάο, σπιρίο. ἴοαϊῖ. 

ΧΧΙ. 4.6. Αἀάε ϑίσδρου. ΧΥ͂Ι. 
Ῥ. 1117. Α. 

ΝΕΥΡΟΝ, πεγυμδ. "λ» ΜΕΤυιιξ. 

θη. ΧΧΧΙΕ, 82. 90Ὁ. Χ. 11. ΧΙῚ 
12. εἴ ἰἴοὶ. -- ΡΨ Ρίαν. ἀγίε- 

γί. 7100. ΧΧΧ, 17. Οοπῇ, Βεοδυ]- 
(οη5811} Ορεοσα Μίμποσα ὑ. 68. β6ᾳ. 

ΝΕΥΏ, ἑππιο, ἄππεο, εἰ οχ δά- 
7υποῖο : ῥγοῦο, ἀεϊεοίδν. ΓἼ))» γέ- 

12 
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Νεφέλη. 

τρϊοο. Ααὰ. Ὦεκυϊ. 1. 40. »ηὐϑανο. 
 ἴάδηιλ Ῥβαΐπι. ΧΙ. ὅδ. τοῦ νεῦσαι 

ο. 

δ 

" 

,»,» 

[2 

«ρωΐαν, αὐτὰ ἴοταρυβ δὰ αἰ υσυ]πτα 
γεγσίι. Ααυ. ϑγιιπι. Μαὶ. 11. 18. 
νεῦσαι! πρὸς τὸ δῶρον, ΘΉΜΜΕΤΕ ΒΔΟΙΙΆ- 
οἶϊδ, Β. 6. ργοδωνγε βδοχιβοὶβ, ἀείθοία. 
γὲ βου βοὶϊθ. Αφὰ. 1 ὅδ. ΧΙ]. 
18. Ηδεδγοῖ. νεῦσαι, ἐπινεῦσαι. ---- Ψ 1ὰ 6 
ΒΌΡΓΘ 8. Υ. Δίχαιος. 

ΝΕΦΕΓ ΛΗ, πιδες. δῷ (ΡΓῸ 58) 

νάροῦ. 20. ΧΧΧΥ͂Ι. 27. -- ἣν: 

λαδιιαίο. Ζαοῖ. 11. 18. ἐκ νιφελῶν 
ἁγίων αὑτοῦ ἐξεγείρεται. ϑϑεζταο [Ὁ] 
ἐδβῖ ἀε εο, χυὶ βερίιβ ἴῃ 5. 8. πὰ- 
δΙθυ8 ᾿πϑίάοσα οἵ νϑῆὶ, δὲ οὃχ υ}1- 
θυβ ῥτοάϊτε ἀἸοΙταΡ. --- 3.» να- 

γογ. Ῥα. ΟΧΧΧΙΝ. 7. Κ6ἐ. Χ. 13. 
1.1. 16. - ῶν.- 7υά. Ψ. 4. 2 ὅ8πι. 

ΧΧΙΙ. 19. 1 Βες. ΧΥ͂ΠΙ]. 44. 45. 
“δ 0] βϑρίυ8. --- γὴδὺ βίῃρ,. 000. 

ἰογίωπι. ἘΖεοῦ. ΧΧΧΙ, 8. 10, 14, 
501}, Υ οπεμε φιοά ἀδη διό ἐσὲ τιο- 

ι(Δῖ, δάδοαια ποι βοΐυτα ὧθ αγδογὶ- 
δὲν εἰ ἡγοπαϊφηιδ, 86 δἴίδτα 486 περ- 
δέδιιΣ ἀϑυγραῖάν, ἴπ αὺδ ροβίθσιοσί 
ποϊΐοπς (900. ΧΧΙ]. 14. ῥβαΐῃ. 
ΧΧΥῚΙ. 18. οὔνῖα) ὩχΧΧ ἢ. 1. 
βουϊοὶ οσδίίομἱβ δάτηοάσην σοηνθηΐ- 
δεν δοοθρθγαπί. --- 1.0. Οθηβδβ: 

ΙΧ. 13. 14. 16. Ἐχοά. ΧΠῚ. 21. 
16ν. ΧΥΙ. 2. εἰ δἰρὶ. -- “ποῦ; 

ἐεγιροδίας. ἙἘποοῦ. ΧΧΧΙΊΉΙΪ. 9. 
αὶ νεφύλη οϑὶ πμῶθϑ ἐεπιρεδίαΐεηι αὐ» 
ἀμοθηδ 8. ἐεπιρεδίαίε αὐάμοία. --- 
γηὺ , πμδες δωροτίογ. ΡΒ. ΧΧΧΥ, 

ὅ. ΤΥΪ. 18. ΤΧΥΤῚ. 87. εἴ Δὲ 
δεδρίι8. [ρίζαν ῥγείθγοα ἘΖθΟδ. 
Ἷ, 40. οὗ ἂν ἥ νεφέλη, ἐχεῖ τὸ νεῦμα. 
Ψυάϊοε σάρροῖο ἱπ Νοῖξ. Οτῖτῖ. δά 
ἢ. 1. Ρ. ὅ44. ἡ νερίλη οβὲ ρ]σββουηδ 
ἱπδυτατι ἃὉ δἰίχυσ οοττεοίοζα, χαὶ 
ρυΐανϊε, πνοῦμα ᾿ἰς οἰρτιἤοατα ὑέπ- 
ἐμηι, οἵ αυϊάοπι αχ υρε ρέσάδυῃ- 
ἴοι. ἴ,6χ. Ογυ] ΜΆ. Βγϑαι. νεφέ- 
λη, ἁορασία. 

ΝΕΦΟΣ, πηδεε, πεδαία. ὈΣΦλ, 

»ἰκυῖα. Ῥτον. ΧΧΥ͂. 34. νἴφη, πεδοε 

500 Νεχωθϑα. 

πον εγώ. --- δὴ. υῶρον. Ῥχον. 

ΧΧΥ. 14. -- γνΌ, ἱεπερεείαε. 700. 
ΧΧΧΨΊΠΙ 1. Χῖν ι.-- 5 
ἴον. ΧΧ. 6. ΧΧΧ. 15. ὶ 
4. -- ἢν" 200. ΨΙΠΙ. 9. ΧΧΥΙῚ. 8. 

9. υδὶ αυϊραῖιδ: πεδεία. ---- ὈΤΤα. 

ὅο». ΧΧΧΥ. 5. Ῥτον. 111. 90. ΝΤΠΙ. 
98. ,ερῖταν ργεΐογοα 000. ΧΧΧΨΙΙ. 
32. νέφη χρυσαυγωῶντα, πεδες οοἱονὶς 

 απτγεὶ, Ὁὶ ΠΙΠ1] δῖ ἴῃ ἰσχία Ηδργ. 
γιάε δά ᾿ι.]. Βοδυϊ θηδίυμ. Ηδγοῖ. 
νέφος, σκότος, ἀχλὺς, ἄϑροσμα, «λῆϑος, 

᾿ ἀδρ «επυχνωμένος. 

, Νεδες. 

8. ΟΠ, 

ΝΕΦΡΟΣ,, γεπεϑ. Ὁ 5 Ρἱὺγ. Ἐχ. ς 

ΧΧΙΣ, 18. 94. Τανῖε, 1Π. 4. εἴ 
ΑἸἰρὶ. Τποοᾶ. 700. ΧΙΧ. 46. Ῥπαΐπι. 
ΨΙΙ. 10. ϑδρ. 1. 6. εὺς αἰετοῦ 
νεφρῶν μάρτυς, Ὦ. 6. απὶπεὶ οορίαἰο- 
πενι εἰ πο πιίπι ἰοεεϊ5. Οσμῖ, 5. 
ΥΙἜἝἅ 10. Ψψεγεω. ΧΧ. 13. δυϊάδε 6χ 
Ὑμοοδογοῖο δά Ρ5. 1]. 9. νεφροὶ, οἱ 
λογισμοὶ, ἐπειδὴ τὰς ὑπογαστρίους δρέξεις 
οἱ νεφροὶ διεγείρουσιν, καὶ ἐντεῦδεν χενοῦ»- 
ται τῆς ἐπϑυμίας οἱ λογιόμοί. 

ΝΕΦΩΔΗΣ, πεδεζοςις. ποῦ» 

τγαγμρξιϑ, δἴϊαγα αἰξιις, επεέβενδ, ἃ 
Τα. ΠΘῳ» Ατδῦ- ς» 1.3), εριέμογε. 

ἴῃς. [ε8. Χ1ΠΠ]Π. 9. νρώδης. Βεηε: 
ὭδΔηλ Ἰηοπίθβ 811 ϑυηΐ ποῦ ἃς 
60.118 ες. Ψα]ρ. σΝΡῈΓ πιοπέεπε 
οαἰδσίποδμηι, Ἀ. 6. πεδιϊοεμπι. 

ΝΕΦΩΣΙΣ, οδιιωδὲϊαίἑο, Θδται πε- 
δε. ΤΊ. ἱεπεῦτα. Ααι. 30". Π]. 

ὅ. ϑεὰ 6ὃχ πιθϑ. βοηϊεηςία νέφωσις 
ἃρυὰ Αααυΐαπι ροίίι8 δα 566. ΓΤ. ν» 

πεδες, τοϊοσοηάυτ οί, σοῖο νέφωσις 
ΡΓῸ πεδ͵ιὲδ ὑἀδυγραν Ρμΐο ἀε 
Οριδεοῖο Μυπᾶϊ! Ρ. 26. ὕοπέον 
ΔΌγεβον. ὈὨΠυςϊά. ΤἬυοσγά. Ρ. 176. 
Οοίογαπι ἀοστυϊυνῦ μος νοσλθυΐο 
ΤἈδεβδυτγυβ Βίορἢδηιὶ. 

ΝΕΧΩΘΑ΄. ἴρβα νοχ Ηδθθγ. ἼΣΩΣ 

4 ες. ΧΧ. 13. υδἱ ᾿Αταῦβ, ϑγταβ εἰ 
δἰ1ὶ ΠΠ|δὴὰ ἂς ἰδὲ Ἐχροηιπῖ. 
δὶς εὔδπι ΟἼ]οβδ. ἴῃ 1.10. 4 ἤερ. τοῦ 
μχωδὰ, τῶν ἀρωμάτων. ἴπ (οὐ, Μ5. 
Βαγοος. Ἴοοσσυρὶα τῶν ἐχόμιϑα, τῶν 

ὅ 



α ἁρμάχον. ϑῖς οὐδτὰ [Δ6χ. Ογ! ΜΗ. 
ἄγρα. νεχωδλὰ, τῶν ἁρμάτων. τὰς οἱ 
Ιςα. ΧΧΧΙ. 9. 

᾿ ΝΕΏΜΑ, πουαῖε, αρὲν ἀδ ποῦο 
φγοεοσδμδ, πουαίμε, 86ὰ τεπουαίιιδ. 
Ἵ» Ἰΐδια. όχι, Υ. 4. 

ἘΝΕΙΩΓΝ. ἡνθ, λαδιέαοιδοη. ΤΧᾺΧ 

56. 66, (ΟΡ !. 1 ϑδιη. 11. 82. Ου- 
ἴυτα Θϑ οχ Μαὼν, 80 ῬΤΟΡΙΙΘ ΟΣ] 
ἀενυΐϊδοος Νεών. 

δ. ΝΕΩΣΣ, Απΐδθ ῥγὸ ναὸς, ἐεηερίμηι. 
4 Μδος. ΥἹ. 4. ΙΧ. 16. Χ. 3. ὅ. 
ΧΙ. 98. 16χ. Οὐ]; ΜΆ. Βεθαι.. 
πὼς, ναὸς, ᾿Αττιχῶς. 

ΝΕΩΣΤΙ, ππρον, ραμῖο απέο. 76- 
ἀπ, ΓΚ. 8. Ησδογο. νῳσεὶ, ἀρτίως, 

αροσράτως, πρὸ μιχροῦ. 
ΝΕΩΤΕΡ, ΖΩ, τές πουᾶαξ τροζϊον, 

οἱ οχ δαϊυποῖο ἑμγόας ἀο, ἑεγδο. 
4 Μδοο. 11]. 21. «ρὸς τὴν χοινὴν νεωτε- 

ς ρίσαντες ὁμόνοιαν,. ΘΟἸΩΤ ΘΙ ΓΟΠΟΘΟΣ- 
αἀἴδτα ἐμγύαγε ἀὁ ἰαδείαοίατε εἰμάφη- 
ἐε5. Ζουδγαβ 1,6χ. οὐ]. 1305. νεωτε- 
εἴζει, χαινὰ πράττει, ἀνταίρει. Ἰάδτα 
ἔετο βαθεῖ συσχις Ῥβοίίυδ ἰῃ 1,6χ.΄ 

ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΙ͂Σ, ἡκυεηίϊδ. 8 
Μδος. ΕΥ̓͂. 8. νιωτερικὴ ῥαθυμία, Ἶὰ- 
ψΘΏ1]118 Ἰαδας. ΡοΪγὈ. Χ. 94. 7. νεω- 
φερικοὶ ζῆλοι, ἡ ΥΘΏΪΠ6 βίαια. Οοηξ. 
Ιοχ. Ν. Τ. 8. ἢ. νυ. Ῥδοξίιβ [,μχ. 

ἃ νεωτερικὸν, νεανιλόν, λέγουσι δὲ τὸν ἀνδρε- 
χόν. 

ΝΗ, δάγργθίιηι δεϑθυθγβηαϊ νοὶ 
αταμαϊ, ρέτ. 5}, ΡῈ πᾶ. ἴπο. 1 ὅΐϑυι. 

1. 26.---- ΥΥΊ, βοϊθυηηῖϑ ᾿τασαὶ ἔογτηι- 

͵α. ϑγτώτω. 2 ὅδ). ΧΥ͂. 21. ϑιυιϊάδο: 
νὴ τὴν ἱερὰν χεφαλήν. τὸ νὴ χατομοτικόν 
ἐστιν ἐπίῤῥημα, τουτέστι, μεδ' ϑρχου 6- 
βα;ιωτικόν. ὥσπερ τὸ μὰ ἀπομοτικὸν, μεϑ᾽ 
ὅρκον ἀρνητιχόν. (οπέ, αυοαῦς ἱπέγα 

« 8.0. ὑγίεια. 

ΝΗΘΩ, (448 νέω) πόο, μη α 
φοΐο κοῦ, ρίοπιογο, οιρρειιζο. ἌΜΟΣ 

άσιῃ. Εχοά. ΧΧΧΝ, 94. 
ΝΈΝΗΣΜΕΈ ΝΟΣ, μαζί. ρῥγεοῖ. ρ888. 

πείω. ΣΠ]ΔῸ» ἰάεα. Εχοά, ΧΧΧΥ. 

94. -.- ὙΦ, οοπάαπμρίοαίωπ. Ἑχοὰᾶ. 

ΧΤΥΙ. 51. ΧΧΥΙΙ. 16. υδὶ [π- 
οοσγί. νεμσμιένης ῬΤῸ μενησμένης ΠαΡοῖ. 

80] Ν ὄχι θς-. 

ΧΧΧΥῚ. 88. --- νυ, ἀϊδαρᾶνοι. 

ἩΠοοά. οἰ ΤΧΧ Ἐχ. ΧΧΨΤΙΙΙ. 6.. 
ΧΧΧΨΥΠΙΙ. 18, 28.᾽ 

ΝΗΚΤΟΣΣ, ποίαπε, παίξιδ, ἴὰ ὦ 
μὲς υἱυεπδ. ὅαρ. ΧΙΧ. 18. τὰ νηχτὰ 
μετέβαλεν ἐπὶ γῆς, δαυδίίοα (σδῃεῖθ- 
τη ἰῃ ἰοστάτα. Ηδβυοῖ. γηχτὰ, τὰ ἐν 
ὕδασι διαικώμενα, τὰ ὄνυδρα, «αρὰ τὸ 
νήχεσϑαι, ὃ ἐστι κολυμβᾷν, πλέειν. 801- 
ἀΔ8: νηχτὼ, ἔνυδρα, κολυμβητά. 

ΝΗ͂ΜΑ, Μίωηπι. Δ Π͵, Ιάσιι. 
ϑγηά. ὅεη. ΧΙΝ. 28. νήματος. [ῃς. κα 
ὕδηξ. 0 8. ὡς νῆμα κχόχκινον, 4185 
ϑγχαϊηθοῦὶ 886 ν᾽ ἀθπίαν Κτογβϑ:- 
10. 

Ξ: ΝΗΠΙΟΚΤΟΊΝΟΣ, τη απέες ἐγμοὶ» 
απ. 880. ΧΙ. 8. νηπιοχτόνου διατάγ- 
ματος, εὐϊοίξ ἀ6 ἐγιοϊάαπαδ ἐπζαηϊ- 
διῶ 

Ὁ“ 

ΝΗΤΙΟΣ οἵ νήσων, ὑυΐαπε, ἱξ. 
οἰπρίες, ξαίις. Ὀδγ» οοπΐοδεις. ΦοὮ. 

ΧΧΙΥ͂. 12. ϑίπθ ἀυρίο Ἰεφογυπί 
δΌῚ) ναὶ δου). --- 5, ραγυμίμα. 70. 

ΧΙΉΙ. 6. ΕζΖεοοι. ΙΧ. 6. Αφυ. Ἐχ. 
Χ. 10. -- ΡῬ}" Ῥατῖ, φυρεπδ. ἴ64. ΧΙ, 

8. - Ἵ» Ῥυεν. Ῥτον. ΧΧΗΙ. 18. 

Ηοϑ. ΧΙ. 2. --- νὸν» ρμεγίδα. οῦ. 

ΧΧΧΊΠΙ. 235. (Οοπογείυμῃ ρμοβμογαης 
τὸ δ ϑβιίτδοῖο. ---- δι) Ῥσὸ γ, διὲς 

»εν. ὅο0. ΧΧΧΙ. 10. Ηἰς Ἰερογιης 
δ ν. τ “δ ὺ» Ῥωογκίμβ. Ῥβαῖυα, 

ΟΧΧΧΥῚΙ. 12. Ψογοα 1]. 11. 1Χ. 
90. οἵ 4110]. --α ποθ}, Ἰδη. 1 ὅδπι. 

ΧΡ. 8. 2 Κορ. ΝΗΙ. 14. 20». 111. 
16. ἣ ὥσπερ νήπιοι, οὗ οὐκ εἶδον φῶς, Ὁ] 
νῆπιος Εδῖ 1. α. ἔχτρωμα ἴ0]4. εἰ ἔω- 
βρυον ϑρυ ΤΒοοάοῖ, δος αδογέϊυισι 8... 
επιδγψοποπι πολι. ]ρ. φμὲ ροποερίξ 
πο υἱδαογιπέ ἰμοόπι. ---- ὌΝ π- 

σμδίίο. Ῥβαῖπι. 0 ΧΤΈΙ. 8. Τοροτιπε 
ὈΝΙΞν φἰμδίοσιπε, δἰπεμίλοίωηι, ραν- 

υμΐογμηι, οὐτα δας. εἰ ΑταΡ. --- ἢ 
ΓΒ Ῥατί. Ῥγβθβ, ἃ ἼΠΙΒ, τριρτουι- 
ἄμα, δἰηιρίες. ϑγτοτα. 100. Υ. 4. υδὶ 
νήπιος 6βἴ 8, φηὲ τηγαπίῖς αὐ ποίαν 
ἐποίϊπαί ον δῖ αὐ εα, φια υἱάεί, 
αὔξοι γεδις ἐπίονπὴς γζαοῖίε οὐξολξεν 

ἂν» 
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Νηπιότης. 

α ἀἢ ἀδοίρήμν, ΤΙΧΧ Παροπῖ: πεσλα- 
γημένος. --- 4 ΓΕ» δἰπιρίεα, ἐπερογίδιε. 

Ρ5. ΧΥΠΙῚ. 8. ΟΧΙΨΝ. 6. ΟΧΥΤΙΙΙ. 
129. ϑγιῶση. Ῥγονυ. 1. 4. Ηδγοῖ. 
νήσιον, νεογνὸν, νεώτερον, ἐμκχρὸν, ἀνόητον, 
ἄφρονα, ἢ ἀφρονίστερον. Οοπξ, Τ,6χ. Ν. 
Τ. 8. ἢ. ν. 

᾿ ΝΕΙΠΙΟΎΤΗΣ, ἑηΐαπέα. ὈΣΔ Ὁ 

Ὀὶυν. ρμογέδα. ἙΖεςῖ. ΧΥ͂Ι. 44. 42. 
59. Εἴοβ. Π. 1δ. --- 5.» δἰπιριοίέαδ. 

ὃ Ααυ. Ῥχον. 1. 99. 

ΝΗΓΣΟΣ, ἐμομία. ὃν Ἰάεια. Οεῃ. 

Χ. δ. Ῥβαῖω. ΧΧΙ. 10. ΧΟΥῚ. 1. 
εἴ δἰἱθί βεβρίιβ. --- ΝΣ Ρἷαν. 

ἑάοία. δετετα. ἵ,. 38. Ἑοτῖς Ἰορεσυπὶ 
Ὡ3"ν: Οοπῇ, 10. ν. 89. -- “Ὄν 

ναἶϊεα, ἷε. ἱμηείπα. 168. ΧΧΙ͂Ψ, 15. 
δες, οοα. ἃ οντίδο Ἰδυσείυτη ἐν ταῖς 
γήσοις. Ἰ,εροτυπὶ ὈΝπ - ὟΝ 

ΡΠ: Τμοοὰ, ὕότεαι. ΧΧΨΥ͂. 20. 

« δεουπάντα ΗἸοΓοηγτηυτα [8 βοσὶ- 
Ὀοπῦρῃι: ϑοίεπάνηιν οδέ, ἀμμο ὉδΥ βέσειο 
ἔρη ἐπ ΠΧΧ πο λαδογὶ, Τλεοάοίϊο. 
ΜΟηΙΘΝΕ ὕγὸῸ ἴ)ε ἱπίεγργείαίμηι 6286 
ἜΜΑ, μὲ! Ηος αυομπιοάο δοοϊἀεείξ, 

. ὸξ γῆσον ῬὉΤῸ Ὧν Ῥοβιεῦ, αἰῆςο 16 

εϑΐ ἱπιε]]οία. ΝΠ ἐοτίαϑβα ᾿ἰρτὰ- 
ΤΑΤΊῸΒ ὉΓῸ Ἅυδου βογίμρίιξ νήσου ὃ δυΐ 
οτίυση 6βὶ εχ γῆς Οὖζ ϑευ Οὖς, φυοὰ 
ἴως!]6 ἱπ νήσου ταυίατὶ ροίαϊς ὃ δαΐ 

ἃ Ῥεγιϊποῖ δὰ ν. 22. 00] ϑοβο)]ὶαβίοα ἴῃ 
Οδίθηδ Νογίρ. Βαρεῖ: τὸ σέραν τῆς 
ϑαλάσσης οἱ λομτοὶ τὴν νῆσον ἑρμήνευσανν 
“-“ν »Ῥορκπίια. ἴεβ. ΧΙ Χ. 29. 7... 

δεῖ οχ βϊο 85. ῥγὸ σεμέΐδιις ρο- 
Ὡυπίαν, φμα ἐπ πιαγὶ Μεαεεγγαηθο 
Ομ ἱπδμίας ἱεπεδαπὶ, ς0]]. ἴδε8. 
ΧΙ.1.1. δ. ΧΙ ΠῚ. Δ. .-- ὈΥῪΝ Ρἱυν. 

ἑάοἱα. ἴοα. ΧΙ, 16. υδὶ βὶπθ ἀυρίο 
ΣΝ ἰοροσιηῖ, ὙΊΔ6 βυρτα 8. νυ. 

ΝΘ ΝΜ διν. ΧΙΩΠΙ. 28. ΧΙΜΠΙ. 

17. υνὶ ϑγτυδ, χαὶ ἰϑι.] παυες, ΒΑ- 
Βόξ, ποη Ἰερὶξ νηυσὶ, 56 βρηδιιπὶ 6χ- 
ὈΓΘβϑίξ, 

ΝΗΣΤΕΙΆ, 2ε)εμπέμηι. ΩΣ ἐπῖφεέ- 

ἐαφ. ἴεβ. ἴ. 14, νηστείαν καὶ ἀργίαν. 

502 Νηστεύα. 

Νοῦ βαϊίθ ἑοοροσι δε νηστεία νοοὶ 6- 
Ὀγαδίοερ, ηἶδὶ 1π ποίσῃ ἱμοέξε ἀς ἀο- 
ἴογὶδ (αἱ εἷς ἱ. 4. ἠ) δοσιρίδιατ, 
αυοπι 55 τ Ποαθαπί 70ἀ6ῖ 76] ηϊο. 
Θαθρίοον ἰσίατ, ἢ. 1. τδηβροσο- Γ 
ΠΟ γοσυπι Ἰοσυπι ΠΈΡΟΤΘ, 8. σϑρο- 
Ὡδηἄυτα 6896 ἀργίαν καὶ νηστείαν, αἱ 
ἀργία τεξεταῖαν δὰ γγλὲ (φυοά, υἱ 

Αὐτὰρ. (.) .4} μϊρίεπε εἰ ἐταπηιαεία- 

ἐεπε ποῖαι), νηστεία δαΐοτα Δ Γγ νυ, 

ἀδείἑπεπῖα, ,οσσίῃυ.9, σα ΔΘβθη ΠΣ 

Κορρίυε, ΧΧ ΟΝ Ἰερίδθε ορῖπα- 
[ὉΓ. --- νυν. συπέρη. 1 Βερ. ΧΧΙ. 
4. Φ ῬᾳαΣ. ΧΧ. 83. Εϑάν. Ψ1Π1|. 91. 
εἱ δἰ βορίυ. 8 Εδάγ, Υ111. 73. 
ἐχαϑήμην περίλυπος ἕως τῆς δελυνῆς ϑυ- 
σἷας. καὶ ἐξεγερϑεὶς ἐχ τῆς νηστείας. ἴπι 
ἰαχία Ηοῦν. Ἐβαγ, ΓΧ. δ. Ἰορτειν 
ΓΝ Γν αδθέοιο, αὐϊ ποῖ δϑϑοπος 

Βτεϊβομιηοίθγο, χαὶΐ νηστείαν ἀ6 απὲ- 
πὸ σργείμαϊπε Ἰηϊεγργοίδίβ δὲ, οὐ 
φμαπι διδοερεγίί ε)επέμηι. Ῥοῖϊιι “Ἐ- 
οίλυπος ἀ6 )ωπαπίε Θχρ σδηάυπι 
οβῖ, εἴ ΓΙΌΣ 46 7ε)εριῖο εχ ἀδιυι 1ο- 

φυεπάϊ Ἔοχροπί ἀερεί. γ᾽άΕ 8. ν. νησ- 
φεύω. 
ΝΗΣΤΕΥΏ, 2ς)μπο. “γὰν; ἀμπῖ- 

ἔΐδο, ἀοργέπιο. ἴτις. βεο. οοά. Οοἰδὶδη. 
Ιενῖι. ΧΧΙΠ. 47. νηστεύσατε: τὑὑθὶ 
ΠΟῺ 386 ΠΟΥ ΘΟ δυηρογρίο, αυὶ 
γνηστεύσατε ῬεΣΓΪ ποτα ρυϊαὶ δὰ Ἐχρὶὶ- 
οδομοθ Ραίγυσα, συθυδβ ᾿ἰἰαδίτατε 
νοϊπογιπὶ νεῦρα 1ΧΧ: ταπενώσατε 
τὰς ψυχάς. 10. ν. 399. 8ες. οο. Χ. 
Ηοΐπι. οἱ ἴ,,}κ5. .--- δ ἐμγπιαϊπι 

ΟΘΜΟΜΤΤΟ, οἴδλτα «αοτὶς τεῦις ορε- 
φαπὶ ο, αἰυὶπθ ουϊίμὲ πιὸ πιαποῖρο. 
Εχοά. ΧΧΧΨΥΙΠΙ. 8. τῶν νηστευσα σῶν, 
αἱ ἐνήστευσαν. ὅες. Βυχίοσβιμι οῊ 
Ἰεχογυπὶ ὮΝ ὝΝ τον 408 ἔς 

ΟἝΡΡδ111 βεπίθπςια. Ὁδιάδιιβ Ὦϊς 
εἴ 1 ὅδ. 11. 92. γτοδάϊξε: πενέϊεσες, 
φμα; υεπίοδαπὲ αὐ αὐογαπάμηι, εχὶβ- 
Ὀχηδη 8, ΝΣ δὶς 6896 ἐμγηιαξεπε ἐπ 

δίαγ ἐχεγοίξμς οοπυεπῖτε οἰμίμς ατοὲπὲ 
οαιδα. Ἑδάδτα αυοαὰα εξ χαζῖο 
γΘΥΒΙΟη8 ΓΧΧ Τητί,, πἰσὶ φυοὰ ῥὑτὸ 
ογαίίοης 7:) μπέμηι βυθδυϊξιογωηί, δἱ- 



Ν στεύω νηστείαν, 

ἃ ἴεγαχὴ οτἰξη9 οὐ}. 1.80. 1]. 
87. δεοιπάυτ γβαι, ἐμίρες ϑίου- 
ἐἰατε νηστεύειν Ὦ. 1. σἱρίίατε ποδὶ, 
ΠΟῺ .2ςδλωπατε, υἱ εἴ δον αἼοσιδ 80- 
ἐορϊξ. --- δὴν. 7αἃ. ΧΧ. 26. 1 ὅάτη. 
ΝΠ. 6. ΧΧΧΙ͂. 18. εἰ 4110] Βθα ἴα. 
ΝΗΣΤΕΥΏ ΝΉΣΤΕΙΑΝ, 722)58ὸ 

2εὐεπίιπι. ὈδΣ Ὀν. 9 ϑαπι ΧΠ. 

16. Ζαοῖι. ΜΙ]. ὅ. - ρὸν ἐδ» 

φροοίαπιο ϑουπίωπι. 1 Βρρ. ΧΧΙ. 9. 
ὃ. ΝΗ ΣΤΗΣ, 2 υπε:. ΓΘ ΟΒαϊὶά. 

ιάσια. χη. Υ]. 18. 8666. ὁοά, ΟΠ δ. 
ηὐλίσθη γήστης. ΤΉ οοσοί. ἄδεμενος. 86- 
δδεῖυδ ἰορθρ τηλστ νῆστις. ((οηΐξ. 
Ηετοάϊδιηὶ Εταρτα. σερὶ 'Ήμαρτ. Λέξεων 

804. οα., Ηετηδηῦ. Κι) Ααάς 
Ι. Μ. Ουάϊκηυσι 408. 40. εἰ 

400. 11. 

ΦΝΗΣΤΟΣΣ, πεία. Ἐχοᾶ. ΧΧΧΙ. 
4. σὺ χόχχινον τὸ γηστὸν Βε6. οοὐ. Βα51. 

Ὁ πα νοεῦδ ποθὴ ὀχαϊδηΐ ἰἢ ΗΡτρο, 
εἰ 6 βοηίοτίβ Μοηιίβυςοιἑ πδαα 
ἀυδὶο ονοῖο ποίδια διοσιὴϊ ἴῃ Ηοχ- 
ἀρ}. 

ΝΗΥ͂Σ, Ἰοηΐοα Ῥ͵Ὸ ναῦς, παυΐξ. 
)» ἴάδαι, 1 Βεορ. ΙΧ. 97. --Ὁ ΓΛ δ 

Ὶ Βερ. ΧΧΙ]Π. 490. Ρτον. ΧΧΧ, 19. 
ΝΗΧΟΜΑΙ ΛΟΤΟΙΣ, παίο 567- 

“πομέδιιδ. Ἃ 27) ΝΙΡΒ. οογάσέες διπι. 

20". ΧΙ. 12. νήχεται λόγοις. Ἐοτίδαθ8 
«ἁ Βο. Ραμ τη δὲ νήφιτω λύγως, ἀυοα 

οετῖθ ἔλε]ἶι5 τατὰ Ηρ τ. 558) 601- 

οἴτασὶ μοῦδϑξ, δὸ οοπστηδυι ἸΘΈΩΣ 
διοϊογιαῖο 80 80]., φυΐ ΡὲΣ 9) 
στ ἱπίεγρσοίδῖιβ οί. ΝΙδὶ Ὁ18 τὴδ- 
Ἐξ δἰδίπεγε, νήχεσϑα; λόγως ταδῦι- 
Βοσῖοα ἢ. Ἰ. πσίατε εὐεγε, διρετδε 
ἡμὴ ϑυίάα5 εἰ 1εχ. Ουν}}} Μϑ. 
Ἔγοσα. νήχεται, χολυμβᾷ. ἴα οεΐατα 
ἘΙΕογοίυ5, πίαὶ αυοά νἱέίοθα ρτὸ 

« νἤχοτα; Ἠαθεαῖ νέχεταλ 

ΝΙΚΑΏ, υἱποο, ΦΏΡΕΤΟ, δερεΥ οὐ, 

αἴὐρπῖον αἰξενο σωνι υεἰ παδεογ. ἌΡ 

Ῥώτιις διίηε. Ῥρδ τὴ. ἱ,. δ. καὶ νικήσῃς 
ἐν Ἔτὶ β' κε ἐνεσλα, οἰ νἱθα8, ἄστα 106]- 

ἴδ χυοατιδ ὅυτωμι. ἃς Τηοά. 
Τὰς Ὡς. Βδεροῖ νχήσαις, αἱ νε] Ἰεροπάυτῃ 
φιλῆσαι νοΐ νικήσῃς. δὶς αὐ εἰ 1,8» 

δ08 Νικοσοιὶς. 

ὕπΐβ ποῦ ἱπξθαυδηδ δῖ νικᾷν οἱ υἱπι 
οεγέ ουτα ἀϊοοτα, φιὶ δι ΕΓ ἐδί ἴπ 
μάϊοιο. Ψιὰδ ἘΠδηοτυτα δ Εομι. » 
111. 4. 19. Οδυδβδῖὴ γὑϑῦο, οὺῦ 
ΤΧΧ Ἡδρρσ. ΩΡ ᾳυοά βἰσηϊῆοει 

Ῥυγμῆι πα μηεῦέ 6426 ναὶ "τὶ, Ῥὲν 
γμικᾷν Ἑ ἔ, Βαπς 6806 διδὶ- 
ἰσαζὰρ ΕἌ]]οτια Μίδο6}]. ὅδοσρ. 1,8. 
Ι. ς. 7. Ῥ. ὅ8., αυοά δρυὰ ϑγτος 
νεΣ ὶ ΓΞ) ποία εἰ υεἰξαΐα εἰς 11 

βἰρηϊδοιῖίο. Ἐπ νἱάεφίυν ἐ}}} Βεὸς 
ϑυγίδοδ εχ 1116 Ηθθγεα ρσοῆυχῖεθε 
με τρεϊοη γταϊασὴ εἰεοῦ οἵ βυτιθο- ἃ 
οΟΒδη βρβϑεΐεῖ, συτὶ 8, αὶ ἴῃ ἔοσο 

σδυβδπὶ Οἴοδὴβ ῬΌΓΙ 810 ἃ ΟΥΓΩΪΠ6 
δυΐ ου}Ρ8, οδυδαπὶ οΟὈΌΠΟΣΘ ϑοϊεθαῖ, 
ας Ῥεοίπαάο δάνοσϑασίυτ Ὑἱσ τα. --- 
ἼΟΓν ἀεείάεγο. Ῥτον. ὟΙ. 92ὅ. δὶ 

ἐπππδῇ ΠῸΠ [ΔΠ| ηχᾷν, αυδτὴ ἕοτταῦἶα 
νκήσῃ ἐκϑυμία ΕΗ οὗν. τὸπ Τεθροῦ- 

ἃοῖ. .... ΤΎΏΣ Ῥατί. ΡΒ, οἱοίον, ἴξ, 

Ῥταοεπίου. δ. 111. 18. τοῦ νικῆσαί 
84 ἐν τῇ ᾧδῇ αὐτοῦ, αἱ νἱποδῖ το 68» 
ἴα διιο. 8 βάν, 111. 12, ὑσὶρ δὲ «ά»» ἃ 
τὰ μκᾷ ἡ ἀλήϑεια, ξὰροῦ ὁτημπία δα- 
ἴθ υἱποίςξ νϑυῖϑθ. βαρ. ΙΝ. 8. 
ΤΩΣ οαϑίδ τὸν τῶν ἀιςμάντων ἄϑλων 
ἀγῶνα νικήσασα, 4.60 6 οοτίδσωίηθ ὧδ 
ῬῦσοΟ δὸ οδπάϊάο ὑσωτιΐο , 
ἀἰφοειεῖί. ἃ 
»γαυαΐεγε. 

ΝΙΆΗ, ΠΕ Ὥ ρεείι. ΑἹ. 

Ἦσοϑβ. ΧΙΠ. 15. ἡ νίκη: υδὶ ἔοχίαβθα 
δίχη Ἰεφοπάυχα εὐῖξ. ---- γγὼῷν αἰεγηὶ- 

ἴαξ, αἴΐατα υετίέας. 1 Ῥατ. ΧΧΊΧ. 11. 
Ψψιάδ εἰὲ 1 Μδος. 11]. 19. 4 Μδος. Ὶὶὶ 
Χ. 28. 
ΝΙΚΗΜΑ, ἰάθμ. 8 Εδάν. {Π]. 9. 

αὑτῷ δοϑήσειται τὸ νίκημα, 8566. ΑἸοχ. 
οὲ ΑἸ᾿. υϑῖ Ναῖ. τὸ νῆκος βαρο. 

ΝΙΚΟΠΟΙΕΏ, υἱοίογίανε γαοῖο, 
υἱπου. ΤΡ ΕΙΒ. υἱποῦ, δαρεγο. Ἐπδὰτ. 

ΠΙ. 8. 
ΝΙΚΟΠΟΙΟἿΣ, υἱδοίογέαηι ζαὐλεηξ, 

υἱοίοτ, εὔδαι (Ροβίϊο ποιῦῖπα β6Π6- 
τἶδ ῬΓῸ ΠοιμΐηΒ ἔουτωβ ) "παρισίοῦ, 
»ταϊεοίια, χὰὶ ἃ Οτεοὶβ διδάσχαλος 
νοσδίυγ, ἀ6 χυο νἱά. Ουρετα 5 Οὔ 88. 
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ΝΝίχος. 

α1. 1. ΠῚ. ρναϊδοίωδ πρμβίομδ 5. 

ἀρς ἰμὸ Ααα. Ῥα. ΙΝ. 1. τῷ νιχο- 
σοῷ ἦν ψαλμοῖς, ταῦσὶεῖγο οὐρδῃο- 
Ταπι ἐγχόρδων, Β6ὰ οἱ, 4] ῥτεοὶζ 118, 
4αϊ σαπυπὲ οὔ διΐ8 ἐγχόρδοις. (αυβα 
δοΐδπι, οὖν τα αγαοα νουθτε Ασιυ- 

- ͵α Β. }. οἱ ἰπ Δ|1ἴ9 εἴ}16 Ῥεδιμοσυϊι, 
δεο 6886 νἱδίιν. ὅς. τὺ υἱ ΑΣΔΡ. 

ζ.“5 ποίαϊ φυραϊα υέποεγε ἐπ ζΌγΟ, 

δὲ ἱπ Ρίεἱ Ἴάσενε, μὲ αἰϊχμῖδ υἱποαΐ 
ὃ δῖ ασομγαίε αἰϊφμϊὰ εἰ οταϊπε ζαοϊαί. 
για ΕἸβοδ οὶ Οἷαν. Ρ. 68. 

ΝΙΚΟΣ, 1. ᾳ. νίκη, υἱοίοτία, ἷῖ. 
«ἤπιε, αἰεγημαα. 7) ἱτμγο. Εϊοϑ. 

Χ, 11. υδῖ᾽ δβθὴ δἷϊὶ εἰ αυϊάδε 
τεοσυν, )ιαἶοε Β.6]10, νεῖκος αροπῖ. 
--- νὴν οὐρποεοο, δορὰ. 111. δ. 7υχ- 

-Ὦ οοὐ, ΑἸοεχ. σρωΐ «ρωΐ δώσει τὸ χρίμα 
αὐτοῦ εἰς φῶς, καὶ οὖκ εἰς νῖκος (εἰς 
᾿Θηΐπὰ 50  ] Θά ᾿ΓΤῸ νεῖκος 6χ ἤοιη. 

ς οαϊ:.) ἀδικίαν ἐν διαφϑυορᾷ (δὶς Θδηΐτα ἐν 
διαφορᾷ ἃ. οοτατηδίδ 6., χυοῦ ἱπᾶδ 
ἴῃ Ἄοοἄ. ΑἸοχ. ἰηςοίρίε, ας τοίσδῆθη- 
᾿ἄστα). Ηἰς Ἰερῖββο νἱἀθπίων “υῦ). 

Οοπᾶ ποίαϊα ἴῃ ν. νεῖχος. ---- ΡΛ; 

φασί. Ρῆν. ργαγδοίο, υἱοίοτὶ. Τοοᾶ. 
Ῥρρεϊνα. Ι΄. 1. εἰς τὸ νῆωος. εἴ 
ΤΠ). -- πὸ» ὕγοια. Ἐζεοῖ, ΗἹ. 

8. 9. Ἐοτῖε Ἰερεσγυμῖ γγν) βεὰ 

ΓΙ)» 8. ΓΖ)» υἱποῦγο, δυΐ μοίίι 

ἃ ἀοάυχοτγιπέ ἐδηίυπι ἃ τὰν ᾿οβοπίβε 

ΓΟ 84 ἔοσταλτη ἸΠ» εἴ ΒΙ ΤᾺΣ] Π. 

- Γὰὼ}» αἰεγπξίας, ἴϊ. γοδων. 9. ϑδτὰ. 

11.426. μὴ εἰς νίκος καταφάγεται ἡ ῥομ- 
ΐκ ἢ πυπὶ ἐπ “ηι ἀσνογαθῖς 

αἰδαϊυδὴ ΜΊάδ οἱ 700». ΧΧΧΥῚ. 7. 
ΤΉτγρη. Υ. Φ0. Απποβ Ϊ. 11. ΑἹ. Ρε, 
ΧΙΙ. 1. εἷς νκος, υδ᾽ ΠΧΧ εἰς τέλος, 
ἐπ ἥπεηι. Οἱ λοιποὶ 168. {,Χ11Π]. 6. .-ε. 
ΓΙ)» ἢν. αάλεο ἐπ αἰεγπαπι. Αα. 

ε Ῥε. ΧΙΨΙΠ. 8. εἰς νῖκος. 1, ΧΧ ἰδὲ 
ΡΑτῖϊεσ εἰς τέλος. ΟἿ Ἠείΐηϑι! Εχοσο. 
δῶ. 1. 8. Ρ. 44. εἱ Ὀγιιίυνη δά Ψοῦ. 
ΧΧΧΥΙ. γ. 

ΝΙΠΤΗ͂ΡΕΣ ΤΩ͂Ν ΠΟΔΩΙ͂Ν, 

᾿'δ04 Νοερὸς. 

ναϑα αὐἰκεκα δε μοάέῥιε. ΤΥ ὙῸ. ἐε- 

δείεε. ϑγγτυιβ 76. 1,11. 18. 
ΝΙΠΤΩ, ἔαυο. ὙΔῸΠ Η!:Ρἢ. ἀε- 

»ῖωο. 1ο0. ΧΧ. 438. νἶψαι ἐπ᾽ αὑτὸν 
ὀδύνας : υ0ὶ νίστειν ποῦ ἔδτα ἔσϑαγο, 
αὔδηι, υἱ βαπτίζων, ἀφμάαπι εἰ φωξάξηι Γ 
ἰαγρίίεν αβωπάετε 8. ἐπβιπάξτε, εἰ εχ 
Δα]υποίο 8. πιοϊδρβογίοα: ἐαγρέίεγ 
ἄκγε εἰ ἰγίδωμεγε, εἴ αυϊάθπι ἴῃ πιδ- 
ἰδὰι ματγίδηχ ποίδὶ, -- γτν ἔαυο. 

σεη. ΧΙ.111. 81. νμψάμενος πρόσωεον, 
ἑαυᾶπε εἷ0] νυΐυτι. ἔχοα. ΧΧΧ. 
30. ψοωτα; τὰς χῆξας καὶ σύδας ὕδα- 
φ, ἰδυδθυης δβὲδὶ τπιδυβ οἱ θά 

υΔ. Οοπέ. Μειι. ΧΥ͂. Φ. ολ. 
ΧΙἧΠ]. 10. Ρ6. ΕΧΧΙ]. 18. ἐννψάμην 
ἐν ἀϑώρις τὰς χεῖράς μου, ἰανὶ συπὶ 
ἱπποσθηθιι5 ΤΏ5η118 Τη6 88. Οσηΐρυ 
ποίείδ δὰ ἢ. ]. ὁ ϑυϊάα 8. υ. ἀϑῶος, 
εἰ γΥοϊδυτι δὰ Μαιῃ. ΧΧΥΊΤΙ. 94. 
Ρ. 398. 864. --- 50} ἐπηιεγρο. ἴον. 

ΧΥ. 11. 12. : 
ΝΙΤΡΟΝ, πέέγμηι, ΞΏΘΟΝΣ οὐπογο- 

ἐμα δαϊὶ πηϊέπιια. Ἐοχταδῖδ εδὲ ες 
ΥῸΧΣ ΔΌ Ηθῦγ. ἼΠ.) δυῖΐ 4 ΟΒαΑ]α. 

ἐδ Ἴ» συοὰ τάετα εἰρτι ῆσαξ, "7γ), 

Ἰάει, σαζθηι. 11. 29. ἐὰν ἀκοσλύνῃ ἐν 
γήσρῳ, 51] ΔΌΪυ88 ἴδ πο. Οοπῇ δὰ 
ἢ, 1. ϑαποϊπτη. ϑγι. Ῥγον. ΧΧΨΥΡ. 
30. ὥσπερ ὄξος ἐεὶ νίτρῳ, ἰςιιὲ αοεξιζα 
ουπὶ Ηἰΐτο, 80. 60 ἸηΔρ89 ρεσίγιοβδι. 
ἱμάς πεσυσι ουτὰ δοοῖο ἰπβιϑυσα δα 
ΒΟΓΩΘΑ ἜΧρυγζδη δ υ1116 ΒΔΕ Όδηϊ. 
Πτοβοογίἀθβ 1,0. Ν. ο. 131. ἂς Ὡϊ- 
ἴσο ; χαϑαΐρει δὲ καὶ ῥύπον σὺν ὄξει ἐγ- 
«ιεόμονον. 

ΝΙΦΕΤΟΙΣ, πέσ, ἀεβυσμς πὶυῖς, 
ἐμιδεῦ πὶυαϊὶς οοπγεγίῖπι ἀξεοεπάεης. ἃ 
τ: ͵“αζείτιαπ. ΑἹ. Ζαςι. Χ. 1. 

μφετούς. --ο ΤΣ Δ) Ἵ Ρἷυτ, ἐμιόγες. 

Πευϊ. ΧΧΧΙΠ. 2. ἘΒοοά. ΜΙοδ, Ν. 
. Ψιαδ εἰ (δηί. Τα. Ρυογ, ν᾿ 37. 
θαυ δ, νιφετὸς, ἡ τῆς χρόνος κατα- 
φορὰ, χιὼν λεατὴ, χιωισμός. Ἰάδτα 
δ αλτ Ἰοουτι, ἴῃ αυο νιφετὸς Ἰοσίτωτ, 
ηυἱ, οὐθεγνδηΐα ασοπονῖο, ἀρϑιιπιῖιι 
εδὲ εχ Ηοσχμ. 1). Κ'. ν. 6. 

ΝΟΕΡΟΣΣ, ἐπέοϊϊοροπε, ταξϊοπ οα- 
»Ῥαξ. ὅδρ. ἼΙ. 442. εἰ 23. πνεῦμα ν»οε- 



ἸΜαίω, 8ηὴ5 

ὃν, σρένί ταν ̓ με4] ]φρεῖα. [μοχ. (γ- 
“ ΠῚ Μ8. Βνβθῖω. νρερὺν, σνουμρατιχὸν, 

ἄῦλον. ΕΕΒγΥ ἢ. νοερὸν, ανευματικόν. νο΄- ᾿ 
ρὸν μὲν ἐστι τὸ νοοῦν ([ ὕθης στομο- 
τἱτδ Ῥτὸ νοῦν), νοητὸν δὲ τὸ νοούμενον. 
φροφὴ (Ιεψε διαφέρε)) δὲ τρόσον τινὰ τοῦ 
ἜΤ τὸ νοούμνον. οὕτω μὲν οὖν κυρίως. 
λέγοντωι δὲ καὶ ἀναλλὰξ (ἴοβε ἐναλ- 
λὰξ) κατωχρηστικῶς. 

ΝΟΒΊΏ, ἐπέεϊϊερο, σΟρΉο, οοπδιἶο- 
ὁ το. 7: 1.3 ΠΝ Ηἰρῆ. εἰ ΗΠ ρ. 

8 1η5. 335 ϑ6. ΧΙ]. 19. Ρχον. 1. 6. 
11. 1. νητῶς νόει τὰ απρασϑέμενά 

σοι, ἀλχοοῖεν οοπδίάενγα, απδὲ ἀρὈο- 
πυπῖαν δ᾽]. δδγοῖ. νόν;, συλλογί- 
ου, σχόπω. Ὑὶάς εἴ Ψεγειι. 1. 10. 
οἱ οοὔδοσ 3 Τα, 1]. 7. δο ϑυϊοοῦὶ 
ΤῊδο. Εδοϊο9. Τ. 11. Ρ. 412. - 
ΩΤ ΗἸΡΕ. Ῥγον. 1. 8. ΧΥῚ. 28. 

[ε5. ΧΙΙ͂Ψ. 18. --- κυ ιὉ, ὑπιρίηρο. 
ς ον. ΧΧ. 11. γοῆσαι οὐκ ἠδύναντο: ΟἿΣ 
ῬΙῸ γ}32» ὑπρεβέγωπὶ, Ἰεροταπί 

ΟῚ Ῥν ̓ ἰϊεσασυσα ταο δι μθβίμ. --- 

υδ ΡΙΉ. οδίοφμοτ. 700. ΧΧΧΙΙΠΙ. 8. 
σύνεως δὲ χειλίων μου καϑϑαρὰ νοήσει, 
ὉΡὲ ῥὑγὸ νήσωι ἐ Σχίλ396. Τοροιεδκαδιπ 
ΘΡῖς λαλήσει -.-- τυ» ͵ἡαοῖο, Ἶεε. 

ΧΧΧΙΠ. 6. Αὐπδοὶ ρῥτγοΐδοϊο οου- 
εοΐατα οἵ βἰπα 115 δποίοταῖο σοαά, 
Μ5Ν. Οταδίυβ νοήσει ἢ. ]. τηυσίαν! ἴῃ 

ἃ ποήῆσι. 00 δὨηλ βερίιβ, ἰΐα ἢ. ]. 
ποὺς δ ΗἩεργδΐοα νογϊδία γθοαβ- 
Βευαη ΓΧΧ,, χυΐα ρυϊατυηΐ, νοσθπὶ 
νοήσει! (ὦ ρμτεροοἀθπία νεσρα ἡ καρδία 
αὐτοῦ ματαία τηο] 8 αυδαάγαγο, αυδηι, 

οἰήσει. ---- 12» Ῥοπο. ἴε5. ΧΕΝΤΙ. 

7. Ρομεγς ἐπ οογάρ δῖ εχ ὑδὰ ἴο»- 
ηυεηα! Ηερτ. νεῖ. [Ιάδμ ναἱεὶ ἀθ 
β64ι 6 Ώ:6 ηυ).-Ἴ}ὁυὔ.ΝΡν Ῥόπο. 1 ὅϑδσω. 

ΓΝ. 351. υδὶ δείδηι ἔοσται]α ἢ 1) 

ε οὐσαχτῖξ. --- ἢ, ἐσρίογο. φᾷ. 

ϑγιακῃ, (οὐι6]. 11. 8. .--- Ρχαίεσγοᾳ 
ἱερίειιν ἀρυὰ ΤὨςφοάοι. “6γεμλ. Χ. 8. 
δ᾽ "νοηϑήσονται:, συϊ ΠΙΠ1] χοϑροπαοί 
ἴῃ ἰοχί Ηεργ., δα ἀπο νογρᾶ ῥγοχί- 
ἴὴ6 Δηϊοορζομτ8, 4.6 ᾿ἰοΣγο ἀδγηΐ, 
του υσα οδὲ μοΟ βϑῆδι : ἀδϑῖρὶ- 

. Νομᾶς. 

Θπέοθθ εἱ΄ βι} } γερμέαδιπῆῃ,. ὅαρ. 
ΧΙΠ]). 4. νοησάτωσαν ἀπ᾽ αὑτῶν, ἀϊ- 
οαπὲ ἃ ταῦ οτεδδ δ. οοποϊυἀδηξ, 
υδηΐο ρμοίθηϊος ε886 ἀεἰοδί 111δ- 
ΤΌΣΩ ὁγεαῖογ. ϑιν. ΧΧ ΧΙΝ, 18. νόει 
τὰ τοῦ αλησίου ἐκ σεαυτοῦ, οοπ7ῖοε 8]- 
(6Υ1018 νοΐ ΟΧχ ἰυ18. δβ8ι::. ΧΙΥ͂, 422. 
ἼὭΡΙ οδέ 1. τ πέραμμο οὐρίίο δ αἴξομα τε. 
16χ. γε! ΜΚ. Βτεμι. νοῆσα;, ἐνϑυ- 
μηϑῆναι. Ιάθτα: νοήσας, ἰδών. Ἠεαγςοἢ. 
γοήσει, ἐνϑυμεῖται. 
ΝΟΉΜΑ, ἐπέεϊϊεροηέα, οοραίίο. 

Βαγυοῆ. 1. 6. 8 Μδος. Υ. 80. υνὶ] 
νόημα οοπδιῖα ῃγαῦα, πιαολϊὶπαϊδοποε 
ποίδί, υἱ Ἰεσία 4 (ον. [1]. 11]. 
Χ. δ 
ΝΟ ΜΩΝ, ἐπίεἴϊοσοης. Λ 29 Ρατῖ, 

ΗΙρΆ, Ργονεῖῦ. ΧΧΥ͂ΙΠ. 11. -τοὸὖῦ 
ΟΣ ΨῺ Ῥαστί. ΗἴρἈ. Ῥτον. Χ. 6. 30. 

ΧΙΥ͂. 37. ΧΝΤΙ. 2. θη. ΧΙ]. 10. 
το γ12}. Ῥαγείοὶρ. Νίριι. Ῥγον. 1. ὅ. 

-- ϑ)39, ογδαίιδ. Ῥτον. ΧΥΤΙ. 
12. ἱοροτυπὶ νοείδυδ ἴΓαΠΒροβεῖθ 
δῦ Δ Δ, ἀνδρὶ νοήμονι. 5ῖ:. ΧΙΧ. 

45. ΧΧΙ. 8. 
ΝΟΗΤΩ͂Σ, ἐπέοϊϊσρεπίογ. 1» ἴῃ- 

ἤη. ΗΙΡΗ. "» ἐπίοἰἰοσομάο. Ῥτον. 

ΧΧΙΠΙΠ. 1. 
ΝΟΘΕΥΏ, ποίέῤλιπι τεχάο, αὐιζ- 

ἔεγο. ϑαρ. ΧΙΝ. 34. κϑεύων, αὐἀμΐ- 
ἐεγέμπι οοπιηεζίεπαο οομΕΓιδιδῖ. 

ΝΟΘΟΣ, μοίλαβσ, αὐἀὐμίίεγέμεξ. 
ϑδρ. ἵΡ΄. 83. 
ῬΝΟΘΩΣ, Φρυγία, πΟΉ ὕΉ7γ6 40 δ:η- 

οὔτε, ζαἰδο, 8 Μδος. 11]. 17. νεσρὶβ 
αυϊάετα βτουλδπι ἀδ τω θ 8 Ὀγεεϑθηϊδα 
ΒΤ ] Δ ρδηΐ 1 ΕἸ ΙΔ, τῷ δὲ σράγματι 
νόϑως, 96 ΠΟΙ Β' ποοῦατῃ ἔμ 1586 ζ8ι1:- 
ἀΐυτα Τὸ 1088 οἱ ἴδος8 ἀφιροηβίγα- 
Ὀαπι. Ηδεγςοΐ. νόϑως, ψευδῶς. Ἡαυῖς 
ΘΡροηΐμις ἀνὥϑϑως, Β. ε. ρεπαΐπο, 
γνησίως, ἰπζογρτοῖα Ηοβυοἢϊο. 

ΝΟΜΑΙ͂Σ, ραβοπεξ, ἐξ, ἕῃ 
Ῥαξοιὲ ἀερεν οἰπι τεΐδσεο αγηιοπίο. 
Ὁ) Δὲ Ῥασί. Ῥβῇ. ταρίπαίωδ. 1 Βορ, 

ΙΝ. 48. -- ΡΔἼΏ» ταρίπαγίδηι. ΕἹ 

ϑαω. ΧΧΥΠΠ. 924. Ψυ]ς. υἱωΐας 
Ῥαδομαϊδ. --- ἜΡ “ωοκξιηι. 905. 

Θμ 



Νοροεὺς. 

« ΧΥ. 17. μὴ ἴδοι ἄμελξιν νομάδων. 
νιάοίαν ὃγ1», υαξδῥε, Ἰερίε8ε. ὙιΔ6 

ἼΠΤΑ 8. ν. γομή. ----Ἰρὶῖς ἔτεα, δυεῖ. 

ον». ΧΧΧ. 1. -ὦ ΙΝ Ῥαγες. φαδ- 

σεπα. 1 Ῥαταὶ. ΧΧΥΤΙ. 39.--ὴλνν 

μαδοκωπι. 1 Βα. ΙΥ̓. 238. βόες νομά- 
δες, Ὀονο8 ἤδογε "6 ἀεδεγία ραξοεν- 
ἐεε. Ἡξεβγ ἢ. νομάδες, βοσχόμεναι ἀγί- 
λα. Τιερίξαν ῥγεεῖοσοα «ζ0Ὁ. 1. 8. 
υἱοὶ νομάδες οδὲ 5] οΒΒΘΙῺ8 βυ ροσἤ τὰ, 

δ γοὶ ἰΙ46ο δὰ άίτυπι, αυΐα δβὶπεε 11165 
δτερείσα ββοευδοὶ ροῦν ΡΟΣ ολτ- 
ε 4γ}}18. δίδϑυ}}8 ἵποῖυβοο. Αρυὰ 

Ἰοδοοσιάθια χυοαιδ βυῦς μὰς ἀϊ- 
οἰζυν θῸ5 συμ γοϊΐαυο διτηθηΐο ἴἢ 
Ῥαβουΐϊβ ἀορθηβ. 9 Μαος. ΧΙΪ. 11. 
νομάδες ἀϊοσυπίιγ ῬορῸΪ ἱπ ΑΣΔΡΙΔ, 
αὐἱ 1,αἰἰπ|8 Νοπνιαάες δυαϊιηΐ. 
ΝΟΜΕΥΣ μαείοτ. ΓΛ» »68- 

ομρπ. ἵ Ῥασ. ΓΝ. 41. Ηἰς ἰερίδβα νὶ- 
« ἀεπῖαν Ἵν Ῥατί. ΗΙΡΒ. δυϊ, φυοὰ 

Ῥτγαίογοπάσμπι οθϑ860, ἰοοο νομεὺς Τ6- 
ηοηάυπι νομαὶ, υ Σθτὶ ποΠΠ]}1 ἢ. 
Βαρβϑῃηΐ. -- ΠΡ Ραγίς. ράδοοπδ. 

Αι. Απιοβ ἴ. 2. νομεὺς 
Ι͂ἄδτι ΜίοΝ. Υ'. 56. [6χβ. Ὁ 
Βγοῖι. νομεὺς, φοιβήν. 
ΝΟΜΕΊΏ, οομδέσμοῦ, αοοὶρίυ, 

ἐπ ἀϊειν  διέίοπε. ὅιν. ΧΧΊΧ. 4. σολ- 
λοὶ ὡς εὕρεμα ἐνόμησαν δάνος, τα], 

εἰ (Δ΄ πὶ Ἰηνθηϊγοηΐ Δ] χυϊά, ἀοσερε- 
γμπί Ἰυσγυσῃ. [τὰ ἴῃ 16χ. Ῥδβοσίβ. 
ϑβοα ῥγῸ ἐνόμησαν ὅ:1τ. ]. ς. Ἰεφεηάπιπι 
γιάδίυν ἐνόμωσαν, αἵ Ῥτοοῦ ἀυθίο 
εἴδη Ἰορὶς Ὑυ]χαῖι, χυὶΐ νογῦα 1114 
16 το άϊξ : τερὴ χφιαδὲ ἐπυεηίοηοηι 
τεοηιαυετιιέ ἔπι. --. ὙιἄῈ χυο- 
ὯΒ16 ΒΌΡΣΑ 5. ν. χλῆρος. 

ΝΟΜΗῚ, ραδοιπι. δ) ΓΙ, Ῥοτῖμδ. 

ϑορῆ. 11. 6. ϑιρτιδοις νὸχσχ Ηθθε. 
ὁ αυσαὰθ ἐγαοέμηι ἑογσε, ου͵)ὰ8 αἰνὶδῖο 
ῬῈν ἔτπεβ δεραῖ, -- Ὑ Ὁ : Υ 2» 

οπδεΐε. Ἐποοῖ. ΧΧΥ. δ. ϑορῆ. 1Π|. 
1. -- συνῇ Οεμπεθ. ΧΗ. 4. 

1 Ῥαταὶ. 1Ψ. 89. 40. 000. ΧΧΧΙΧ. 
8. εἴ ΑἸ101 δἰαυοῦεα. ϑγυχμι. Εοβ. 
ΧΠΙ. 6. -- νυ. Ῥ5. ΕΧΧΊΗ. 

ΩΝ. 
111 Μ5. 

δ06 Νομίζα. 

1. ΓΧΧΥΤΩΗ͂, 14. 1.5. ΧΙΧ. 9. .-- 
[ΠῚ π᾿ δίπρηϊατὶ (ϑγιοστα. 95 ὅδ. 

ΝΠ. 8.), ἴῃ ΡΗἱυτ. ΝΜ» Ῥαεοια. 

Ρτον. ΧΧΙΨΥ͂. 1δὅ. ὅεσεπα. ΧΧΙΙ..7 
8. 10. 1... 7. εἰ ἰδὲ. ἴῃς. Ῥβδΐτω. 
ΕΧΊΝ. 18. ὅγχημ. Ψ.οδ]. [1. 922. --- 
77.» ἐογγέηβ. 20. ΧΧ. 17. μηδ 

νομὰς (δὲ ϑιγτητήδοβυ ῥεῖθρα μεθ οί) 
μέλωπος καὶ βουτύρου. Ἐοτῖα Ἰεροτυηί 
ΣΝ 8 ὉΓΠ)» αφμαίμπε ἀκαὶξ ρτέρειε, 
Ῥαυὶ!. ϑοὰ Ὁγ7γγ) χύοᾳιθ υαξδεπε σαπι 

ἰογτοηΐε ποίδξ, ενὶ δυπὶ μαϑοιιᾶ. --- 
ΓΆΡ ᾳα, Τπεοά, Οοδεὶ, 1. 4. 

ΝΙ. 9. 1μορῖζαν ῥτείοσοα ἵπ στο] 4115 2 
ϑγπυθδοῆὶ Ῥβαΐα. ΧΟΙΣΧ. 3. υδὲ] 
ἡῸΝ τϑδ!αϊε λαὸς νομῆς αὑτοῦ. 1 6- 

ἴων ϑ'γτοϊαδοῆι ΠἸυἀ νομῆς ἀδ διιο 
Δα! ΐδθ6, εἴ τηοταργα ἐθῃυλ]α τοα- 
ἀεγεῖ. Ἐσγίδββα διιΐδι ὁ δοσιθηῖξ.- 
Ὀπ8 διις ἱγγερεῖῖ, αἱ δἄάθο μῬεγιπεας 
8 Ἰ»,Ὦ.» 4υοὰ δρυὰ ϑγτηπια- 

οδυτα ΡῈΣ χερὸς τοΔάϊζαπι Ἰορίίυν. 
Ἐχ τοθα βοηΐϊθηα ογὰο νϑεθοσισι 
δϑί ἢ. 1. ρεστυγραῖυβθ, δὲ ᾿ξ σεϑίὶ- ἃ 
πεπάυε: ὑμεῖς δὲ λαὸς χειρὸς αὐτοῦ, 
καὶ αρόβατα νομῆς αὐτοῦ. Λαὸς χειρὸς 

, εἴ , 4ιιόπι ας ὁ ἔδημεν 
φμᾶδι (ρ δεπίφνε ἀμαὶλ. ϑῖτας. ΧΙ]. 9]. 

ὉΔῚ νομὴ οϑ ραδιΐε, »γσάσ. ἘΠς- 
ΒΥΟΝΪο (εϑῖ8 οϑὲ ἰ. 4. τροφή. Υ. 8. νυ. 
κυνήγιον. Αἀάο Ὠδη. ΙΥ. 499. δ6ο. 
οοὦ. ΟἸιῖ8. ἀφσὸ τῆς χλύης τῆς γῆς 
ἔσται ἡ νομή σου, ἘΝῚ Ὡ181]} ἴῃ ταχέα 
ΟΒιαἰά. Ἰεσίτυν. 2 Μδος. Υ͂. 14. ἐν ἐ 
χειρῶν νομαῖς. ΑΥἷαβ Μοῃίδηνι γεσισς 
ἔπ πιαπῖαπι σαρδοιίαίε. ΨετΌστα νοὶ 
Ῥδυαρίυμι αἰβϑἰνυϊδίυν. Ἐπὶ δυ- 
(δῃλ βεῖτηῦ (6 ΠΔΠΟΙ ΡΘΌΟΠΘ, 488 ἐπ 
βεγυϊςαΐοῖη τεάυςα οαρῦ τὐγθὶδ ἴη.- 
οοἶω. Ουοᾶ Οτεςοὶθ οδὲ ἐν χερσὶ νέ.- 
μων, ἰὰ πὶ ἀἰοιηί παπονριο ἄαγέ, 
γεὶ ηαπομρὶο ἀαίπηι ροεειεγε. [τὰ 
ἃ ἢ. 1. ἴῺ [,οχ. Ῥαβογίβ. Ηδουοῖ. 
γομὴ, φροφὴ, βοσκὴ, «οἶνῃ (ρὲ φοἴμενη), 

μερὶς ὕδατος. Ιάστ: νομαὶ, βοσχήματα, 
βοσχαΐί. 

ΝΌΜΙ ΖΩ, επισῆπεο, ρῥείο. ΠῚ 

ῬΙᾺ. οοριίο, ἑπαρίπον. ϑγιοτα. Ἐ 58. 



ἸΝόμιμος. 

« ΧΕΙΧ. 51. --οὙἼ Ὁ δὲν ιο. 

ϑγιη, Ῥβδίη. ΧΥ͂Ϊ. 138. ἱνόμισας. 
ἘΞΕΝ λιν, 864. ἡ. 900. ΧΙ]Π. δ. 

ἸΤΩΘΠΡ ΤΩΡ ὙΠ0Ὸ» σέ ἐερεύ νοδὲ 
«εἰ ταρίεπέξαπι. ϑγτατηδοῖ. καὶ νορωσ- 
ϑήσεσνγε φρόνιμοι. Ἄς. πὸ μιμαγεηκπὲ 
ε238ε δαρίεπίεξ. Νομίζεσϑδα, οἴίατα 
αυδηήοσαθ ὑτὸ εἶναι Ῥοηϊΐαγ, ν. ὁ. 
δρυά Ευτίρ. Απάγοιχα. ν. 18. 116 
εἰ ϑαρ. ΧΙΠ]. 2. 2 Μδοο. ΧΙΨ. 4. 

ὃ φροσάγων αὐτῷ στύφανον χρυσοῦν καὶ 
φοίνικα, «ρὸς δὲ τούτοις τῶν νομιζομένων 
ϑαλλῶν τοῦ ἱεροῦ, 86. τινὰς, αἰογοιβ 
11 σογοῦδιτι δα ται οἱ ρδίπιδτα, οἱ 
Ῥγϑίωσεδ δοίεπιπος χυοθάδιη σὑϑπιοθ 
ἰοιρὶ!. Εοάετα βθηδι γεσθιπι γομοί- 
φεόδα, 1118 οἴίατα πβυγραίωγ, ν. τ. 
δρᾶ ἸΤβαυογὰ.ΥἹ. 69. σφάγια τὰ 
νομιζόμενα. Ν1ὰ6 ϑαϊτηδοίττα ἀς ἴ8υ- 
τὴβ ἢ. 4838. (οηίον εἰ ὙΥοϊδυτα δὰ 

ς ςι. ΧΥΊ. 18. Ρ. 1937. 

ΝΟΊΜΙΜΟΣ, ἔσρε ἐπσίιμξδια, ἰοριν- 
Ἴπ||Σ, ἰεραϊε. 4 ίδοο. ΤΥ. 11. τὰς 
νομήμους μὲν καταλύων «ολιτείας. Φ 
Μαοςο. Υ͂. 86. νόμωμος βίος, νἷϊα ἰορὶ 

ΝΟΜΙΜΟΝ, 7, ἴεα, ἵερν ἐπεῖδε 
ἐπηι. Γ (Βα) ά. ἰεσ. Ὅλη. ΥἹ. ὅ. 

---ρῇ Ἐχοά. ΧΧΙΧ. 98. ΧΧΧ. 
41. Τιον. ΥἹ, 18. οἵ δἷῖθὶ. ΤΒοοῦ, 

« 1εν. ΧΧΠΙ. 41. -- ΠΡΙ. Ἐχοα. 

ΧΙ]. 94. 45. ΧΧΥ͂ΤΙ. 21. δὲ αἰϊθί. 
-- τ ἢν, κε. ὅ6η. ΧΧΥ͂Ι. δ. Ῥτον. 
ΠΠ. 1. 83. ΜβδοοβΡ. 1. 4. σὰ νόμιμα, 
ἐεχ εἱ ταϊσιο Μοφαϊσα. ἃ δος. 1. 
16. »,γιπηδβῖιηιὶ ΗΟγοβοϊγυηΐβ οχ- 
δισυχογυπίὶ χατὰ τὰ νόμιξοα τῶν ξϑνῶν, 
ΒΘΘΠΙυτὴ πιογε. ϑιση σαὶ ᾿ἷς νόμω- 
μὸν τίξα, νιον, χυΐα Εἱ βρορῖι δ 
Ὁδάσῃ, 48 Ἰορεβ, δυηξ Υἱ, οἱ [6 Σ- 

ε« ἄμα 1ὴ ἰερεβ δρουπί. Ὦϊο (868. 
ΧΙ, Ρ. 2ὅ8. εἀ. Ἐοίτα. ᾿ τὰ περὶ τὰς 
φαφὰς μωμα. ῬοῖγΌ. ΙΝ. ς. 64. 4. 
τὰ χοπνὰ τῶν ἀνλρώπων ἔϑδη καὶ νόμωμα. 
ψγιᾶς φυοφυς ἱπῆγα 8. νόμος. Οείε- 
Τυτη ΠΟΙ͂ΟΣ 46 νοοῦ ἴρϑ8ε ΖΕ]δη. Υ. 
ΗἩ. ΧΙ]. 4. ΧΠ]. 8. ΧΙΝ. 34. 

ΝΟΜΊΜΩΣ, οοπυεπέοπίεν ἔερι, 
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σρθοϊδείτα Ἡοραῖοα. ᾧ Μδορββ. ΥἹ. 
18. ᾽ 

ΝΟ ΜΙΣΜΑ, πεπιέσηια, ἴΐοτα ἔδρε δ 
δαποδια, εἰαίπίωηι, οαϊοίωπι. ΓΤ), 

Ἔδαδ, γΜΠΙ6Π, ἵξ, οδοΐμδ. ΘΥτΑΤΉΔΟΒ, 
υτ. 1Π|. 47. -Ἰὐ 91. ἀγαοΐηπα. 

Νϑῆ. ΥΙ]. 71. -α γη, ἰεα. Ἐὰν, 

ΝΗ]. 85. ἔδωκαν τὸ νόμισμα τοῦ βααι- 
λέως διοικηταῖς, ἀΔΌδης εὐϊοίωηι ἐν 40. 
Ῥχοσυχαδίοσιριιβ. 1 Μδσοοαρ. ΧΥ͂. 6. 
ϑίτας. ΧΙΧ, 94. βες. δὰ. Οοιωρὶ. 
φᾳαραβαίνοντος νόμισμα ὑψίστου, αὶ 
ΓΘ ΙααΣ ΠΌΤ νόμον ὨΔΡΘὨΐ, 

ΝΟΜΊΣΤΕΌΝ, ἐκ δἰϊπιαμάμηε, ἃ 
γομίζω. ἘΡ. 3ετεῖα. ν. 85. 88. 58. 
ΝΟΜΟΔΟΊΎΗΣ, ἑερίοαίον. χᾳ Ἴ, 

ἐεττί δὲς. ϑγτατα. Ῥε. ΧΧΡ. 18. 
Ῥεχτηυίδβϑο νοοῖ ἮἩδΡθσ. νἱἀεΐυς 
ϑΥτοσΏΒΟ ἢ υ5 ΟΌΤὰ ΓΤ 1. ἀοοίον. 

ΝΟΜΌΘΕΣΙΑ, ἱερίεἰαἐο, ἴ62. 
2 Μδος. ΥἹ. 28. τὰς ἁγίας καὶ ϑεο- 
κτίστους νομολισίας. . 

ΝΟΜΟΘΕΣΜΩΣ, ἰδραϊῥίεν, ἰορὶ- 
ἔξηιε. Γν εχ. ΑἹ. Ῥτον. ΧΧΧΙ. 

96. νομοϑέσμως, 4. ἃ. κατὰ ϑισμὸν τοῦ 
υ. 
ΝΟΜΟΘΕΤΕΏ, ἔερεηι ὕζέγο, ἴϊ, 

ἄοοεο. ΓΤ Π ΗἸΡΗ. ἃ ΓΤ» ἄοορο, 

ἐπείϊιο. Ἐχοα. ΧΧΊΙ͂Ψ. 12. τὰς ἐντο. 
λὲς, ἃς ἔγραψα, νομοϑετῆσαι αὑτοῖς, 
Ρτγαςορίδ, 4υα 80γρβὶ, πξ ἀροεας 
11108 8. ἑπομῖοος 111186, Ὑ1ὰ6 εἱ Ὠοιῖ. 
ΧΥΤ]. 10. Ῥβαΐμι. ΧΧΙΨ, 9. νομαϑε- 
τήσε! ἁμαρτάνοντας ἦν ὁδῷ, ἀσοεδὲϊ μδο- 
οϑηΐοδθ ἰἢ νΔ. Ὑ᾽Ιὰ6 οἵ. Ρρ, ΧΧΥῚ. 
17. Ῥβαΐῃι. ΟΧΥ 11. 33. νομοϑέτησόν 
(4, κύρια, τὴν ὁδὸν τῶν δικαιωμάτων σου, 
ἄοος ταο, Ἰϑοταῖηθ, νίδτη βἰδίυϊζοσαχῃ 
ἴποσυπι. --- [ΓΤ , »ίμυξα ἐεπερεσί- 

να. Ῥεαῖγη, ΧΧΧΠΙΙΠ. 7. ὃς, νοχ 
Ηδθγ. ποπ βοΐυπι ρἰμυίαηι »γῴμαηι 
86 σιξωετηπαΐεηι, βοαὰ δἰίδσ ἀοοίογοηι 
Ὠοίδϊ, υἱ 811 ματί. ΗἸΡΒ. ἃ υγ», 

ἄοοεο. 4 Μδος. Ἡ]. 15. Ηδεγοΐ. 
νομοετεῖ, νομός 1445 : νομοϑετῶ. 
δοειχῇ καὶ αἰτιατικῇ. 

ΝΟΜΟΘΕΊΤΗΣ, ἐἑερίεἰαίον. ΣΥῺ 

ᾶ 

φὸν 



ἸΝομοφαγία. 

α (γγ ῬῆῸ 4). πεεέω. Ῥεαῖτα, ΓΧ. 21. 
ΕΧΧ νομοϑέτην, Ψαὶς. ἱορίεἰαίογοιι: 
Ἀ. 6. ἱπαιαθ δοβϑ, υἱ δβεῖδπὶ, αυοά 
Βοιηΐηοβ βἰπὶ, ἱμεβεγυηῖ ᾿Ύ 8 

ΓΤ: Αγαδε Ἰοκχίβϑε υἹ θαι νόμου 

ϑέγησι. ὼς αὐυοαὰς ἰπῆγα 68. νυ, 
νόμος. 

. ΒΝΟΜΟΦΑΓΙΓΙΆΑ. Φ Μδος. ]. 27. 
διὰ οϑὲ μος νοοδθυϊυτι ὨλΗΪ]1, δὸ 
βίη9 ἀυρὶο τορομποηάυμα μοιοφωγία- 

δ ΝΟΜΟΣ, δα, πιαπααίμηι, ργοθρ- 
ἔμηι, ἴξ. οαπίσιπι, τερὶο, ργαζεσέιγα 
(Οομέ, ϑέυγΖ. ἄς 14]. Μαοεβά. ρῥ. 
θ2.), ἐγαοίιια, ργουΐποῖα. ὙΦ, ὑεν- 

δειπι. Ῥβαῖτα. ΟΧΥ ΠῚ. 57. εἰ 104. 
-- 1. Ἐκ. 1. 8. 18. Π]. 8. Πδῃ. 

ΨΙΙ. 25. --- οὗ. 708. ΧΧΙΨΥ. 25. -- 
εσθαι. ΧΧΧΙ. 88. -- ΠῊΠῸ Εχοῦ. 

ΧΙΙ. 48. ΧΙΠΠ. 10. ον, ΧΙΧ. 10. 
εἰ αἰϊδὶ. --- "π)ν τευεγεμέεν οοΐο, 

ἑἐΐπεο. ϑγτητα. εἰ ΤΧΧ οαἀϊξῖ. που- 
μι} Ῥβαία, ΟΧΧΧ. Φ. ἕνεκα τοῦ 
νόμου σου, ρχο Ηεδρτ. γυ.} Ὁ ἸΝῺ» κί 

τευεγεπέεν οοἰαγὶδ. Το βοχυπξ ΠΘΠῚρΡ6 
ἐδ τὴ Ἷν οἵ δοσθρογυηῦ ᾿ὑΓῸ πὶ . 

Οουΐ, Βοδανίδηθεγρίυτο δα σδρροὶ] 
Οὐ, 5. ν. 538. ἃς δὰ ἢ. 1. Μοηῖ- 
ἔδυςοῃίυτα. ---- Ὁ: » σαδέραξϊῷ. 

Ῥγον. 1. 8. νόμους. Δ}ΙῚ Φφαιδείαν. ϑ'φα νό- 
μους, αυΐρρα οἰ ερ ΠΟΥ, εϑὲ ν σα 160- 

ἁ ο. πο (ΤΡ κ9) πιδέμια, ϑγτώτη. 

Ῥεδίχη. [Χ. 21. ψιδβὶ Ἰαρίββοι Γγ ἢ ἢ. 

Ἐοχΐαδθθθ αυοαυθ βοτὶροπάυτη θεαί 
μομοϑέτην, α ΒΑΡοης ΤΧΧ, αὶ τ Ὁ 

Ἰερογαηῖ. --- ΠΣ)» γερηιιπι. ἴ68. 

ΧΙΧ. 4. σόλις ἐπὶ πόλιν, καὶ νόμος ἐφὶ 
γόμον, οἰν! 49 δἄνοσϑιδ οἰνιδίοι, οἱ 
φερὶο δάνοτβιθ γορίοποηι. Ὑιὰα (8- 
ΤΏ 6 ποίδίδ 'ἰπ Κπ6 ἢυι}ι.8 ΔΕ. 86 
ἘΡῬΒδηϊ Εΐωτοβ. 94. Βαβι] ἴδῃ. 

δ. 1. -- γχγνν, »γαοθρέιημ. Ῥτον. 

ὙΙ. 90. --- ἸΏ» «μἀϊοίσπ. ὅετ. 

ΧΙΙΧ, 11. οἷς οὐκ ἦν νόμος ποῖ; τὸ 
ποτήριον, ΌΪ νόμος ποίδὲ ἐὦ, φυοά 46- 
Νμβλ μα δίγίοπηπ 7μ5. βεγὶ ἀεδεί. ---- 

δ 
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ἐδ) Νίρῆ. δ δ μέρους ὅγπιπι. 

Ῥεαϊηα. ΟΧΧΙΧ. 4. Ῥταπειυϊοσυςί, 
ἀυδδὶ οδϑαεΐ ἃ ΤΣ γιὰ ψυρτζα ε. 

ἸμρΟδέΤὴ. --- ὃν: »Ῥορωΐκε. Ῥκδῖμι, 

ΓΝῚΠΠ. 11. μήσυτε ἐαιλάϑωνστα; τῶ 
νόμου σου. ἴσαι αυοαυς ΑΥδΡὲ Ῥεαδίεσ. 
Ἐοχὰ. οἱ γείυν, Η: Αγ δὸ Αὐ- 
κυσεϊηυβ μαθρρης. ϑιεὰ νϑσγὰ εἱ δηξ.- 
αυϊδείπια βοσιρζανα 1 τοῦ λαοῦ μον. 
νυϊρχαῖ. ρορωΐ τηεῖ. Οὐηξον ϑθσσοκ. 
Οαττοῖμα δεν Υοἱ. ἰ. Ρ. 189. εἰ 
Μιεοησνγου 2186. ΑΠΌ δος η16- ᾿ 
ΔΤ Ὁ. 29. Ψοθα τοῦ νόμου σου Ῥοβῖ ὁ 
λαός σου αριυὲ δ ὍΣΑ ΒΟΏδυΚ 
οδι.88 διἰαϊϊα δυπξ, πος 11116 ΔἸ φυϊα 
τοβροπάοϊι ἰῃ ἰδσῖὰ Ηοῦτδϊοο. --- 
“Ὧν, ἐειερια. 1ε6. ΧΧΧΊΤΙ. 6. ἐν 

νόμῳ. 1,Ἔροταπί Ὴν νεῖ ΠγῚν- --- 

Πρ» ον. του. ΧΧΙΨ. 1. Ψυάϊοε 

Ῥοδὰετϊοἰπίο ἰη ΒΙΡ]. ΤΏεοὶ. Ὑ. 11. 
Ρ. 342. ἐχ νέμου εταοοπαδπάστη Ὦ. ]. 
Θβὲ ἰῃ ἐκ στόματος χυρίου, ΟἿ Ὡο ὁ0- 
αἰΐλεδε ντἀδίωσ, 608 ΘοΏβεση, Ῥαίῃ8 
Ἀ.]. δῊ φυϊάθτι ΠῚ Π28}6 ἜΧΡΓΘ65)686, 
οἱ ;ΣΏ Βαυὰ ΓΤὰσὸ ποίλσε μεῖ σβεῖο- 

πγταΐδτω ἐά, φμοά ογε ργοδγέωτ, αἶδο- 
06 εἴίαπι ἐέψενι, 'πιαπάαέεμν. 
2125» ἀεογείμπι. Ἐϑιἢ, 1. 50. --- 

“ὙΦ ὑπιρίω. Αὰ, ὙΒοοά. Ῥτον. 
ΧΙΧ, 428. υῦ᾽ ἐδβδὴ Βῖο νόμων 16- 
βεμήιμη ἀνόμων. Ἰὰς ὦ Ἦ. }. 
Μοπιβαυοσῃίμτα. --Ὁ πῶ» οαπίι- 

σαι. ὮὨδυΐον. ΧΧΧΙΠΙ. 46. ἢιάλησε 
φάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου, 
Ἰοχυφραίασ ομπιὲα γαρδα Βυυβ ςϑῃ- 
ἰο]. ῬΒοῦυβ: Νόμος ὁ κιϑαρῳδιχὸς, 
τρόπος τῆς μελῳδίαρ ἁρμονίαν ἔχων ταύ- 
τὴν καὶ ῥυϑμὸν ὡρισμένῳ. Οοῃῖρε. Εἴίαπι 
δυϊάδιῃ 86 ῬΗδνοχίυζη 8. ἢ. γ. 816 
εἰϊδῖη ϑ'ο μοὶ. Ασἰβίορἧι. ἰῷ Βα νυ. 
9. ἐρϑίδίυγ, φρο Ἀγτηπὶ ἴῃ Ὠδοβ 
όμω αἰοιὶ επί. Νέῴμω δὲ καλοῦντα, 
ἱπαυϊξ, οἱ εἰς Θεοὺς ὕμγω.. Ἐμδαι οχ 
Αὐϊδίοϊα]α αἰδοίη, αμοῊΤβ ορρϊοσμο 
αἰϊπὰ νόμῳ ἀϊοίω αἰχις,. Ναμι Ῥχοίνοια. 
ΧΙΧ. 28. αναπξ: διὰ τί νόμοι χα- 
λοῦνται (86. ὕμνοι), οὖς ἄδονων, εἰ το- 
βροπάεί : ἣ ὅτι, σρὶν ἐπίστασϑαι γράμ.- 

ἀ 



Νόμεσε. 

« ματα, ἦδεν τοὺς νόμους, ὅσως μὴ ἱπιχά- 
ϑωναν, ὥσπερ ἐν ᾿Αγαϑύρσος ἔτι εἰώψασι, 
Καὶ τῶν ὑστέρων οὖν ῳδὼν τὰς “ρώτας τὰ 
αὐτὰ ἐκάλεθαν, ὅπερ τὰς πρώτας. Ν᾽ὰδ 
ϑρδαηδοτ. δὰ (ΙΔ 0ἢ. Ρ. 510. εἱ 
Ἰ]σεπίυτα δά Σχόλια ». ΧΙ. ὕπὰθ 
ΤΟΝ ὑπο νι ον ἜΡΕ τ: ΟΥτΆ886 Τγοῖ 
ϑοπίαη, αὶ ΧΧ αὶ ΠΩ͂ ἰερίβϑα 

βἰδίαϊ. --- Οὐῦ, ποσιεπ. εν. ΧΧΠΙ, 

47. Ρ]εογίαυς ἔδγα, 4.08 σοῃβυ]αϊ, 
ὃ αὐτο ΤΘοθἤογοβ πῃ ΟΡ ποτα νϑῦ- 
86 ΠΕΌΤ, ῥΓῸ νόμου Ὦ. 1. Τεροποηάμγῃ 
6956 ὀνόματος, 0011. Ῥραΐπαι. ΟΧΧΙΧ. 
4. εἰ 1.5. ΧΙ.1]. δ. ϑεάᾶ τοὶ ἰά6ο 
3665 γ᾽ ἰδίαν, αὐἱα ποπιφη οἰ σοτὴ- 
πιοᾶς Ἀ. 1. ἀε ἑερίδιιΣ αἰυϊπὶδ ἜΧρ]]- 
ΟΑΣΙ μοΐεϑι δία δάξο ἀερεῖ. --- 
“πὴ Τν ὁταίίατιηι αοἰο. ΑἸἴχαοβ Ι΄. 

δ, υδὲ ᾿πάυρις Ἰερογυς καὶ Ὡ--- 

ποτ. Εχοά. ΧΙ]. 49. ΡΒ. ΧΥΤΙ]. 
ς 8. [ε8. 1, 83. Ηαρσν. 11. 12.. νόμον, αξ 
ἔερε βδεὰ ἡπαΞίίοπεηι ἰορς. Μαὶ. 1. 
6. εἰ δἰ εεορ βϑίτηθ. ΞΡ. ΥἹ. 4. 
γόμον. αἷς. Ὀεπέ: ἰδροηι 75. 
ϑῖτασ. ΧΧΧΥ. 94. νόμος, ἀϊοίαγπόν 
οοπροϊσηί. ϑδίτας. ΧΧΧ, 17. νόμῳ 
ὑψίστου, χαὶ Ἰεηϊ ταΐοπ ἴῃ σοΥτὶριο πο 
Ῥτοχίπιο Ῥτροῖριῖ. 1 Μαος. Χ. 80. 
ὠτὸὺ τῶν Ὑριῶν νόμων τῶν προστιϑεμένων αὖ- 
τῇ ἀπὸ τῆς Σαμαρείτιδος καὶ Γαλιλαίας, 

ἀκα ἷρθυ5 ρῥγαϊεοίεγδ, αὐτὸ δἀάϊεεε 
ϑαπὶ 11}: (8ς. ψπδορεοὺὴ ὁχ ϑδπιαγὶα οἱ 
ΟΔ11ω.4. ΥἹᾶδ εἴ ν. 88. ϑγγιιβ 101 
Ρεγ ρογέδοπεηι, υεοραΐ αϊετρτοιδίιι8 
65ῖ, αυδια ποϊοπθωι αυοαι6 ΠΑΡΘΓα 
Ῥοΐεϑξ ἃ νέμεσϑαι, αἀϊυάογε, ρματΕ Τὶ. 
1 Μδοο. ΧΙ. 84. 57. εἴ οοηξ. ΨὈϑ6ΡῈἢ. 
Απίᾳυ. 14. ΧΙΠ. ς. 4. Ρ». 644. εἱ 
110. ΧΙΠΙ. ς. ὅ. βάρ. 646. ΗφργοΝ. 
νίμος, “γεσρυὸς, συνήϑεια, νομὴ, τόπος καὶ 

6 λόγος. ΔΒ: νόμος καὶ χώρω, διὰ 
φσὸ ἕκασεον ἔϑνος ἰδίοις νόμοις χρῆσϑαι. 
Ορῖοσιμι οὔτ νόμος ταρῚ νο] 
φταϊεοίωγαπι εἰσνιῆοιαῖ, τῃ οὐϊείοηϊ- 
θυ5, 4): Εοτήδηδίη βοαιυπίυν, ἰσ- 
αἷθ 6 00. Μδοοδρ. οἰϊαιί8 (αυΐδθιι8 
μὰ 83 Μδος. Ρ. 3.) τεσξίυβ. βοτί- 
δίξαν σαπιὶ ἀοσδπει ἴῃ αἰ πι4. Ναῖὰ 
μὸς ραδοίῶπι, ραδωΐνι, εἴ ἴὰ απ ὶ- 
γοσβυιῃ δεάξιη, ᾿Ἰπαηδίρηεσι, οἴ βρ6- 
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- οἰδέτι περίονέπι, ργαὐευέωγαιι, ργθ- ἢ 
υἱποίαπι, Ῥτεεϑοσση ἴῃ ΖΕ Υρίο, μο- 
ἰΔ(. ἘΠ εἷς οὔλδια δρυὰ δ]1οε δυς- 
ἴογεβ Οσξοοϑ ὁσουσγῖ. Ὠϊοά. 816. 
10. 1. ». 66. Τῆς Αἰγύπτου δὲ πάσης 
εἰς σλεέίω μέρη διῃρημένης (ὧν ἕχαστον 
κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν διάλεκτον ὀνομάξετοαι 
νυρυὸς), ἐφ᾽ ὁχάστῳ τίταχτοι νοράρχης. 
γ άε οἱ Ηδφσοσοιὶ οἱ δισαρουΐβ ᾿οσα 
οὐϑεγναίδ ἔδρἤμο]ο Αππηοῖϊς. Ηοτο- 
ἄοί. ἴῃ 5.5. γμδρ. 46. ὉΔὲ οἰίδιηι [65. καὶ 
ΧΙΧ. 2. νομὸς ἐπὶ νομὸν ῬτΟ νόωος ἐαὶ 
γόριον ΒΟΡθΘὨα πὰ Ἰυἀϊολῖ. Οοπέοσ εἰ 
Μασββδυοῖ ὕδῃ. Ὁβγοη. ραρ. 530. 
Τιζιδηπυχα δα Ζοηδγε ἰ,οχ. 1404. 
80 Η, ϑίερμαπὶ ΤΉρβ. ἴ,. στ. (6. 
Ιοπα.) Τ. ἴ. νοὶ, 11. ραρ. 244. βεᾳ. 
8 Μαοςο. ὙΠ]. δ.. νόμου Σχυϑῶν ἀγριω» 
τέρα ὠμότης, οὐ 6Ι1Ὰ8 Βεε σοῦ ὅογ-. 
(πάσχῃ πιογίδιδ. 5 Ἐδαν. ΙΧ. 30. 
ὉΔῚ νόμος νοἰπεν, δνεπι ἰορὶς ποιαῖ, 
Ἡερτ. τ ΡΟ. Νέβεια. ΝἼ. 

1. 8 Ἐδὰτ. ΨΠΠΙ 91. υδὶ δὲ πιαπη- 
ἄαξιπι, ἰεχ. ΟἸ 14, Ὡχ)) Εδάτ. ΥἹΙ, 

48. : 
ΝΟΜΟΦΥΛΑΞ, ομείος ἰεμὶδ. 4 

Μαος. ΧΥ͂. 828. Νιάς Ρῥμοῖι [,οχ.Ψὄ 
(οο]. 2321. βὺ} νομοφύλακες. ᾿ 

ΝΟΣΕΡΟἿΣ, "πογδοσιι5, πιογδιάμε, 
πΟΗ δαπ. ΥἹΟΩΘ ΒΌΡΓΣΕ 8. ν. ϑάνω- 
τος. 

ΝΟΣΕΏ, πιογδο ἴαδοῦο, αρτοίο. 
ΓΤ ἰάοπι. βγιῖπι. ὅεη. ΧΙ ΨΠΙΙ. 

1.61 ὅδ. ΧΧΧ. 18. βαρ. ΧΟ ΤΙ. 
8. ψυχὴ νοσοῦσα, ΔΗΪΤΩῸΒ ἐϊπιογῈ ρΡἷδ-᾿ 
πμ8,) οἴ ὈΔΌΪΟ γοβῖ ἐνόσουν, ἐξ ΥΥΌΥῈ 
ρετοεϊεδαπίμγ. Αγρυὰ Οτεθοοι αυο- 
406 νόσος ἀ6 υἱδὲὲτε σηἠπὲὶ ἀϊοίςαν, 
γΙάς Μἱοίον. Υ. 1... 1. 14. οὲ ΤιΠ]ον. 
Οὔ 658. Οὐ. Ρ. 377. Οταιαπιβίϊομϑ 
ϑδηροση. ΜΙ. (ἀρυὰ Υ᾽ Δ] οΚϑῆδγ. δὰ καὶ 
ΕΛΡΙΡ. ΕΤδρτω. Ῥᾶρ. 180.) νόσον ἔχειν 
ἀντὶ τοῦ φαῦλον ἔϑος ἔχειν. (οι, φυο- 
4υ6 Γ,οχίοομ Ν. Τ' 8. ἢν. 

ΝΟΥ͂ΣΟΣ, »ιογδις, αρτιδάο. ΤΥ 

υἱα. 500. ΧΧΊΨΥ, 58. Ν. 1,-- 0 Π- 
Βγεοσαδοι. Οολμε}. Ψ, 13. ---- "Ὀ71. 

και. ΧΧΥΤΙΙ. 59. 2 Ῥαγαὶ. ΧΧΙ. 
19: ϑ'εωχμδομ. [68.]. ὅ. -- λα ον 

ρ 



Νοσσεύο. 

« ἴακφιοτ. Ὠδαϊ. Ψ]]. 1δ. ---- ΓΤ. 

Ἐχοὰ. ΧΥ͂. 26. 2 Ῥαν. ΧΧΊ. 16. --- 
ΙΝ ΠΩ Ρἱὰν, Ῥευΐογ. ΧΧΙΧ, 

929. Ῥςε. (11. 8. Αἀὰε δι. ΧΙΠΙ]. 
δῆ. 8β6.. οοα. (15. 
ΝΟΣΣΕΥΏ, πὲέαάϊγοο, ἵε. φίτεο. ὩΡ 

ΡΙᾺ. [ε8. ΧΧΧΊΤΨ. 15. ὕες. ΧΕ ΤΠ). 
8. περιστέρα! γνοσσεύουσαι, ΘΟ] τὰ- 
θὼ πίαῤοαπίεε. Ηογοβίυβ: νοσ- 
σεύουσαι, γεννῶσω,. Μιὰθ εἰ ΕΖΕοΟΒ. 
ΧΧΧΙ. 6. εἰ Ὦδη. ΙΝ. 9. 56ς, ςοὐ. 

ὁ Οΐβ.--- τ Ῥορείάφο. Ῥτον. 11]. 

42. ὉὉ}1 ἘρὶρΒαηΐιβ Ἡΐαγεβ. 60. ᾿8- 
βεῖ ἐνόσσευσε, υεἶμξ ρμίζωπι οαοϊμοὶξ πι6. 
Τορῖς 8118. ρῬαυηςῖϊα δι ] οἰ 8 Ά» 

πιά βοαυξέ πιο, γεὶ ἐπ πίάο τἱ ρΡεζϊωηι 
ἐποίει πιε, ὮἈ. 6. ρεημδξ οἱ ρεπεγαυΐξ 
16. ΒΙ͂Γδο. 1. 16. ϑεμέλιον αἰῶνος ἐνόσ- 
σευσε, {πη ἀαχησηΐξι ἐρ ΣΤ ΣΩ φιαεὶ 
πἰάμηι αασηάδτη ἰδὲ ραταυΐέ εἰ ,ον»- 
δίγεσι, Ἀ. 6. βεάριη δὲ οπιυγηῃ εβἴοχο 

ὁ Ὥδτη Βὶδὶ εἷεσίς, Ὑ]Ιὰ δὰ ἢ. 1. Βδ- 
ἀπο ]υη. - 

ΝΟΣΣΙΑΙ, κἰάνα, πιαηπδιμηοιζα. 
ἜΓ» οἄυεννα. Ναδυχη. 1]. 12. --- 

ἘΝ» ὨΟΣΏ. ὈΓΟΡΓ, (αἱπ. Νυ. ΧΧΊΥΨ. 

32. 1ερετυπί 10. --- 0 Ὅεμ. ΥἹ. 

14. ὉὈ1Π 08]. τὰς εἰς νεοττοτροφίαν 
ἐπιτηδείως ἐχούσας καταλύσεις. ΝΌΩΙ. 
ΧΧΙΝ. 21. Πευι. ΧΧΊΙ. 6. εἰ Δ118ὲ 
Βεερῖυ8. Δαάα ϑιγχονοδοῦυ. {0}. 
ΧΧΧΙΧ, 28. Ααα. 168. ΧΥ͂. 9. - 
“ΣΡ οἱ ΓῚ ἰπβη. ἃ ΓΙ» σοφὰς 

τεγε. Ῥτον. ΧΥ͂Ι. 17. νοσσιαὶ σοφίας, 
κοσσιαὶ αἰσϑδήσεως. Τλυχοταπὶ ἃ ο- 
ΤΩΪΠ6 10), πιδίωσ. ΨὶὰΘ δὰ ἢ. ]. ὕδερε- 

τυλ. δὲν, ΧΧΧΥῚ, 96. δοίος ἥχα, 
μα. 

. ΝΟΣΣΙΌΝ, ρεζδ. ὈΥ ΘΝ ΡΙυν. 

Ῥβα]πι. ΠΧΧΧΠΙΠΙ. 8. Οσοηξ, Μαίοι. 
ΧΧΙ͂Υ. 57. οἱ δὰ ἢ. 1]. ΑἹΡεχ Ρδζ. 
188. . 

“. ΝΟΣΣΟΠΟΙΕΏ, κίάμπι ζὰοῖο, πῖ- 
ἀὐῆοο. γὼ)» νοϊωρέας. 168. Χ1Π. 99. 

νοσσοποιήσουσιν, ΠΟΥΝ ΧΗ8]6 υοδα δβ6ῃ- 
ΒΤ, ΠΔΠὶ γ.}} ἢ. 1. ἀ6 ἀσόὀίἑαἑέοπε 5. 

πιρηδίοπε εασδ απιπα ἘΧΡ]ςδά τη 
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ο8ι. Εοΐοπι ταοὰο δὲ νοσσοπτμέορνα: 
υδυραΐυν 4 Μδος. ΧΙΨΥ͂. 16. 

ΝΟΣΣΟῚΣ, οΟΠΕΓ. ΕΣ νροσσὸς, μειζίαε. 
“ΤΊΣ ἽΝ, οοἰωπιδαγία. ἴε6. 1,Χ. 8. 

σὺν νοσσοῖς. Αἀταοᾶυπι ἱπερίε μγὸ 
ὈΣΠΔῚΝ δ ν» αὐ οοἰωπεδαγία ςα, 

ἰοβεταπι ὨΓΗΓΤΊΡΝΝ ) 5. --- 7» 
ἄμε. ΑἸ. 1νῖῖ. ΧΙ]. 8. ΧΙΨ. 22. 
ΧΥ, 14. Οοπῆος ϑδίυσσ. ἀδ Ὠ 2], 
Μαορά, Ρ. 188. 

ΝΟΣΦΙΖΟΜΑΙ, εὠΐγογ, ἐπ τὰς 
ὑπέο αμγξτο, αὐ πι6 αὐεγίο. 708. ΨΠ1]. 
1]. ἐνοσφίσαντο (Βο. τὶ) ἀπὸ τοῦ ἀναϑέμα»- 
τος, αυετίεγεηξ Αἰἰχυϊὰ αὐ Σὲ ἀξ δπδ- 
1οπιαῖρ. - 1δύπυβ νοσεῖς: πραγρα- α 
υεγτμμέ ἀα απαίλενιαίε. ἴχ τοχῦὰ 
ΗἩφὮτ. ῥγὸ θα νεσθο χασὰ τὸ ῥητὸν 
Ὁ181] Ἰερίταγ. Βερεὔογυμξ οχ δπίε- 
οϑάδεπεθυϑ ΠΡ᾿: ϑσαΠθεσ Αςε. Ψ, 

ᾧ. ἐνοσφίσατο ἀασαὺ τῆς τι μῆς, εχ 1Πο 
Ὀτγϑῖῖο δἰ χυϊᾷ αὐ 4ε αὐεγῖϊ. Οομξον 
Γχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 9 Μδος. ΓΥ͂. 32. 
χρυσώματα τινὰ τῶν τοῦ ἱεροῦ ΐ 
νος ἐχαρίσατο τῷ ᾿Ανδρονίχῳ, ΔΌΓΘΑ, γΑ58 
ιεράστα ἰθϑΩρ}} δε εγαίμα ἀοιδθας 
Απάγομϊοο. Ηεδγοῖ. νοσρίδετωι, ἐδιο- 
«οιεῖ, κλίστει, “ἀποστερεῖ, ἀφουρεῖ, “χωρί 
Φε. Ἰ,οχ. Ογὴῖ Μ5, Πκλκο ὡοῆ 
φίζεται, ἀφαιρῶτω,, ἀσοκρύετω, ἀπο- 
κλέπτει. ΟἿἸοββ. ΟἿ. 1.48. οοϑίζεμαι, 
Ῥεομΐαγ, ἀδέγρο. Οοηΐεν ΑἸδετιὶ 
Νοῖ. ἰῃ ΟἹ]οββ. ἄσες, ἴῃ Ν. Τ. ὑδᾳ. 
66. 

ΝΟΊΤΙΟΝ, σειρέεν, Α7{ΐοειξ. γῸ" Ἵν» 

αμδίεν, ρίαρα αμείταϊξς. ἘΠοοὰ. ΗΔ. 
11. 8. : 

ΞΝΟΎΤΙΟΣ, διρπέάμδ, αὐἱάμε, αἰ- 
ἐγαΐδ. Ἑὰ, Ουἱπία Ρ8. ΠΧΧΙΝ. 8. 
Ὁ νϑσθᾶ ἀνατολῶν ἔρημα, ὄρη δὲ νότια 
καὶ βόρεια τμήματα, ὨΪΉ1] αὰ οοῖ.- 
Πποηΐ, συδῆι τθσιτι βοβο θη οοτῃ- 
τηρηϊδίοσβ, αυοα δὰ εἐχρ]οδοιθτ 
ΨΕΣΌΟΣΙΙΩ ἐρήμων ὁρέων ἴὰ Ηδχαρὶα 
᾿ττορϑῖ, Ὑ|ὰ6 δᾶ ἢ. ). Μοπίδημο. 
ΖΟΏΔΓΆΒ [,6χ. οοἷ. 1405. νοτίου, ϑα- 
λασσίου. νοτίου θηρός. λέγει δὲ τὸ χῆτος. 
Εδάδτ Ἰεσυηῶιν ἀρυα ῬΠανοσίῃεσω. 
Ἀρυὰ Εΐγτοοϊ. Μ. 607. δ5. οοουσεῖς 
νότιος ἱδρώς. 



Νότος. 

« ΝΟΎΊΟΣ, σμεέεν, Ἰπερ δ 69, ἰξ. οὐίἐπ:, 
εἰἴδιι οπενὶς υέπίιΣ οαἰάϊον. 8οῖ6- 
Ῥδηξ μεῖῶρθ νεΐεσεϑ ἀυο6 νϑηΐοβ 
ἀϊρείπρτοσε, ἔτι ριαΐϊογεσα, αὐδῖὰ 4- 
αυ]οηὶ εὐἰραογαπί, εἰ ΟΑΠΐοσεσω, 
4πεῖὰ Αὐδῖτο, υἱ 5815 ὈΓΟΌΘΕΙΣ ΟΣ 
Ατϑειοιδὶα Ῥοὶξ, ΓΝ. 8. ἐπὶ τῶν «νου» 
μάτων λέγεται τὰ μὲν βόρωα, τὰ δὲ νό- 
σια, τὰ δ᾽ ἄλλα τούτων ς- 

ΣΦ Ἵ, "βενγίϊες. 700. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 

ὃ 17. (οΠεϊ. 1. δ. ΧΙ). 8. οἱ 4110ὶ 88- 
Ρίι8. “περ μη. ἰαξμιε8. ὅο8. ΧΥ. 8. 10. 

-- 3). Εχοά. ΧΧΥ͂ΤΙ. 9. ΧΙ, 49. 
Νιυ. ΧΙ]. 80, εἰ ΑἸΡὶ. --- ἼΡΕΣ 
αμῖϊο. Ἐχοὰ. ΧΧΥῚ. 20. --- 0» 
οτΐεησ. Ἐχοά. Χ. 13. ΧΙΝ. 21. 90}. 
ΧΧΧΨΙΠΙΙ. 94. Οσπξ, Κουοδεηίυτα 
δὰ ἴλις, ΧΙ. δ5. ν. 139. --- ΘῚ» 

ἰάετα. Νυμι, ΧΧΧΙ͂Ν, 16. --- ἸΌΝ. 

Ἑχοὰ. ΧΧΥῚ. 85. Νυι. 1.10. Χ. 
“ δ. εἰ εἶϊοῖ. ΗΔ». 111. 8. ἀσὺ νότου. 
Οτορατῖαθ Μαρπὺ9 110. ΧΧΧΊΠ. 
Μοχαὶὶ. ο. 1. α 7ήδαμο. Ἐδοῖδ 8βιι8- 
Ρἱοδίαν Εἴθοτὰ ἰπ (οιαπιοηί. δὰ ἢ. ]. 
ἴὴ Δα Ρυ οοὐ, δοσρίυπι ἤι1686 
ἀεὶ , 4 ᾿ἰδοποίο, αχὶ νεπῖαβ 
οϑὲ ἱηΐοσ [Γ[ἰροτὶ εἰ Νοίυμπι. Ηϊης 
δ Θχβοτ ριοσθυ8, αὐἱὰ οβϑοῖ Ζ,δο- 
ποίη 85. 1ηδαποίμξ, ἱμοοτσδμιθι8 
ϑογιρίυμι δε ἃ 7 δαπο. 

4 ΝΟΤΟΉ ΔΕ, σὰ αιμίγμηι. 2)» 

λα. θη. ΧΙ]. 9. υδὶ ϑ΄γτημι. εἰς 
νότον, δὲ Ὁοῦσχ Μορα. νἱίϊοβξα μαροῖ: 
τον δέ. Α4ι. 1 ὅδ. ΧΧ, 4]. 

ΝΟΥΘΕΣΙ͂Α, αὐηιοπέίίο. ΨυαΠἢ. 
ΝΠ]. 98. ϑαΡ. ΧΥῚ. 6. 6]οεδθ. Βγειι. 
νυϑεσία, ἡ τὸν νοῦν διωτῶσα. 

ΝΟΥΘΕΤΈΏΩ, αὐσιοπέο, οοπιπιο- 
πρίαοῖο. ΤΡ ἐπίοϊϊερεπέϊα. «οἷ. 

ΧΧΧΙΝΨ. 16. --- ἸΔΔΤΠ Ηρ. «ἃ 

41,}» ἱπέεϊϊερο. 500. ΣΧΧΥ ΠῚ, 18. 

ἄραραπαι ἽΟ" ῬΙΒ. εγμαάϊο. 0}. ΙΥ. 8. .-.ὦ. 

ΠῚ ΙΒ. γυβας οοπίγαδο. Ὁ ϑατα. 

{Π1|. 13. οὖκχ ἐνουδότει αὑτοὺς, ΠΟΙ 86- 
γΕΓ οἱ ζτανῖεγ 6086 δατηοηι. Βοημ6 
ηυοδα βεηϑυσῃ. συΐρ. ποι οοττίριιο- 

611] Νυκχεερεύο. 

γὶἐ ἐὐ2. Μιὰδ οἱ ϑαρ. ΧΙῪ. 11. ΧΙΠ. 
4, 26. μὴ νουϑεγηθένεες, ΠΟ ΟΟΥ̓ΤΕοΐΣ, 
επιοπάαξι. ; 

ΝΟΥΘΕΤΗΜΑ, :. 4. νουυϑεαία, αἀ- 
πο" ο. ἽΟἸὉ; σαδίϊραξίο. 20Ὁ. Υ. 

17. εχ. Οὐ! Μ5. 
φημα, συμβουλία. 

ΝΟΥΘΕΊΤΗΣΙΣ, ἰάετα. Ῥχον. 11. 
3. υδὶ ἴῃ τοχίὰ Εν. π|8}} ὑσοὸ μδἊς 
γοσα Ἰορίτας. ΨιὰΘ δὰ Ἐ. 1. ὕδεμα- 
τυχὰ. συ ἢ. ΨΠ1ΠΠΠ{. 47. εἰς νουϑέτησιν 
μαστιγοῖ κύριος τοὺς ἐγγίζοντας αὑτῷ : 
ἱοὶ νουυϑέτησις ἐδ ἐπιεπάαἰϊο, μα αὐ- 
“ποπέδοπε υεἰ οαείφαϊδοπε εἰβοίδεν. 
ΑἸά. εἐ σωμρὶ. Βαρεης ἱδὲ νουϑεσίαν. 
Νουϑέτησις ΑἸἴτο6 ΤΩΑΡΊ8, αυδὶη νουϑε- 
σία, Ἰαάϊοσα αυϊάοιι ΤΟΙ. Μαρ. Ρ. 
680. Οοηξ Ρίεγβοῃ. δὰ Μοσ. Αἰδε. 
Ῥ. 370. 

ΝΟΥΜΈΝΙΑ. Δα συργὰ νεομηνία. 
ΝΟΥΣ, πιέπδ, απἤἴπιϑ, δρίγέξμ. 

ἸΝΝ ν σηγὶς, οὔδιι τηοϊδρῇ. Ἄμε 

ἐπίεἰϊερεπάϊ. Ζο0. ΧΧ ΧΙ. 16. [μὰ 
οοὐ, ΑἸοχ. οἵ δἱϊἱ ΠΌτὶ νϑίοσοϑβ, ἴθϑῦδ 
ΓΟ γγϑοβίοτηο. ϑεὰ οοά. γαΐ. οὖς μα» 
Ῥεῖ, αυοᾶ εἴαπι ῥγαΐεσιὶ Ῥαίεϊυϑ 
Τυπίυδ. --ο ἃ}, οοΥ, ἴξ, απίπιμδ. Ἐχ, 

ΝΙ:. 428. δον. ΨΙ1. 17. -ἰ 355, 

ἰάδιι. 9298. ΧΙΝ. 7. 146. Χ. 7. -.-ὄ 
Γν “ρίγέωδ. 166. ΧῚ,. 18. εἰς ἔγνω 

νοῦν χυρίου ; 4ἷ8δ πονὶξ πιεπέεπι 1)ο- 
τα ἢ (οπῖ. 1 ον. 11. 16. τίς γὰρ 
ἔγνω νοῦν κυρίου ; αι18 ἀεξογεία οἰ ο05- 
εἶα Ὀεὶ πον ῦ (οηΐ. 16χ. Ν. Τ. 
5. ἢ. ν. ὅδρ. ΙΧ. 16. συ πῇ. ΥΙΗΙ. 
14. υὲὴ᾽ οβὲ αὐδοοπα τ μηι πιοπίῖδ 005. 
διίξεπι, 1. α. βάϑος καρδίας. ᾿Ἐγείῤειν 
τὸν νοῦν 8 Ἐδαγ. 11]. 9. εδῖ. 1. 4. ν. 8. 
ἐγείρων τὸ ανεῦμα, Ὦ. 6. ργοπιρέμηι οἱ 
αἰσοτεπι γοάάεγε. 

ΒΝΥΓΜΟῚΣ, οσρεποίϊο. ΠΡΡΕ» 

υαρὶϊαξίο, ταδυοτιγταῖοα ἐδ, ψίὸ χε. 
αὐ υαοὐϊαπόμης οοπερεϊ έαν,, οὔεπάζ-. 
σεζπι. ΑἸ. 1 ϑατα. ΧΧΥ͂, 8]. 
ΝΥΚΤΕΡΕΥΏ, ρετγποοίο. ,"» ΓΑ Ὰ 

ΗΪρΡ. ἃ γ5}), ουπεϊπειο εἰ ἑπάεείπεπ. 
ἐδν σου ΠΟΥΌΥ. ϑγτητα. Ῥε. ΧΟ. 1. 

Βγοῖη. νυϑ» 

Ά 



Φ 

ὃ 

Νυκτερινὸρ. 

. ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ, οοίνσπως. δ. 

Ἡὐ, πος. ὅοῖ. 1. 13. ΧΧ. 8. Ῥε. 
ΧΟ. δ. Ρτον. ΨΊ]. 9. Αηιι.. ϑγταση. 
(δηῖς Υ,. 8. 

ΝΥΎΚΤΕΡΙΣΣ, υεερεγεϊο. τ Ων, 
Ἰάουα. ἴον. ΧῚ. 19. ἤθυς. ΧΙΨ. 18. 
[66. 11. 20. Ηφεγοῖ. νυκτερὶς, πετεινὸν 
γυχτερινόν. 

ΝΥΚΤΙΚΟΙΡΑΞ, πγοίοοτας, ο07- 
υμ8 ποοίμτγπιδ. Ὁλ, δωδο. [,αν. ΧΙἅἁ 
17. Ῥβαῖπα. ΟἹ. 7. -τ δ, Ρεγάϊα. 

1 ϑδη. ΧΧΥ͂Ὶ. 90. 7υάϊοο Βοοματγίο 
Ηἰογοσζ. Ρ. 11. ν. 686. οἀ. Ἐοβθημη. 
Ἰερεγαης ΝΡ, αϊεῖβ ῥγο ΒΈβοΒ, 
-- γῷ, "περ. Ὁουῖ. ΧΙΝ, 16. 

ϑυλά68: νυκτικόραξ, εἶδος ὀρνέου ἐρημως 
κοῦ, ὃ τὰς οἰκουμένας φεῦγον τῶν οἰκιῶν, 
ταῖς ἐρήμοις καὶ καταλελυμέναις ἀροσ- 
τρέχει. τὰ γὰρ οἰκόπεδα ἐρείπια φασίν. 
οὕτω καὶ τὸ στρουϑίον, δειλὸν ὄρνεον ὃν, 
ὑσὸ ἀγωνίας ἐλαύνει τὸν ὕπνον. ΟΟΠΙ͂ΣΣ 
αύοχυς Τποοάογει. δὰ Ῥᾳ. (Ἱ]. 7. 
ας Μυποκοῖυτ δα Απίιοπίη. {88 Ὁ. 
Μεῦρηι. ο. 18. 

ΝΥΚΤΟΠΟΊΤΙΟΝ, ροσιμζμηα ποῦ- 
ἐμσπῖηι. ΧΩ, δογρῆωδ, ϑγτητα. 

.. 1. ὅδ. ΧΧΥῚ 11. 

ἀ 

ΝΥΚΤΩΡ, ποοίμ, ὧδ ποοίο. ϑῖνδο. 
ΧΧΧΥΠΙ. 30. 9 Μαςος. ΧΙ]. 6. 
ΧΠΠ. 15. 8 Μδος. 1. 8. 1,6χ. Ογεῖ]]ι 
ΜΒ. Βτεχα. νύχτωρ, νυκτός. Τί εἴίδια 
δρυᾶ Ἡδογοβίυχη, π]8] αυοά νἱτῖοθα 
δρυΐ Π]υτα Ἰεχαίαν νύχεορ. Αρπά 
δυϊάδην Θχροπιίυν: διὰ τῆς γυχτός. 
ψιάεοδίυν Βοίδδοηδάε δὰ Ναγίηὶ νἱ- 
ἴδ Ῥτοοϊ! ᾿. 68. 56. 
ΝΥΜΦΑΓΩΓΟΣΣ, φροηϑα ἄμα, αὶ 

δροηδαηϊ ὁ μαΐεγηὶδ σάϊδων ἀεάμοϊξ αὐ 
δροηδὸ αἀὐάμοιξ, ργοπεδιιδ. ΛΏ αν 

ομ. ὅεφη. ΧΧΥ͂Ι. 46. Ζυὰ. ΧΙΥἕ 90. 
δὶ Ναῖ. ῥγοὸ νυμφωγωγῷ Βαδδὲ ἐνὶ 
τῶν φίλων αὑτοῦ. ἩοογςἈ. νυμφαγωγὸς, 
ὃ μετερχόμενος ἑτέρῳ νύμφην, καὶ ὥγων 
ἐχ τῆς τοῦ πατρὸς οἰχίας, ᾧ πρότερον γε- 
γαμηκότι οὖχκ ἔξεστι μετελθεῖν. διὸ στέλ.- 
λουά! τῶν φίλων τινάς. διαφόρει γὰρ ὁ 
νυμφαγωγὸς τοῦ παρόχου. καλεῖται γὰρ 
πάροχος τῶν φίλων τις ὁ ἑαὶ τῷ ὀχήματι 

519 Νέον. 

ἅμα τῇ νύμφῃ καὶ τῷ τνὐβφίῳ διχούμενο,, 
ὁον απράνυμφος. Ῥοδὰχ Οπαει. 1,15. 
ΠῚ. α. 8. φῬερτι. 41. ὁ δὲ ἄγων τὴν 
γύμφην ἐκ τῆς τοῦ «ατρὸς οἰκίας νυμῷφα- ἢ 
εγὸς, ὁπότε μὴ ὁ νυμφίος μοήε.. (ομξ. 

μἰδε ὅνηθδε «ὦ Ψυὰ. }. α. οἱ [.8π’- 
Ρίυμπι ἴη Ῥβα]γα. ΧΙ. ᾿. 692. εἰ ἴω 
ζοῖ. 11]. 29. Ρ. 674. 

ΝΥΜΦΕΥΣΙΣ, ἀεεροηδαΐίο, εἰοσα- 
ἐἰο. ἌΡ᾽ ἢ κ᾽ Ἰάθτ. ὕδηῖς. 1]. 11. 

ΝΥΜΦΕΥΤΗΣΣ, δὰ Ἰἰξογατα ργσπω- 
δμς, βεὰ Ααυΐα ἱπιβ]]οχὶς φορέτεπε. 
Εχ. 1Π1.1. ΧΥ ΤΠ]. 1. δ. 0Ὁὴ᾽] Ηφῦτν. 
ἸΏ Π Τεβρομπαοσι. 

ΝΥΜΦΕΥΏ, φεπον εβέοιον. ἸΣΩΣΝῚ ὁ 

Ἡπὰρ. αγηεϊαίεηι ἔπεο. Αψα. 1 ϑδτη. 
ΧΥΠΠ]. 22. 

ΝΥἌΜΦΗ, φροηδα, ἴἴ. ΠΣ σροπεα, 
ΜΏΓΩδ, δΟΟΤ δ. ΣὙ 7) ἥν υἱγρο. 9208]. 

1. 8, -- ΙΓ, φοογες. Αγ, Ὠεαξ. 
ΧΧΥῚ]. 28. --- ὔϑ. ὅεα. ΧΙ. 81. 
τὴν Σάῤῥαν, τὴν νύμφην αὐτοῦ, ϑάτατα, 
πωρπι Βυδθ. 1ὰ 6 εἰ Οεμος. 
ΧΧΧΨΠΠΙ. 494. (δ χαεῖ Ἰοσατα 
να. Βοηξρουίυβ Ὁ. 490.) Τιον τε. 
ΧΥΠΙ. 15. Μιοι. ΥἹ]. 6. Τοῦ. ΧΙ. 
12. εἰ οοπῇ. Μδέ!. Χ. 356. πὸ. Χ]]. 
58. ϑδρ. Π]. 2.1 Μδοο. ΙΧ. 37.. 

ΝΥΜΦΙΌΣ, πριια, πὰ ρέπεν. 
Ἰτν Ἰάεμι. ΨΦυὰ. ΧΙΧ, δ. ΝεΒοτε. 

ΧΙ. 28. θὲ 4]. γαμβρὸν, εἰ γαμ:- 
βεὺς, Ῥτο νυμφίον οἴ νυμφίου. Αἀαςε 
γαγ. 1μεςξ. σα. ΧΥ͂. 6. 

ΝΥΎΜΦΩΝΝ, ἐλαίαν, επδισεῖενα 
περίδαΐε. “γἹ7, οεδίϊσ. οξὶ. 11. 16. 

ΤΟΡ. ΥἹ. 13..17. 

ΝΥ͂Ν, πωπο, 7απι, ἄοσ ἱεηεροτγε. 
ΝἾΘΙΝ Σ ΘΝ συά, ΙΧ 38. 168. 

ΧΙΧ. 12. ΧΧΙΠ]. 1. -- "Ν12» ἀἰνὲ- 
»ίο. ἴε5. ΧΥ ΠῚ. 4. 7. υδὶ ΝᾺ 8ο- 

οερεγιπῖ, αυδεὶ ἰάθτη εβϑεὶ, αυοᾶ 
2, ἴκ ἤοο ἐδηιρογε. ---- ὥνξ;» 

λας υἱσο. Οδι, 1]. 93. Ἐχοά. ΙΧ. 98. 
-- "ἶἦἢην «απο. Ἐσδ. ΧΙ 1. 1.5- 
Βετυπί Ρ. -- » ἐεπιρια. 8 ὅδτα. 

Ν. 26. ἔσοοι, ΧΥῚΪ. δ6. ΧΧΥΤΙ. 



ὃ 

Ά, “«Ψ ΄ΦὋ 

᾿Ακπὸ τοῦ νῦν. 

84. δου. ΧΙΠΣ. 18. ἴῃ οχηίδυα Ὠὶς9 
Ἰοςὶβ ἰοχίβϑθ ὩΟΠ 0 ]}]1 5 νἱἀοπίαν ἊΣ 

- πῶν- Οδμθβ. 1Π1. 92. οἱ δ᾽ δὲ 

ΒΕΡΡΉΙΔ. Ῥ͵ὸ νῦν δ ΕἾ τ τ πίρὶ εὐ. 
Οὐρορὶ, 1 ὅδ. Ἴ]Ι. ὅ ΣΘροπθα- 
ἄυχα εεῖ ἦν. ἨξεγοΝ. νῦν, ἐπὶ τοῦ α 
ὄντος, ἐνίοτε δὲ ἀντὶ τοῦ δὴ “αραπληρω- 
ματικοῦ, καὶ ἐπίῤῥημα χρόνου ἑμεστῶτος. 
δηλοῖ δὲ καὶ τὸ ἀρτίως. 

ἍΠΟ᾽ ΤΟΥ ΝΥΝ, ἃ πωῆο, ἢ. 6. 
αὖ ἄος ἐξπεροτε. ΤΝΕΧ, αο υἱοε. 

σευ. ΧΗΝΙ. 581. .-ς.. ΠΡΌ: Ιᾳε. 

ΙΧ. 7. ὕβη. Χ. 17. Μίοι. ΙΡ΄-. 7. δὲν. 
ΧΙ 28---96. ποίαϊ περιὸν ἦοο ἐσηέροτε 
5 ΤΡ] οἴἴον, [8 αἴ ΝΒ ρυθροβ ΠΟ Ϊ8 
ἀσὸ ονδιιδϑοδί. 

ΝΥΝ ἜΤΙ, αὐλπο πέπο, πποὸ αὐ- 
ἀμο. ὭΣ» λας υἱοο. Οει. ΧΧΙΧ. 

ϑ4. 

ἝΤΙ ΝΥΝ, [ἀοιή. ὈΣΘΣ ἢν» 

6 ἰαπίμηι λας υἱοο. Ἐχοά, Χ. 17. 

Γ 

[ 

ἝΩΣ ΤΟΥ͂ ΝΥ͂Ν, κε πμηο. 
ΓΗΥΊΨ. "οἰμρίαε. σε. ΧΥΙΠ11. 12. υ}] 

Ιοχογυπὶ ΤΡ» Ῥγὸ ἼΣΊ Ἵν» ἀμοι3- 

4πε, οε 56Ώδιι : σΌΤΣ πομάυτα Βα- 
συβαυδ Ὀδρεγεσίπι, 8} δ ᾿ποὶρίδσῃ 
Ρᾶσεγε ἢ Εογίδββε δια ἤδης νοσθια 
Γφομηροβίζασι 6886 ῬυΪΓη ΕΧ Ἵν 

εἴ [γ) Ἰερεπῦδβ γγ)  Ἴν. τ ΠῚ ἽΝ: 
6επ. ΧΧΧΙΙ. 4. ΧΙΟΥ͂Ι. 86. Ὀδαΐ, 
ΧΙ]. 9. ἘΖ. ἸΝ΄.. 14. - ὈΠ ἼΝ 

ἘΣ, ᾿όφμα αὐ ἤοθοε ἀἰδε. 1 Ἀος. 

1Π. 2. 

ἝΩΣ ΝΥΝ, ἰάστῃ. 

πεπο. Α1. 76ν. 11]. 4. 

ΚΑΙ ΝΥ͂Ν, δὲ πεῆο. 5 ὮΝ» 

εἰΐαπι φμῖα. 2 ϑδζη. Ι΄. 11. 
ἼΟ᾽ ΝΥΝ, ἀκομδιε. ΤΩΣ» 

ἀαο σἷοε. ἘΕχοά. ΙΧ. 927. υδὶ ϑοδοὶ. 
ἂν καιρῷ ἕως τοῦ νῦν. 

ὭΣΕΙ ΝΥΝ, “ἰομξ πεπο, 5 

ΣΡ» “«ἰομέ ἄοο ἀἰς. Ὧεαι. ΧΧΊΧ, 

48. 
γον, [1. 

π. α 

δ18 Νυξ. 

ΠΟΥ͂Ν ΝΥ͂Ν. ΡΜ, πέπο, 

ϑγτημι. 4 Βερ. Χ. 10. -- (46 ΔΠ10ὲ 
ὁ νῦν χαιρός. 

ΝΥΝῚ, ἰάδτ αυοά νῦν, πεπο. Ἵν. 

αφθυ. ΧΧΧΙΠ. 10. Εχοά. ΧΧΧΊΙ. 
88. Νιωα. ΧΙ. 6. εἴ ΔἸ]. - Ὡν» 

ἦσο οἷοε. ἴῃς. 2 ϑαη. ΧΥΤ]. 7. ᾿ 
ΝΥ Ξ, ποΣ. Ἐν, ἀἴεε. να, ΧΥῚ. 

17. ὅλην τὴν νύχτα. γεῖθα πεες Αααυὶ- 
Ια ᾳυοχυος ἰτἱθυυηίυν 'ῃ Οοά, Βκϑ]]. 
εξ Αἴοχ., ψιοά υἱ ογδάδμι, 1460 8 
ἴῺ6 ἰτηρϑῖτζασε ὩΟῺ Ῥοββύτῃ, αυϊα, αἱ 
τὶ οογίθ ν᾽ ἀεί, σοπθηΐ 106- 
τσ ἱησοηπίοβατη ΟΡ Ὠϊοποτι ἱπίθσ- 
ῬὈτετῖβ, φυΐ ὈΘΏΘ ΤΘΠΊΟΥ ΘΟΣΊΙΠΝ, 1185 
ἴῃ δηϊεοθάθμεραβ ἰαρυπίων, εἴ τα- 
ὥσμθ διαλίϊα ατίΐϊυτη, αυΐϊρυ8 χιθ- 
ΤΕ ΓΙοεβ αΠ βοϊθηξ, ἴθιιρυβ ποσῖιγ- 
ΠΌΤ ἰοοο αἶδὲ ροδιϊς. «00. 11. 4. 
Ηϊς αἀποαθθ ποὴ δ] 16 Ὁ Ρυπί, 
δβοὰ ΔΌΟΙΟΣ δα) γΟΣΒΙΟΠ18 γα] 5. τ ]ρ- 
δἰ: ἡ ἡμέρα χαὶ ἡ νὺξ ἐκενη, γεὶ ΕΥΤΟ- 
ΤΕΙΩ σογαγα βὶς ἔν. 16 οοπἀοπαηάυχῃ, 
εἴ αυΐβ ἴῃ Ῥγοχίτηθ δηϊθοθθη θι8 
ΠΟΘ χηδητο ἔδβοία οσαΐῖ, πο 88{18 
δοσυγαίθ ἱπϑρεχίι τεχίαπι Ηδερτ., νὺξ 
Ῥσθυϊξ ῥγὸ ἡμέρα. Ῥτροΐδθγεα βϑὶὶβ 
οοηδίδῖ, Ηοπιδζυη αΐεγηε Ἰοοο καὶ 
Β6ΕΌΘ "οοίέξ ΠΌΤΩΘΓΑΣΘ, ὑ) εἰ ἌΡΑ, 

αυδλπάοᾳυθ ἐεπρμς 'ἴπ ὈΠΊνουβυτα 
Ὠοίΐδτο, ν. Ὁ. 9οη. ΙΨΡ΄- 10. εἴ Ηδοϑ. 
ΙΡ. δ., ἃς δυπάεμι Ἰοαμεπαϊ ἀβαμὰ 
ΠΤ ΣΤ τον Ἰ Ασδρ. οὐίποζο, υἱ ἀοσυϊξ 
ΚοΘὮΪΟΣ ἴῃ ΟΡ 68. ΡὮΠΟ]. ἴῃ Τοσὰ 
ϑεϊεςία Οοαϊοῖβ βϑοσὶ ῥ. 15. --- δ : 

ΠΡ). 1 ϑαη. ΧΧΧ. 19. οὗ πεχώχει 

Χῃ τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύχτας, ἸΟᾺ 
δι: ἀφυδπι ἴτε ἀϊ68 εἴ {γ68 ποσίεϑ, 
Ὦ, 6. ττἴὰ νυχϑήμερα, 8. ἐπ ἀδεπι ἑετὸ 
ἐΐωπι. Ουοῦ δμΐτπη νϑσρδ 118 1Π06]- 
Ἰερὶ ἀεϊθδαπέ, ρμαϊδὶ εχ νυ. 18., υδὶ 
ολυβατη Βόταο ἜσΥρεαβ ἜΧΡΟΠΕΏΒ, 
ον ἀϊσίο ἰθπιροτῖβ βρϑίϊο π181] οο- 
τηθάοσι δυΐ μιθεσῖς, ϊξα : ἠἀνοχλήνην 
ἐγὼ σήμερον τριταῖῦς. (οηξες ΜΆ. 
ΧΗ]. 40. Εδιμ. ΙΝ. 16. μὴ φάγητε 
μηδὲ αἴητε ἐκαὶ ἡμίρας τρεῖς νὐκτα καὶ 
ἡμέραν, Ὧ6 οοχηδαδίβ δίαιια ὈΠΟδΓΙ8 
αὶ ἴτο5 ἀϊεθ, ποσίρχῃ οἱ ἀϊετα. Ηἰς 

Κκ 



Νύεσο. 

4 ΒΟ νυχϑημάρου ματῖξα, ἀἶδ5 ποπιρα 
δὲ ποοίθϑ 81 1]1ἴπὰ δοοὶρὶ μόβϑθ, ϑϑὰ 
ἀϊεβ ογηπίῃο οἷν ]εβ οοη)αποῖίπι, οδ- 
το πας οοἸ]δῖο (αρ. Υ'΄. 1. υδὶ χρρίπα, 
πα ' 088 ε)υπίιτα, 41118 ἱπυρογαζυτα, 

, ΟῚ ΤλΐΠοΓΘ, ύδηι οεείογὶ, γε! σίο.6 
οὐβεσνανεταῖ (αυσὰ εχ (βρ. ΙΥ̓͂. 16. 
ἰϊᾳιιδῖ), οὔτιδαθθ 86 80 δὰ τϑβοσα ἴῃ- 
(Οὐ δθ6 ΑἸοϊξιν ἐν τῇ ἡμόρᾳ τῇ τρίτῃ, 
ἄϊε ἑεσία. Μιὰ Ὑ᾽δινάδιιηυτω 1[)18- 

ὁ Όρ. δὰ ὙΥ, Τιδηρίυμι ο. 4. ῥ. 389. 
οεἄ. ατον. ἴῃ ϑγτέ. Ἀ 166. Ἑατίοῦ. 
Ῥγου. ΧΧΧΙ, 15. ἐχ νυχτῶν, πορίς. 
ψυά. ΧΙ. 8. τὴν νύχεᾳ Ρτὸ κατὰ τὴν 
γύχτα, 0011. Ήοχα, 1]. Κ΄, ν. ΩΣ ΕΣ 
ΝΥ Ομ. Ὥδιῃ. 11. 19. Υ 

ν]]. 2... ων. ΠΏ, Ῥτορίεν πον ιβ 

᾿Β. 6. πον ὀχίβἰοηΐε ἐπ εο. Σοῦ. ΧΥ ΤΙ]. 
15. ἐν νυκεὶ αὐτοῦ. Ϊιοροτπαηῖ Ἰνὰν, ̓  

- ῃφν ογεριδομίωρμι. Τοῦ. 111. 9. 

6 ---Ὁ εἰ ἐπὶ δέδῖι ΘΏΡδί, ΜΙ 

σαὶ λοτῷ. Ῥκῃ. Ψ. δ. 86ς. ποᾷ. 
ὉΠ ἴ9. ἐν αὑτῇ τῇ νυκεί. ϑρῆβιι οχ- 
ῬΓΕΒΘΕΓΌΏΐ, ΠΑΤῚ ΠΟΘ [αι ροσα Βοος, 
αυοά πογτδίυσ, ἔδοίυτα γαῖ. 

, ΝΥΣΣΩ, ρβηβο. ϑῖχας. ΧΧΙΠ, 44. 
γέδσων ὀφθαλμὸν, ρυηρβόγε οσθμτα. 
1ρϊά, νύφσειν καρδίαν, ὈΜΉΡΌΓΕ πιεμέσμι 
γεϊπαπάο, ἰαμάσηάο, ἰεγτεπάο, ἐπίεγτο- 
ξαπώο, εἴς. 8 ΜδοοδΡ. . 14. υδὲ 6ϑὲ 

ἃ υεἴϊεγε εποϊαπαϊξ αἰψμεπι σαιιδα : ἔνυξε 
τὸν βασιλέα, βοΙηπο 580111ςεῇ δορίζυσα. 
Οοπᾷ, Αςι. ΧΙ]. 7. υδὲ Ιάδηλ ἀἱοϊ- 
ἴῸΣ πατάσδειν τὴν αλευράν. ἩεΕΥοΒ. 
γύσσει, «αΐδει, ῥήσσει. 
ΝΥΣΤΑΓΜΑ, ἀοννεξαίἑο, ἀογηιὶ» 

ἐωγοπ ιη πἰοέαξίο, εἰ πιαρπα ἀογηιΐ 
ἐπα ομριαίίαδ, ἵν φια δἰαηΐες οἴλαμε 
τοπηΐξυσηί οἱ ἀογηηαπέ. "ΓΦ. Ἰάφιμ. 

ον. ΧΧΧΙΙΙ. 1δ. 
ΝΥΣΤΑΓΜΟΙ͂Σ, 1άσμι. ὌΝ» ἀ- 

ε οἱέ. Ζεγεα. ΧΧΤΙΠ. 81. ῬΙῸ ΜΝ) 

δ» ἐἐὲ ἀΐκεγε (αἀϊοωπέ) ἀϊοὶ χαὶ 

γυστάζοντας νυσταγμὸν αὐτῶν. Ὠετῖνα- 
τυπξ ποῃ 6 Ὠλὴν ἀἰσξτε, βθᾶὰ ἃ Ὁ» 
ηυοά νυσγάζειν ποίαϊ. Ἐογίαββα [Δ- 
ἸΏΘῚ ΒΘΏΒΌΠΙ) ΘΧΡΥΘβθοσυπί, ἰἴ8 αἱ 
νυσταγμοὸς Ὦ. 1. ποῖοϊ ογασιία 7ζαΐδα, 

δ 

814 

᾿ΑἀΔὰς Αᾳυ 

Νωθροκπάρδως. 

μα ν. 88. ἀἰθετία ΨΟΘΆΣΙΣ δτι 

Ὕ» Ὡοπιπία ζαϊειαίδα 5. πιεπάαεὶϊ, 

"δὲ νυσγάζειν εἰς ργρίεντε δοπιπῖα. --- Γ 
ΓΙΌΣ ἀονπιαῖο. Ῥα. ΟΧΧΆΙ. 4. 

εἰ δώσω ὕσνον ταῖς δρδαλμῳῖς μου, καὶ 
τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν, 8ῖ ἀδθο 
ΒΟΙΏΠΙΤῚ ΟΟΌ}18 πιοὶβ, δὲ ρα ροῦγις 
Ταοὶβ ἀοχταϊδοπεοῃ. Εοάδτι χιοο 
ὕσνος σολὺς εἰ γυσταγμὸς οοπ]ππριη- 
ἔων Ὦδη. ΙΥ΄. 82. δε... οοᾶ. (μῖδ. υδὲ 
ΠΪ}}}} οἱ ἀῆκ γπάνς ἴῃ δχῶι ΕἕεΡτ. 

ϑγυραι, Τπρηά. βασι. 
ΟΧΧΧΙ. ἀ. ὅγιστι. Τμερὰ. Ῥχον. ὁ 
ΝΙ. 4. Μιίάθ εἰ δῖ... ΧΧΧῚ, 4. 

. Βεογςεξι. γυστουγμὸς, ὕανος. 
ΝΥΣΤΑΊΖΩ, μη δβαιῃ Ὁ), τὐὐϊίο. 

Ρε. ΟΧΥ]ῚῚ;, 98. ἐνύφεαξεν ἡ ψυχή 
μου ἀπὺ ἀχηὅας (Ν . ἀογπιβαυϊ): 
ὉΡῚ1 ἰδημθη ῬΓΟ ἐνύσταξεν ΑἸ τεςίαε, 
᾿Ἀμαμει ΒΙ6᾽1ο, ἔσταξεν Βαθοπς. ΑἸΙΙ 
Ἔβεσα τρδίθης ἐσνίναξω. Μιᾶς ἰηΐγα 

8. στόζω. Ορπΐος αυοαῦα ϑίαδσοξ. 
(ασπιῖπα Πανιάϊ8 ὙὟοἹ]. 1. Ρ. 185. --- 
"δ ἄίου. δετοτα. ΣΧ ΧΊΤΙΙ. 31.Ὶ 

γ᾽ ά6 βαρτγα 8. ν. γυστωγμός.---Ὦ}}. ῬΕ. 
ΟΧΣΧ. 8. 4. [ε8. Υ. 37. Ναδυπι. 1Π|. 
18. -α ὉΤῚῸ ΝΙΡὮ, δομβεπο οὗγωον. 

Ρεαΐχυ. ΕΧΧΥ͂. 6. --- Π: απ. 

Ρχον. ΧΧΙΨΝ. 88. -- ΓΙ λῦν ἄοτ- 

γε αῖο. Ῥτον. ΥἹΙ. 10. πο. σου. 
ΧΧΙΨΡ. 338. υδὶῖ δυι ἄυα σοοϊυεχιπὶ 
γψογβίοσθα, δας αἰϊοσυῖα τοξεσοπ δ 
εϑΐ δὰ ῥγεεοείσβ χ): Ἐσθῖεσοα 

Ἰορίτατ 2 ὅϑδτα. ΙΝ. 6. καὶ ἰδοὺ ἡ 
ϑυρωρὸς τοῦ οἴκου ---- ἐνύσταξε καὶ ἐκά- 
ϑευδε, ΟΣ Π18}} αυἱάδιι Ἰἰαρίθαν ἴῃ 
(εχ Ηδεῦδγαίοο, 8 ψόθαρμο ὕδεαεπ 
(Α. 2. ὙΠ]. 4. 1.) ἀξδοτίε ὀχρυῖνιὶ- 
τιν. δ᾽:. ΧΧΙΙ, 8. νυσνάζονε,, δοπε- 
ποϊοπίο. 
ΝΩΘΡΟΚΑ ῬΔΙΟΣ, ἐαγάπε οοτάξ, 

φιὶ ἵρπαῦο εἰ δερπὶ ἐεὶ δονε, ἐαγτάμε αὐ 
γαϊοοϊπαίδοπσηε. γὦ ΓΙ) Ρασί. Νιρἢ. 

Ῥεγυεγεις οογάε. Ῥτον. ΧἼ]. 8. νωϑρο- 
κάρδιος δὲ μυκτηρίζεται, ἐαγάες υετὸ αα 
γαϊοοϊπαδοπεηι ᾿Ἰαδίευς. Ρ]αἴδεοξ, 
ἂς ϑοϊεγί. Απίπιαὶ. ρ. 968. ἀδ ἰα]ὶ 
ΒοιΏΪΠ : 9“ νωϑρότερον φρονεῖ παῖ κάκιον 



ΝΙωϑΒρὸς. 

α διανοεχα.. ΗδθγΟΒ, εἰ ἴ,οχ. ΟὙνΠι 
Μ5. Βχεῖη. νωϑροκάρδιος, βραδὺς κατὰ 
λογισμόν. Ζομδταβ ἴ, εχ. 1410. 
κά;διος, ὁ κατὰ λογισμὸν βαρὺς καὶ ῥά- 
εγυρῤνοζ-. 

ΝΩΘΡΟΣΣ, ἑαγάμα, ἑοφπῖε, ἐπαυμ, 
ἐπ γπιιΣ, ἐνεδεοιί. ἘΞ ἢ με 

οὐεσιτὶ, ἱρηοδίϊεδ. Ῥτον. ΧΧΤΙ. 20. 
Ψψυΐρ. ὡρποδιῖεε. Βεάαάιάδοτυμς Ρὲσ 
νωϑροὺς ῬΤΟΡΙΕΥΡ Ορροβὶοποιῃ, δυϊ 

ὁ Ἰερεσιπί Ρὲὺ ϑῖῃ ΟΦΤΊ. ϑίσ. 1. 

84. νωϑρὸς καὶ παρειμένος ἐν τοῖς ἔργοις, 
ες τὰν ει ἀσητῳ 5 ἴῃ ἐεολῤηυστι Βὶτ. 

. 18. ἔστι νωϑρὸς προσδεόμενος ἀγτι- 
λήψει, εδὶ ἑπιδερίϊειε, Ν Δυχ ἶο ἰῃ- 
ἄϊχει. νυᾳ. πιαγοϊάωα. ἩδΕγΟΝ. νῳ- 
“ρὸν, βρκδὸ, γωχελὶς, ἀσϑενίς. [,χ, (γ- 
Τ}}} Μ5. Βγοῖω. νωθρὸν, ἀσθενῆ, ἡ πμ 
δυσχίνητον. Οσηΐ, 1,6χ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 

ἘΝΩΘΡΟΎΤΗΣ, ἐατάμας, ξερηέϊεε, 
ἐνπιῤεοῦ αι. 3 Μδος. ΙΥ. δ. σὴν ἐκ 

ς τοῦ γήρως νωϑρότητα φοδῶν, οὐ ἐαγάὲ- 
ἑαέεηαε 8. ἐπιδεοϊἐ ἐαίεηι Ῥοάυτω, αν 
εχ εἰδῖε ογαῖ. ΗἸ . Ῥγεάιςῖ. 
Ρ. 70. Β. Ἡϊοὰ, δῖος. ΒΙΌ]. Ρ. 94. 10. 
ἀφροσύνῃ καὶ νωϑρότητ; ψυχῆς. ϑ8ιϊ- 
ὅΔ8 : νωϑρότης, ἡ βραδύτης. 
ΝΩΚΗ Δ. ἴρβὰ νὸοχ Ηδοῦσ. Ἵν» 

Ῥεομαγία. 8 ἢεν. ΠΙ]. 4. Ἰυχία οἀ. 
Βοτα. ΟἸοβα: 1 [,10. 4 Βος. Εδθείς. 
εαϊξ, Μωαβονοχὶν (τοροῦα Μωὰβ ἦν 
νωπὴδ), ἦν τρίφων βοσχήμκατα. ἴῃ (οά, 

ἀ ΜΆ. Βατοςς. ρμασῖζον σογτιρῖθ: Μωα- 
βιναχῶ, ἦν στρ. β. 

ΝΩΤΟΚΟΠΕΏ, ογέμηι 560 ἐξ᾽- 
δινι 7εγὶο, ἀξοογυῖοο, σογυίσοπε ἀη|- 
»κμίο. ΠῚ» σεγυίοεπι ἤγαπρο. ΤὨοοά, 

Ἐχοάᾶ. ΧΙΠΠ. 18. νωτοχοσήσως. 
ΝΩΣΊΟΣ εἴ ΝΩ͂ΤΟΝ, ἄογϑινι, ἐ67- 

ει. ἀρυὰ ΙΙΧΧ ]Ἰαῖο μαῖεῖ ᾿δο 
γοχ, 
Ῥαγίεηι, σμα οπέσα δδίϊπεπέωγ, ἀοτ- 

Ἢ δέπε ῬΤΟΡΙῖΟ εἰς αἰσίαπι, βεὰ ἐεγρῦι 
ἐοίμπε Βοῖδί, ἐπ συο εἰ ἐρεὶ ἱμπιδὲ σοη- 
ἐϊπεπέιτ, Ἃγ. 1 Άερ. Ἴ]. 82. 70}. 

ΧΡ. 26. Ρβμ. ΟΧΧΥ ΤΙ]. 8. --- ἡ} 

ἴε5. 1,. 6. ϑγυσπδοῖι. 166. 1.1. 28, 
Τηροά, ΡῬζον. Χ. 14.--)ὴ)5: Π)5. 

δὶ ὅ 

αἰ ποῦ τωοᾶο ἐΐαχς οογροτὶς 

Νωγχελεύομαι. 

Ἑχοὰ. ΧΧΧΥΊΙΙ. 14. 15. Νυμι. 
ΧΧΧΙΨΥ. 11]. ὕὅο4. ΧΥΙ1. 19. -- 
ΓΡῚΘὉ. οεγυὶξ. 1 ὅτ. Ι΄. 10. --- 

Ὁ} Γῷ ἐμπιδὲ (εἴίδαι ἀἄογσωπι, υἱ 

1 Βερ. ΧΧ. 81. πᾶτὰ ἀογεῖ Ἰδῖβ ἡ 
ΒΌτΩΙΙ Ῥᾶσθ δὲ ᾿υπρι8). ΡΒ. ΟΧΥ͂. 
10. εἰ ἸΧΥΤΠ]΄. 18. Αφυ. ΤΠροά, 
Ῥγον. ΧΧΧΙ. 17. Αἄἥαχι. ΤὨδοάοτοῖ. 
Ῥγον. ΧΧΧ. 531. ἀλεκτρυὼν νώτῳ, 
58}1ὰ9 ἀοτϑο. σου. ἘΜ]]οτὶ Μ|βοεΙ!. 
ϑὅ'δοσ. 110. Ψ. ο, 11. ρΡ. 650. -- 
ἢ» οεγυὶκ. Οοη, ΧΙΙΙΣ. 8. 276:. 

11. 97. ΧΥΤΙ]. 17. εἰ Αἰ Ποί.---ἡ δε 

δίτερέωε. 1.8. ΧΥΤ]. 12. δεοά [οἱ 
νῶτος ο8ῖ Ἰεςίἴο ἀροτγίε νυἱἹξίοβα. ϑοσῖ- ὅ 
βεπάνμι δαὶ ἦχος, αὐ οχδίροὶ δα, 
Οὐοταρ]υΐ. --- Ὠ» ἀμπιόγιδ. Οεπ. 

ΙΧ. 48. Ῥε. ΧΧ. 18. ΟΧΧΣ. δ. 5υ- 
αἰν. 1. 9. ἰοσὶ νῶτα τάνωως παὶ μέμ- 
φεως, ἰῃ ορρίἀεα Τλιῖδ εἰ Μοιρ ῖε, 
ὍΔ νῶτα (εἰ ΠΕΙΏΡΘ 58π8 εδὲέ ἤς 
Ιεοεῖο, αυδπι οἷ. Οοτρίμϊ. Θχπὲροι: 
ΠΆΣΧΩ ἸΏ Το] τῖδ ἰδ τῖ8 Ἰορίζαν : ἐσάνω 
φάνμεως χ- ἡ) Ῥϊ]δοπαδβίοα μοηϊαν, 
ηυοτηδαιροδυν εἰ δρυὰ ὕὐτεέδοο ἃ 
δοσρίρσγοβ ΧΡ ῸΒ τὰ νῶτα τῆς 9α- 
λάσσης Βαμα ΤΕΣῸ ΝΩΡΕ ἱρειν πιοίαΐ. 
ΚΑΤΑ ΝΩΎΤΟΥ. ΤΙΝ» Ροεί. 

Ἑά. Θυϊπία Ηοδ. Υ'΄. 8. χατὰ νώτου 
δου, Ῥτὸ ΤΥ ΓΝ" ψυΐκ. »οεί ἐεγρίηι 

ἐμεηι. - ϑεὰ δυοίου ἢυὐὰ8 νογβίοηϊβ 
γώτου 46 βυο δά͵ες:886 νἱ δι. 

ΝΩΤΟΦΟΙ͂ΡΟΣ, ὠογεο υεἰ ἀππεογίΣ 
ρογίαης. 230. δα)ωΐκε. ἃ Ῥαζ. 11. 2, 

11. ΧΧΧΊΙΨ. 18. 1,οχῖο. ΟγτπΕοι ΜΆ. ἐ 
Βγϑτι. νωτοφόρος, ὁ τῷ νώτῳ τὰ ἄχϑη, 
φουτίσειν τὰ βάρη, φίρων. 
ΝΩΧΕΔΕΥΌΜΑΙ, ρίβεν, ἐαγάμε, 

εἰ δερηὲδ δὰπὶ ἐπ ὁρετγέ. ΠΕΣ 

Ἡ Ρ. τοπεῖϑδα γε ρεῖο. Ααυ. Ῥτον. 
ΧΥΊΤΙ]. 9. εἰ ΧΧΙΝ. 10. νυχρελευό- 
μῆνος. ---- γον Ῥγδ. εὔετο πιε. Δαν. 

ΗδΡ. 11. 4: υδὶ ρχὸ νωχελενεμένου 
᾿ ΤεβουΡοπβάυῃ Ῥῥυΐο γωχελευόμενος. 
Ιερὶς δο, υἱ σαἱρ. φωὶ ἐπογράμίμδ 

εἰ. Ἠδεεγοῖ. νωχελῆς, ὁμαλὸς, βέα- 
δὺς, ἄχρηστος. 

ΚκΑ 



Ἐξανϑίζω. 516 Ξιερολογίω. 

Ἐ, 

« Ξ ΑΝΘΥΖΩ, )αυμοι τεάάο, δἴατα 
βαυεεοο, ἴι. βεΐνωπι δεὰ τωῤωπι νεῖ 
εἴίαπι γΐμηι γεάο. τῷ οι. 

1μονὶς, Χ]11. 832. 86. υδὶ ξανϑίζουσα 
ἐδ 1. ᾳ. ξαιϑή. Ὁ Ὕπν, πέρεν. ἴμεν. 

ΧΙ. 81. υδὲὶ πο αἰϊξεὲ Ἰερογυπέ, 
86 ρυΐϊατυπί, ἰΐὰ οὐ Υ-. 80. εἴ 82. 
ἢ. 1. νοσίδηάυτι 65886ὅ. [ἃἀ6ὺ τδπγθῃ 
ποῃ παυϊδηδ εὐὶϊ ᾿Ἰθοῖο ἱπυρταββα 
οοὗ. Ηδρτ.: δὶ 866. Οδιηυδβιιπὶ 

ἀἰεϊτυν αἰδεάο, φμα πέρτεά!- 

πεπὶ δερεγεοαπαδέ δβεὰ, Εὔλτα ραμία- 
ἑἕηι υἱποὶὶ. 

ἈἘΑΝΘΙΚΟΥΣ. πηι ηιεηδὶς ἀρμά 
Μαοεάοπας, φμὲ Αρτγέε τεθρομάεί. 
Ἐδίδοῦ. [. 1. βοο. γαῖ. Αγυπά. μηνὸς 
᾿Αδαρνισὰν, ὅς ἐστι Δύστρος, ξανϑικός. 
4 Μδοοδῦ. ΧΙ. 30. 88. 838. οθερῇ. 
Α. Φ. 11Ὁ. 1. Ρ. 18. 9. ἢ. εἱ ἀς Βε]]. 
Ψψαα. 1Δ0. ὙΠ]. Ρ. 482. δ. 1. υἱῖ. 

ὁ ϑυϊάκε : ξανϑικὸς, ὄνομα μηνὸς «αρὰ 
Μακεδόσιν, ὁ ̓ Απρίλμος. ΟΟΠΕΕΣ ΒέιυΣΣ. 
ἂς ὨϊΔ), Μαοβά. ρ. 833. υδὶ τπσοῃεῖ, 
τοοῖίυ8 ξανδικὸς ΒΟΥ]. 

ἘΞΑΝΘΟῚΣ, Μαυια, γε, νεὶ ἐς 
αυοαΐπε γεδεν, ναί. ὴπτν Ἅμ.- 

σι. ΑἹ. [εν. ΧΠῚΙ. 856. -- ϑὺρ 

ῥὶυγ. πέρτί. Αάα. Ζαελ. 1. 8. ξανϑοὶ, 
αυδηι νοσεῖ Ἀἤοηίξ. τεΐδστε ταδυυέ 
δὰ Ρχοχίῃηθ δηϊβοθάθῃβ ζ)Ἵὲδ» 

χυοὰ Ψυϊᾳ. νεχεῖς τα. 1ΧΧ αυῤ- 
ἀ ῥοί, 8οά γροΐεεξ εοάδπι ἴπτα οἴίδτα 
δ βεαυθη8 ζ32.}}})» αἰδὲ, τεΐεστί. 

ἘΕΙ ΝΟΣ, λόδῖρεδ, ροτορτίπιι. 
2} ἰάετα. Ααὰ. Ὦδευϊ. ΧΙΝ. 91. 

ἈΧΕΝΗΤΙΑ. βαρ. ΧΥ͂ΠΙ. 8. β6- 
ουπάσυμι οοἷ. ΑἸοχ. υδὲ ταὶ αυὶ "τὶ 
ξιντώας ἈΔΡΘπΐ. 

ΞΈΝΙ ΖΩ, λοερμο ἐτοὶρίο, ἴϊ. Ρέ- 
τερτίηπδ, πουμδ, ἱπιιδίἑαίμα δι. δῖτ. 
.ΟΧΧΙΧ. 28. ξενεῖς, λοδρίδο ἐποιρίοδ. 
4 Μεος. ΙΧ, 6. ξενιζούσαις συμφοραῖς, 

φ 

πουὶΣ γοὶ ἱπιδιέαίες ογειοια δια. δὶς ἐ 
Αοι. ΧΨΝῚ]. 20. ξενίζοντα γάρ τινα 
εἰσφέρεις εἷς τὰς ἀχοὰς ἡμῶν, πουα 
δπῖ αὖ ἰοῦ δυσθυ5. ποϑ- 
αἷ6. Ηδδγοῖ. ξενίδουσα, ἀλλόφυλος, 
ἀήϑης, καινή. Ιάοτῃ : ξενίζουσαν, νεα- 
ράν. ϑ'!5. εἔ ξένος Δ] χυλπᾶο πόσιν 
εἰσυϊῆοαι. ΨΜι 6 ἱπέγα ἰπ ἢ. ν. οἵ 
γνἱ 6 ϑδυΐοεντ! Τεβ. Εςοῖθβ. Τ. 11. Ρ. 
440. 

ἈἘΈΝΙΟΝ, πεπῖμπι, Ῥτορτὶθ μεῖς 
πιδ, σμοῦ ἀοερε ἀαίων, ἀεῖὰς φυοά- 
σωπῆμε πικπμς. ΓῊ ΥΊᾺ Ρὶυγ. τες 

»τείίοεα. Ἐδαν. 1. 6. -- ὙΓΣΣ 

Ηοβ. Χ. 6. ἀπήννγχαν ξένια τῷ βαα.- 
λεῖ Αθογεθδηΐ ἜΝΠΕΓΩ τορὶ. 8. ὅδζω. 
ΝΗ]. 4. 6. δ᾽... ΧΧ. 99. 1 Μδος. 
Χ. 86. (ὅγευκ ἴδ] ἴτσιοα, Βεπο: 
ὭδΙὰ ξένιον ἴθ᾽ Θϑὲ ὙΙΕΤΟΟΣ πεξίέπιπ, 
“ἰρεκπάϊμηι, γιοά πηβέέδιιΣ οοπδεκι- 
ἐμγ, ἱ. 4. δ'101 μωσϑοφορὰ 8. δὺψώνιν, 
ΟΟ]]. 111. 28.) Γ». ΧΙ. 94. Ηεογοι. ᾿ 
ξενία, ὑποδοχὴ, φΦιλοτιμώα, φιλία, δῶρα, β 
κατάλυμα, ἣ χαταγώγιιν. 'σ νῸχ 
δῶρα ποῃ ψοσδτι ξενία, 866] ξένα τὴ 
Ὠϊΐθεία ἱηξοσργοίδίυσ, οἵ ἐσ πιασρῖτο, 
Ὡἱ Ά]1οΥ, δ ἱπάοοϊο ΠΡυβσῖο ᾿βοσία 
αβῖ, ἰπ αὰο οὑπὶ ν. ξεία θεῖτο Ῥ9ο- 
Βα ἴυ1586 ναοί : δάδοσυθ πὰ 
δρυὰ ΗἩβγοβίυτη Ἰεσεηάντῃ : ἕξενάς, 
ὑποδοχὴ, φιλοτιμία, φιλία, κατάλυμα, 
ἢ καταγώγιον. Ἐΐξνια, δῶ 
ΞΕ ΝΙΟΣ, λοεριἑαί!α, αα Ἀοερὶίες 

86 ΡΕΓΕΟΥΙΜΟΣ Ῥεγίίμεηδ. 9 Μβος. 
ὟΙ. 4. Διὸς ξενίου, ὕουὶε ας. 
γΙάς ἀδ 111ο ΠΙΙΒοστυσα Ὠ18ρΡ. Αοδά. 
Ῥ. 178. 864. ΜΙΟΒΔΕΙ1β ἴθ ϑαρρίεμι. 
Ῥ. 1867. οοπῆοὶς Ἰερεπάμτῃ ξένου. 
ϑιεα νἱὰθ ἔρβιπ. 

ἘΕΝΙΣΜΟῚΣ, λοερίαξίας. χγ. 

υἱαξίομηι. Ῥτονυ. ΧΥ͂. 18. ὑπ 
ἘΕΝΊΤΕΙΑ, ρογερτὶπαϊο, αὗεεη- β 

ἐἰα α ρεἰγία. ϑιρ. ΧΨΠΙ. 3. 
ΞΕΝΟΛΟΓΕΏ, ρεγερτέπος απὸ ἐα-οὸ 

4 



ἜΞένος. 

α ἐεγηος πείος οοἴϊερο, υεῖ σορῸ, 0" 
ογίδο ἐχεγοϊξενε πιοτοεπαγίδηη, ΘΌΔτΩ 
ἴῃ πηΐνεσδαῦλ οὐρίαϑ οοἰδέρο, παϊ οοἷ- 
ἔσο. 1 Μεοο. ΧΥ͂. 4. ἐξενολόγησα τὸ 
“«λῆϑος τῶν δυνάμεων. Ψυϊραῖαδ : εἶδο- 
ἐστε ἥεοὶ πιμεξιαΐπεης ἐχζεγοϊίμε. 
5υταβ: Δ229, οοἰερὶ. 1 Μδος. ΧΙ. 
88. ἀἰπγῖεις οορὶδ8 σλὴν τῶν ξένων δυ- 
νάρμων, ὧν ἐξενολόγησεν ἀπὸ τῶν νήσων 
τῶν ἔϑυνῶν. δῖ. χυοαμε ἀρυὰ 1, ποίδη. 

ὃ Τί 1]. ρας. 741. εἶ ΒειῖΣ. Ἡεγοῖ. 
ξενολόγος, ξένους στρατιώτας συλλέγων. 

ΞἘΕΓΝΟΣ, ρεγερτίπις, ἤοδρες, πὸ- 
υμ5. ΤΤῚΝ» συἱαίογ. 3. ϑδτη. ΧΙ]. 4. 

-- ον. ΧΧΧΙ. 82. --- ἼΣ 

υἱαίογ. ΘΘΥΓΑΧΩΔΟΉ. 4. ὅ'δῃι. ΧΙ]. 4. 
ξένος, ρετερτίπμς φμίάσηι υἱαίογ. --- 
Ἵν» αἰδεπια. ϑγτατα. Ρβ. ΟΧΧΧ. 10. 

-- Ὑ. πουλθῃ Ργορσίιση, ᾳιοάᾶ 

ὑζτ. “ογεάΐποια πιοίαῖ. ορ. ρμαυοτ. 
ε Αᾳῃ!. βες. δαϊί. βοσυυπάδηι 9 γοῖη. 
ΧΧ. 3. Υυϊχαῖ. υδὶ εὐπὶ ΤΒοοάοί. 
εἰ Τ᾿, ΧΧ, ᾳιυὶ μέτοικος Βαθεηΐ, ἀ6- 
ἄμχιξ αὶ Ἴ3}» φιιοά ἰηἴος 4114 χιοαιθ 

Ῥεγερτίπατί ποιεῖ. --- “ἸΔὝ» ἐτρ'- 

ἴαία. [ε6, ΧΥΊΠΙ. 2. Ὁ] Ἀγὸ ξένον 
ἔοτίθ ἱεσρεπάσυτι οὶ ξεστὸν, νοὶ ξυρὸν 
Ῥ͵ὸῸ ξξυρόμενον, ατ1ε8 δα ρσορσί νοοὶβ 
Ὁ 5 ρηϊ βοδίϊο. -- δ 2). αἴξεπμ. 

Βαϊ. 11. 10. 4 ϑ6:ι. ΧΥ͂. 19. ἈΞ. 
ἀ ΧΨῚ]Π].- 11. εἴ 4Ἰ10᾽΄. Ὑμοοάοί. 

Ργονυ. ΧΧΙΠ]. 97. Ααυΐ]. ΤΒεοάοίι. 
Ψοῦ. ΧΙΧ. 15. -- πϑ.. Λᾳυ!. 

Ἐχοά. 11. 92. ϑὅγσαιη. Ῥχου. 11. 16. 
ξένη. ϑγτωτα. ΤὨοοά. Ῥχου. Υἱ. 24. 
ἀπὸ λειογλώσσου ξίνης, ἃ Ῥογορτῖμδ 

Ἰδενετη Ἰπσυδπι ΒαΡοηΐδ, ἢ. 6. τιθγο- 

σῖοο. ϑβὶς Τεγεπυβ Απάγ. 11]. 1. 
11. “Αἀέον᾽ ες ἀοπιεμδ 62 Ρεγεβτίνα. 
Νίδιὼ οἱϊπι τηργείσίοαϑ ἔδεσε ροζεριὶ- 

ε πῶ ἐγδηί. 166 Ὠγυδίυσα ἴῃ Εταρτη. 
νεῖ, πὲ. ὕσεο. Ρ. 1107. -α ΝΗΡ 

Ῥϑτί. ῥβῃ. υοοαίμδ. 1 ὅαπι. [Χ. 18. 
οἱ ξένοι, ἐπυϊαϊὶ αὦ οὐαπαηι ποερίέοε. 
56Ρ. ΧΙΧ. δ. ἐκεῖοι δὲ ξένον εὕρωσι θά- 

τ τατον, Πὰ ἀπύρτα πουᾶπι, Ὦ. 6. ἐπιδέ- 

ἰαίαηι οἱ ἱπαμαξέαηι, Ἰανοηϊδμῖ πιο Σ- 

517 Ἐηραίνα. 

ἰοῦ. Ὑιᾶὰδ οὐ ϑρ. ΧΥῚ. 9. 8. 16. ᾿ 
86 ΘΟΠΙῈΣ ξενίϑω, οἱ 1,δχ. Ν.. Τ. 8. ἢ. 
γ. 4 Μεος. ἰχ. 98. ἐπὶ ξίνης, 56. 

; ; γῆς, ἴῃ ἴοττα ρεγεβτίΝα. 
ἈΕΝΟΤΡΟΦΕΊΏ, ρεγερτίπος νοὶ 

ἐχίεγηος πέος αἷο, εἰἴϊδχι ἐχίθγηοΣ 
"ες οοπάμοο. ἃ Μδος. Χ. 14. - 
᾿ ἍΕΣΤΗΣ, 9φεχίατΣ, αὐοὰ ΕΧΧ 
κοτύλην νοοδῃΐ. γΣ3, ΜΟΙΝΕΝ ΠΙΟΝΣΗΤΣ 

ἰσμέδογμηι. ἴτῸ. δες. (ο16]. [ον 
ΧΙ. 10. 

ΞΈΣΤΟΣΣ, γαδιδ, ἀοίαίμδ, ξοαϊρέμα, 
να] εἴδια ἰσυΐς, ταεπάο, δοαϊροπάο, 
ἀοίαπάο ἐχροϊξμς. γὴν οαδωγα. ΑἸ. 

1 Ῥαν. ΧΧΙ]. 4. Αγποβ Ὗ. 11. ξισ- 
φούς. Ο]ο58. ΜΚ. ἴῃ Ῥτορβοί. Ξεστοὺς, 
ἐνγταῦϑα γλυπτοὺς θεούς. ἴῃ 1ϑἄθ 
βεαυϊΐαν : ξεστοὺς, γλυπτοὺς λίδους. 
Ιιάο εε 1 Μδος. ΧΙ]. 27. Ηδεγοῖ. 
ξεστὴν, ἐξισμένην. (ἥοια. Οα. Ε΄, ν. 
174.) παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε ὑὸν 
ζαν. ---- Λέγε; δὲ καὶ συνϑέτως εὐξέστη- 
σεν, ἐλάτησεν. Ιορε: εὐξίστῃσιν, ἐλά- 
φῃσιν. ἄστη : ξεστὺν, γλνατὸν, λεδὸν ὦ 
σοιητόν. ὥϑῖς δηΐπι βὲπὸ αἰβιϊ ποιίοπα 
Ἰερεπάυπι Ῥτὸ λεῖν, σοιητόν. Ιἄδυλ 
Ῥοεῖ ν. ξενίζουσα" Ἐβστὸς, ὡμαλισμάνος, 
ἐξεσμιίνος. 

ἘΒΡΑΙΝΩ, αγείαοῖο, οἱ Ἐηρα!νο- 
μα!, ἀγεῆο, ἐκάφεεοο, εὐσπέξοο. δῶν 

γρκέγεδοο. 168. Ἰ,. 4. ξηρανϑήσονται οἱ 

ἐχϑύες, αἱ ἔοσίθ Ἰεζεσιιηῖ 0)». --- 

"ΔΠ ΗἸΡΗΣ ἃ νὴ» ρμάεξαοϊο. 

Φοδ!. 1. 11]. ἐξηράνδησαν. Ὠεάυχο- 
τυηΐ ἃ 77} (οηξεον δὰ ".. ]. Ῥοοοῦ- 

Κίυτα 1 Οοτησηθηΐ. Ρ. 41. 5δε6. --- 
ΌΤΙ ΗΙΡΒ. ἃ ἼΟΦ» Ῥεγίγε 7. 

οἷο, ρεγτάο. Αταοβ 11. 9. ἐξήρανα. 
118 εἔ [τ] δίαυθ Αγαῦρβ8. ϑεά γεὶ 
εϑὲ τιοπάυτι δηθααυπι ῥγὸ ἐξῇρα, 
ηυοὰ Βαροηΐ θχοσαρίαρ Οοπιρὶαξ. εἴ 

Ῥ]δηξίη. ο0]}. ν. 8., νοὶ ἰασθοσυπί 
ΡῬΌΣΝ το “ὋΣ ν᾽ Ομαὶὰ. [ε|- 

ΠΝ Δ ἽΡν» εγαάϊοον, αὐοἶϊον. Ώ λι. 

ΜΙ]. 8. βες. ςοὔ. ΟΠ15. τρία τῶν χερά- 
φων τῶν πρώτων ἐξηράνδησαν δι’ αὐτοῦ, 
Ὁ] Θοματίθηδενρίθδ οοπ)οῖς Ἰερεη- 
ἄν ἐξήρϑησαν, ἐμδίαία διπί, οομῖτα 

Κιδ 



᾿ΗΣΘΡΕΙΒΣΣΕΙΞΞΘ: τα ας ΕΘΝ. ΕΒ. ἘταΣοΣ ΘΕ ΕΒ το τσσδαι Στ ΘΕ ΒΕΟ, τὰς τς ΚΘ ΞΟ ΕΘ  ΘΙΘΙΒΕ ΘΕΟΣ ὙΦ ΣυσοΣ σα ειαν ΘΙ ΘΟ ΗΕ ΞΙΞΟΣΞΕ σαν πεσε αν σθσαιυν, νεαεαιαραιεανθο οι 

ρα νον,, ὁ μλξραν φ.ι....ον οἷς ἐδ τρορ ξ Σὰν -ξυναλννε. ὀρ πριιοιξρηναι Ξ ὑραπιριτομραζο εξ ες να Ξ. δορὶ 

ἜΡΒΕΎΣΗΕΗΝ τ πε Ἔσο ΣΕ ΡΟΣ 

Ἐηραίνα, 

α ἰδεῖ ΠΟ ἸΏΔ]6 αϊφρυίζανὶς 
Σ πιπεῖτε 'ἰπ Απίχη. δὰ ἢ. ]. ῥ. 89. 
σ΄ 2 ἐτείοοογ. 8. ΟΥ̓͂. 10. 168. 

ΧΙΧ. 6. -- Ὁ Δ) ἈΠΤΙ, ραπρον εἰ 

ἐγμδοδοο. ἴε8. ΧΧΧΨΤΙ. 97, Ἐοι- 
ἐδ Ἰοσοσυπέ ἢν το δε: δ: 

ϑλ. Καὶ, ΡΙμεῖ, Ηΐρβι, 200. 

ΧΙἠ. 16. "7 τὴν γῆν, Θτεϊοοαδίέ 
ἰεστϑῖη. Ῥβδὶπι. ΧΧΙ, 16. ἐξησάμγη 
ὡς ὕστρακχον ἡ ἰσχύς μου, ἐχειοςαΐμνι 

ὃ φρῖ, ἰδῃσυδιι ἰδία, ΤΟΡΌΣ τηθύτῃ, 
Ῥβαΐτη. ΟἹ. 12. ὡσοὴ χόρτος ἐξηράνϑγην, 
ἴδησύδτῃη ζυδηθη ἐζαγμ. Ἀβ. (]. 
ὅ. ἐξηράνδϑη ἡ χαρδία μου, Ἔχαταΐὶ οοΥΣ 
ΣηΘυ). ον. ΧΥ ἢ]. 28. ὃς δὲ 
λυπηροῦ ξηραίνεσαι ὀστᾶ, Ὠοταΐη!5 δι.- 
ἴεπι ἔγἰϑε18 Ἂχδγθβουηΐ οδβα, ΤΉ. 
ΓΝ. 8. ἐπάγη δέρμα αὐτῶν ἐπὶ τὰ ὀστέα 
αὑτῶν, ἐξηράνδησαν, ἐγενήϑησαν ὥσπερ 
ξύλον, ΘΟ 50] Δία 6Θ8ῖ 061118 Π]οσυμη 

6 ΒΌΡΕΓΣ οϑϑἃ ἰ]] γα, Ἔσϑυπθταπῖ, ἔδο- 
( ϑυπέ ἰδπαύδτη Ἰἰρτυπι. ΟΟΠΙΕΥ 
Ματο. ΙΧ. 18. -- νγνΌ»» ῥγοϊοίεοοτ. 

θνδπυογυηίΐ οἱ οΥθδ. οἿρῃΐηο 
Ἰορεμάυτα ἐξήρϑησαν, αὐἰαίξ φωπί, αἱ 
Ἰερίτυν ἴῃ οὰ. Οοιαρὶ. ἐγαποίαϊὶ φμπέ 
δίομέ οὐεα, Ἦ. 6. αυδῦλ ἔδβοϊϊο ὕτοχ 
ονίυχη ΔΌ ὯΠῸ ῥράβουο ἰῃ αἰϊυᾷ ἰτᾶ-. 
ἀυοίτυν οἱ ἰγαπαξοσίασ, ἴδπ ἔβοϊ!ς 

ἃ ΠῚ ἃ ῥαίγἷδ δι 'π ΒΑΡ» ]οπο ρσορ- 
ἴον ᾿ρϑοσζυση ρϑοοδίδ ἰγϑηβ] δὶ βυηΐ. 
»Ὸ) ποιαὶ απρῤεγτὶ, ἴοοο σμὸ πιουετί. 
γι άΘ βυργὰ 5. ὙΟΨΠ εἰ ἼΩΝ: 

-- τῶν ἀεβοῖο. 168. ΧΙ Ϊ. 17. ἡ 

γλῶσσα αὐτῶν ἀπὸ τῆς δίψης ἐξηράνθη. 
Βεπο αυοδα φϑϑηθυμι. --- 1» Νιρῆ. 

γεδάοτ, ρόποσ. ἴαβ. 1,1. 19. οἿ ὡσεὶ 
χόρτος ἐξηράνϑδησαν. ΒΘπα αιοδά 8εῃ.- 
Ελπ, ---- νδ΄, δαυγίο. ἴδοα. ΧΙ.1]. 

4 4. υδὶ Ἰσοο νῷ Ἰοροπάστη ξῃ- 
᾿βίμν Βεθ ̓ ἀρῶς ξηραίνεσγαι τηιι- 
ἰοσὶ ματτακίοιεί (ρα ροϊεεὶ, αυθει-. 

δατηοάυμι δείατι το Ἀ. ]. ποίαξ : 
απλεϊαπέοηι ορίγέδμης ἐγαῆεγε.--τγωυ, 

ἀἰγέρίο. σα. ΧΙ. 1δ. Ῥτεοῖοσθα 
αὔσαμο Ἰορίξον 00. ΕΥ̓͂. 21. ἐνφύ- 

δ18 Ἐξ ηρὸν, 

δησε γὰρ αὐτοῖς καὶ ἐξηράνδγησαν», τἱὲ 
πῃ ἰοεχίὰ Ηοῦσ. Ἰοριίεν νΌΣ ΝΟΣ 

Ὁ ὉΠ» ποππὲ βνοϊεοία 6. ἐγαπε- β 
ἰαία εεὲ αἀϊσπέας δογίπι ἐπ εἰς, ἂς Ἐ- 
Ὀεῖΐιϑ νοσίθπίθβ τϑἱ βυῃξ ἱπιαρὶ 
ἀοϑυμιίδ βίπα ἀυδίο οχ [65. ΧΙ, 94. 
ἔπνευσεν ἐπ᾿ αὐτοὺς χαὶ ἐξηράνθησαν. 
Εποχγιης ἰδηθη, ηαΐ διαζαογεσιξ, δου 

Ἰεβῖδϑο ΠΤ» 4αῖα ΓΤγ δὲ ὝὝ 
αγύώετε, αείματε οἴ δἰοοατὲ ποῖκϊ, 

ἘΉΡΑΣΓΙΑ, αγιαξίασ, δὲροίέα!ε, υεὶ 
ἥρδα σἱοοαπαᾶς εἰ αγείαοδεκαὲ αοίέο. 
ΔΓ, σίοοίίαε. Φυαὰ, ΥἹ, 57. --- 

τ», εἰοσμα. Ναδβαια. 1. 10. --- ς 
δ ᾿λδη. σἰοοπάο. ἙπΞεςἢ. ΧΥ͂Τ]. 

10. -α ΠΣ": Νοδειω. ΓΧ. 11. --- 

πα 6}. ΣΝ οἰαιαετωπὲ ἐὲ οαξξ, 

Ὧ6 86. ῥΪανΐαπι δαξ τογϑῖαι ἀετηϊειε.- 
Γρηϊ, ὑπ βἰοοῖαα οσασ. ΟΣ λομοὶ 
866. οοὐ. Βαῦρεσ. Ηρ. 1. 10. Βδεὰ 
ἔοτίδδθε ξηρασία εὔδτη δὰ Ὑ} νέες. 

11. τοίδρεπάσση οβῖ. 

ΞΗΡΟΣ, αγίαμδ, σίοεμς. ΤΥ, 

πωπι, 1ε6. ΧΧΧΥΤΙ. 97. --ἱ.} 

ἴθ. 1,1. 8. Ἑπκεοῖ, ΧΥΙΙ. 94. 
ΧΧΧΥΊΙ. 2. 4. --- ῬΡῸΪ Ραγι. 

Θέ. Εἴοβ. ΙΧ. 17. ϑαρ. 
ΧΙΧ. 7. διν. ΥἹ. 4. 

ΠΣ ἄδα. ΥΙ1, 24. Ἐχ. Χιν. 
21. 2906. 11]. 17. εἰ 15]. --- Ἃ ΒᾺ, 
εἴ 72». Ὅεῃ. 1. 9. 10. σσῃ. 1, 9. 
ἐποίησε τὴν ϑάλασσαν χαὶ τὴν ξηρὰν, 
ἔδοϊδ τῆϑγα δὲ ἐέγχα. Ψιάδ οἕ Ρε. 
ΕΧΥ. δ. ΧΟΙΥ. δ. --- ιγγφὰν 
Ομ4)4. θβη. 11. 10. Οσηξ, [ς. Ν. 
ἸΤ. 6. Ἀ. ν. 

ἘΚΉΡΟΝ, αγάμηε, εἰν] οἶον 
ΒἰὨ Θ]]δοῖο αὐδον, δοίκηε γοὶ ἐξγγα 
ἀϊεαΐξαν. σῶν εἰ φὴὰν Ἐχοά. 

ΓΥ͂. 9. ἐκχενῖς ἐπὶ τὸ ξηρὸν, εθιπεῖον 
ἴῃ. δοίωηι, γαὶ ἴῃ ἐεγγαηι, ὅϑῖο Δτῖο- 
Ὀσύεΐοθ ἀθ Μέραρ. ρ. 878. ἀδ μίθεῖ- 
Ὀπ5 Θυϊυθάδεα ἴῃ [πάϊα: ἐν τῷ ξηρῷ 



Ἐπηρὸς γίνομαι. 

α «λαιᾶσαι, καὶ αάλιν ἀσποτρέχει εἷς “ε- 
ταμόν. Α(ὐυοὰ Βίο ξηρὸν νοοδὲ ΑΥΐο- 
ζοίεϊε5, γῆν ἀἰοῖς ΤΕ ΟΡ γαβίι δρυὰ 
Αἰδπουῖ 1,5. 11]. ο. 9. υδ᾽ ἀ6 
᾿ποάσιει οἱδεῖθι8 δευτηο οί. Ἐχοάᾶ. 
ΧΙΨΡ. 16. 22. κατὰ τὸ ξηρὸν, ἴα οἷο. 
Αὐάπον σίδον ἴῃ ἴΠο νεζεὺ αριὰ 
Αἰδοιαῖπα 1.ῆ». ΠΠ]. ς. 23. πυρταὶ 
δ᾽ ὁμοῦ καρῖδες ἐν ξηρῷ αίδῳ. Οσπξεν 
Ηασε. ν᾿ ἴηχα Απττη. δα Ῥούεξίυτῃ 

δ». 218. 
ἈΗΡΟῚΣ ΤΥΝΟΜΑΙ, ανίἀπε 

ὧλλν, ἀγέβοο. 206. ΙΧ. δ. Ἐκόοῆ. 

ΧΧΧΥΙΙ. 11. -- 6 αυοαυς κὺ- 
τ σὰ 9. ν. ἄγρωστις. 

ΦΚΞΗΡΟΤΗΣ, αγάιαα, δἱοοϊίαϑ. 
Ηζΐας ξηρότης καύσωνος, ῬΤΟΡΣΊΙΟ δίοοῖς 
ἡμε αρρέμε, ποῖκξ ἰοσα α δξοῖε ἐσξιιδέα 

ἃ ϑγιβιδδοίστη Ῥε. ΟΧΥῚ]. 7. 
ι Ηθῦτ. Πην» ἢν. 6. ἰοοα αγίάα 

ς εέ Ἐπ πρϑ τεβροτιαεί. 
ΞΙΠΦΗΦΟΊΡΟΣ, ρφίαάξενε 

ἔηδὲ γάρ εἰ “μολφ 4 Μρος. ΧΥ͂Ι. 
480. ϑυὶ 'φηφορία, τὸ φέρειν τὰ 
ξίφη. καὶ ξιφηφόρος. Ζομιδταβ ἴ 6 Χ. 
οοἷ, 1417. ξιφήρης καὶ ξιφηφόρος, ὁ 
πασύχων ξίφος. ῬΒοξιιβ Ι,εχ. οοἱ. 
326. ξφήρης, ξίφος ἵ ΙΓ. ΡΣ 
ἔος, ξιφήρης. Εἴγα. Μ' 

ἈἘΓΦΟΣ, κίαάδι. “τν ἀνα. 

ἃ .ο6α. Χ. 28. ΧΙ. 11. 12. 14. Ἐσεοςδ. 
ΧΥ͂Ι. 39. -- ΠΡ υαξίξέαφ. 20Ὁ. 

ΠῚ. 14. Τεροταπὶ Γἡ )Π, α 2» 
. Οὐηξ, ἴθ ἱά. ΧΧΧΙΧ. 48. 

δἰ οἰ ἰοσχῖι ΗἩΘΌΡΣ. νογβ. Α]οχ. 

ἈΥΔΑῬΙΟΝ, δρηιη ρατύμηι. Υν» 
ὥδρπεηι. 1 Ἐερ. ΧΥ͂ΤΙ. 12. 

ἈΥΔΙΝΟΣ, ἄρηειε. νδ: ΝΥ͂Ν 

Ομαΐα, Ἐράν. ΥἹ. 4. ὕδη. . 4. 98. 
“ὐν, ἤρνωπι, αν. ΧΙ 88. ΧΥ͂. 

ε 125. Ναπι. ΧΧΧΙ. 20. --- ΥγὉ» ἐς 

ἔέρτο. . ΒΡ. 1.11. --- ΒῪ. 
ΧΧΙ͂Ϊ. 19. ἡωγωα; ξυλνη. ϑ'γταδ: 
“σἰουξ ὑεείδΕ ε ἧἶπο 5. ἰανα. Ἀζύλινον 
δευάτα αἱ ἔφρπειπι εἰχολδοοί, εἰ ἕπεο 
νεὶ ἰαπειήη, μυὶδ ρορενρίπωνι. Ἐδλον 
οπέδι εβὶ σοετυρη εἰν δοηιδας 
δαξ δονιδαξιηι. 1 Μδζο. Χ. 80, σοῦ 

519 Ἐξύλον. 

Ἀλέου τὴ ΕυλδΝ, ̓, 8. ἡποίαμοι ἀν." 
Ηδεγοῖι. ΘΕΥ͂ ; τῶν 

ΝΣ 1 Μδος. ΧΙΨΥ͂. 8. ξύλινα, 7 
ανδοτε!:. --- δ ̓Ἰὰσ αασηπο ἱπῆγα δ. Υ. 

ἘΡ τα ΠΟΣ, ἥρπογιηη οἰδϑον, 
ἥξρπαίον. Ὸ ΓΙ, οαάεης ἔρημνι. 

Ὦκπυι. ΧΧΙΧ. 11. “206. ΓΧ. 48. 917. 
-- οτὺν Ὁ)}» οσάεης ἔφνα. ΑἹ. 

ὅοκ. 1Χ. 21. ξυλοχόκει. 
ΚΥΔΟΝ, ἄρημηι, αγόοτ, ἱκ. οὖρ- 

ῬΉ:, πεγυμδ, 8. ἔρπυηι ἐπ ΟαΤΌΕΓΡΕ, 
φεο οαρευογπ Ρούδε οοηείνησοῦαπ- 5 
ἐμ. ννν Οαὶά. Ἐρά;. Ν. 8. --τὴν 

οεάτωδ. 1 Ἔσδρα. Υ. 6. -τνΡ ἐδ. 

γα. 4 Ῥαν. ΨΙ]. 13. ϑοῖτωὸ [οὶ εδὶ 
ἄς Ἰοοσυδίΐβ ἰεΐτατη, δρθς. ἃβοσεῖ 
γΑϑί ἈΠ Ριι8. ---- δ ν.. ἀοπιέπμα, τεῶ- 

τἶἥωε. Ῥτον. ΧΙ]. 4. Ψοῖθα ἐν ξύλῳ 
Μοπεδυσομπειθ τοδὶ ψεῖ]ϊ δά, 
ΤΟΥ "παγίἐξ σᾶ, συ ῬΟΌ 8 ρεΣ- 

εἰποαπς δὰ ἰκόμ τὰ ἐπ οεείδες 

δἤωα, υδὶ ταδὶ ποῖ Ιομίδϑε υἱάθηΐυν ἃ 
9 }}» 5εἀ νοϑϑῶ Εἴεῦτ. ἀθάυχο- 

συηΐ ΔΌ ΠΩ» υαἰάμε, ἥγηκις, οἱ 

ῬΟΥ ξύλον ᾿π(6]]οχοῦηϊ τπεγμνε ἰΐα- 
εμαβὲ πὶ ΠΟ οὐἴδα ἐχεϊγιοέμης, 

ὑη4ε ϑ'οδοὶ, οὦ. οτα. δαρεοῖ: ἐν 
ὀχυρώματι. ---- ὐὟγ» αδίεε, ομρτγεε- 

4μ4. ε5. ΧΙΥ͂. 8. --- 1» ἀονίαε. 

7ε:. ΧΧΧΙ, 13. Ῥοσάσταπε μαῖ- 
ἤδη ῥτὸ ἰοΐο, δῖ δρϑοΐθηι ὕϊζὸ μο- 
ΏΕΓΕ, --- Δ} οσμάα. [68. ΨΙΙ. 4. 

Ὁ] οαμᾶα επίγενιερη ἐἰοπωπε ποία. 
-- Ὃ οἵρριε. 20». ΧΧΧΊΗ. 1}. 

ἔϑετο δὲ ἐν ξύχῳ μου τὸν αόδα. ἴΔιδ- 
Βδ γορεζ: ροειιῶδδ ἐπ πεγυο ρεάεϑ 

ἡπεοῦ. ϑγυΐὶβ ἴγῶ Ὁὁϑὲ νεῖυκσ, ἀξ 

Ρῖο ξύλον ροπίξαν Αοί. ΧΥ͂Ι. 24. 
δίς οἱ Αἰδβοηίομοοα ᾿ρηυγ ἱπ - 
οεσθ, 400 οὐρεϊνοσυμι, 
ιτωροιαπίυν, ζύλον νοοδθδσιξ. ψιᾶς 
Οτοδιωη δὲ ΕἸδπεσυσι δὰ Αοί. ΧΥ͂Ι. 
44. Ἰάετα ἥφσηερπ δηῖδθα σ«οδοχάχη 
ἀἰοορδΙΣ. 1, γεῖδε Οταίὶ. ΓΧ. Ῥαρ. 
128. ἡ συδοκάκη αὕτη ἐστὴν, ὦ Θεόμνησ- 

Κκκε 



Ἐῤλον., 

4 φε, ὃ νῦν χαλεῖ ἐν τῷ ξύλῳ δειδέσίγοι. 
Οοηξ δὲ γοοϑεῃ αυδοχάχη ἱπέγα. Ὠ)[- 
οἴυν Οχεοὶς . Τ. [π|ϊ. οἰἴδαχ χα- 
ταράχτη, χώλυμα, ξυλοκίδη, στρεβλω- 
φήριον. Ὑιὰς 848 νοοϑβ αἷϊδὶ 8. }. 
ΡΙδυίο (Ραπ. {Π1. 6. 48.) ἄρπεα 
εμαίοὔϊα νοοδθιτ, --- δγὺν, επείϊζο. 

1 Ῥασαὶ. ΧΥ͂Ι. 32, ξύλον ἀγροῦ 5866. 
δῖ. χυδδὶ ἰῃ ἰοχία Ἰερίϑϑθης νυ. 

γιάρξυςΣ ἰδθθη ξύλον 6 δβοαπθοῖ 
ὃ φομητχαίο ἢυς ἰγγαρβίεθα, υἱὲ τὰ ξύλα 

τοῦ δρυμοῦ σοτιτ οι δῦ. ΜδρΊ8 
κα ἰοχίυτα Ηδρν. Βαρεῖ εἄ. Οομρὶ. 
ἀγαλλιάοσϑω ὁ ἀγρός. ---- Υ» ἐξσπιιη, 

αγὸογ, οἶδα ογμα, μαξδίωπι, υἱ 
Εϑι. ν. 14. ὅδῃ. 1. 29. «ἄν ξύλον, 
ὃ ἔχε ἐν ἑαυτῷ καρπὸν, ΟΥΏΏ68 αΥδΟΙΕδ 
ἔγυρὶἔετεο. ὕδπθβ. 11. 0. ξύλον τῆς 
ζωῆς, αγδογεπι νἱθο. Οοδεὶ. 1]. δ. 
ἐφύτευσα ἐν αὑτοῖς ξύλον “ἂν καρηζοῦ, 

ο ῬὉἰδηΐανὶ ἴπ 1}}}8 (ΒονΕ 8) αγδογες 
ΟΥ̓ ἢἷ8 ΚΌΠΟΣ ἐγ ΟΠ ογα8. 8:0 δρυὰ 
Οταοοβ βου ρίοσθθ ξύλον δεερίβ ὉΤῸ 
αγδογε ϑαταϊῖαγτ. Ὑι416 Τ1,6χ. Ν. Τ. 
8. ἢ. γ. Εοάδτῃ βθῆϑιι ἔρημηι τιϑῈὙ- 
Ῥαΐὼ; Ηοτγαῖῖο 1Π}Ὸ. 11. Οάἀ, 18. ν. 
11. ἀρστο φιὰ δία πιε0 ἐξ ἐγί δἰ ἰξσ- 
πηι, ἐκ οαάμοιπι ἴθ ἀοπιῖπε σαρπέ 
ἐημπογοπίδ. 4 ὅδ. ΧΧΙΠ. 7. υδὲ 
ῬτῸ ξύλον τΩΒοπα ξύλων, αἱ Βαδεῖ 6. 

ἃ (οιαρ]ϊ.. δο 867168 ογδίϊοη 8 ροβία- 
αι. 76ε:. ΧΙ. 19. ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς 
φὸν ἄρτον αὐτοῦ, ΟἹ ξύλον οϑὶ ἐέρπεπι 
ἐοαίοιπη. ΟΒΑ]ά. Ῥθὴθ βαρεῖ ἐφ 9Ὁ 

ΜΓ, αγοπια πιογἐγεγεηι, ὑὈὉξηθ- 

πμπι. Αταρ. (ας οἱ ( εἰς ἸΏΓΟΣ 

αἾἷα ποίδξ ποοιρέί, τηαχίτηθ ὑδηδηο. ---- 
ΤῊ ξαταίη. .16γ. Ψ]. 6. --- νυ» 

ο. Ὅτον. ΧΙ]. 4. Μίά6 βυργα 8. ν. 
Ὁ}. τ νῦν» ἐγαδδ. 1 ἤδρ. ΟΊ. 1δ. 

ἐ «-- ὥὭὥυνυν φυετγὶ. 3 Ῥασ. 11]. 10. 

ἐκ ξύλου. ὕαϊᾳ. ὀρετε εἰαίματίο. 1ιᾺ 
γεγίογιπίὶ 6 σοπ)]εεΐαΓα, εἴ, 8 Π5ρΡ0- 
οἷο ᾿ροσασυ οταϊπο, δα Υν τοῖδ- 

Τοηίοθ, υὐ ΣΟΎΝΝΥ νῈ] ροξίι8 

ὌΝ Ἰεβεηπάυσα οαμβοσεηξ. Με. 

Ὅεγιβ δὲ Ῥαρπίηϊ [ω6χ. Ἀ. ν. Θ0}- 

8620 Ξιύλον εἱρκτῆς. 

ἡεείαϊ, 608 πο} Ἰορίδβθε, νεῖ ἱπ- 

[61] 6 χῖβθ6. --- Ἢ. υπέρεγμς, ΖοὉ. 

ΧΧΧ, 5. ῥίϑαν ξύλων, ταϊοοτα ἃΣ- 

Ῥοτυπι. Ῥεγρϑγαι ᾿ς γαάίοες ροε- 
δυρὲϊ τας ]]ορτ 18. γοβαοῖθα ἀο ΓΧΧ 
[τὸ Ρ. 68. [6 ἔγμποο βεὰ ροῦπ5 
ἑάοία ἐπ ἔγμποο 5. ἔρπο σαδο Ἰεσίτυν 
ϑάρ. ΧΙΝ. 1, [ὲὲ καυϊσίο υϑτρα- 
ἴαπιὶ ταρεγτίυν δὰρ. ΧΙΨΝ. ἢ. ςο}}. ν. 
ὅ. 4υοὸ βρῆϑιι δδτα ἀθ αγοὰ δος 
αἸεϊζας ὅ4ρ. Χ. 4. ες δὼ ἔσπεο 
8. ἐμέεἰαγὴ πιρπῖπε ἐπ παυΐδεωξ 
αυοά φαράσημον ἀἰοίξαν, Ἰερίμιν ὅ6 
ΧΙΝ. 1. οἱ]. Ψοη. 1. 5. 

ΞΥΔΟΝ ἌΓΡΙΟΝ. Ὡ[ 7μηὲ- 

Ῥερωδ. ϑγταιη. ὕοῦ. ΧΧΧ. 4. Με ῖ- 
βἷο ᾿τθο δΧ ἱῷῃμοχδητα τῃξ Οσἕδ 6596 
ν᾽ ἀεῖαγ. Θυΐα πδῖῖρα σεγδπὶ ϑίρ- 
ὨΙΒοδομθωι νοσῖὶβ 5977, (ἀδ αυὰ 

οδὲ δξαπι ἱπίδς σϑοδηξίοσεβ ἱπίου.- 
Ῥτείδβ τηβρτυβ Οἰβθθηβυ8) ἱσποτσα- 
θεῖ ϑιυ7συωγηδοδιδ, ΚΘ πὰ Ῥοξαϊ αγ- 
δογες ἀρτεδίες, δαῖ αγδιιδία ἀρτέ:- 
ἐΐα. 

"ΞΕΛΟΝ ἌΚΑΡΠΟΝ. Ἤγην, 
7ωπίρεγιδ. ϑυτοταβοῦυβ 76γ. ΧΥ͂ΤΙ. 
6. Ἀεβροχίς εἰγσηοϊοριατα : πη 
Σοὶ 7") ποίοποιη δἐεγε ἐαέϊς τστ- 

Ῥυυπί, 5ἰσαΐ ἪΝ οἱ ΤῚΝ ποίδὲ πα- 

ἄμ {μεὲ. 
ΞΕΥ͂ΛΟΝ ΕἸΡΚΤΗΕΙ͂Σ, ἔξσημπε 

οαΥΟΕΤδ. Ὁ» οἷρρις, ρεάϊοα, πετυιις. 

ϑγτήτα. 000. ΧΠῚ]. 47. Ῥοίεϑδι αυΐ- 
ἄδπι ρεάϊοα, πεγυμδ σοτητηοᾶδ ξύλον 
εἱρχτῆς Αἷοὶ, οἱ Βδο σγαϊΐοπε Ἴετία ἰ 
Ὠ181]1 αρογεῦ ἢθς νογϑῖο, αυοὰ 
διαθη δέίομα αζοσε νι ἀδγοίασ. Ν,- 
Β1ῖο. πιληι8 [δτθῃ, - αὐ͵ἱα ϑγτωσηδ- 
οἴυπι ᾿ἰηχιδτὰ Οτέβοδτι ὕθς οδ]- 
Ἰοπύοθπι Ὡ11ὁΟ τηοᾶο Ἰδΐεσα θσξυϊξ, 
ἐπείγιιοπίιημπ. ἀεἰενέδονῖς, . φυοὰ Ε76- 
Ῥχδίος Ὁ» δς ὕσεεοα συδοχάχη αἱςὶ- 

ΤΣ, οἴδηιν βι το ρ] οἰ το ξύλον γοσασι 
(σὰς ϑιρτα 8. ξύλον), 80, αἱ ἰθοῖῦο 
ἰτργοβδα συ ΠΟ Έυσ, ὙῸΣ δεδοθ- 
ἀδῃβ ΟῚ 8. ϑυαωδοῦο ομαῖδϑα 

Θβδθῖ, ῥΓῸ εἰρχτῆς ΤΕΡΟΏΘΓΟ τηδ᾽ θη 
εἴρξεις, δΌ εἴργω, ΟΟδΥΟδΟ: φμὸ ἔΐπσο 



Ξύλα κείμενα. 

4 2: οὐπερεάε οοδγοεδὶδ᾽ ρεάξδηι περι. 
Ὁ οὐἷπι ἴῃ μΔ6 ΟΥ̓ΔΕΙΟΙΙΒ Βοσῖο δὲ 
1. 4. ΝὉ3: 

ΠΥ ΛΑ ΚΕΓΜΕΝΑ, ἥἄρκα 2ασεν» 
ἐξα. ΓΦ» ξ΄ γα, τορι. Ιεβ. ΧΧΧ, 

338. 
ΠΟΙ ΤΟΥ ΞΥΔΟΥ, α ἴΐρηο, 

ἢ. 6. α γμοε. Ῥε. ΧΙ͂Ψ. 10. 7υβἔπη. 
Μ. 914]. ς. ΤγγρΒ. Ζυά. Ρ. 4298. 
αἰἴὐττοασῖ, πῃ Οτεοοᾶ ψογϑίοπθ 80] 

ὃ ἸΟΙΩΡΟΥΒ ἔπίθβα ες σϑῦρα δαῖτ 
Ροϑῖ ὁ χύριος ἐβασίλευσεν, δοὰ Ῥοπῖθᾷ 
ΔῸὉ Ηοθτεοῖβ δῦταϑα 6586 οἵ 80] ἴα. 
Απεαυϊαθβ ἰῃ αὐδυθάδληι ΟΥτεοῖβ 
ἩΡΣΙ6 ἰοοΐα θϑθθα βρὸ νεῦρα, 1ηἀθ 
Ῥογβρὶοῖτζατ, απο ποη βοϊυτι ἴπ 81.- 
ὕᾳυδ Πα] εἴ ἀρυὰ Αὐριδάπυμ ἴῃ 
ἙἘπατταῖ. Β. Ρε. Ρ. 714. ἰάστη δάάϊ- 
ἰατηοηΐασα ἰοουτ Βαροῖ, 5οα οἱ Τοῦ- 
τυ] ἰδῆυ5 σοπῆτγιιαι Αἀν. Μασο. 11Ρ.Ψ 
11. ς. 190. Ηοβ αυοαὰδ βεσυΐζαβ 

« εϑί Οεμεῦτασάυβ, αυἱ δἰαζυϊξ, ες 
ψοΤΡὰ δαάϊτα ε886 ἃ ΕΧΧ ρῥγορδο- 
τς6, εὐ Αρετυ8, αυϊ Ρυϊαῖ, ῥχὸ 
Ἠ δ» εἰέαπι, αυοά Βοάϊα ἴπ Ηορχεο 

εϑῖ, οἷϊτπα ἰῃ δ᾽ἰαυῦδυθ ΕΗ οῦτ. ΠΟ τῖθ 
ξυΐθδε γὺ. ϑ8ϑεα εαυϊάετι Ἀ0}]8 

ἀυδῖϊο, φαΐῃ νοσθα αο, αυβ ἴῃ 
Π}]]ο οοάϊοο ατεοο εἰ [,δ[πο τορε- 
τἰ πίον, δ] ΓΟ 8 δἰπξ, οἱ ΟΠ τιβεῖ- 
δὴ ἀονοίοης δ 8. Οομῖ. ὅϑδσω. 
Ῥεῖ Νασ. [μθοῖς. 9». ΓΝ. ὁ. 9. --- 
νιΩ6 αἀποαὰθ διρσα ἀκάνθινος οἵ 

ἃ ἄσηπτος. 
ἘΥΛΟΠΕ ΔΗ, ἔἔσηπμπι ἱπ ΠαΥΌΕΥΟ 

{πο οαρίϊυογαπι ρεάες σοπείγίπρεδαπ- 
ἔωτ. Ἵ» οἴρρια. Ααὰ. 90». ΧΙ], 

27. 

ἘΥΛΟΦΟΡΙΆ, ἐς γι ρογίαξίο 
υεἶ ἀεροτίαἰ!ο. Ὑν, ἄρπενι. Νεβετα. 

Χ. 84. [τὰ Βιο 8 δ Τχοσωσωῖυβ, 
ρα 10᾽1᾽ ξυλοφορία μοῖϊϊι8 τεβροπάες 
Ἠερσ. ἘΘΎΣΙ Ἰν οδέαξϊο ἔσπο- 

ΤΊ. : 
ἘΥΔΟΦΟΙΡΟΣ, ἥρηιοπ ρογίαηξ, 

ἤρπξγεν, οαἷἴο. γν. ἥφπωνι, Νεδιετω. 

ΧΙΠ. 30. 1 ΒΙεἸ 19. δε Ηἷς χυο- 
4.6 τῆ] τῶν ξυλοφόρων Ῥοΐίΐυ8 δὰ 

52] Ἐξυράω. 

ΧΙ 12» οϊαϊοπὲ ἰρηοτιρη, 

τοξδσεπάυσα 6886 νἱἀδίαΣ, ἰϊὰ ἰδιηθῃ, 
αἱ Ἰοοο δένδρον ἴῃ δηξεοοδύςφηθθυϑθ 
ἔργον ὙΘροτιδζυσ. --- γν) ἍΪΩ7, εαάεης 

ἤρπκε. 906. ΙΧ. 421. 47. 1,δοξίο 
ξυλοφόρος, αὐδτα δοΐυ8 οοὰ. Οχοι. 
Βιαροῖ, ταδὶ βυδρεοοία εἴ. Ἐσογίαδβθο 
Ἰεσεπάντα ξυλοκόσος, τι το] χα ΠΡ τὶ 
οχθοεπί, δυΐῖ ξυλοτόμος. ϑεαυθηβ 
ὗ ἔοτίδδθε Βυῖς δυτοσί δΏβατα 
ἀοατε. ϑιδῖαὶ ἰαπιθῃ ἀποαυς ροίεϑέ, ᾿ 
ἄυ85 δοίίοιιοϑ, ατ18ὸ 86 ἰνίοοῃν ἴδ σ 
εχοριπηῖ, ἢ. ἰ. οοηϊπποίαθ 6686. 
Ιάδτὰ ναϊθὶ ἀθ νεχβίρῃθ [ποὸ. αυἱ 
Βευῖ, ΧΧΙΧ, 11. Τὺ» ΔῺΠῚ Ῥεῖ 

ξυλορόρος ἐχργεβεῖξ. 
᾿ς ἈΥΛΟΏ, ἤἥρπο ἱέερο, οοπέϊβπο. 
χα ἐερο, οδίεφο. ἃ Ῥατ. 111]. δ. τὸν 

οἶχον ἐξύλωσε ξύλοις χεδρίνοις, ἀοταυτα 
[οχὶς ν6] σομ ζηδν δ Πτΐβ δυς [δ- 
Ὀυ]5 ΤἙρΟ 18. -- ΡΣ οοπέαδειζο, 

ἱερὸ, οδίερο. Φετετα. ΧΧΤ]Ι. 14. --- 
γν» ἰέρπωηι. Ἐσεοι. ΧΙ]. 16. Τὰ 

ΒΙ6]108 Ἰχοϊηταΐυτα βεσυῖυΒ. δὲ 
101 ᾳυοαυ8 Ῥχὸ ἐξυλωμένα ἰπ ἰοχία 
Ηδφρν. ἰερίτυν γὙν» ἘΥΤ᾿ὺ» ορετγέμην 

ΞΎΝΩΡΙΣ, Αἰεῖοο ὕτὸ συνωρὶς, δία καὶ 
δα, ραν ἐφμογιπι αμὲ πιμίογιης ΟὩΥ- 
τίη ἰγαλεπίϊεπε, ἃ συνείρω, σοππεοίο. 
ὈΣῚΞ ἼΘΝν Ῥαγ ἐχωιέεπι. 168. 

ΧΧΙ. 9. δυίϊάα8: ξυνωρίς" τὸ μὴ «λῇ- 
ρες ἅρμα, ἀλλ᾽ ἐκ δύο ἵππων συνεστὸς, ὃ 
νῦν δίφρον καλοῦσι. Ἡεϑγοἶι. ξυνωρὶς, συ- 
ξυγία. ἤ ἄρμα ἐκ δύο Ἰαπὼν συνεζευγμέ- 
νον. Ἰ,6χ. Οὐτ}}}} ΜΆ. Βτγεπι. ξυνωρὶς, 
ὥρμα ἐκ δύο ἵππων συνεζευγ μένον. ῬΆΪ]οΧ- 
οηυ8: Βίρα, ξυνωρί;. ΟἿ. δρΡδΏΒεπι. 
ἴῃ (ΔἸ 8ο ἢ. Ρ. 584. εἰ ϑοβεβο.- 
γση ἐς Ἠθ Ψομίουϊ. 1410. 1. α. 9. 
Ῥ. 11. 8δεα. εἴ 120. 1]. ο. 11.}. 144. ἐ 

ἘΥΡΑΏ εἴ ξυρέω, ταάο, ἰοπάρα, 
Πδλ ΡΒ. ἰάδτῃ. ἐπ. Χ],1. 14. ἰξύ- 

ρησαν αὑτὸν, ἑἰομάεδαπέ χα. Μιᾶς 
δὲ συὰ. ΧΥ͂Ι. 20. Ι68. 1]. Φ0. 1,ὃν. 
ΧΙΝ. 8. ξυρήσεται αὐτοῦ «α«ἄσαν τὴν 
τρίχα, ταάδέ ογαθβ Ὁ1108 508. 1,εν. 
ΧΙΝ. 9. «ἄσαν τὴν τρίχα (ρτο κατὰ 



Ἐξύρησις. 

« Φ. τ. τρ.) αὑτεῦ ξυρηϑήσνναι, οχασάθεια 
δ]16 συ 5 γαϊείωγ. Νά, ΥἹ. 0. εἰ 
9. ἘΖοοι. ΧΙ ΙΝ. 40. εἰ οοπῇ. 

Ασι. ΧΧΙ. 54. ].ἀ. ΧΥΙ. 429. ἐὰν 
ξυρήσομαι, 80. χατὰ τὴν χεφαλὴν, εὶ 
γα οδρίξε 1Ε60. -- ΜὙῊῚ)» δωδοίαΐο. 

2εγ. ΧΕΨΊΠΙ. 57. -- ΤΡ, φίαδτο 
16. ἴδον. ΧΧΙῚ, ὅ. 710... ΧΙΝΠΙ, 37. 
Ααἀάο πος. Ες. ΧΧΥΤΙ. 81. Αὐάεο 
ἘρΡ. {6ζ. γ. 98. 

δ ἈΚΥ̓ΡΉΣΙΣ, γαδμγά, ἐοΗΣΏΓα. ΓΤ» 

οαἰοίδεα. ἴεβΒ. ΧΧΙΤ]. 19. Ἰης. οἱ 
ΠΧΧ δες. Ἰΐστοθ αποϑάληα Μιαδ. 1. 
16. 

ΞΎΥΡΟΝ εὲ ἈΎΡΟΣ, πουασοῖΐα, 
ομίεν ἑομδοτῖμα. ἢ Ὁ» ἰάοτα, πὰ, 

ΧΙ]. δ. εος. Ηδοχ. Ζυὰ ΧΥῚ. 
18. “τ. Νυσι, ΥἹ. δ. Ῥεαΐτη. 

ΤΙ. “. σετεω. ΧΧΧΥΊ. 38. εἰ Δ]. 
,. Ἀάδ)εςξῖνα ξυρὸς εδὲ σομένδ, αὐ γαάεη- 
ο ἄκπι εἰ δὐαϊρεπάμηι ἀρέμ. 

ἘΞΥΣΤΗΣ, ἱ. ᾳ. γαϑοῦ", 
Φεμϊρέον. ὩΣ» οαϑοτ, ἃ Βορ. ΧΙ]. 

12. βθο. οά, Οομρὶ. 

522 Ὅ. 

ἘΎΣΤΟΣ, νι; ναϑδῆο, ρμοδίαε, 
ἐεγϑ, Γγὴ» οαεμγα. 1 Ῥαε. ΧΧΊΪΙ. 

32. Ατὴοβ Υ. 11. ἴῃ υπσηδ6 Ἰοοὺ 
ἸΣοτὶ ΠΟΠΠῸ]}Σ Ῥγὸ ξυσεοὺς Βοθεηὶ 
ἐντός 8 Ἑφάτ. ΝἼ. 9. υδὶ τεβροη- 

ἄεε (Βα]ά. δ... »οϊδξιτα. Ἑδάσ. . 

8. υἱ οἰΐαα 8 Ἐοάν. ΥἹ. 95. οὦἹ]. 
Ἑδάν. ὟἿἹ. 4. δὲν. ΧΧΊ]Ι. 18. 

αοίδηι αμεγεκάο, πε ταάεγε ροεείϊ. 
146 Ὁγαδίυπι ἰπ Εταρτα. νεῖ. [π|-. 

σσ. Ῥ.- 461. ᾿ 

ἈΥ Ω,, γαΐο, δοαῖρο, εἶνο : ταΐεπάο 
ἀπὲ δοαίρεπάο Ροΐο. νἸὰδ βυργα 8. υ. 
ἐχώρ. 

Ο 

ὍὉΟ, ον, ἀνενοιῖως ργαροοίἑνις ἴα 
βίη συϊατὶ οἴ Ὁ] ΓΑ]. Οὐχὰ ποτηΐϊπδ- 
εἶν18 νοσδεϊνὶ ραγίθσα δρίί. Νδῦῆδῃηι. 
Ι. δ. Ῥραϊγα. ΧΙ Ι͂Ψ. 8. θ.ἁ. Οοηΐξογ 
ΑΡος. ΧΥ͂. 8. 2 εχ. ΧΧ. 18. ὃ 
εἶσι χύριος, ὉΔῚ ὅ νἱξοσατη οἱ βἰῃθ 

ἀ ἀυδῖο εχ, σοὶ οτΐαπι δβϑεὲ νἹἱάείυσ. 
Οενίο ἰΐὰ Ἰεσῖς ΑΥΔΡ8. ---- ῬΥῸ ἘΣ 

Τίνα, Ἰορίταν 708]. 1. 1. δὲ ἴσπθα 
ΤῸ τὸν βουνόν υἱάσίισ υἱόν. 

Ῥφαα. ΧΧΧΙ͂Ν. 8. ῥγο ὃ μὴ οἶδεν ἴῃ 
ἔγαρυη θη 8 ΘΥΤΣΩΤΏΒΟΝΙ τοροποηᾶυτῃ 
οΥὶξ βἷπο ἀυδῖο ἥν μὴ ο., υνἱὐ Π]υὰ ἥν 
δὰ “αγίδα ἴῃ ἀπίροοθμ θμ5 τοΐδσε- 
ἴυασ. Οὐτΐε “8 οί ἴῃ (αίομα 
ῬΡ. Ο6. Τ. 1. ». 656. --- Κ᾿. ΡΒ. 

ΕΧΥΤῚ. 9. υδὶ χάθη ῥχὸ τοῦ σινᾶ 

Ἰοροῦα τρδ]ΐθιν τοῦτο σινὰ, ἐείε δὲκαὶ. 
᾿βίδῃι δηΐϊη Ἰεσξίίοπετη μδροῖ οοὰ, 
Καῖ. δς ἰοϑίαϊον ϑομοϊίμδιθα, δἱτοβ 
᾿Ρτοβ Ἠδθυβθα τοῦτο. ϑ'εα ὁ φυοαῦα 
Βαυα γάγῸ ῥγὸ οὗτος ροηϊζυτ. ΤἈτεΏ. 
Ϊ. 19. οἱ ὑμᾶς. ὍΠῚ οὗ 
φρὸς ὑμᾶς, τιᾶτὰ τοβροπάες ἰδὲ Ηδδτ. κα 

ἐδ δ,» ἈΓῸ αυο δ Ιορεταος. ἕωρὶ 

αυοσαδ ρΡοϊεβῖ οἢ α΄. ὑ., ἀξὲ υοξ Οπεδες, 
τἴ βἰὲ ντὸχ ἀοἰθηῖῖβ. .οδῇ. 11. δ. δὶ 
οὗ απίδ ᾿οπεῖς ταδινοϑα ῬΟΏΪΟΥ ᾿ΓῸ 
ὡς, αἱ Τ0}}. γαῖς. Περεῖ οἱ Ασηῦϑ. 
Ηοε. ΤΥ. 15. ὁ λαὸς ο συνιώ. Ἐ,60- 
εἰοπθεα ἤδηο, τηοᾶσ πον ὁ, βεὰ ὁ 
ει ααν, ΘΟΌΓΣΑ 8]109, υϊ νεὶ 16- 
ξυῃί ὁ μὴ συνιὼν, νοὶ οὐ συνὼν, νεἷ οὗ 
μὴ συνιὼν, ἀοξεηϊς Μ|ΙοΝ. Ποδβαὶ ἴῃ 



᾿Οβιλίσκος. 

α Ερὶει, Οτᾷος δὰ Ῥεῖ. ἀ6 Του]ίου 
αξοεία ΤΠ᾿Αϑοσιδ οἿ1 δὰ ἰοούτα ἴη- 
εἰσπεῖα ΔΙ ετ Μαχίπι ᾿. 12. δθα. 
Ὀ επί δβεορίβ ργὸ ἀρ μοιρο οὐ 
Ῥοκίταμλ 6ϑί, υἱ ορβεσναιΐ Μομίίδυς. 
Ῥαϊξοστ. ᾿. 131]. εἱ Ἡδυτϊλδηηυ ἴῃ 
Ἐχρ]ϊοδῦσπε Ν, Τ. Τ. ΙΠ.Ρ. 943. 
4υὶ μας ἀε οδυδα σοὨ)θεστὰ 508- 
Ἰιρετί, φὰλ Ρμἢ. 1. 80. ὕτὸ σαρα- 
βιυλευσάμενος αποϊοτγιταῖα οσοαϊοῖα ΒΙΌΪ. 

ὃ Ραΐδαπεο Ἰοροπάυγη οχἰ βεϊπιδὶ σαρα- 
βουλευσάμενος, ἴπνεζδο, εἴ αἰαῖ, Τα]]- 
οἷξ ρο]]οο. Οοηξεν ουπήσιι [01 Τ. 
ΧΙ. ρ. 775. 864. δὰ 4 Ὅος. [11]. 17. 
Ἐϊοεδαγά. ΟΒδπάϊογ. ἴῃ [πβοσὶρεῖϊ. Αἢ- 
ὕφυϊΐα ἴῃ ΑϑαΑ Μπιοσα εὲ Οτγεοϊδ, 
ῥγαϑοσίπη ΑἸθηθ Οὐ] 16.185 (Οχοι. 
1714.) ᾿λβοσι ρα ομδηι δοτηχηδιιοσγαῖ 
Ῥοεῖ ἱετροσᾷ Ε0}1115 ἔδοΐδῃι, ε αυϑ 
ενίποῖῖ, ααού Α(ΒΘηΪΘΏ 565 [ας ΠΟῚ “ 

ο ἀστα ἀἰρδιδβοησυνι οὐ ταρεροσιηΐ, 
δε εἶπ ἴσοθο ΘΕΙΩΡΕΓ ὁ δἿξ ϑώδοινι 
Τυῦῖο ἰδαμο οατοῖ, ἱπ οοᾶ. ἤοτδηο 
δρυὰ Εοθρδσα 1]. ]. ̓ ἱυσεὶα τα] γί διι8, 
εἴ εἷπθ οὐγηΐ Ῥγοῦβυβ δοοϑαδι γοὶ 
ϑρ᾿ γτι, πὶ Οὐδυωσηδοὶ γοοδηξ, 8011Ρ- 
ἔπι 6886 ὁ λαὸς ὁ συιών. Ιἀοτη, ναϊοί 
υοάυδ ἀδ Ἰοςο Ηοθ. ΧΙΠ]. 18. υδ] 
8.60 ὨῸπ ΟΡ 18 6βῖ, τἴ ῬΧῸ ὁ φρόνιμος 
εὐ Μοπεξαυοοηϊο ἰομαῖαν οὐ φρόν»» 

ἁ μος. Ηἰδβ αυοαυο ἔογίδεθο δα ἀεηάι8 
ετῖς Ἰοςυδ 168. Χ. 8. πὶ ὑγὸ ὅ κατή- 
γαγες 1. Ὁ. ΜΙοδδδΙ8 ΒΙΌ]. Οὐ. Τ. 
ΧΙΨ. ν. 1383. Ἰεροῦα τοδυξ οὗ κ. 
1 Μδϑε. 11. 19. τπδῖϑ υτς Ἰορίτυτ 
εἱ 'αωδαῖμ γεὸ οἶτινες ᾿ΑΦδαῖο, οἴο. ἴτι- 
ἰεγάντ ροιξαν ὑτῸ ῬΧΟΠΟΙΏΪΏ6 Ῥ6Γ- 
ΒΟΏΔΙΪ, ν. ο. ϑδρ. Υ. 4. υδὶ οἱ ἄφρονες 
γουζοπάπισα οδί πος σίμίί, αἱ οχηΐδ 
Ἰοοὶ πεχὰβ οἰανϊ βίαια ἀοοοῖ. συ. 

ἐ ποεὲ ἐμεονδαίδ. Τὰ μὰν, τὰ δὲ, πώηο, 
πμησ, εἶνε :- ἀΐξο, ἐἶδο. ὅδρ. ΧΥΤ]. 
1δ. 

᾿ΟΒΕΛΙΣΚΟΣ, υεγκ, οεγμοιίῃ, 
σαϑρα. ἴτα οὔδη α ἤφσιτα νοσαίοῦ 
ἰαρὲς φμαάταέπε ἵπρεπδ, ρψγαηεάε ἐκ- 
ΠΊΕ ἨκέπΟΥ, εἴίδια οὐεΐξξομς νυϊσο 
ἀϊεῖι5, εξ φυλάει 60, χφυοὰ ἰῃ δειι:- 

πολ ἀδεῖηθδέ. ὈΥΤ ἽΠ Ρίατ. ἀσω-͵ 

πῆπα. 1700. ΧΙ,]. 92. Ἰῃς, Ψογοι, 
11:19. Ααὰο 4 Μάδος, ΧΙ. 19. 

δ28 'Οδεύν. 

᾽ΟΒΟΔΟῚΣ, οδοῖια, πωδῆνμς νεΐπως ἢ 
ἐμ, δεσία μαγε ἀγαρΐπια. Γγλδλὰν Ἐι- 

ποκξίεδ, οδοῖμϑ. 1 ϑδσὼ. 11. 88..." 7}. 
οδοῖμε. Ἐχοᾶ. ΧΧΧ. 18. Νυμ. [Π. 
41. ἔσεςι. ΧΙΥ͂. 19) ἩδεγοΝ. ὁβρ. 
λὸς, νουμΐα καὶ τόκοι, καὶ εἴδη νομωσμά-» 
των, καὶ ἐν ἄστει διχαστικοὶ μισϑ οί. 

᾿ΟΕΔΟΗΞΟΝΤΑ, οοξορίπία. ΔῸΣ 

Ρατν. ὕαπεβ. Υ. 95. Ἐχοὰ. Ψ]]. 7. 
Νύχτα. 11. 9. οἱ 4110] βεορῖυϑ. 
᾿ΟΥ̓ΔΟΗΚΟΝΤΑΕ 5, οοἱαρίπία 62. καὶ 

υὐδὸο ΘΌΘΨ. σε. ΧΥῚ. τό 

Φ᾽ ΟΥΔΟΗΚΟΝΤΑΟΚΤΩ;, οοἰορὲπ- 
ἐα οοἷο. Τορ. ΧΤΙΊΥ. 4. δος. οοα, ΑἸδχ. 

᾿ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑΠΕΈΤΕ, ουἱορίπ- 
ἐα φμίπημε. ΠΨῸΠῚ πρὶ διὰ 2 εκ. 

ΧΙΣ. 86. ε5. ΧΧΧΨΥΊΙΙ. 86. ᾿ 
Φ᾿᾽ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑΈΤΡΕΙΣ, 'π- 

ἐκ ἐτέξ. ΤᾺ Ὁ: Ἐχοά. ΝῊ. 

ἷ '᾽ΟΓΔΟΉΚΟΣΤΟΣ Σ, οοἰορεείπι. Ἢ 
ΓῚΝΌ »ΒῚΝ, φμαάγίπρεκίέ, ΑἹ. 1 

Βορ. ΥΊ. 1. ὀγδιηκοστῷς:Ἡ Αἀάθ 9 
Μδεοςς. 1. 10. 
ὌΓΔΟΟΣ, σρίαυιι γγνό γῇ ; ΓΙ. 

Θεη. ΧΧΙ. 4. 1 Ρατ. ΧΧΙΧ. 17. 
οἱ 8110]. --- ΝΣ. Ἐχοά, ΧΧΙΠ. 80. 

εν. ΙΧ. 1. εἴ δἰτ0]. -- ΓΟ Ὸ: ἐῃ.. 

σἰγωπισηΐμηι πιυδίομπῃ οοἰαοϊογάμπε, οἷο 
ἐκαγα οοίο πεγυὲς ἑηίεπία. Ααα. εἰ 
ΧΧ Ρε. ΝἿ. 1. ὑπὶρ τῆς ὀγδόης, ὃς. ἰ 
χορδῆς, αὦ οοἰαολοτάμηι. Ῥδ. ΙΧ. 1. 
ϑυϊάδα : ὀγδόη" ἡ μέλλουσα, κατάσταφς. 
ϑυχηῖα βυπς Βαο ἐχ ἸΤδοοδοζοῖο 88 
ΟΡ. ΨΊ. 1. γιά. ΕἸδοδοσ: ΟἸανίβ Ρ. 68. 
Αἀάε 1 Ῥαν. ΧΥ͂, 21. πες. Ὁοιρὶ. 
ὉΔΕΤΥΏ, ἐπ υἱα ανηδωῖο, ἐΐεν 7- 

οἷο. ΒΒῊ οἱα. ϑγτητα. 900. ΧΧΙΧ, 

25. δὶ ῥγὸ Ηδοῦτ. εἰέσετε υἱάπε Ἰ6611- 
ἴὺΣ «προαιρεῖσθαι ὁδεύειν. Ψ αὶᾳ. εἰ υοἰκιῖξ- 
δεπι ἴτε αὐ ἐοε. --- Ἴ)71. ϑγπιχα. δ. καὶ 

ΤΧΧΧΝΥ. 11. Ιῃς. βεο. οοᾶ. ΝοΣΡ. 
Φεγοι. ΙΧ. 18. Τοῦ. ΥΊΙ. δ. ὠδευον 
ἀμφότερω, ΤΟΥ λοίθραῃξς δΡο. --- 
2)» ἐο. 1 Βερ. ΥἹ. 12. ἐὰν ὀδεύῃς τοῖς 

“τοστάγμασί μοῦ, εἰ οχ Ἰορσίρυβ ταεΐδ 



“Οδηγέω. 

υἱκεν. ΕἸδογοῖ. ὁδεύει, αεριτατεῖ, 
ἀσίρχεται. 
᾿ΟΔΗΓΕΏ, των υἱα ἀνα, ἄμοο, 

»γάεο. “1 ἄεομξ. ῬΑ. ΧΧΧΙΧΣ. 

18. ὁδήγησον, υἱίὶ Ὀχὸ ΤῊΣ Ἰεζο- 

ταῦ ὙΠ υοὰ ἀϊγίρφενγε μὲν υἱαπι 

ποδί. --- ΠΥ] ΗΙΡΗ. οαἴσαγε [α- 

οἷο. Ῥβαῖγω. ΧΧΙΝ. ὅ. ὁδήγησόν με ἐπ) 
φὴν ἀλήϑειάν σου, καὶ δίδαξόν με, Ἀ. 6. 
ᾷο αἰφως ἐπείγεξ ταὰ, αἴ βοουπάυτα 

ὃ Ῥγβοερίδ ἴυδ, 4 ΨΕΥΙβΘΙ ΠΑ βυηῖ, 

[χ] 

υἱυαηι. (οπέ. Ζοἢ. ΧΥ͂Ι. 18. Ῥρδίτη. 

ΟΥ̓́. 7. ΟΧΥΤΙΙ. 85. --α 9 Π 
ΗἰρΒ. Ὃ ἢ)» γε ζαοῖο. 708. ΧΧΙΝ. 

8. Ῥᾳ ΟΥ̓. 10. --- 1, 60. 3. 58πι. 
ὟΙΙ. 48. 1 Ῥαγὰὶ. ΧΟ]. 21. -- 
ἐδ  ΗΙΡΒ. ἃ ΣΝ ἐχὶγε 7οῖο. 

Νιυ. ΧΧΙΨΝ, 8. -- [ΤΠ Η!ῆ. ἃ 

ΓΤ» ἄοοεο. Ῥα. ΧΙ. δ. ΟΧΧΧΥ. 

10. Αᾳ". Ῥτον. ΙΥ̓. 11. --- ΠΝ 

ΗΙΡΆ. 86 773}ν φμέεεοεγε ζαοῖο. 168. 

1Χ1Π|. 14. ὡδήγησεν αὑτούς. [ἴα νοὶ 
ΟΡ 8} ύΐθπι ογβδοῃΐβ, νοὶ σοσυπι 77) 

εἴ [2 Ῥοτιηυίζείίομα ἔδοία, ἰγδηβίυ- 

Ἰογαιηξ. --- ΓΙ, οαδίγαηιείον. Ὠοαῖ. 1. 

838. Ηἰς ξοτίδεϑθε Ἰερογυπί ΓΙ). -- 

Δ)» ἄμοο. ῬΒ. 1ΧΧΙΧ. τ. ὥοβεὶ. 

1. 3. “το 1}: ΠΤ Καὶ εἱ ΗΙρῇ. 

Ἐχοὰ. ΧΙΠ. 17. ΧΥ. 18. Νεβεπι. 
ΙΧ. 13. ὅγε. Ῥρ. ΓἊὨΧΧΥΠΙ. 58. 
- "ἜΤ. σοπδοίογ. ϑὅγταγα. 205. 

ΧΧΙ͂Χ. 46. ὉΡὲ 9.12.» οοπδοϊαίων, 

ἀεσῖναν ΠΟ᾿ ἃ ὉΠ)» βεὰ 8 ΓΤ» 

εἴμοότε, αδάποογε. ---- ΤΥ» ἐπ᾿ πιε- 

ἀϊο. Ζαὰ. ΧΥ͂. δ. Ττοταπιῖο Βς 16- 
δἴδδο νἱἀθηΐαν 5 55)7. Ῥσείεσε 16- 

ἰαν Ζυά, ΧΥ. 4. υδὶ νεῦρα χαὶ 
ὡδήγησε ἴῃ. 6α. ΑἸά. εχ καὶ ἔδησε οΥτἴα 
6856 νεῖν. ὙΊΑΕ 8. δέω. 

ὉΔΗΓΟΙ͂Σ, υἱῷ ἄμα. ΤΠ 

ἩΠΏΡ. ρέπειδ γεοθηδοο, ἰΐθτη ρεπδγὶδ 
γερεπμδίο. Ἐϑαν. 111. 1. ϑυδίοοο- 

524. Οδοκποιέω. 

ταηί Β. 1. νοοἱ Ηοδγαῖσε ποὔσπειαι ἢὸὺ 
Ἰΐηρυΐα. οτἱθηί θα αυϊάειι ἔρτιο- 
ἴΑτὰ, 86 βοσιοὶ οσδοηϊβ δαἀπιοάυτα 
σον θη ηΐοι. ϑαρ. ΥἿ]. 16. Τευβ 
αἀϊεϊζον τῆς συφίας ὁδηγὸς, Ἐ, 6. ἀοοίον 
δαριεπξ, 5. φιΐ δαριοπέαπι ἰαγρίἑεγ. 
ψαὶς. ἄμα. 

᾿ΟΔΙ ΤΗΣ, υἱαίογ. ΠΝ» ἰάστα. 

ϑγτυϑ 7εγε. ΧΙ. 8. δυϊᾶάδς: ὀδί- 
της, ὁδονκόρος. 

᾿᾽ΟΔΟΙΠΟΡΕΖΓΙΑ, »τοζεοίίο, ἑέεγ. 
ὅδ. ΧΙΣΧΣ, δ. 

ὉΔΟΙΠΟΡΓΑ, ἱἰάετα. ΣΝ, 
ἐἐέπεγα, Ἀ. Ἶ. ΡῈ . (ας. 20}. 
ΨΙ. 19. ὁδωορίαι. ΧΙ. 19. 
ΧΥΠ]]. 8. 1 Μδοορ. ΝἼ. 41. υδὲ 
ἐποέδεμηι τοῖδί, 86 ἠ[6 πεείξδέδιε τἰδχ- 
Ῥδΐυσ, υὐ δρυὰ Χαρόρβιοη. Ογτορ. 
1. 23. 10. γυωνάξδει δὲ χαὶ ὁ ίαις καὶ 
δρόμοις. Οοηξον “οἢ. ΙΡ΄ 6. εἰ δὰ ἢ. 
Ι, ϑνοϊδυμι Ρ. 828. 
ΔΟΙΠΟΡΟΣ, υἱαίον. γγηλᾳ, ἰάοτη. 

Ψ2υα. ΧΙΧΣ. 17. “τ τττν οονπαίες:. 

σευ. ΧΧΧΥῚΙ. 44. τ ἀπυῃ, υἱα- 

ἔογ. Τπεοοάοί. 5 ϑα, ΧΙ. 4. -- 

Ὥ)ΠῸ Ραγὶ. ΡΙμ. αιιδιίαπε. Ῥτον. 

ΨΠ11. διν. ΧΧΥ͂Ι. 18. ΧΙ. 5. 
Ηδεγοΐ.. ὁδοιπόρος, ὁδίτης. 
ΔΟΠΟΙΕΊΏ, νυέαπι δέὰ ἐν ἤποῖο, 

ῬατῸ ἃς οοπιρίαπο. Ὁ» αρβετο. ΦοἘ. 

ΧΧΧ, 12. Ῥβαϊα. ΧΥ̓ΤῚ. 4. υδὶ 
Αααυ. ἀποσκολοπίζων, ϑγχοτηδοῦαε δι.- 
ἴρι χαταστρωνύειν ἈΔΡρ οί. ---ὄ- "2. 

ἐγαηϑδοο. Το. [65. ΕΙΧΙΠ. 10. ὁδο- 
«ποιήσατε. Νοῆ τηδ]θ. Νδῶ ἐγαηϑδέγε 
Ῥετ γογίας Ὦ. 1. τιοϊαϊ πον ςεάεγε οἰϊο- 
4ε ἱπίγα ρογίας, δε ΡῈΓ δας Ῥαίεπίες 
δαίγο, εὲ πιαπηι αὐπιουέτε. Το- 
ἀρᾷ ευνόμιν υἱαγωπι ρεδοαγμηι, αἱ 

διθυ8 δὰ ἢ. 1. σϑοΐβ οὔβδεψανϊ. 
Οοπ. δἰΐδια βθαυθηίία. ---- Ὁ) ῬΙΒ. 

κὖτο. Ῥεαῖα. ΠΧΧΥΊΤΙ. 55. ὡδοαο- 
σε φρίβον τῇ ὀργῇ αὐτοῦ. ϑιυιϊᾶδε δὰ ἢ. 
]. ὡδοκοίησεν, ἀντὶ τοῦ, οὖχ ἐχώλυσε τῇ 
φιλανδρωπίᾳ τὴν τιμωρίαν, ἀλλ᾽ ἔδωχε 
χώραν τῇ δικαίᾳ φαιδείᾳ. θεῖα Ὁ) 

ὨοΟῦοπειη οὐπιρίαπαπάξ, εὶ ἀδ νἱὰ δά- 

ὰ 



Οδ(ὸς. 

α Ἰθοίε;, δα [18 ποίυχα εει. Αἀἀ6 Ασυ. 
Ῥχον. ΤΥ͂. 96. .-- ΓΡ ΡΙΒ. ραγο. 8. 

ΓΤΧΧΙ͂Χ. 10. νοχ Ηδφῦτ. ποίδὲ εἰ» 
"ΠΙΜαΤΟ, 6 οομϑρεοίμ τενιοῦεγῈ οπεπῖα, 
φια πεοίεεία δμπί, αὁ ἱπρτίὶπι ΜΕΥ 
δηιρεά τε μοεξμηέ. --- ΤΥΊ ΓΙῸ» Ῥατὸ 

οἱἰάαηι. 168. {(Χ1]. 10. 

"ΟΔΟΣΣ, υἱα, ἰπηοη, ααϊέπι5, σοηδι6. 
ἐμάο, υἱυεκάϊ ταίϊο, υἷα, αοΐξο, : 
ἀοοίγίπα, ρὑγισοερέμηε, ἰίδτα δραξιμηι, 

ὃ υἱοές. "ΥΤῚ» Ροεί. Ῥτον. ΧΧΥΤΙ]. 

938. ὁ ἐλέγχων ἀνλρώπου ὁδούς. 1,ερο- 
γχυηξ ὉΤΝ ΤῊΝ» τοὶ δξίδαι ὈἽΝ 

ἹΠῚΝ» τεργελεπάεης αἰέσμονι υἱἱα 

ρατγωπε ἠομπεσίο ποηχγίδε. ---- υνν 

ρμοείτεπιμπι. 76γτ. Χ]Ὶ]. 4. οὐκ ὄψεται 
ὁ ϑεὸς ὁδοὺς ἡμῶν, ὉΌΪ ῬΤῸ 5} ὨΤΙΝ» 

ἥπεπι ποείγωπι, Ἰοχοτααῖ γὴ ὭΠῚΝ 

ῬῈΣ τροιδι βοϑίῃ 1 ΘΥΑΣΌγα, ΠΟῚ ταΐ- 
ΤῺ σΟΙΩΤΊΟΩδ6.---ἴὸ Ν ἰομίεμῖο. Οὐδῃ. 

ς ΧΧΧΠΙ. 14. ἐγὼ ὃ ἐνισχύσω ἐν τῇ 
δὲῶ, ὉὉἱ] ἴπ Ηθῦγ. Ἰορίταν : φρῸ ηῖ6 
ἄμοαπι ρεάἀείεπέϊπι, ἮΝ. 6. ερῸὸ ἰεπίε δ6-. 
μάν, β6Ώδα δοάθχῃ : πῆ αἱ Ἰαμῖδ 
ΟΥ ἔβοῖξ, ἐνισχύει ἑαυτὸν ἐν τῇ ὁδῷ. ---- 
γ ΝΜ. 70». ΧΧΧΊΠ. 11. ἐφύλαξε δέ 

μου «σας τὰς ὁδοὺς, ουδίοα!ς ΟἴΏτ68 
ΤΏΘΟ5 ἐξίέμς. Ῥβαϊ. ΧΧΙΨΝ. 4. εὰς 
ὁδούς σου, κύριε, γνώρισόν μὼ, νἱΔΒ 8, 
ἢ, 6. υεγϊέαίες ναὶ αοοίγίπας ἴιιλ8, 

ἀ τοῖῃϊ ἠοῖδ5 δς. Μά εἴ ν. 10. Ῥ. 
ΟΧΨΙΠΙ. 1δὅ. Τε6. 11. 8. Ῥβμαῖίτω, 
ΟΧΥΉΗΙ. 9. ἐν τίνι κατορϑώσει νεώτερος 
φὴν ὁδὸν αὑτοῦ; χυοτηοᾶο ἀἰτίρει 7ι:- 
ψ ΘΏ15 νἱδῆλ βυδια ψεὶ σοίίοηεΣ δας 
Ῥᾳ. ΟΧΥ ΠῚ]. 10]. ἐκ «άσης ὁδοῦ «ονη- 
εᾶς ἐχώλυσα τοὺς πόδας μου, ΔΌ οτρῃϊ 
τοδὶα Υἱὰ όβῖρθο ρϑᾶβθϑ τηθοϑ, ἢ. 6. 
αὖὸ οἴληὶ τδ]4 υἱυεμαὲὶ γαξίοπε τη 60- 
θοο. Ρ8. ΟΧΥΙΠ1. 108. ἐμίσησα 

ε «ἄσαν ὁδὸν ἀδικίας, οαϊ οἸοτ 8 |8ϑ 0 
ἀοοίτίπαπι, ο0}}. ν. 197. δ.1|ς5 οἱ δἰ1η5 
Οτεοῖβ ὁδὸς ῥυσὸ ἀοοίτίπα ὑδυτρδῖυγ. 
Ψιάο ΤΙοχὶς, Ν, Τ. 8. Β.. ν. Ῥχον. 1. 
10. αὗται αἱ ὁδοὶ εἰσὶ « ἄντων τῶν συντι. 
λούντων τὰ ἄνομα, Ἠϊ πιογές δυχξ οτα- 
ποτα, 4υἱ Ἰησυς ἀρυῃς, σον. 11. 

δ25 Οδὸς. 

18. οἱ ἐγκαταλείποντες ὁδοὺς εἰϑείαξ, 
ΤοἸπαυδηίεβ νοσϑιὶ ὠοοίτίπαπι. Οοπέ. 
2 ΡῬεῖν. ἢ!. 15. Ῥσον. ἾἼΠ. 20. ἐν 
ὁδοῖς δικαιοσύνης στριπτατῶ, Ὦ. 6. τεοίς Γ᾿ 
εἰ 7μείε αρο. Ῥτον. Χ. 18. ὁδοὺς δωῆς, 
γἱ]Δ8 δα νἱΐδσα, ᾿.. 6. γαδοπέηι Ῥεγυδ- 
μδεηαὲ δα νἱΐδτη 5. δ] 1οϊ δίθι. Ψ1Δ6 
οἱ Ρχσονυ. Υ. 6. ΧΥ͂. 26. Ῥτον. ΧΙ]. 
40. ἐν ὁδοῖς δικομοσύνης, ἴῃ, αοοίγὶ μὲς 
γογὶβ. Οουῖ, Μδίῃ. ΧΧΙ. 82. Ῥτον. 
ΧΥΙΙ. 424. ὁδοὺς δικομοσύνης, ᾿υδίαπι 
͵7μαϊοαμαὲ ἃς ϑεπίεπαὲ ταΐϊοπεπι. ΑἹ. 
Ῥγονυ. 1. 90. ὁδοὺς δικαιοσύνης, γεσίε 
ἀφεπάϊ ταίϊοπεπι. ἴε8. ΧΧΥῚ. 7. .-. 
ΓΊΓΤΝ» οοπιδαίε. 1ε8. ΧΧΙ. 18. -- 

γν» ἔεγγα. 1 Βερ. ΧΤΗ. 6. 

ϑγτητη. 4ὶ ὅδ. ΧΧΙΥ͂, 6. υδὶ νἱὰ. 
“Μοπιῆ --- "κηηΝ» ὅτε. ὙΒοοΩ, 

ον. ΧΧΙΠ. 11. Ψαυϊραῖίαθ Βαμα: 
Ὀέείϊρία Φ)ὼΣ δεσμίις ἐδὲ μὲδ 'πιξμξ, 
δυῖΐ: νεϑΌ ρ 118 7115 ρ68 πιθιϑ ἱπαίφεϊ. 
-- νον φιὸ [ε6.ὄ ΕΥ̓. 11. Ηἰς 

ἰεσεγυης ΣΝ ταὶ ΣΝ» βὙέσειι. 

τε ἸΏ. υσπέγο. 1 ἤερ. Ν]Π. 
66 ἃς εἴα ταξδσθηάιβ Ααυ. 
Θεποβ. ΧΧΧΥ. 16. οσυἱ Εὐβοθιιβ 
Οποῖῃ. 8. ν. χαβραϑὰ καϑ' ὁδὸν ἰχὶ- 
θυ, αυ6 νεῦρδ δὰ μἽ Ἂ" ἰ  λλνονς 

ΤΕ νἹἀθηξυτγ. ---- πνρ» υαἰϊέα. 168. 

ΧΙ, 4.0] θη ΠΟῺ ἴδσηῃ νΟΧ ὁδὸς, 
αυδτὰ ρῬοίζίι (οἵδ ἔοστηιιϊα ὁδοὶ λεῖα 
Ηφρσ. ΠΡΡᾺ Τεβρομάοί. .-- "ΠῚ »» 

ἐγαοίις. Αια. Οεπηθ8. ΧΧΧΥ͂. 16. 
ΝΠ’ ΓῚ 2, φναδὶ ἰγασέες ἰεγγα, 

᾿. 6. πεϊατὶ ζέγε ρφεγηιαπῖοο, χαϑ᾽ 
ὁδὸν τῆς γῆς. ---- ὙἹ )» “έρεε. Ηος. 1]. 

6. ΤΑΡεσα νεσίθγαῃί. ---- 7, οαΐοο. 

20». ΧΧΙ͂Ψ. 11. Ηἰς Ἰερετυπὶ 
Το -- Το, υἱα. ὅδθη. 111. 94. τὴν 

ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς φωῆς, νἷδτα, δὰ δ:- 
Ῥοζετα να. θη. ΥἹ. 12. χαείφϑε,- 
84 πᾶσα σὰρξ τὴν ὁδὸν αὑτοῦ, οοτταρὶξ 
ΟἸΣΣΪΦ ΟΔΓῸ ΥἹΆΣΩ δύδι, ἢ. ε. βάση, 
ΟἸΩΠΘΘΩῸ6 ΔΟΓ ΟΠ 685 οἵ τἸηογοδ, αἴ "6- 
Ὧ6 ἱπίεσρσζείβίυ εβδὲ ΕἸδοίι ἰῃ (Ἰανὶ 
γοςα ία. θπ65. ΧΧΙΝ. 48. ἐν ὁδῷ 
ἀληνγώας, ἴῃ νἱᾶ τοοΐδ. 206. 1]. 7. 

ὃς 

Γὰ 



Οδὲς. 

α ὁδὸς ἡ ἐπὶ τοῦ ᾿ΙἸορδάνου, νἷα, αὐδὸ ἀὰ- 
εἶ δα οτάδῃειη. «βαρ: ὁδοὶ 
αἱ ἐπὶ τὸν σοταμὸν φέρουσαι. .[08. 

᾿ ΧΧΠΠΙ. 14. ἀποτρίχω τὴν ὁδὸν, ἀδοιγ.- 
γο υἱάηι, Ὦ. 6. ἸιοΥΟΥ. Ἐσοάδπιλ 86Π- 
8ὲι 1 εν. 11. 3. συρεύομαι ἐν ὁδῷ πά- 
σὴς τῆς γῆς, Β. 6. ἐξ υἱέα ἀεοξάο. 
1 Βερ. ΑΨ. 46. ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ τοῦ 
φατρὸς αὐτοῦ, Ἀ, 6. οἱσεδαὶ 7μκία πιο- 
φῈς ραϊτὲς «κὶ. Νὰ εἴ 1 ες. ΧΥ͂Ϊ. 

ὃ 4, 190. 96. .00. ΧΧΙΠ. 10. τὴν ὁδόν 
μου, τῆοδηι υἱυεπαὶ γαξίοπεπι. τὰσ οἱ 
ον. ΧΧΧΙ. 4. 900. ΧΧΙΠ. 11. 
ὁδοὺς γὼρ αὑτοῦ ἰφύλαξα, ργιξοεριεὲξ 
ε]05 ἐς ἢ ὑϑανς τῷ ΧΙ, 
94. 4 βδιω. ΧΧΙ]. 22. 900. ΧΧΙΨ. 
18. ὁδὸν δικαιοσύνης, ἡιδέαπε ἀρεπαϊ γα- 
ἐοπεῃ. Ῥδ. 1. 1. ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν 
οὖχ ἔστη, ἈΟΠ δοαυἱξαν ργαύασπι ἐπερὶο- 
σι ἀρενας τθῆ. παθπὰ ἔρραῖνα. (8. 

ς «ορευόμενος ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ, ἑπομῖραΐέε υἷ- 
φε9. Ῥβαΐγω. ΟΧΝΊΤΠ]. 1. ἄμωμοι ἐν 
ὁδῷ, ἐπίερτὶ οἷα δοείεγέδφμε ρωτί. 
Ἡδεγοῖ. ἐν ὁδῷ, ἐν ἔργοις, ἐν πίστω, ἐν 
βίῳ. Οοπέεν 2ώο0. ΧΧΧΙΝ. 421. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 28. υδὶ 1Υ το αϊδαν ΡῈ γ 

ἔργον. Ῥεαῖχα. ΟΧΨΤΙ]. 29. ὁδὸν ἀδι- 
κίας, ἀοοίγτέπαπι 7αΐδαηι, οαἱ ν. 80. 
ΟΡροπίζυν ὁδὸς ἀληϑείας, ἀορίγίπα υά» 
γα. Οοηΐον 4 Ῥεῖχ. 11. 2. βδίτῃ. 

ἀ ΟΧΧΧΥΊΙ]. 38. ργενίαϊδι! «ἄσας 
φὰς ὁδούς μου, οἴατδ8 ἀοίδοπ 8 τηθδ8. 
γιά οἵ Ρβαϊα. ΟΧΥ ΤΙ]. 167. Ῥχον. 
Ν..41. εἴ ορπίδσ 3. Ρδσγαὶ. ΧΠΠ]Π. 24. 
ΧΧΥ,Ι. 6. εἰ ΧΧΜΥΠΠ. 4. υδὶ 
ΤΥ Ἐχρομίζον μὲν σεᾶξις. ῬτονεΡ. 

ΙΝ. 11. ὁδοὺς σοφίας, ἀοοίτέπας δὰ 88. 
Ῥἱϑητίδιι ἀπορηῖοβ, δαῖϊ: σεν δείηλαηι 
ας ὀγευϊδοπανε δ βαρ᾽ πη) 967- 
υεπὶοηάΓ! γαϊοπεηι. Ῥτχου. ἹΨ. 14. 

4 ὁδοὺς παρανήμων, πιαγῈ5 φὲ υἱυοπαϊ γα- 
ἑϊοποηι ρεοςολίασαι. Ὑ͵ά6 εἐ Ῥσον. 
ΥἹ. 6. Ργον. 1]. 29. ὁδοὶ ἄδου, νἱδ 
«αἱ ᾿Ἰῃπέοσπυτη. Αι. ϑγτηση. ΤΒοοά. 
Ῥχτονυ. ΧΙΨΝ. 12. ὁδὸν νοὶ ὁδοὺς ἄδου. 
Ῥγχον. Υ1Π. 99. οιμιίηιι8 ροββεαϊς 
1Ὼ6 ὠρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ, ἸΗΣΠΟ᾽ 
βυογι,. ΑἹ. 900. ΧΙ. 14. ἢος δϑὲ 
ἐπι τα ὁδῶν χυρίου, ορέγεηι Ἰοταϊηίὶ. 
Ῥχον. Χ. 10. ὁ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς 
αὐνοῦ, υἱαπε ῬΟΥΟΥβᾶσα ΔρεΏδ, αὶ 

δ86 "Ὁδὲς. 

Ῥτγον. ΧΡ. 4. ἀϊείτυν σχομάζων ταῖς ἢ 
ὁδοῖς αὑτῶν. Ῥτον. ΧΙ 51. ὁδοὶ ἀνδρῶν 
δικαΐων, υἱυοπαὶ ταῖο Ἰυδῖοτυτα. ΝιὰΣ 
οἱ [ε6. ΠΥ͂. 7. εἴ σοπίεσ [εχ Ν. Τὶ. 
8. ἢ. ν. γον. ΧΧΙ. 16. ὁδὸς διπαιο- 
σύνης, ἀοοίγέπα νοτὰ. ἴοα. 1ἰὺὔὔΛΧ. 8, 
ὁδὸν εἰρήνης, νἴδτη διὰ Ῥδοστα 8. ἔθ] ϊος- 
(Αἴοσῃ. Οὐοπῆ [ωυς. Ϊ. 70. εἰ Βοι. 
1.17. Ηδογοῖι. ὁδὸν εἰρήνης, τὴν χατὰ 
ϑεὸν σολυτείαν. «9}6ταπλ. 11. 18. τῇ ὁδῶ 
Αὐγύπτου, νὰ 'η σγρίαω. [ΓΡΙα. αὶ 
σῇ ὁδῷ τῶν ᾿Ασσυρίων, νἱδ Δα ΑπεΥΥΊοδ. 
Ηοϑβ. ΧΙΝ. 10. νεγᾷ εἰ Ἰι5ῖ8 διπέ 
αἱ ὁδοὶ τοῦ Ἑυρίου, σεγδα εἰ 
δοιαὶ. Ψι6ο εἰ Εζεςῖι. ΧΧΧΗΙ, 
17. 40. ἴε5. ΧΙ. 18. δὲ οοηῖδε 
Αςι:. ΧΙ]. 10. Αᾳυ. ὅγιιπι. σον. 
ΙΧ. 6. ἐν ὁδῷ. ΤΟΧΧ [ΡῚ ἐν γνώσει. 
ΗΙ9 δάθ 200. ΧΙ. 394. υῦϊ]᾽᾽ γὑτὸ 
ὙΛΊ δ) ΓΧΧ Βαρεπξ ἐν ὁδῷ, ὶ οὐκ 

δεισαν, ἱῃ νἱδ, αυδιὰ ποῖ πονεγαπί, ἃ 
. 6. ἐηνία. 8 ἢ. ὡνοδίᾳ. Ῥτον. 
ΧΧΝΠΠ. 160. υδὶ ἐν ὁδῷ καλῇ νεὶ 
ψοσίθηδυτῃ οδΘϑί πιαϊδ αγίδις, νεῖ ἐν 
Ῥοδίζυτη εδὶ ὑτὸ εἷς. τον. ΧΧΧ, 
10. ὉὉΪ νόχ ὁδοὶ δθῆβιι γθῦποσθο δ0- 
αἰρἰεηα οοἱ. Οσηξες Βυντπδπη. δὰ 

Ῥοείτομί! βϑαῖγσ. Ρ. δ46. βεᾳ. ΤΏεο- 
ἄος. Ῥβαϊπι. Υ. 9. υδὶ᾽' ὕγὸ ὁδόν μου 
ΤΕΡομοηυτι δδὲ ὁδόν δου. ΟὐὨΐοσ 
διατοῖς. (ὑαττοῖμα ᾿Πανίαϊα ΥὙοϊ. 1. Ἀ. 
186. Ῥεῖ. ΟΧΧΧΨΙΠΙ. 6, υδί 
ΟὨγγβοδίοσαυῃ!β τὸς ὁδοὺς 
ΡΕΣ χατορϑώματα ΘΧρ]οδί, ΑΡΟΙ π5- 
Τὴ διυΐοθτα ΡχῸ ὁδοῖς μαροὲ ᾧδαῖ, ἐπ 
οαγηπιδωΣ, σοηνδπίθηῦδε βοσῖαὶ ογα- 
Ομ ΐθ, 4 ΕΥΤΟΡ ἴῃ το] τολ 
Θχϑυυμίασια τοαπαυξ. --α 07, ἀπε- 

διίαίϊο. ΦοὉ. ΧΧΙΧ. 6. --- γηγν 
ῶτας, τι. ρίαίεα. 3 ϑατα. Χ ΧΙ. 43. 
Ργον. ΧΧΙ͂, 18. [ε9. Υ. 9. εἰ 
ΑἸ δοοΡ 118. --- Ἐπ, αἰγέμηι. Ἐξ. ἃ 

ΓΧ. 7. τὰς ὁδοὺς βες. γεῖις. [μεχεοζαης 

ΓΤ 500 Γῆν: 864 Εΐεδτεεια 
Τηΐξ. δος. ἴ.. Βοβίυμι Βαρεῖ ἴδ᾽ αὐλάς. 
-- Ὅν, εἰαέμαρη. [πἰς. 1 Εδσσ. 11.8.--- 

“Ἴ.» ππαπις. ΤὭγοη, 1. 14. υδ᾽ Ολρ- 

ρεΐϊῳ ἴμ Νοῖς ΟΠ. Ρ. 540. 1") 8 

ΠῚ» ὠοίενο, σατώπι εἼξε, Ἰορίεϑε υἱ- 



᾿Οδὲὺς. 

α ἀορπῖην, οο Βοβευβοηδουρῖνο ῥτοῖθ.- 
Αἰ ΐμφ οορλιρίί, θρβ Ἰορβῖβφα γ)}}0»} 17) 
ὦ» αἱ πϑὺν θἰω. Ὅ0Ὁ. ΧΧΙΧ. 

4. ξπ ἥμην ἐπιβρίδων ὁδοῖς, Ἑσυχα ἴην8- 
1οϑοεγοθηι, δι ζτανθβοθῃβ οβϑαῶι ν118, 
ἢ. 6. οσὕτὰ ναοὶ τοῦοσο. ναϊοσοτα. 
Νιάἀεπίαν ᾿ἸΡεσο ναυτβϑ8 : τιἈ πὶ ΟΠ6- 
σατε νυἱαν ἀδ ἰδὲ ἀλοϊϊαν, φωὲ ταρίεφ 
ἐπ υἱα ξΣεὼὰ »γοβοϊοεπίεε τερεγιμπίαν, 
4υοὰ ἱπ εοἰδέδιῃ 7υνοπεϊθηη εἰ νἱσὶ» 

ὃ Ἰοσχὰ οάϊι. Ῥεραῖα, ΧΧΧΥΙ. 1ρ. 

γινώσχει κύριος τὰς ὁδοὺς τῶν ἀμώμων, 
Ὠονΐξ ΠὨουκλίΣι8 νίδ5, ἢ. 6. υἱέας, υἱὲ» 
τπορΐξ ταξίέοπαιε ἱταρτοϊογιμ. [8 
αἴσοαιθ ἰοοο [ον 4Ἃ96 υἱέα ἀμπιαπα 

ϑοοορἶβδα υἱδεπασ. Ἧς οἰίδη τὸ- 
ἔδετο τοδί οτα ἰοουτ Ῥτον. ΧΧΙΠ], 
10. υδὶ᾽ ὁδὸν ἀρυὰ ἴπο. δος ΧΧ εἰ 
ὁδοὺς ἀρμὰ αἰΐυτη ᾿ποεγίαχα ἸΠΙΟΥΡσ- 
ἴελ δὲ Ὁ}; λοάιε (ρχο 4μ1ο οὐ 

. ὁ Αααϊϊὰ εἐ Τβοοάοξ. Ὁ ᾿θβεγίπί) 

ΥΡΙΏΟΥ, υἱ ὁδὸς εἱς Ὦ, 1, 
υἱα αἀ [εβοϊαίεπι ἀἄμοεπς, αἱ ὈΝΠ 

ἴῃ 58. ψερίυο ρα ρρίασ. ΑἸΐες 
οἰαϊαϊξ δορετιδ δ ἢ. 1., 4] 66 
ὉΔῚ ἰἢ ΧΧἧ [ηλῖ, πος ὁδόν σω γεὶ 

αὐτῷ ἴθ Ἡεὐταϊοῖο ἀεργεμεπαϊξ, --Ὁ 

203. Ῥει- Ῥχον. 11. 26. γιάοπίυς 

Ἰορῖοσε πο» ὑ 4. ΤΥ] Οβρ. ΧΙ. 
17. Αὐἴ ροῦμπμβ ᾿θ6Γα ἐταπδίι]εσαηΐ, 

ἐ εχ᾿ δε πιδηζθ8 861}. οὐτὰ υ]ραῖο [εἴ 

"5 ἢ. 1. ἀ6 ἐδὲς δαΐϊ ἰαίεγίδιδ εχ- 

ρἰἰδδπάσπι 6886. --- Ὁ, υἱπεα. 

Αταοϑ Υ. 17. διδηβυνα Ἔσργθββογαηΐ, 
ᾳυδεὶ εἷζ ". 1, ἀθ νἱῖδ ρῃ Ὀ]1οἷ8 ἐπ ρ6- 
ΠΕΣ ΒΕΣΊΠΟ. --- δ.Ν 12.) ἐπέγοίξα. 

4 ερ. ΧΙΝ, 25. ΟὉΣ ὁδὸς ουχῃ εἶσ- 
οὗος Ῥατταμίαίων ἴῃ οΟαά, --- κ᾽ Ὁ» 

τ 

οαὐδέμε. Ἐσρομ. ΧΕΟΥῚ. 20. -- Ὑ1ῺὯ» 

ἀξεοεπειδ. σεῖο. ΧΙΝΤΙ. ὅδ. --- 8, 
ε πυ Ὁ. ἔεγτα ἀρρεεία. Πυὰ. ΧΧ. 81. 

84. 166. ΝῊ. 8. ΓΙΧ. 1. --ο 0. 
Ἰάεση. 1.5. ΧΧΧΥ͂. 8. -- δ) ν Ὁ» 07- 

δέία. 1ε6. ΧΆΥΙ. 1. 1Χ. 8. ϑγτησα. 

841 Οδὲς. 

Ῥχον. ἴ1. 18. --- ᾿ι ᾿ οσονϑέϊπηι. 

ΜίοΝ. ΥἹ. 16. 660. ἃ, ΑἹά, υδί ποη 
αἰ ἤτον Ἰορογυπί, πϑῦν ὁδοὶ διιηξ ξΣῃξοΥ- 
ἄυπι ἱ. ᾳ. βουλαὶ, φυοὰ το] φαΐ Πἰ τὶ 
ιν. 1. Βαρθης, --- ΤΙΣ» »γαοερίμηι. 

Ῥπαῖπα. ΟΧΨΤΙ. 1560. σᾶσαι αἱ ἐδώ 
σου ἀλήϑεια, οἸἴαπθ8 Ὑἱδββ ἴμερ, Ἀ. 6... 
οτηηΐδ ἀῤουο αν, [ὯΔ γψογῖῖδ8. ---- 
ὨἿΡΏ» ἰροι 1 ὅδ, ΧΧΥ]. 138. 

πολλὴ ἡ ῥδὸς ΠΡᾺ ἀφε π δ εος, 
δραΐδμηι ΠΟΥ 11108. 516 οἱ ὯΟΒ ἴῃ ]Ἰη- 
Κυλ νΕΣΏδου]Α υἱαπι ἂς Φραίΐο ἀδὰτ- 
ῬΑΓΘ 8Ο]ΘΏΊ118. --- Ὁ» 527, ὨΟΤΆΘΏ 

Ῥτορτίυτη ἰρμδφι 2 Άερ. ΧΙ; 6. τῶν 
ὁδῶν. “)Ὁ ΗΕ γεοῖβ ΠοῚ δϑὲ υἱα, βοά 

Ασαρίρυθ. ἵὕπάε ᾳυοὰ Ταὶπιυάϊοἰα 
οδί ἽἼΣὉ. οοησίμιο, υἱα, Ο4]}. μπ 
»Ῥασεαχε, ἰὰ Ατδθϊθιϑ ῬῈΣ ἰοΐυϊα 

τανπε ΠΌΣΑ. »  -πλ» 

οὐείμε, οοπρτεραίίο. [τις. Ῥεαῖτα. Ϊ. ὅ. 
ὯΝΙ οὕδσω ὁδὸς Τα ΡΒουῖοα ὧδ οοπε 
σἰδὶς ἐχρ Ἰοληάυτηῃ ετὶς. Οετίο ΓΤΧΧ 
Ἀ. 1, Ῥὴγὸ ἐν ὁδῷ Βαρϑης ἐν βουλῇ. --- 
Ὁ. ἔνιδη. ἅετεῖα. ΧΧΧΥ. 4. ἴ 

΄υοαθθ ἴῃ6. Ἐογίδβϑαε ἴοοο ὁδὸν 16- 
ϑοηάυμι οδὶ οὐδὸν, τὐ 781: Τοπ͵θοῖξ 
Μοπύδυοοηϊυδ, βεὰ σϑοθρίδ Ἰεσο ἃ 
αποᾳὺθ Βαρεΐί, 41Ὸ 86 ἀοξομαεγρ 
Ροβεὶΐ 66 ἴυ611. ---- τ» (ξείἐπιαξϊο. 

ον. ΧΧΥΤΙ. 13. Ὁδὶ πορηι}18 νἱ- 
ἀδηΐζον Ἰορῖδβδβο ΠΤ γν» δαῖ Ῥοξίιι8, 

ᾳυοὰ χαδρ!8 ΜΕΝ Θβῖ, [ιν 

Ἐοτγίδοθα ἰδθθη ὃσΣ ἰῃρεπίο, υἱὲ 
ΒΕ6ΌΘ, ἢ. 1. δἰαυ!αὰ ροδπεσιηξ, αποά 
Ἄεοπίοχίι! σοπνθηΐα Ρυΐϊασεη. --- 
9) οἱ. Ῥχοόνορ. ΥἹ. 18. 0 ΧΧ 

Ῥ͵Ὸ ΠΘ ΓῆΡν» Ῥεγυεγείίαίε οτίσ, 

Βρδεηξ: ὁδοὺς οὖκ ἀγαϑὰς, αι 786- 
ἜΓῸ δὰ ἢ. 1. νοὶ ἀδργοπιίδ 6888 6 

δἰταῖ}} (ἀρ. ΧΥῚ. 29. Ρίσταγα, νεῖ 
οβίθῃάοσε νἱἀθπίασ ἤαδιἀυταὰ ἴπ- 
τεγρσοῖβ Ἡδθκαΐοε ἔοστηθ ἀυγιίοτα 
ΟῚ σοποοσποηίίβ. Αἀἀ6 Ῥτον. ΥἼ1]. 
18. υδῖ Ἰίδεσα νουίεσαηῖ. ὙΈνΡα 
δηΐπὶ Ἰοσποπα! μαυὰ ΤΑΤΟ δὰ στα 



'Οδὺς. 528 "Οδοὺς. 

« ἀρεθαΐ σϑοσδθι ἰγαπδίβγι ποῦ. --- ἐγὼν, Αἀὰο γον. 1Υ. 10. χη γώ, 
νξν οριδ. Ῥτον. ΧΧ. 14. εὐδεῖς ἡ ὁδοϊ, δοιδὰ ποὺ τραρὶς ἀἰδοσθιίε, 

ὁδὸς αὐτοῦ. ΤἈδοαοξίοι θὲ Βαρεῖ : φύδυη εἰ ῥσὸ υἱΐβε δῃηὶβ [,δεΐμα ἀϊχο- 
ἢ ἐργασία αὑτοῦ. Αἀᾶε ϑγτηπι. 200. σὶβ οεγτίσιία νεὶ Ζραῖα. ὙἰΔ6 Βαρτα 
ΧΧΧΙΝ. 11. 1π ἀοαθ ἰοοο ὁδὸς 8. ν. Ὡ». [ιερίτας ργεοίθγεδ Ῥσονυ. " 
ἰτὰ ἄκεδαι γαϊΐο, αἰ βεερίαϑ ΟΝ 11. 29. ὁδοὶ ἀσεβῶν (πὰ ἰόχέα Ηεῦτ. 
ἪΝ. ἃ. "ὦ ὍΝ, ὕἱοε. αυμα ἐρῃίυτα Ἰερίξυν Ὀ Ὁ 0) υδὲ, γι- 
οβυ ΥΊ, 3. Ὁ ὁδὸς οεῖ .. 6: φερίο- αϊοο “δοροζο, ὁδοὶ γω ἐΞ Ῥᾳδϊχη. Ι. 

δος, οἰτοιάδιιδ, Δ γΟΟΘ ϑγτασηδοῆβ οχισ, γοὶ βου βοηάὶ νἱῆο ογξαχῃ ὃχ 
1. ἀϑὰ8 οοΐ. Οδαίογυτα νἱάθίασ οἱ δὲ, ἀοίηἀδ τηλὶθ βευρίδ σαδὶδ οοσ- 

ὃ ὨὭΝΏ οἰΐῃι υἱχ, φι μεάϊδεις οαἴοαίων, τἰφοπίίατα ἐστοσα ἀσεβῶν ῥχοὸ ἀσεβεῖς " 
ποΓ[οηθτι ΒΑΡυΐδβα, αἱ σοὶ ε 86- " ϑῖγδο, ΤῊ: ἐξέβησαν ἐξ πδηξίρυβ δοραχοί. ---- 553} Ἰωυγν. ὁδοῦ τῶν γονέων αὑτῶν, ἀδσεπεγαγεπί ἃ 
εὐρομννε νει ὐρόναναι 5.5} 0. τρπδολλοῦ ἀρ ἐργονοι ρα περί, ἀφο αήρν ει 
ἀμαδες υἱοῖδι. 20». ΧΧΧΙΠΙ. 40. ΧΙΝ. 994 τὰς ὁδοὺς αὑτοῦ Ικε αὑτῆς, 
ὁδοὺς τρεῖς Ῥτὸ χαϑ᾽ ὁδοὺς τρεῖς, υἱοῦ κς μὰ σοί περ: " : : Φίαν τοξογαίατν, ἐπεέμία, ὑγα- ἐγέδ, δαῖ, αἴ Ψυϊχαῖιβ. ἰγδηβίαϊε: οκρία ὩΣ ἀιανεὶ : . .΄ς ἐρία, οοπδιμα, εἰ αιοίαππα δαρέξη- ἐγίδιις υἱοῖδιδ. Τία χυοαυα ΤΒδοάοε. ἐπ. ΧΧῚ ὡς ἐγ ὑδ , 
Ουπι ὅγτὸ εἴ Αταρα ἱπ ἔσσεπα ρἷῳ- ἐπ δ μον Ὁ τὸρ αὐ τς Αἰ Ν βε λέν : Βα 16 ΟΠΘΙΌΒα δὲ "πο ]6ϑίδ δὲ, ὃς 1π 
Καὶ ὈΛΌΨΘ Ῥτοζαίδγασις. βθουπάστας πο ἑέπογε βατεῖπα. βίτας. ΧΧΥ͂ΤΙ. 
ἰσχίων Ηθῦν. οϑῖ διε ἐεγυε.----νἢ , 5990. υδὲ διδόναι ὁδὸν ἁμαρτίας οεϊ οαπ:- 
ἀξοιισίο, αὐδτευΐο. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ὶ. 6. ἐκ 367}: ΡΘοΟΑΠαΙ ργαρεσε, 1. ᾳ. ἐξαμαρ- ΠΘΟΤΟΝ ὄἐ τάνεν, αὐ ρεοοαπάμηι ἐγτέξαγε, πὶ δυ.- 
τἂν ὁδῶν, αοΐ ἈγῸ ΠΥΡ» ἀδοιιγέαπδ, ἐορἀοηέρυδ. δὲο οἱ δρυὰ Αγαθες 
Ἰερεγαπὶ ΝΡ. --- 9)» »}έδ. 200. υἱὰ ἀε οσοαείοπε ἀϊοϊζασ, ν. 6. (ατ. ὁ 
ΧΧΥΙΙΙ. 4. ͵, ΧΧΥΙ. . ὅϑ6γῖ,. ΙΝ. 18. Κουοδοηΐιαβ δὰ Αοῖ. ΠΥ ΧΥΤ ΟΕ ΙΧ οὐ α αὐ ν πὲ τ ἔβτωθῃ 41} Ῥγὸ ὁδῶν οὔτὰ Ῥχοςορίο ΣΤΟΝ ἃ μια τὲς “- ΤῈ Μιεὲ γῶν. {πἈξωκεἰαιρτρεσσια. Οσμὲ ϑεερὰς μεν. Ῥτονυ. ΧΧΙ. 231. 1,ερῖδθ6 νἱ- οφῳ͵ μοὺς ἫΝ μα. πιὰ ἘἸὶ τθβ σπρς 
ἀδηΐυτ ἼΤ τ Δ Ῥίαίεα. 168. ἄγνος οἱ τραχύς. 

ΕΤἸΧ. 15. -οο, ποπιοη. ΜΊεΙ,. ΤΥ. ᾽ΟΔΟΥ͂Σ, ἄρης, Ὁοπιεν. ἢ), ἀοτ- 
ὅ. 'Οδὸς Ἀ. 1. ἀ6 ομμἶπ τοϊσίοσο θὰ . 

ἀ ἀδ γεϊξρίοπε δοοϊρίεπάπτη νἱάἀοίυσ, ες ε Ἶς ἀὐλίααν, ΕΟΙΧΧ ἀόαα νη. 
ἴπης 66 σοηνθηΐξ βοσὶθὶ ογδίϊοηϊβ ὁ ΒΈΤΣΣ ὈΥΥΨῚ ΟΣ ΟΥ̓ΤΟῚ τῶν 
Ῥαυίτεν, δα ἰεχῖαὶ Ηθρσ., ὉΡὶ ποπιθὴ "Ὸ» 05. ὅϑγτασι. Ῥβαίτη. υΧΧΥ͂ΙΙ. 
Ῥεὶ, ἢ. 6. εμς Ἰερίταν. --- ἼΣ 80. ἐν τοῖ; ὀδοῦσιν, ἑπίεν ἀεπίεε. 1 1Όοτα : 

ἄδηα. 1 ϑδια. ΧΙΝ. 4. δ. Ῥσονεγῃ. ΈγΕΌ. ---- ηἡ)» έιγοα. Θ]1 ϑδτα. 
ΧΧΥ. 19. [π οπιηΐθυ ΗΪβ Ἰοσίβ ργο ΧΙ]Π]. 91. εἰς τὸν ὀδόντα. Ἐϑίὶ ρἰοκεετηα 
ὁδὸς τοροπομάυχη οϑῖ ὁδοὺς, αἴ οἴ 11- οχ ]1ο ἱπέογρσεία. ᾿Οδοὺς 6ε86 ἢ. 1. 
Ὀχὶ πΟοῃΏ}}}} [0] Ἔχ ρθηί. --- κ᾿), νἱάδξυν ἤεγοα ἐγίάδεπε. ϑομο]. ταῖς 
ἀππμδ. ἴῃς, 50». ΧΧΧΥ͂Ὶ. 946. Ν1- "ρισχελίσι. Ο]088 ΜΒ. τ 1λὺ.ἃ ες. 
ἀδέυν ὁδῶν Ἰοοο ἐγῶν ροβυΐββε, αυΐα ἣ τὸν ὀδόντα, εἷς τὴν ὕτιν (ΜΗ. ὕνην Ἢ ἴῃ δηϊεροααμεῖραε (ν. ἃ. ν. 98. 584.) τοῦ ἐλόλο, τὰ μέσα εὐὸ σε υρωνη ὁ 
ὙΠ ΜΟΣ ΤΠ Β δαίδις, ΤΆΒΆΘΘ.. Τδοίαι, οὐ ΕΚ ΠΤ. 8 Βερ. εγαῖ. (οηνεηὶϊ αἀυοηια πες ᾿πίοσ τ ᾿ 
Ρχοίδεϊο βεψυθηξῖραα. Οεσία ᾿α σεὰ ἢ Ὁ" ὀδόντα ἜΥΡΟΟΠΕ κ ς τὸ ἄροτρον, 
Ἔχροάϊγε ταρδῖο, αυδπὰ βίαϊπεγο, αρυὰ “ὁ Τν ἄλαλα. --- 1), ἄεπε. Οεμπεβ. 
ἴῃς, Ἰοοὸ ὁδῶν χεροπεμάμτα εβὲ ΧΕΙ͂Χ, 19. Ἐχοᾶ, ΧΧΙ, 44. Ῥβαϊπι. 

“] 



᾿Οδυνάω, 
ΑῚ 

«ΧΧΧΙ͂ΡΝ. 19θ. Μίαα χυσαυδα δΌΡΤΕ. 

8. ν. ὁδός. ---- Ὑἰὰδ δυρτα 8. ἐλιφάν» 
τινος. 

ὈΟΔΥΝΑΏ, ἀοίογε αὔῶ[οῖο, εἰ ἴῃ 
Ῥᾶ 86. ̓ Οδυνάομαι, ἀοίοτε αἰδείον, ἀοῖεο. 
ἥν» τοὄμγ. 168. ΧΙ, 49. Ὠοάυχο- 

γυπὶ δὺ ἱδΝ νοὶ ΓΙ) ἀοἴεγε. ---- 

ΩΝ» ἱμοίμμε. ϑγτηῖι. Ι1ε9ὅ. ΧΧΊΧ, 

2. δδρωμτη: ---- γὰ ἵν Ἀμδ ἀτεῶ, 

Ἵ. 6. ἐρμωγαπάμε ἐπ αγεα. ἴεβ. ΧΧΙ. 
8 10. οἱ ὀδυνώμενο. ΖΖτΤεξιγαέο βεθρ6 
ἐς 7μα!ς 18 αἰ] 8, υπὶ ἢ. ]., Ὁ 
ἴι7, ν-. ο. 27οξ]. 1Π.. 14. ΜΙκΝ. ΙΝ. 
13. -- ΠΥ ἔσαπι. εχ 77}, ἰαπριίάα. 

ΤΉγεη. 1. 14. Ἐχ ὅυσ. ἰω), απαΐ, 

αἹΠιχἐ. ---- ὈΛΤΊῚ ΡΒ. ὁ ν5Π, ἀο- 

ἰονδωε αἰδοῖον. ΖροΟΝ. 
ΙΧ. δ. - ὋΣ ἰπβη, Η!:ρἢ. Δ ὙΩ 

απιατὸ βετε. Ζεῦ. ΧΙ. 10. -- 
Δ Ὸ ΔἸ Σ 3» ἀοίοτονε ρμογίο. 168. 

ε 1{Π].. 4. - ἡ)» ἔα. Ῥχτονοτῦ. 

ΧΧΙΧ. 921]. Ποναξίης Ἠδιὰ ἀι]6 
δ 1γΝ» 4υοά εχίαϊ ΤΉγεη. 11]. 89. 

οἱ Νυχα. ΧΙ. 1. ὕδθροτο γι ἀθη τ 
ΥΟΘΡΟΧΙ 556 ἮΝ, δυῖ νἱ 1856 1.2.2" 

ΝΥΝ ΡΒ. 80 Ἔν ἀοίεο. ϑγτα- 

τηδοἢ. 1 ὅδα. ΧΧ. 84. --- χα. 10. 

Ρατί. ἔωσι. ΗἸΡΗ. ἃ ")ν, σηρφισίαία. 

Αᾳα. Τπεοά. 9ε-. ΧΙΊΠΙ. 41. εἰ 
ΧΙΙΧ. 921. ὀδυνώσης. γυϊγαῖ. ραγ- 

4 [ωγἱεμῖ8. Ξϑ'ταοηἶ8 ἴῃ [6σ. Ηθῦσ. ὑ. 
1356. τϑοΐδ τποπιΐ, ῬΑΤΈΟ. ΠΝ 

ἴῃ ὑποαὰδ ἴοσο βρη βολγα Ῥαγῆι- 
τἱεηίεπι, ἀοίογες ραγίις δεπίϊεπίεηι, 
εἴ Βαπς αἰ τι βοδτοπθῦι δοοθρίβϑα ἃ 
“ὦ [66. ΧΧΙ. 8. ἀοίον ραγειγίεπε. 

ὅδ. ΧΙΨ. 24. ϑδιταο. Χ1Ὶ.ΠῚ. 17. 
φωνὴ βροντῆς αὑτοῦ ὠδύνησε γῆν, τοπϊέγι 
Ὀεὶ οοποιεῖξ ἴοσγατα : Ὁ ἐδυνᾷν (δα 
πο δορεση ΗΘ ΌΥ. 9571. Υ116 Ζδοδ. 

“ἸΧ, δ.) εδὲ ἐγεέμιεγε ἤξοεγε, φμάδϑατζε, 
οὐπομίεγε... 

᾽᾿ΟΔΥΝΗ͂,, ἀοίον, ἴαδογ, πιοίεείία, 
ογμοίαξειδ.. γξ πποίοδέϊα, ἀοίοτ. ὕει. 

ον. 1. 
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ΧΧΧΥ͂. 18. Ἡουῖ. ΧΧΨΙ. 14. 20}. 
ΧΧ, 10. -- Ἰδὲ ἐπὶηιδέαξ. ϑγτατη. 

200. Υ. 6. [«ρἷς ΝΜ» αυοὰ ἂν Ἰ2ῈΝ 

νοὶ "Ν» ἀοίμε, ἀδάυχις. Νυϊμαῖ, 

ἀοῖον. Ιάδτα γαϊεὶ ἀδ δυοίοσιθιϑβ οἷ. 
Θυΐιῖ. οἱ ϑοχί, Ρε. ΧΟΙΠ]. 93. ---- 

Ὅλη 

-- "ὌΣΙΝ» συἱγεε. 168. ΧΙν,. 40..} 

ἈΘοερογυηΐ ῬΤῸ ὨΣΙΝ» 81] »λ 

ἴκσετε, ἀοίετε. ---- πτῦ» οοπέμγδα- 
ἐϊο. 700. ΧΝΤΙ]. 11. ΧΧΥῚΙ. 90. 
ΧΧΧ. 15. --α 22)» τοἰμαγίμδ. 

20". 111. 7. ἡ νὺξ ἐκείνη εἴη ὀδύνη, ᾿το 
4ι0 ἴῃ οσᾶ. ΑἸεχ. ὀδυνηρὰ Ἰορίζι, 
485 Ῥοθίεσίοσ Ἰδοίίο γ1}]1 τηθσυτῃ 
αἰ οβϑοσωδ δε86 ν᾽ ἀθῖαγ. Ἀεδρεχεσαης 
ἔοτίαξβα Ὠοάοποιι ἀμγεεὶ νοοῖ ΗΘ Ό τ. 
ἴῃ τε] Ἰαυ]8 Ἰἰηρτιβ οὐ βὨ ΑἸ] 5 δ.}}- 
)εοἴατα, δαϊ 1[ἴ ΒΘΏΒ118 ΟΔἸ188. ἂς ΓΔ“ 
[σῆς Βαρίΐα νευθοσγυπὶ βοαυθητί τι 
νοττεσυηΐ. Ουϊοαιυ!ᾶ εἰῖ, μος ἴαπηθη 
οογίυπι τηδηοῖ, ὀδύνην ἢ. ]. ποίδτγο ἐὦ, 
φμοα ἀοίοτενι αἤεγὶ, δὰξ ἀοίογε αΠῇ- 
εἶ. Ἵ» ἰαηρσιον. Ῥβαῖτα. ΧΙ. 8. ---: 

[ΠῚ ̓ σγμπιπα. Ζοῦ. Ν]. 9. Τοοά. 

[δν. ΧΙ], 4. Αἀάθ ϑὅγτηϊη. Ῥ͵ΓΟΥ. 
ΧΙΧ. 18. δὲ γυρ. ἀοίον Μαρεί. ---- 
δ ΗἸΡΒ.. ἃ 557η,͵ποῖο ματίμτῖγε, 

οἴλατα ἀοίογίδιια αῇῥοὶο. 164. ΧΧΤΤΙ. 
ὅ. .-- ἽΩΠ ἰηβη. ΗΙΡΒ.. ἃ "γγῶ, 

ἀπιαγε βετε. Ζδαοῖ. ΧΗ, 
ΠΤ Ηϊρ. 6 8ηγ» ἀοίοτίδιω 

τι δοῃΠοῖο. Αι. 7200. ΧΥ͂. 90. ἐν 
ὀδύνῃ. --- δ ἀοῖίον σταυὶεεέηκιδ, 

εν. ΧΧΗ. 28. ΧΙ ΙΧ. 94. -ν 

ΝΟΥ. Οεπεβ. ΧΙΙ͂Ψ. 31. Ααυ. 
ἸΤποοά. εἰ ΤΧΧ Ρᾳ. ΧΙ]. 2. ΧΧΧ. 

“ι» “- 

12. οἵ δἰ] βθρὶυβ. ΑΥΆΡ. ὩΣ - 2) 

ἀοίμι, οογτερίμς ἀοίογε βιιῖέ, εἱ 
᾿.....ν» “σ“ 

ΟΣ . 3; αοίΐον, πιοτὗι. -- “Ἴ» πῶ. 

πι:- ΤΉγοΩ, ἴ᾿ 14. ὀδύνας, δὶ Ῥ͵ο 
57)» ἐπ πιαπκ Ἰερετυης ὙἼ» Ἰδπὶ 

ΠῚ εεἴ ἀοίεγε, σρτιη ἐ8δε. --- ")ὃ» 

1} 

ἂ» 

10. «α΄ 



᾿Οδύνη. 

α ροέμηι. Ε6Ό. 1. 18. 2 ἐξὸν, ΠΣ 

φει ΓΟΧΧ δες. εοὔ. αῦο. ὀδύνης. 
ἐπάυτη τηδῃϊξεδίυτι, αμοὰ Βαβγὰ- 

το ἱπάθ ογίμπι νἱἀθραῖατ, φυοά ααΐϑ 
δὰ «ὄνους 'ἰπι πιδτρὶπα ρμοθαογὶξ ὀδύνας ; 
ΠΔΙῺ «ὄνοι δυ;ῃξ οἰίδιῃ ὠοίογεε, αἱ ἢ. 1. 
Αγαὺβ αυοαιι8 Δοοορὶζ. δὰ το ΐδὶ 
Ῥοξίυβ ἢδο νοχ αχ εὖ δυνήσῃ δαϊΐ οὐ 
δύνῃ οΥἵδ 6888 νἱάειν, φμοῦ τεβροι- 
ἀεὶ Ηεῦσ. δ) Ὁ. --- ΠΡ» 

ὁ οἶδιε. 72ο0. ΧΧ. 428. ὀδύνας. Νοι 
ΤΩΔ]6 1 ΠΔΤᾺ Ὁ τὸ Ἀ. 1. τιοῖδρδουῖος 

ἧς πιαῖϊε, ἴπ 4υἐε ἱποί ἀξ ἱπιρίυβ, 
δαὶ 6886, Ψ6] ϑόγῖδα ΟΓΆ- 
ὕοηϊβ ἀοοεῖ. --- Γν"» αδεὶπέλτωπι. 

7ετ. ΧΧΙΠ, 15. ἀδεὶπιλίωπι ἰὰ 1.» 
(οΥἿ8 ββοτὶβ δεῖ βυτῃθοϊυπι ἀο]ογιιτα 
εἰ ρταν θεϊπιασυτα 1)οὶ ραβξπασιιγα, 
4 ϑυπί Δρϑίῃςο ΔΙ ΔΥΌ 68. --- 
ΣΙ ΤΟ: ἔαπρμον, ευϊ. ΧΧΥ ΤΙ]. 60. 

ἄαδλολν μαζί. Ῥγδ, αἰγίδα. [68. 

ΧΙΧ. Ὁ. .-- ΓΛ» πιογϑ. ἴῃς. Ῥχον. 

Ψ. δ. μετ᾽ ὀδύνης. ᾿ϑοὰ νι ἀσηζυῦ πῃ] 
ἢτς νϑγθδ τρθγιτι ἱπἰουρταίδτηθη- 
ἴὐτὴ 6586 νουδοσυση ΤΧΧ [πε μετὰ 
φανάτου (Ἰοχοταης Τὴ 53) : ὭΔΤΗ 

σπῆν πιογίς ἵπ ἐαγίαγμηι ᾿ δεινιαὶ οϑῖ 
οἰ δηῦηο αοίογε ἔπ ἰαγίαγμρε εἷδ- 
ἐγμεδ, --- Ἢ}, νοι. σι. Ν. 18. 

-“- Ὑπὸ, υὐαοίεγα. 1ε6. ΧΧΧ. 96. 

ἀ -- Αἰ 2 ἀοίον οογρογὶς εἰ απὶπιὶ. 

Ἐχοά. 1]. 8. --ο γ Ὁ ΡΑτί. ΗἸΊΡΗ. 

8 λ9. ἀοίατς αῇῶΤοίοηε. Ἐσϑολ. 
ΧΧΥΊΠΠΙ. 94. ορβετυπέ ΔΊΝΖ: “-- 

“ΦΌ, ανιαγἠδμδο, Ῥταν. ΧΥΪῚ, 46. 
-- ὙΥΝΌ, ἐἰοῖον.. ϑγαιτα. ἴ68. 1,. 

11. --- Ὁ. αγιαγια, ἴξ. παν μάο. 

ἴε6. ΧΧΧΥΤΙΙ. 1δὅ. Ατροϑ Υ]11. 10. 
0Ρ. 11]. 90. ταῦ ἐν ὀδύνας ψυχῆς, 
406 νεῦρα οὺγ ὑάΐ ἐπ σία πῃ ΟὈβ85, 

᾿ 4 Οὐἶεξ. ἴῃ Οὕβοοβ «οδὲ [πεῖ Ρ. 10. 
πῃ τοῖς ἐν ὀδύνως ψυχῆς ταμίας γο- 
ἱμοῦῖῖ, πα Ἰήσλοι. ολϑὰ Ὧδὸ ἴῃ 
ἰοχῖᾳ ΗδρΥ. πος ἴῃ Ἰοοα Ῥγονερ. 
ΧΧΧΙ, 6. δὴ ἰρθο δϑάιιοίο πὶ 

δ 

880 ᾿Οδόν. 

φαϊάοτα δρραγεί. ---- "ΧήὉ Βοδλεα 
στόρτ. Μανοίλ. Μίοι, ἴ. 19. ὀδύνας, 
αυδεί εβϑεῖ νὸῸὸχ δρρεοιϊδένα, ποῖ 
ὙΟΙΟ ΠΟΙΏΘΏ ῬὈΤΟΡΤΙυτ. --- “ἢν 

γεδεὶδο. 1 ϑᾳτα. ΧΥ͂. 48. Ηἰς ποῦ 
Ἰεροτυπξ ἼΣ» υἴ Ττοτηχηῖτ σοπ θοαὶ 

8ο οἷουΐ ομηπία νοσλθυΐα 8 ὙΠ] 

ἀεάυςία, 1184 εἴδη 5 ΠΟΘ ΘΠΘΙΩ 

ἀοϊογτὶε δὲ πιοίεβι Ἰηνοῖνίε, συες 
οἴεται δ ἢ. ]., υδὲ οϑί Ὁ5 ἔπῖοῦ- 
Ῥτοίυτα ἀιωωο δεν, ΠΟ δἰ: οπ. --- 
ΓΥ» απανπάο. Ἐποοῦ, ΧΧῚ. 

6. -πο νὰν Ρίαρα. Ῥτον, ΥἹ. 88. --- 

ὈΣΤ Ῥίυν. πιοξίοπες, ευαραΐίοπεε. 

70". ΨΠ. 4. βότταο ἴθὶ εαὲ ἂδ γαρὶς 
οἵ ἱπαυϊεῖῖε πιοίθυ8, 4.41ε5 διυηξ 
ΦΟΡΈΣ, 4 Δοϊοσεβ ψταν βεῖτῃον ϑεσι- 
ἐυπί. --ὦ "ΤΠ ͵,εύμαε, περυσίίαε, κα 

ταοίοηντω. γε ἐπέρειγα εἰ ὕκαάα. ἴῃς. 
ὃν. ΧΙ]. δ. υδὶ ὀδύνη »εοογδμπε, τιδτὴ- 
ΡΘ ἐρολία αἴδα. 5, γμότα ποῖαξ, ἂς 4υϊ- 
Ὀυ8 ἢ. 1. ΒΟΥΤΩΟ 68. --- ἽΝ ὁ 

ΤΏγσρη. 1. 14. ΠΡ ἀοδ τ᾿ε, ἔδωξε 

ὀδύνας. Τοροτυπε δξ δπάίνοσοης 
ἊΝ ἸΏ. τ πθ10. ἑωγάο. «]οἷ». 

ΧΧΧΥΊΤΙ. 9. υδὶ ἰάπιθα Ῥτο ὀδύνμε 
Ἰμξεγργείεβ Ββαυὰδ ἀυρίε ϑΊρεῖβθε 
ὅδωω, Ὦ. 6. υογέϊοός, ἐπγδίπες, οχὶϑιϊ- 
ταδὲ 1 Βοϑβ. Ρχοϊθρ. ἰὼ ΧΧ Τὰς. ἃ 
οΔΡ. 8. ΟΥαΌῖι8 αυσααε αἱ ὅδαι εΧ- 
οὐαὶ ἔεςῖς ῃσο ὀδύναι, ᾽ς δυρκα 8. 
δίνη. Θυδησυδλτη διυιξρτα προ απ ἦθο- 
ζυγὰ 86 ἔδοὶϊαῖθ αδυὰ οοχητηρηδε, 
ἴδθθη ὨΟΩΑΣΙ ὨΘΠῸΪΣ, ΠΡΌ ᾳύδη- 

ἄοχυθ σἴδαι χηεϊδρβοσίοβ φγαρεε δὲ 
υελευιεηίες Ἰ)οὶ ρώπαξ εἰατίβοοτο, πἰ 
ον. ΧΧΙ. 28. ΧΧΥΤ]. 20. δάεο- 
46 ρμὲχ ὀδύνα, ναχίξ ρμοξιῖδεο. διὰ 
ὩΘΧΊΙΒ ΟΠ ΟδείοΣ β ἢ, ἱ. ταϊϑῦα ἔχ 81:5- 
Ἰαϊίοποχλ ποη ἀραϊάοσγαδί. «--- δ; 

"ποἰδεέία. Το. ΕΝ, 8. ΥἹ]. 8. ΧΙ, 855 
ἴθ 41)'ὸ ῬοΒίΕΣΊΟΣΙ ἰοοο ὀδύνοι ὩΟΉ 
δἰβτιβοδέ ἀοίογεε, σις 
δον, δοὐ φιίδις φυΐλ αἴαε. 



ΟΣ ἐν ὀδύναις. 88] Ὄζοι. 

“ Ὑν. "ποἰερέϊα. Ῥεαῖτα. ΟΥΧΥ. 8. ὦ ἴμεγε τοδ] ει, δοὸθ Ἰορβῖίβϑε ἸΛΘΩ, 

ὃ 

ἐσϑίογτες ἄρτον ὀδύνης : δὶ ἄρτος ὀδύνης 
εϑὲ ραπΐς, γιὲ οὐδεν α πιαΐε αἴέεοίο, 
ἢ. 6. σαι ἀοίονε εἰ ἀπὰς σιτίδ. ---- 
Ὧν» ἰάδιι. [ε8. ΧΙΡ. 8. --- ΓΆΧΌΒ), 

ἐτέριοῦ. ΖοΌ. ΧΧΙ. 6. -- ΤᾺ» ὕεπ- 

ἔτι. 1οὉ. ΧΧΧ, 29. ἔταξας δέ με ἐν 
ὀδύναις. Ῥ]ασίχας ἱπίοτργεῖθβ ἢυῃς 
Ἰοσυμ 6 οδἰδιηϊδία οἱ Ἔχρ]ϊοδηΐ, 
408 ἰδηηιδηι νϑηΐο βΌΪδίι8 δββεῖ, υἱ 
δάοο ΓΧΧ ἢ. 1. ποῦ ταδ]α βϑηϑυτῃ 
ΧΡ σ ββουηΐ. --- ΠΝ συασίαξο. 

“οὴ. ΧΧΧ, 14. πη, οὐρίέαξο. 

Ῥε. ΧΟΠΙῚ. 19. ὕ7οχ Ἡδδσ. θη εἶπι- 
Ῥ ΠΟΥ οορτέαξίοπεηε ποῖαϊ, Βοα οορί- 
ἑαίίοπενε εοἰϊῥοϊέαια, αὐδὸ ὈΘπ6 ὀδύνη 
ἐν τῇ καρδίᾳ ἀϊοϊ γοίοϑί. ---- 1), 
οοπέτ σίαϊδο δ ἐρεῖνιδ, ἨΙΟΤῸΟΥ͂, φμο 
μὲς ἐε ὕρειπι ἐτογιοίαί. Ῥτον. ΧΥΠ]. 
394. Ῥγαίεσοα ἰερίίον γον. ΧΙΧ, 

ς 18. υΥ᾽ νεῦρα χαὶ ὀδύνη τῇ τεκούσῃ 

εἰ 

αὐτοῦ (Ἰεζε αὐτὸν), αι οοἄ. ΑἸοχ. 
ἐχρεί, εἔ αυϊρηβ Ὁ} τοϑροπάες 
ἴηι ἰεχῖα Ηδδτν., ἀδβυτοία σιηΐ 6 οΔΡ..- 
ΧΥΊΙ. 45. Ηδεγοῖ. ὀδύνη, λύπη, πό- 
νος, ταπκεῤνωσις παρὰ ἀλλοτρίων, ἢ ἀλγη- 
δών. 1)ὲ ἀοίονίδεια, φνος δεπίξαπέ ἀ- 
"παπίο!, ἰεσῖταν ἢδς νοχ ἢδη. ΧΗ]. 
14. βϑες. οο, ΟἾἶ8. 8. Η δέ. 508. γΥ. 
10. 

ΟἿ ἜΝ ᾽᾿ΟΔΥΝΑΙΣ, 8ς. ὄντες, φμὶ 
ἐπ ἀοίογίδει υὐγδαπίατ. Ὁ, απιαν. 

ον. ΠΙ. 90. -- Ὲ} Ὁ» απιατὲ 

απίσεα. Ῥτον. ΧΧΧΙ, 6. Απιαγλεηι 
τπεῖΔρΒο οα ῥχὸ ἐγ δία οἵ οαἰαηεὶ- 
ἑαξίζεα Ῥοηὶ, ἀοουτ ΟἸδβαῖιβ ΡΆΠοΪ. 
5. Ρ. 1172. 
ἜΝ ΟΔΥΝΕ ΜΝΕΙᾺΝ ΠΟΙΟΥ͂. 

ΜΑΙ, ἴπ ἀοίοτε πιεπβοπεηι γαοῖο. ἢ γ 

οοπίέτεπιδοο. 1ε5. ΧΙ ΧΤΙ. 10. 

ΠΛΗΓΉ ὈΔΥΊΗΣ, ρίαρα ἀοῖο- 
γί. ΓΤΊΩΝ» οοπειδίεπεα, σἰαϊιο. ΜιοΝ. 

1.11. ὥαρρεῖϊο ἰπ Νοῖε. Οσῖτε. δὰ 
5,1. Ρ. 80. Ἀεὸ ἡΣΌΡ Ἰεκδ86 ν}- 

ἀεπίυγ ΓΛ 2 Ἐᾳὸ ναῖὸ δί8- 

σομβοη τ θηΐα ὅσο, γα] σέσέῥοπεπι ἀ8 
υμΐπεγε δἰαπίς νεὶ ραγέκτγἑοπε Ἰη16]- 
Ἰεχῖββθ, Ὁ]. ἢ οβ. ΧΕ]. 18. Υἱάθ 
ᾳυοααα δα ἢ. 1. Ὠγυδίμπγ. 

᾿ΟΔΥΝΗΡΟῚΣ, ἀοίογενε αὔέετεης, 
γεοϊδείμα, αἀοεγδι. ΔΉ55), δοἰἕα- 

τίμα. 700. 1Π. 7. β6ς. δοὰ, ΑἸεχ. 
γιὰ βυργα 58. ν. ὀδύνη. --- ΠΡ 

ἰαμρυϊάμς. ΤΉτο. Ὑ΄. 17. ὀδύνη ὄδυ- 
νηρά. ΑἸζξεγυΐϊτυχα οϑὲ ξιροτῆμπυμι δο 
ΤΩΘΤΌ φἸοββοιηδ. ΓΧΧ βου ρϑεσζασξ 
ὀδύνη, ΔΙ1Ἰα 9 ΘΣΡ] οἰ οη 8 χταῖία ἴῃ 
ΤΩΔΣ ΘΠ Δ 101: ὀδυνηρὰ, ἈΪΠΟ τηΐσγα» 
νἱῖ ἰῃ τΤοχίυτη. Αἀάδ ἴπο. 1,ἐν. ΧΥ͂. 
38. --- ΠΡ ΠΣ Ρατί. ΝΙΡΒ. ἔστη. αὶ 

ἄρτα. 76... ΧΙΡ. 17. --- ΓΙῸΣ 

Ρατί. Νίριν. ἔσσῃυυ. αογίς. 1 Βερ. ΤΠ. 
8. κατάραν ὀδυνηράν. Ψυϊρ. πιαϊοραϊο- - 
ἑοπεης μεεείπιαηι. Ἡοογοΐι. ὀδυτηρὸν, 
λυπηρὸν, ἐπίπονον. 

᾽ΔΥΡΜΟΙΣ, ἰανιεπίαίἑο, Πείες, 
»ίοταίμδ. ΤΥ ὝΩΓν Ῥίατ, απιαγίδεν 

ἀϊπε:. 7εν. ΧΧΧΊ. 1δ. καὶ κλαυϑμοῦ 
χαὶ ὀδυρμοῦ, Ἦ, 6. ἱμοίμς εἰ Πξέιις ἀρετ- 
δὶδεπιὶ. ---- ΤΟΝ Ὁ» γμρί. ὅγταια. 

Ῥραῖια. ΧΧΙ. 1. τῶν ὀδυρμῶν. 146 εἴ 
4 Μδος. ΧΙ. 6. Ηρεγοδῖυϑ: ὀδυρμοὺς» 
κλιυϑιμός. 

᾽ΟΔΥ̓ΡΟΜΑΙ, απιεηἴον, απβὰ εἶε- 
»ζοτο. “ΠῚ ἔαταω. εχ Γ πρωϊάα. 

ΤΏγες. 1. 13. δες. ΑἸοχ. [1 ᾳυοχια 
ΑΥδδα. --- ὙΠΣΣΤ ΗΙὮΡ.. 4 "»}, 

οοπαάοῖεο τπίλὲ. εν. ΧΧΧΙ͂. 18. .--. 
ΠλΝ γτερίέμδ. ϑγτοτα. Ῥε. ΧΧΧΙ. 

49. ἀπὸ τοῦ ὀδύρεαϑαι. 1,εχ. ΟΥτΠ]ὶ 
ΜΑ. Βγεῖωα. ὀδυρόμενοι, χλαίοντες. 

"ὍΖΟΣ, ποάμαε αγδογις εἰ οἱγρώϊ 
" γαημδ ὁπαδοοης. ὅ8Ρ0. Χ1]1]. 
13. ξύλον σκολιὸν καὶ ὕξως συματφυχὸς, 
Ἰίσπυτα οὐυτνυτα εἰ ποάοσαηι. Ψ υἱρ. 
υογέοϊδιι (58. υετνίἐοὶδιιΣὺ ρἱεπαπι. 
Ἡδεγςοῖ. ὄδος, κλάδος, (8 χυοαυθ 
ϑυϊάδ5), καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ στελάχους σχ!»- 
ζόμενος ἀκρέμων. ΤἼοχλΑα Μϑρίείεσ : 
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᾿ "Ὄξω. 

ὃ 

Γ 

ΝΖ) 

ὄζος, καὶ ὁ κλάδος, καὶ ἡ τούτου ἀρχὴ, 
ὅϑεν φύεται. 

β΄ΌὍΖΩ, οἷἶεο, οὐοτέπι δρίγο, ζαίεο. 
τ, )2ἰεο. Ἐχοά. 111. 14. δες. 

οοἵ. Καῖ, καὶ ὥξζεσιν ἡ γῆν ὐὶ το] αὶ 
ἸρΥὶ Βαρθης ἐσώζεσεν. Ἐϊγτποὶ. Μ. 
Ουάίαπυτϊη 490. δ. ὄϑω, χαὶ «Ἐρισεώ- 
βενου ζῶ, ὀϑέσω, ὥῤισα χ. τ. λ. 
ὍΘΕΝ, επάξ. ἡ - ΡΒ. ΟΧΧΣ. 1. 

Ιης. Ρβ. ΧΙΙ͂Ν. 9. Οφίοεγυτα Ὠυς 
Ραγσυεε δρυὰ ΧΧ δηΐῖο διηϑεῖγαι 
εἴ δῃΐα χωνευϑῇ ἀρυα τοὺς λοιτοὺς 
20». ΧΧΥΝΠΠ). 1. οὈνῖβ η18}} το- 
βροῃάος ἰπ ἰεχίὰ Ηδῦγοο, βεα δὶ 
ΒΘΏΞΊΒ 68.884 οἵ αὐϊάσπι γοοία δά 18, 
ὉΓ 6 νοῦθ ΦΥΣὩ ἰῃ ῬΓΙΟΥΘ ΧΩΘΙΏΡΙΟ 

Ἰυσυϊοπῦοτ δρραγοῖ. [ηϊογάυτα. ὅϑεν 
εϑὶ φιαγέ, φμαρτορίετ, ἑάεξο, ν. «ὃ. 
ϑαρ. ΧΙ]. 98. “7.6. ὙΠ. 90. 
ΧΙ. 16. Ερ. “261. ν. 64. 

ΦΟΘΕΝ ΔΗΣ, μπάσομηφεε, ἐς σμα- 
συπημς τα. ϑδρ. ΧΥ. 12. 

ὈΘΟΝΙΟΝ, δ πίδαηιθη, ἴξηθιίηὶ 
υδϑίϊπιεηξιπι, ἰξηϊοοίμηι. ἸΝΤΌ, δἰμάοη. 

ΑἹ. Ὑπά. ΧΙΝ. 12. 18. τριάκοντα δκ))ό- 
γα, ἐγί σία υεδέϊπιεπία ἔϊπεα. --- 
ΠΡ)» ἀπιση, εἴίασα : υεείἐπποπένηι 

ἐπε. Ητσς. 1.0. τὰ ἡμάτιά μου 
καὶ τὰ δόνιά μου, ναϑεϊαομῖδ πθα 
Ἰ4ηθδα εἴ ᾿ἴπθα τηθβ. ΥὙ|ᾶς οἷ ν. ὅ. 
1,6χ. Ογγ}}} ΜΆ. ὀδόνια, ὑφάσματα 
λεστότατα. ΗΕγΟΙ. ὁϑόνια, λινᾶ ἱμά- 
φια. ἴάοτα : ̓Οϑόνη, σινγδών. (ΟὐΟΠΐοΥ 
ΑἸ τ88511 ποῖ. ἰπ ΤΥ] Απ. ἀ6 ῬΆ]]. 
Ῥ- 411. υνὶ οὐβεσνδαῖ, 1,ποἰδηιτα 
ὀϑόνιον ΨΟΓΆΣΘ, αὐδπὶ σινδόνα Ὠ᾿ορ ΘΠ 68 
Τιαδτῦσβ πυῃουρεῖ, δαπάειηαυθ Αὐ- 
ΒΟ0ΠΙΟ (152. 2. οα. Ῥαγίβ.) ἐἐπέσαηι 
σἱπάοπεπι ἀϊςὶ. ὅδ8ι᾽΄. εἴ δϑόνια 8ΡΡεΙ- 

Ἰδπῖυν 20}. ΧΙΧ. 40. αι 4111 Ενδη- 
μα] εἴεε σινδόνα ποταϊηδηῖ. Οοπέ, δὰ 
ἢ.}]. γΜοϊδυπι Ρ. 987. 5βεᾳ. 1ἀ6 φυο- 
406 ϑίυγΖ. ἀ6 ὮὨἰα]. Μεοθα. Ρ. 107. 
ἃς. ΟἹ. (εἰΞὶὶ Ηἱογοροῖ. Τ. [11]. νΡ. 
00. 

ΦΟΙΝ, ᾽ΟΙ", υζὦ. Ῥαγίϊουϊα οχ- 
οἸατιαπάϊ Οτεςῖβ 11 ογῖ8 ΘΧΡΥΙ ΓΘ ἢ 8 
Ηεδτ. ἡ ἡ ϑιεγμηί, (Ῥτοὸ αυο "51 

Ἰερτε) ουἱϊ τεϑροπάες δρυᾶ Ἀαθμκαὶ 

δ82 Οὐκεῖος 

ϑορδου. 11. 18. δὶ 1,Χ ΧΟ οὐαὶ δμα- 
Ῥοηξς δὶς φυοχις ΤΆγθῃ. ἰ. 19. ῥτὸ 7 
οἱ πρὸς ὑμᾶς ϑογϊθεηάϊμπι 6886 ὦ «τὸ; 
ὑμᾶς τεοΐα ΡΙυγοβ ορβεσνδσαηῖ. Οἱ 
Εἰγτοὶ. Μ. Ουάίδη. 421. 17. 

ΒΟΙΔΕ, δοὺ, υἱ ἔοτίδβϑϑο γϑοῖί9 
Ἰερίξυν, οἱδὲδ, τεϑροπᾶεοι ΗΘ τ. ὙΠ 

οοἰεισπια. Φ26τ. ΧΧΥ͂. 8380. ἘΦ .6γ. 
ΧΙΨΙΠΠ. 88. τθρόθθτα ογίαβϑο αὐ 
ΤΩ Δ ]]οῖ αἰδέδι. ΝΟΡΙ 5 τλα]6 τοτὲ 
ἐΠὰ αμέδηι : Ῥοῖδ8 εἰ εἰσ υἱπάεπι- 
σπίες τοδρομεδωπί οἷδὲ, δαϊ αἱδὲὸ, 
αυοά εβῖ, [εϑίε ΗΠ! ΘΣΟΏγτΩΟ, οεέσι- 
φα υἱπαεηαπέηε ἸΜοαδὲϊαγικ, εἰ 
οἷαπιαπέμη Ἰπυίοοης οἷός, ὧδε. 

ΟΥ̓ ΑΚΥΙΖΩ, Ῥγοργίθ συδεγνο πα- 
ὑέπι, πᾶ οἷαξ 68εἰ σπηδεγηασιξωι, 
ἀείῃάθ βἰγωρ]οϊο ρφμδεγπο, ἀσίίο. 
ΙΓν ἰοηρίἐμάο. 700. ΧΧΧΥΊΙ. 10. 

οἰαχίζει δὲ τὸ ὕδωρ, ὡς ἐὰν βούληται, 
δρτίδί δυΐρτῃ να] αἰτιρις ἀαιδυι, ηαυο- 
τιοἀοσυηααο νοϊιογῖῖ. ϑϑηβυτα 86- 
σα δυηΐ. ΟἸοβθα Μϑ85. δὰ ἈἘ.]. 
οἰωκίξει, διασχίξει, χωρίζει. ὅδδῖγτας. 
ΧΥΠΠ. Ἴ, Ὀυ ΡΙσι. οἰακίζων 
κόσμον, σιιδεγπαηπ νεὶ οοπάεπε, “άϊ- 
οαπε αἱδροπῖί. ΑἸιι οοαά, Ἰεχυμε οἰχί- 
ζων, φεῖ οοπάᾷ νιμπάϊαα. Μά. Ὀτυ- 
βἰυ9 εἰ ΕἾδια. Νορίϊυ5 δὰ ἢ. }. ΗἊ- 
ΒΥ ΟἈ. οἱακίζει, ἐλαύνει, διικεῖ, χυβερ- 
νᾷ. 
ΟΥ̓ Α΄ ΚΩΣΙΣ, φεδεγπαίίο. ἢ) ἍΠΕ 

ΡΙυΓ. οοηδίδα ργμάεπέα. Α΄α. 90Ὁ. 
ΧΧΧΥΊΙ. 12. Νοὸχ Ἡεορταῖοδ πο- 
406 8 Σ6 ΠΑ οΔ ἀδϑυπιῖα εβῖ. 

"ΟΙ ΑΞ, ῬΥ. οἰαυμδ, φμὸ τ σΉΚΥ 
διυδεγπαομέμηι, ἀοϊπᾶθ σεδεγηπασαίιεπι 
ἔρϑιηι. 4. Νίδοσ. Ν1]. 5. τοὺς τῆς εὖσε- 
δίας οἴακας. Ζοῃαῖαβ 1, οχῖο. οὐἱ]. 
1490. οἴακες, τὰ ἐν χερσὶ τῶν ᾿δυντηρίων 
ἠρτημένα ξυλάρια τοῖς τηδαλίοις, δὶ ὧν 
«εριάγετωι τὰ σηδάλια, «αρὰ τὸ οἵω, τὸ 
κομίζω. Ἐλγτηοῖ. 616. 19. 

ΟἸ ΚΕΙΓΟΣ, ἀοπιεϑίϊοιδ, ἴτετὰ : ὑγο- 
Ῥίπφιαδ, οορπαίμα. δἘγγ.)}8, ἀπισι, 

δι ἈΟΧί, οοραίατε, σοιβωπρετε. 

Ῥραῖγα. 1,0]. 14. -- Δ. ἀοπαι, ζα- 

"πἰδα. 168. 11]. 5. --- , Ραίγμι. 

Ἐν: 



Οἰχεῖος τοῦ σπέρματος. 

α 1 ϑατη. Χ, 14. 1ὅ. 16. ΧΙ͂Ν. δ]. 
᾿Ασαΐδ υρλίᾳυς δεαρεῖ σατράδελφος, 
»Ῥαίτεείδε. ---- ρα γ), τείχωΐα. 1ιονῖς. 

ΧΥ ΠῚ. 6. οἰκεῖα σαρκὸς, Ὁ] τὰ οἰκεῖα 
(υξ ἴῃ Ν. Τ. τὰ 7δια) μοπίξυτη εϑὶ 
ῬΤῸ οἱ οἰκεῖν, οἱ οὐορπαίος 80 οπιπος αὐ 
7) α»εϊέσπι αἰϊοιιζμα ρεγίἐπεπίες εἰρστιβ- 
οδῦ. ἴῃ ἰοχία Ηρῦτ. Ἰορίτυν νὰ 

ἽὮΦ Ῥαγξ οαγπὶσ, ἢ. 6. οσρηαίμδ 

φιοαὶ σαγηθηι: ΠΆΤῸ ΑΥ̓ΘΡΘΒ Ὁ" 

» ἀἊ ἴοπα τοαυδηϊδηξ. Τ,ον], 
ΧΥΝΊΠΠ. 12. 18. ΧΧΙ. 2. ΧΧΥ. 40. 
Νυια. ΧΧΨΥΙΙ. 11. --- Ν᾿» Ῥγὸ- 

Ῥὶπφινέας, ουρπαίο. 1ϑν. ΧΥΠΠΠ. 
17. τς ἜΣΓν ὕβεσπι. 1.5. ΧΧΧΙΊ. 9. 

οἰκείους ἐν Ἱερουσαλήμ. ϑ'παε ἀυθῖο 
ΕΣ ΘΌτοδτιπί, ἔοστηυ] απ ἐσηεηι Σιρεηι 
οοιπισμε ἤἄαδετε αἰϊομδὲ Ἐ. 1. ποῖατα 
λαδέίατε αἰδοιιδὲ σμπὶ ζαπιδα ὅκα, 
αποὰ ἢ. 1. εἰΐατα Ἰοσιτι Βαθοτα ροῖ- 

ς Θϑῖ, χιδπαμσδιῃ δυπί, 41 6} 6. ἰῃ- 
[εγρτεϊθηϊασ. Ῥχοὶ. β':γβο. βες. οᾶ. 
Οοταρὶαί. ὁ οἰκεῖος υἱὸς εἰ χτιίβοαϊς ,- 
ἔμπιηπ ξεπιΐπιης, Ἦ. 6. 62 πζοτὸ παίμηι, 
τὸν ἥδιον, 40 δἀ͵εςσίίνο ἃ Ῥπανογίηο 
Θχρ οδῖιτ. Εοτγίαβϑο δπς δ Δ πὶ ρ6.- 
πεῖ Ἰοσιβ [ε8.ὄ {Ὠ00111. 6. ἀ6 αιο 
ἱπέσα Ὄχραοπεῖαγ. [άδσῃ δα]θοξίνιιτη 
ποίδι εοἰίδτι οπεπε, φμοά αὐ αἰϊᾳμεά 
Ῥεγίἑμεί, 8. ατοίἐδεῖηιο σαπὶ αἰϊογῸ ἐσὲ 

ἀ οονγειποέιμπ. 4 Μδοο. ΧΥ͂. 12. χαὶ ἐκ 
στωδὸς ἐκμεμελετηλότα «ῴντα τὰ τῆς 
ἀρετῆς οἰχεζε, αὶ ἃ ῬύρΙοΟ οΤηηΐδ νἱγ- 
τυῈ}5 οὐοία Ῥγεοβεϊϊτοτδξ, ει: οοπῦθ- 
πιοπέεγ νστυῖϊ! ἐρεταῖ. ΟἿ. Οἰσθγοη. 
δα Ατῖς, 1. 10. Αςδά. Π1. 12. Ηΐης 
δΧχ Ορροϑῖϊο ἀνοκειος αἰζεμδ Βθὰ ποη 
εὐπυεπίεης ἀϊοϊτυτ. Ο(οπέεσς ϑίερῃ. 
ΤὨα8.1,. στ, Τ. 11. Ρ. 1989. δ βυςοὶ. 
οἰχεῖδι, οἱ συγγενεῖς, οἱ κατ᾽ ἐπιγαμίαν 

ε ἀλλήλοις σροσήκοντε;, ἢ ἴδιοι, καὶ χατὰ 
τὴν οἰχείαν (ερὲ οἰχίαν) “ἄντες. 1,6χ. 
Ογεῖ! Μ5. Βτϑιι. οἰχεῶς, ὁ συγγενής. 

ΟἹ ΚΕΙΓῸΌΣ ΤΟΥ͂ ΣΠΕῬΡΜΑΤΟΣ, 
Ῥχορέπερις δόηιὶπίδ, χμὶ δαπσμῖπο υεἷ 
ἕεπετε αἴχιεηι σοπέϊπαιὶ, ρέπετο ο06- 
παέῤιιδ. ὝἼΩ» σατο. ἴε8. {0]}1Π1. 7. “ἕ 

88 Οἰκέτσις. 

δρυὰ ἴης. 8. ΓὌΧΧ ἀςσὺ τῶν οἰκείων 
τοῦ σπέρματός σου οὗχ ὑπερόψει, φόποτε 
ἐδὲ οορπαίοξ ΟῚ ἀεδρίοῖθβ. δ᾽Άς5 
Αροβίοϊιβ ὅκα]. Ν1.᾽ 10. τοὺς οἰκείους ὕ 
τῆς αἴστιως πάε 5εὰ τείϊ σίοπε ο0Ὰ.- 
μποίοδ οἱ φμαδὲ οορπαίος νοραῖ. 

ΟΙ ΚΕΙΟΤΗΣ, ργορίπαμίίαξ, σορ- 
παίϊο, τγὰ᾿, οὐρπαίι9. Ὑλὰθ βιργα 

8.0. οἰκεῖς. Τκον. ΧΧ. 10. 
"ΟΓΚΕΙΟΏ, Μανείαγεηι τγεάίο, 

οομοῖῖο, ασοοηιπιοάο. 4. Μδοο. Ν. 96. 
τὰ οἰκειωδησόμενα ἡμῶν ταῖ; ψυχαῖς, 
ΔΉ 18 ΠΟΒΕΓΙΒ οοπυεηϊοηπίδείηια. (Ὁ) Ὀ- 
Ῥοπίτυν ἰδὲ ἐναντιοῦσϑαλ ΠῚ 

ΟΥ̓ΚΕΊΎΗΣ, ἀοπιεδίζοι;, αὐ 7απιΐ- 
απ ρεγίέποηϑ, ἴτ. Καπιμίμδ, δεγυπδ. 
Ἵν» “εγνες. Οφη. ΙΧ. 95. «αἷς οἰχέ- 

σῆς, Οδἱ᾽ ἄσο νοῦβίομθβ σοδ  σοσυηξ. 
ὅεποα. ΧΧΡΥΠ. 387. Ἐχοά. Υ. 15. 
Ῥγον. ΧΧΙΠ]. 7. οἱ δῖθὶ βαρ. -- 
ϑγ ἷ ραγί. λοσίσ. Ῥ8. {Χ Χ}ῚΠΠ]. 94. 

τῶν οἰχετῶν σου. ϑὲὶς Ἰοερίιαν ἰπ ΑἸά. 
Οομρ]. δο ἴῃ Ρεαὶ. ΕἸ ορΡ. Εθ- 
Ἰχαι Πρτὶ Βδθοηϊ ἱκετῶν. ϑδ6α Ἰοσίῖο ἢ 
οἰχεξ ὧν ταῦ νϑγὰ 6886 νἹἀείυσ, οὐ708 
δυσίοῦ ἰῃ τηθηῖθ ΒΔΡυ] ΠοΙΙοΏΘΩΣ 
οοἰἐγαπαϊ, ατοίε οομαίγὲηποπαϊ, αυδτὰ 

- 
. “, 

Βαροὲ Ατδῦ. Ὁ δίγδαο Υ]. 19. 

οἰκέται ϑαπί οοηγς οἱ ἰἰδεγὶ. Ἡετοάοί. 
ΨΙΠΙ1. 41. Χεπορἢ. Ογτορ. [Υ΄. 2. ὅ. 
ΗἩδεγοἢ. οἰκέτης, δοῦλος, ὑπουργός. 

ΟἸ ΚΕΤΙΑ, αν μη, ζατπῖεα. 
ΓΔ} ἰάθπι. ὅὄγτημι. “ζ00. Ϊ, 8. 

.ΟΙ ΚΕΤΙΚΟΙ͂Σ, 9εγυϊα, γαπιμῖα- ; 
γί. 3 δου. [1]. 28. εἰς οἰκετιχὴν διά» 
ϑεαῖν ἀχϑῆναι, δ δογυϊΐοπε σοΠπ 1 10- 
πέτα τοὐϊρι. [ἢ παὸ δηΐπι ΠΟΙΟΒΘ 
διάϑεσις ἰηΐτα σαρ. 11. 26. Τὀσομττι, 
ΨΦοβορἘ. Α. 2. ἼΠ.. 6. 3. τὰς οἰχετι- 
κὰς χρείας ἐχτελεῖν, ΒΕΓ 8 Ορογὶ- 
θυ5 ἔμπηρ!. Ὠιοά. δὲς. οὶ. 11.142. 
εἰ ὙΠ]. 118. οἀ. Βίρ. ΝΑΙ δἰ ἴδῃ 
δυοίογ (ἴοι, αυδτ ὐΔΖεε, Ῥγοΐα 
ΝΙΘΡΏ ΔΗ. 

ΟΥ̓ ΚΕΊΎΤΙΣ, 2ἀπιμΐα, δεγυα. Πρ 

ἰάθι. Ἐχοά. ΧΧΙ. 7. Αψα. 1)». ν. 
8. -- ηθιῷ» αποιξία. [μν. ΧΙΧ. 90. 

1,15 



Οἰπίω. 

4 ῬγοΥ. ΧΧΧ, 938. Ὁ]οε8. Βτειὴ. οὐχί. 
γη) εράπαιναν, δούλην.. ζοηξ, ΖΕ] δε. 
ν. Η.11]. 88. 
ΟΥ̓ΚΕΊΏ, λαδίέο, οοποποτγον. ὈΥσλκν 

Ρίατ. λοπιΐηοε. Οδοη. ΧΧΙΨΥ͂. 18. τῶν 
οἰκούντων τὴν αόλιν. δ᾽ς ΗδΡταϊδτηυπι 
Τοοῖα ΓΔ: δ] γι ηΐ. ---- "ἃ. [ης. 0. 
ΧΧΙΙ!. 12. οἰχῶν, αυατα ψοσθῆι ΞΕ 118 
δ ναίων ἀρυά ΓΧΧ Μομᾷ ΡεΓρθ- 
τατὰ δὶ 7γ..}» σκδέῥπείβαδ, τεζα δ, οὐτα 

ὃ ἰάθη ἀι]ο οαγοδί, 608 δηΐδ Πϑὰ 

δυῖ Ἰοχίδθα, δὰϊ βϑηβιθ οβυδ8α δ ]1- 
αἴ18986 Ἁ. ἔειΣ, σμὶ 6δεὲ ἐῃ φιιδίἐηιἑαίε 
οοἶξ, οεῖ, ἡτῇ ἐἰαέ ἐπ οαίο, εχ πυδὰ 
Ἰοφυμεμαϊ Ἡδορσωοσυτα. --- ον, 
φαγαία. ἴοα. 1,Χ1]. 4. οἰκουμένη, λα- 
δίαία. Βδπθ. ὅϑζιοο δπίτα ἰρὶ δαὶ 
ἂς ἴοστϑ, 46 Βοο βεῆϑβα Ἡ. Ἰ. ,πατὶ» 
ἐπία αἰοῖαιν, υἱ δαὶ υἱβεσιπι δ. 
«ἰοσοδ ἱπιογργείθα. --- "πϑὸ «ιδὶς- 

οὐαι. ΜιΔδῈ διυργα 8. ἡ. -- ἬΣ, 

Ῥεγερτγίμον. 71ἐν. ΧΙ 1]. 2. --Ἰ Ὁ 

Ομαϊὰ. ρατί. ρίυτ. ἃ “Ἴγγ, δ. ΥἹ. 

9ὅ. -- )Ἵ. Ρ6. ΠΧΧΧΊΙΠΙ. 11. - 
νῶν» 2εἄεο. Ὅφῃ. ΤΥ. 15. 10. ἼΥ 

8. ΧΙΧ. 80. ΧΧΥΊΤΙΙ. 44. οἴκησον μετ᾽ 
αὑτοῦ ἡμέρας τινὰς, σΟπΙΒΟΥΩΤΕ ἐω 
οὕχα ἀἸ685 αἰἰχψυοῖ. (οπί,. Ἐξβθοὶ 
Αάνεγρβ. ὅδογ. 110. 1. ς. 7. Ρ. 48. 
Ζυά. ΧΙ. 26. εἴ 4101 βερρίυβ. 1)6 

ἃ λαδιἑαίἑοπε φωϊεία αο δεομγα Ἰερσίτυν 
4 Βορ. ΙΥ̓. 18.--ΔῦοὋοὋ} Οδ]ά, Ἐϑάσ. 

ΙΝ. 17. -- ΡΠ Ραζί. ἔσσῃ. ΝΙΡΒ. 

ἃ Εχοὰ. ΧΥῚ. 85. ἴως ἦλθον εἰς 

γῆν οἰκουμένην, υϑαι6 ἀυτι νοϑηϊγοπέ 
τῷ ἴεσταιι λαδίἑαδέίεηι. ---- Γγν} Ῥαϊί. 

ΝΙΊΡΗ. υαδίμδ. ε856. ΧΧΧΥ ΤΙ]. 46. 
ΡΟ ΟΝ) ἰοβῖ886 νἱ ἀθητιῦ 222} ἌΝ 

“ΠΡ » ὦ. Νοδο. ΧΙἼἠ]]. 4. οἰκῶν, 

ὅς. Ῥυθσευσε, ὉΠ» ἀαίμδ, ̓. 6. ῬΥα- 

μα, ἴῃ Βδο οἵαϊἱοηΐβ ΒΕΣΊ6,. τι 
. 1. ἐχρ]!οδηυϊη 6886, αἵ εἰξ 1, α. 

ἍΜ) δὺϊ γῦν. -- ΓΒ, »ωΐζυεγες. 

Ῥίον. ΨΊΠ. 96.ὕ ἄκρα (βα. μέρη) οἰκοὺ- 
μάνα τῆς ὑκ᾽ οὐρανὸν, ΕΧΊΓΘΙΙ88 ῬαΥΐδδ 

δ84 Οἴκημια πορνικὸν, 

δΒιαδί (αν ῆεδ ἔοστε δὰ» δαεΐατα. Οσα- 
ὲα46 Ῥτγοίες. ὰ ΟΧΧ Τ. ΓΥ. ς 4. 
ὃ. 8. ῬτῸ οἰκούμενα Ἰερεπάυσα σοηβ- 
εἷξ κεχωσμάνα. 56 ραυϊο αυδδεῖμο 
6Χ βοηϊοηι ΒΙῸΣ, εἰ ργεεῖετ Ὡδοαδ- 
αἰϊδΐβπι.. Νγα αἱ αἰϊδβ ΓΧΧ βὺ- 7 
ΒΌτα τηΑσ 8 ἡπδτα νεῦρα ϑοϊθηξ ἐχ- 
ῬΥΪΙΏΘΓΕ, ἡ 10 ὶ αυοχὰς ἔδλοθξε Ρο- 
Ὁποτυῖ. --- “τι; ναείο. σε. Χ. 

14. δος. οοᾶ. Αἴδχ. οἶχήσετω. διὰ 
ἀυρῖο οατεῖ, Ἰδὲ 6ε τεϊίαυ!ε ᾿ τις σὸ- 
Ῥοβεηάυτῃ 6886 οἰχήσεται. Ατδρδ: 
ἀεείγμεηπέιγ.---- δ ἢν Γευεγέογ. 8 Ῥατ. 

ΧΧΧΙ͂Ν. 9. [ε6. ΧΧΙ. 19. Ὀϊεοῦϊ- 
46 νἱἀεπίυτ δῶν ἰεμῖθθε. --- Ἰ γσ» 

““τεῖο. 4 ὅν. ΧΙΧ. 89. --- γα ε 

Ῥχγονετῦ. Χ. 81. [ε5. ΧΧΧΊΤΙ. 16. 
ΧΧΧΙ͂Υ. 11. “-Ἰ9ὦ» νεσθδδο. Ῥχον. 

ΧΧΥῚ!. 10. 

ΔΙΔΩΜῚ ΟΥ̓ ΚΕΙΝ, αο λαδεέξατε, 

᾿ν. 6. λαδέξατε [αοῖο. υφ ΗῬΒ. ἃ 

8» ϑεάεγνε 5. λαδέξατε [ποῖο. ϑγτητα. 

Ῥεαΐτι. ΠΧΥῚΙ. 7. δίδωσι οἰκεῖ; --- 
γ άς Αἰ] ἡσυχάζω. 

ΟΥ̓ ΚΟΥΜΕΝΗ, 90. γῆ, ἐεγτα λα- 
διέαδείδε, ογδὲε ἱεγγαγιρη. γεῷ ἔνα. 

Ῥεδΐτα. {ΧΧ]. 8. [ε8. Χ. 33. ΧΠῚ. 
ὅ. 9. εἴ 110]. -- ΠΡ παι, τ π- 

ἀκα. Ῥεδῖτα. ΧΙ, ἹΠ. 1. -- τὴ 9 Ὸ» 

"πογέατίμηι, ἢ. 1. ποηδῖν ῥζορείυτη 
Μαολέεδα. ϑορῖ, ἴ. 12. υδὶ ᾳυϊὰ 
οἷδὶ νοϊπεσπῖ, ποῦ δρραγεῖ. --- 
ἢν ογδὶς. 4 ϑαα. Χ ΧΙ. 16. Ζοδ. 

ΧΥΙΠ. 19. Ρβαΐτω. 1Χ. 8. εἰ δἰτοὶ 
βεδβρἷι5. Οομξοσ, αυεθ εχ «90υϑϑρῇο 
ποῖαι Οείυδ ϑδρίοιορ. εχ οοὰ. δὰ :ἃ 
Ν. Τ. ρας. 190. δβ86ᾳ. Θυοὰ νεζὸ ἴπ 
οἰκουμένη δ᾽ πἰοἰ]εσεπάυπι αἷς γῇ, 
οΟβίθηαι ἴῃ [εχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 

ΟἸΥ̓͵ΚΗΜΑ, λαδέξαοιίνην. Ψ Ὁ. 

[πο. Ἐχοά. ΧΙ]. 206. Ψκ εἰ ϑαρ. 
Χ]ῚΠ]. 1δ. 

ΟΙΚΗΜΑ ΠΟΡΝΊΚΟ᾽Ν, λαδεέιέα- 
ομΐμα πιετεἰγιοἰλαη, ἰμραμπασ, 86 : 
ἀονεμα "περ εἰτοία, τυ ἱορῖτυν ἀρυὰ 
Τετεηῖ. Ευπ. 11. 8. 80. "Δ λιϑογπές. 



Οὔωνσι: δϑδ᾽ Οἰκία. 

« Ἐκεοὶ. ΧΥ͂Ί. 98. Αἰὐρίβ εείδτα βόα τυπὶ θδϑο υἱἀδειν ρχὸ καλίας, ιδιῃ 
νον πο) οἰδεν αἀἰοε θαι οὁὔχημω, οοπλδοίυτατι αὶ Οδρρε}] ἴῃ Οσις. 5. 
οογολ. οἴκημα, τὸ δεσμωτήριον. Ἂτ. Ὀ. 751. ρῥτοϊδίαιη οοπῆστπδας αυοηυθ 
«ικοὶ δὲ τὸ συρνεῶν. Οἱ Υἱάθ [τ [ἃ οοά. ΑἸεχ. εἰ Ψυ]ρ. δυςίοσίία8. ϑ6α 
οοοσιατὶς δρυά ΖΕ βοίπθιι, ἐοϑέε Ηδσ. ἰδηΐζυγη ἀρεδί, υἱ Ἰοοϊ ποῖ οἰκίας 

'σῃ6 ἴῃ ν. ὀΐπημο, ΑἸδαπεδῦι ΓΟ ΤΏΘΙΟ ἱπίδιργεϊδιηθηΐο βοΐο ]: 11- 
ἱν. ΧΙΠ]. ςα. 8. Ρ. δ68. 2Ε] απ Ὀγταγὶΐ μαῦδθατα, αὐΐ οροθβ πιδ]δ μδγ- 

Ψ. Η. ΓἹ. 1. εἰ 411οβ. γ᾽ άθ ΑἸβεγζΐ 88 ἴῃ νϑηῖσε ποὴ θ6η6 Ἰδίθγθ ροβδθα 
«ὦ Αεἰ. ΧΙ]. 7. Ρ. 345. εἰ ὅτοπο- δι γαδαίυν, υὐ Ῥοϊΐυ8 διἰδίυδιω, 
νίυτ δα ΖΕ] ΐἴΔη. 1. 6. ΙΧΧ οἰίδηι ἢ. 1. ῬΡῸ τόσα δϑΠβι 

᾿ ΟΥ̓ ΚΗΣΙΣ, δλαδίαιἑο, ἄρπιιε. ἜΧΡΙεβϑθϑε, ἃς Ἰεςεοῃ τι κοιλίας τη6- 
Φ ΡΟ “«ἀἄοε. ΤΉοοα, ΑἸηος 1. 81) ΘΙ ΔΘ ἀδιόμεσ δὰ ἰοχίατ Η οὗν. 

“Ἐπ ᾿ Ἴ Φ ΓῚ ΓΣ Φ ἐπε ΠΘΕΘΟ ΕΓ ΕῪΝ δεῖ: 3» ἐπίογρ. Ῥγον. ΧΙ͂Ν. 9 

ππᾶδ ἀρρατοῖ, Ατηοθ 1. 192,, υδἱ δὶ δρεσίθ ἰοβεγιτΐ 71... --- ΠΛ 
ὙπΒεοδοιίοηϊ ργο οδάάεμι νοοὰ Ηξερσ. εἰ οοῃβῖγ. 5»). Οοη. 1. 8. «ἄρα ἡ 
4. Ὁτγτυκίο οἱ Μοπιίξδιοοηϊο λαδέξα- νι εος ὃ. αὐεὶ τοδὶ ἱΝα « 
ἰογος αἰδοίταν, Ἰοχαιίπιι δε ἀα. “δ ἢ απ ΤΠ ΌΜΒΟΙΣ 7σι ἐαίνόροε ' Ῥαΐεγῃδ εἦυβ. Υ᾽ἱά6 εὲ 1 Ῥὰγ. ΧΙ. 
δέξαίόοπεε. ---- ΤΥ» Ῥαίαέίωπι, ΑἹ. τα γργεῖα. ΧΧΧΥΠΙ. 17. Μὰ οἱ 
1 Ῥαν. ΧΧΙΧ. 1. ἄχηεις.--- ΠΛΊΥΣ ΡΠ. ΙΝ. 429. οἱ ἐκ Καίσαρος οἰκίας, 
Ἰατ. ραϊαίϊα." : ὑφ, δὶ ἀε ἄοπιο 8. "πε (εεθαυὶθ βιιης, 

ε Καχνῆ τος ᾿εἰδίῃνευϊτ ες δα Ἐπ ῬΏΠο 'π ΕἾδοο. . 666. ἀς 
ὉΞ Αρτίρρα: Ἑ} δὲ μὴ βαδλεὺς, ἀλλὰ 

900. ΧΧΧΥΤΙ. 20. --- 22} ΘΥΤΏΣΩ. φὶς τῶν ἐκ τῆς ἹἙαίσαρος οἰχίας, οὗχ 
ΡῬε. ΧΙΥΠΙ. 15. --- ὩῚ - ϑγται. ὥφειλε προνομίαν τινὰ χαὶ τιμὴν ἔχειν. 
1 ὅδϑιω. ΧΙΧ. 22 ἘΞ δὶς οἱ [δὶ ἀονιμς ρτὸ ζἤανιεδῖδα 

δεῦν τ Ῥδβϑίγα αϑυγρδῖιγ. ν᾽]. 6. ο. διιοίοῃ. 
ΟΓΚΗΤΗΡΙΟΝ, ἀοπελοϊζιπι. Αν, ς. 25. οἴ αἰ Ποὶ δεορίι8. Ἐχοά. ἃ 

“ΔΨΊΌ: ΠΧΧ δες. οοἄ, Οχου. Εχ. 1 9), ἐποησαν ἑαυταῖς οἰκίας : υδὶ 
ΧΙ]. 40. υνὶ Το] χαὶ Ἰυτί Βαρθοὴς 9 δο]. ἀντὶ τοῦ ἐξ αὑτῶν γένος ἐπλήϑυ- 

κατοικητήριον. --- ΝΌ: 7ον. ΧΧΥ. νεῖν, ηὔξησιν ὁ ϑεὸς αὑταῖς τὸ γένος : 68 
νὰ Μβος ΧΙ 9 το Ἰυσυϊθοῦοῦ δρραγεῖ ἰπ ἰσχίυ 

5ΟΙΔΥΤΘΕ ἘΠῚ πλβοο σΣ τωε, ΧΧ ἴΙπὶ. Ἰοροηάυσμη ἐσοίησεν (18 
ΟΥ̓ ΚΗΤΟῚΣ, λαδέξαδιϊα. Ἂν) Ὁ» Οουηρ].) αὐταῖς οἰκίας, 86. ὁ ϑεός. --- 

ἃ αδίίαο. Τιενὶι. ΧΧΥ. 99. οχίαν ὝΚΓ, αἰγένιπι, ὅτ. ΧΧΧΥΤΙ. 30. 
εἰχητήν. νας εἰ 9 Μαςο. ΙΧ. 17. ΠΕΒΕῚ ἨὩ» ρατνυεῖμξ. Οδεη. ἵ,. 91]. υδὲ 

ΟΥ̓ΚΗ ΤΩΡ, λαδίϊαίον, ἱποοῖα, οο- οὔϑαεν ᾽ 
ἴοπα. Ὁ71μΜ, ἐδιέογίμηι. 1 Ῥαν. ΙΥ͂. ἩΙΚΤΘΙΙ Ἐνε᾿ ΕἾΘ 685 ἰδεπιρε 

: Ἴ ἀε “πανία 
41. 8.11. Ὁ.Ν Β. 1. μὲν υπε οι γτηϊατα ΠΕ ΣΟΓΟΜΗΕΤΜΟΣ ἀθοηϑειαο γα 

ΘΟ ΔΩ 8 Ὀγὸ ΤῸ οοπίοπίδ ἡἀαδέ- ἵπ υπίνεγθαχα αἰς!, Αταρ. ψΑ .», 

ἐαπέεξε ἐπ ἰοπίογεςΣ ποίδ. Οσμΐδς ῃᾳΙᾺ 
86ρ. ΧΙΙ. 8. εὲ ΖΕ απ. Υ. ΗΟ ΙΧ, ἐπ φ γαπὶ πιουετί, υπὰς ἀδυ ]ο, 
16. “π ; 

1; ες ροριίωα, ἐμγδα, ζανδα. ΥἹὰδ ἅπ0- 
ΟΥ̓ ΕΙΑ, ἀοικῶ:, )πνιδδα. Ὑπνν 4ὰ6 -. λαὸς, ὄχλος, οἱ συγγίνεια. 85 

ε ἱεπέογίμπι. Ὅεη. ΧΧΥ. 57. --- ἸῺ» ὙΠΙΗΘῸ, συεγοῖο. Ἐοϑ. ΧΙΥ. ὅ. 

τβυ  να τῳοτνσλαι 15. ἐξ τόν: “το οἰχίας αὑτῶν, Ὁ ῬΤῸ πο ΜΡ ΟΣ ΟῚ 16- 

εὐὐδύλμμεια γἀθδελιμε ρις δὐδκεία κε δετυηῖ ὈΠΨ Ὁ: " ΓΝ Ρίων. 
ἐεεῃοείϊδίο ΠΙΌΓΑΣΙΙ οἰκέας ἢ. ]. θ0.ρ- ἐχ ΠΛ «οἰμιαὶπεε. Ψοτγετα. Υ'. 6. 

1.14 



Οἰὐκέξω. 

4 ἕως τὸν οἰκιῶν. δεουπάθπηῃι (ἀρρε]]υτα 
ἰερεγπῖ ΓΛ. Ἵν ἀυάθυο νοσῖριι8, 

δυςζ ῬοΓ 8 " ΤᾺ Ἵν» Ιοὰ ὁ βεαυοπ 

ψοοα Βὰς δοῖο. ϑθᾶ Ἰ0ρ1 νϑβρου- 
πὶ, ἢ. 6. 4] ποεῖα Ργεεάδίυτα 
Ἔσϑυηΐ, ἀἰοὶ χαοαας Ῥοββυπί ἕως τῶν 
οἰχιῶν. 
47. 80. 31. ἐτιτίμησις οἰκίας, ἄυτα 
86. Βοερεβ ἃὉ ἤπεοῖοὸ ἄομιιθ, δρυὰ 

᾿ αυοὰ δ ιοθρι(αῖιγ, δυὰς ἄσγα. 9 
δ Μαοο. ΧΠΙῚ. 1δὅ. ἐμγγὶς ἐχοεῖίδα εἶδ. 
»λαπέὲ δὲ Μα. 

ὅΤΑ' ᾽ΕΝΤΟΙΣΣ ΤΩΝ ΟἸΚΙΩ͂Ν. 
ΓΘ ΨῸ» ἑαδεγπασία. ἴπο. Ῥβδϊτω. 

ΧΙΨΊΙΠΙ. 12. ῬΘΥ τηϑι ΠΥ 81. --- 
Ψιάδ φυοαυθ ἱπέγα οἰκογενής. 

ΟΥ̓ ΚΙΖΩ, σαῤῆοο, λαδίἑαγε Καοῖο. 
Ὁ δεἄεο, ἀαδείο. 200. ΧΧΙΙ. 8. 

ὥχισας «τωχοὺς ἐπὶ τῆς γῆς, υδὶ τῷ 
ἌΨ} τοῦ ποιοπειι ΕΙΡὨΣ]Ποδτὰ (ἷ- 

ς Βυδγαηΐ. ΦΙΣΤΑΟ. Χ. 8. αὅλις οἶχισ)ή- 
στα! ἐν συνίσει δυναστῶν, Ὀτυάοηῖία 
ῬΠΠΟρυγα ἢος εἰ φαΐμ5 τεὶρειδίϊος 
Ῥτοπιουείετ. ΟρρομίτοΣ οἰκίζειν Ἦ. 
Ἰ. τῷ ἀπολλύειν, ἰάδοχαε ρεν ἡεφμερ- 
ἐατὶ οσυτὴ Ἄγ. ΤΊσυτγίπα, δυΐ λαδὲ- 
ἑαγὶ σαγὰ ὅ'γτὸ οἰκήζεσϑαι Ἐ. ]. νεγίοσο 
ΠΟ]]εη. Εοάδμι τηοᾶο συνοικίζεσϑαι 
ὈΒΌΣΡΑΩΣ δὲν. ΧΥΙΪ. δ. οἱ ἔογγαυϊα 
αὐἀΐβοατο γτεπιρεδίλοαπι Ἰμτε]εσεπαα 

᾿ὰ εϑἴ ἀρυὰ Οἰςεν. Εδπιΐ]. ΓΧ. 9. Οοηξ, 
οἴδην (οη 8688. Ηδεισ. Ἴ. 942. 08] 
ἂς Βοπιπα ᾿ἰρθσαὶ: ἀἐσωέίας ἱμα 

( τὴν Θυετηδατιοάυτῃ οἰκχίφειν 

ἸΠΌΒΡ 8114 ποῖαδϊ σαὐηιηϊδίγαγε τοι Μι- 
τ1ἰδαγοεηι οἱ ἀοηπιοδίέοαπι, ᾿ἴὰ ἴῃ πη ϊ- 
νουβιτι ποῖδϊ σμδεγηατε, Υ. ς. 8ῖσ. 
ΧΥ 1]. 2. υνὶ ἀς Πθο ἀϊοίτιν : οἰχ- 
ζων τὸν χόσμον τῇ σε αμῇ χειρὸς αὐτοῦ, 
ἢ. 6. ΟἸ ΘΙ ΤΠ ἀπλ ὈΥῸ βυγητηα 

4 504 Ῥοΐοῃίϊδ σηεδεγπαπδ, υπᾶς δα άϊ- 
ἴυγ : καὶ πάντα ὑπακούει τῷ ϑελήματι 
αὐτοῦ. Ναὶ δογίαββε Ἰοϑὸ οἰχόζε; [θὲ 
ΓΟρο ΘΒ άυχη οβὲ οἱαχίζει, ααοὰ νἱάδ 
ΒΌΒΓΆ. 

ΟἸΚΙΣΚΟΣ, ἀονιμποιία. ΓΛ Ὰ, 

ἄἀοηπια. 1685.ὄ ΧΙΙ͂Ψ. 18, ΑἸοείρἢΣ. 1. 
935. Ηδατροογαίίοη : οἰχίσχῳ, ἀντὶ τοῦ 

δ86 

ἐὠμκρῷ ταὶ οκῳ. Δημοσϑένῃης ἐν τῷ ὑπὲρ 
Κεησιφῶντος. (οπέ, Ἐοίαὶς. τπαλοοσο 
ὅσες. Ποιοβίὶ. 8. ἢ. ν. 

ΟἹ ΚΟΓΕΝΗ Ξ, ἀοπηπαίεξ, υέγπα, 
ϑεγυωδ υεγπσοεῖμς. ῬΙ]αῖο Μεούοῦ. Ρ. 
823. Γ Θεη. ΧΥ. 5. -᾿ ΓΤ» 

δίνας. ΧΧΥΠΙΙ], 15. ΧΧΙΧ. ες ἀοπιμς. Οει. ΧΥ͂. 8, (ολεὶ. {]. 
7. -- ΓΔ Ἵν» παξιΣ ἀονειϑ. Οφῃ. 

ΧΙΨΥ. 14. ΧΥ͂Π. 28. 21. 1μενῖι. 
ΧΧΙΠ. 11. 8 Ἐπάγ, 111. 1. 0υ8]᾽ δοσ- 
παίμηι, ργορίπσμεπι βεὰ ἀοπιεξίξ μη 
ποία. Ἠεεγοΐν. οἰκογενὴς, δοῦλος, ἢ 
“υγγινῆς. 

Οἰκοδομέω. β 

Γ᾿ 

ᾶ 
ΟΥ̓ΚΟΓΕΝΕΣ ΤΗΣ ΟΥ̓ΚΥ͂ΑΣ, 

υεγπασείμα ἀοπιις. ΓΥΥᾺ ἽΥ).», παΐμς 

ἄοπιια. Οεη. ΧΥ͂Τ]. 19. 
ΟΥ̓ΚΟΔΟΜΕΏ, αὐΐβοο. "7, Εἴεκε. 

1ε8. ΧΙΙΧ. 11. Γερεγαπὶ 7)" Βε- 
ΠΟΙ Καὶ 8.15. [Ὁ αυοαας νυϊν.--- 

Γ» «ἀϊξοο. Οεα. 11. 92. ΙΝ. 16. 

ΝΠ]. 90. εἰ 4110] βαρ  ββίπηθ. Ἐξ. 
ΧΧΥΙΠΙ. 7. γῖο οἰκοδομήσεις ἴπι τετεῖα 
Ῥδύβοῦδ οἰκοδομήσει τΟροποπά τα οϑῖ, 
αἱ Ἰερίτυν ἴῃ νοσβίοῃα Αὐδθῖσα. Ῥξ. 
ΧΟΥ͂. :πξογ. ῳχοδόμηται, αὐ βοαίΐκπηι 
εεί. διεὰ νεσὰ Ἰδςῖο [0] δϑὶ ἂς υδίῃ8 
βουὶρίυγα ῳκοδομεῖτο, οὐ πΠοαδαίμν, εἱ 
Βαρεῖ οοά. ΑΪοχ. ἀχυ. ὅδ. ΧΨΙ. 
2. ἀε ϑασβ, αυδὲ Αργδβδιπῦπι πιλσὶ- 
ἴυπ 1υβϑεγαὶ ᾿πῖτ Η 886}}- 
Ιδιὴ Πῖβοθ γϑυθῖβ : εὔσως οὐχοδομ γήσο- 
μαι, δὲ ἠογίε μὲν εαπι ρμοδεῖπι ἄδετος 
οοπδεφμὶ, ὉΒῚ οἰκοδομεῖσϑα: εϑὶ ἱ. α. 
φεχνοῦσϑαι οἴ τεχιοποιεῖσθα,, δα ἱππϊ8- 
ἤοπεια Ηρῦσαϊοὶ τ): Ααάς 

4 Μαοο. ΧΥ ΤΙ]. 7.--- ρίτουογέμοο. 
ἴπο. 2 Ρασ. ΧΧ ΧΙ. δ. υ8ὲ οἰχοδομεῖ 
εϑῇ 1. 4. κατισχύειν ἃρυᾶ ΕΧΧ, ἢ. ε. 
»ονίψίοατε.--" Ὁ οἴ τ» Ῥοςεξάεο. 

ἴπο. Ζυα. 1. 19. ὠκοδόμησε. Νος 
Αἰἰον Ἰορίε, προ δἰίδσ νος Εν. 
ΠΟΒΟΏΘΙΩ βυδ]εςὶϊῖ, βεα εβὲ 1,5. οο- 

᾿ ἔσκε, ἃς νοσιδουλια φτὉ πη απ ΕΗ, ἰο 
ομυαίε, αυοᾶ ἔλρετε βοϊεηῖ, αυὶ 
ΤΟΡΊΟΠ 65 ΤΩΟΠΔΏΆ8 ΒἀΕοα] Ό6 ἱποῦ [89 
οσουρασυης. Νϑι ΟΡΡοπιπίαν 10] 
λαῤῥίαίογεα υαἰξια. ---- Ἂν» λαδίίο. 

᾿ 

ἠ 



Οἰκοδομέω πόλιν. 

α ἘΪΖαρσ. 1. 4. ἴῃς. 7ετετα. [,. 80. ἴῃ 
πἴτοχιθ ΙοοῸ ϑοβυση 8601 β0ηΐῖ, 
ὨΪ81] 418 νοσὶ οἰχοδομεῦ ὩοίΟΠομα 
ἐπλαδείαπα ἰτϊθαατα τδ]. ---- 775» 

αρίο. ἴε8. 1. 14. --- “Ν) ἐπι 

»ἔδο. ϑϑγχατηδοῖ. 20. 11]. 15. βθ. 
Ἡεχαρία. ϑεᾶ νοχ οἰκοδομησάντων 
ΡῚ ᾿Ἰῃορῖο Ἰοοο ροβὶῖϊα εϑί, δς ρετ- 
ποὶ δὰ 29} Υ. 14. -- ΓΙῸ» μοεοΟ 

εἷο, οἴαπι σαἀΐῆοο. 2 ϑδτω. ὑπ τι. 
ὃ Ῥαν. ΧΧΧΙΙ. 48. Νεδετα. ΙΥ. 6. 
-- "ὩΩΞΡ- 2708. Ἱ. 36. υϑἱ οἰκοδο- 

μεῖν εΞῖ 1. 4. ἀνοιχοδομεῖ, οἴ συχη ἀνὶσ- 
τὴμι ἴῃ οοαά. ρετταυίΐδίυγ. --- 8. 
Ἐπ3αγ. 11. 18. οἰκοδομοῦσι τάς τε ἀγὸ- 
μὰ; αὐτῆς, ὉΌῚ Ῥοϑῖ οὐχοδομοῦσι (ᾳυοὰ 
ουτα δηϊθοοθηῖῖθιι8 ᾿ππροπάυπι) 
Ῥοπεπάσπι δϑξ οοηητηβ, ἱ. α. 6 οοἷ- 
Ἰδομε ἰοχίυβ ΗΠ οῦτ. Εϑάν. ΓΝ. 12. 
ΔΡραγεῖ. Ψυάπῃ. ΧΥ͂Ι. 17. ῳκοδό- 

ς μῆσε, 561]. τὸ σνεῦμα, Ἦ. 6. νοϊιιηΐΔ8 
ἴυα »τοάιιχξ δεὺ ογεαυΐϊ, (ΟΟΠΙΕΡ 
»αγαϊείδηξεηι φεπέεπαγεπι. ΜΕ. 
μιαρθεῖ: ογεαία δωπί. ἴἴὰ αὐοσαδ 
ϑγτυβ. [ορίϑ86. νυἱαθηϊγ ὠκχοδομή- 
9ησαν, αυοα τη6] 8 τεϑροηπάεϊ ῥχο- 
Ἄσράθηξ ἐγενήδησαν. 1 Μδος. 1. 85. 
ῳκχοδόμησαν τὴν πόλιν τείχει μεγάλῳ, 
Ὁ}01 οἰκοδομεῖν εθὲ 7υγίβοαγε, πιμηῖγο, 
(011. 101 ἃ. οαρΡ. ΙΝ. 60. υὐὶ Ἰερ]- 

ἀ τὺγ : οἰκοδομεῖν τὸ ὅρος Σιὼν, ἃς ΘίΩΓΖΙΙ 
1 οχῖοο Χοπορδοηῖοο 8. ἰ.. ν. Θ':γδο. 
ΧΙΙΧ. 8..οχοδομεῖ εἰ καταφυτεύειν 
ΟΡΡομυπῖίιν τῷ χαχοῦν οἱ ἀπολλύειν. 

ΟΥ̓ ΚΟΔΟΜΕΏ ΠΟ΄ΛΙΝ, αὐΐοο 
ἀγδεπι. ΥΩ ὩΣ» ἰαπριαὲ 

,7αοϊεπίεθ. Νεθα. Εν. 3. [Δ ΒΙ6- 
Ἰμὼ58 ὃς Ἰτγουτυ8. 86 υἱογηιθ 
ρουταντῖ, Νδηλ οἰχοδομεῖν πόλιν [01 ἴδ8ῃ.- 
ἴατα Ηδργδῖοο πων Τεϑροῃάεῖ, εἵ 

ε ΣΌΝ εχργεβϑϑαμα ἐβέ ῬῈῚ οὗτοι, 

υοά νίάε ἱπέγα. 

ΟΙ ΚΟΔΟΜΗΣ, αὐἀϊποίμηι, δίγμο- 
ἔμτα. ΓᾺΔ» αϊαΐμιπι. 1 Ῥδταὶ. 

ΧΧΙΧΣ... -- "ὮῺΣ, δϊμε. Ἐπεςἢ. 

ΧΥΊ. 61. ΓΛ)» ἤη Πίίας, εἰς οἶκο- 

δομήν. ἱερετυπὶ ΤῊ22) ἃ. ΓΠ)2» 

681 Οἰκονομέω. 

ααἀΐβοανε. --ς ΤᾺ ἱπῆη. Ἐκθοῖ. 

ΧΙ]. 17. -- ΓΙ): Εσεςοὶ. ΧΙ, 

3. --τ 123; αὐαϊβοῖμπι. Α΄α. ϑγτατη. 

Ἐπεςῖ. ΧΙ. ὅ. εῆς οἰκοδομῆς. 8 Εϑάτ. αὶ 
Ρν. 068. Ηεῦτ. ΓΔ. Ἐπδάᾶγ, 1Π1.12. 

--- νΊαδ 6110] 5. χαϑυστερέω. 

ΟΥ̓ ΚΟΔΟΜΗΜΑ, ἀοπιοϊίειηι, Ὧο- 
πι|5, παδιασμίμται. Οἰκοδόμημα ἴλαα- 
τήριον. Ὁ ΠΞ.2. Ζρλτμῖα. ϑγτοτωδοῆ. 

Αἴμοβ ΙΧ. 1. ὉΝῚ ουτὴ ΓΞΣ Ἰο.- 

οἶδδα πἰΉΣ] εϑὲ σοτϊαβ. ΓΧΧ ἰρὶ 
ΒΡ] οτος ἱλαστήριον ΠΑΡ ΘΠΐ. 

ΟΥ̓ ΚΟΔΟΜΟΣ, ααῤβοαίον, αἀϊ- 
ὑπ χείγμΟίΟΥ. ΓΙ Ῥατῖῖς. 2 Βερ. 

ΧΙΠ. 11. ΧΧΙΙ. ὃ. 4 Ραγ. ΧΧΧΙΨ. 
11. Νεδοαι. ἹΝ΄. 18. --- "Δ Ρατί. 

φερίεηδ. ἴεβ.. {0Ὑ11]1. 12. οἰκοδόμος 
φραγινῶν. ---- ὉΠ 7αϑον. 1 Ῥαν. 

ΧΙΨΡ. 1. υὉ] ροϑὲ οἰκοδόμους Ἰῃ Θα!. 
Πσπι. οχοίαῖδ νοχ τούχων, 6 τδχίι 
Ἡδορτγαίοο οἵ σοϊΐαυβ 10 τ]8 Οτα- 
αἷθ δυρριὶοπάδ. Πυιιὰ. ΧΧΙΠ. 15. .- 
πΡὉ ἔἤπεπι. ἘΖεςΟΙ. ΧΙ, 8. σπαρο 

τῶν οἰκοδόμων, Γρεσα νογίοσιμς. 
ΟΣ δηλ [Ὁ] οβὲ ἀθ ἡεπίσυϊο ἰὶ- 
πθὸ, 4μὸ αἰαὶ ἐΡΘΑΜ ΕΣ αὦ πιδηβεγατ» 
ἄμπι δὲ δοίοεπί. --- ΓΞΝ νῷ» 

ποῖρεε σρετὶδ. 1 Ῥα;. ΧΧΙΣ. δ. 
ἀὐθι θέλ δὸς οοα. Κεῖ, ϑδοᾶ 5'π 
ἀιυρίο ἴθ᾽ τϑροπθηάιιτι εδϑὲ οἱ οἰχονό- 
μοι, 4υοά ταἰῖααΐ ᾿ἰργὶ ἐσ ΒΡ θη. ---- 
116 αἰϊφυᾶπᾶο Β5βιἰδίιθθαπι), βυγηθηθ 
ὨΘΙΩΡΘ, ἀυκ8 ἢὶς ΘΟ] 1886 νεγβῖο- 
6868. οα πῆς ταδί βοηςθης δ 
Ἰοοο καὶ οἱ οἰκοδόμοι Ἰοροτα τι] ]θπι: 
καὶ τῶν οἰκοδόμων, τ φρο ψοσρα να] 
τη ΓΌτη δ ἀπ διηθηΐατα, νοὶ ὀχρὶ ἰςα- 
τἰοπετα δαϊ δἰ Ἰπίογργείίβ νεγεῖο- 
ποῖα δα δηίθοθάθῃβ τῶν ἔργων ροσί!- 
πΘΏΓΕπι σΟΠΠ ΠοΔΠϊ, 

ΟΥ̓ ΚΟΝΔΕ, ἐπέμδ. ΓΓ3» ἐη76- 

γίωσ. Α΄ὰ. Εχ. ΧΧΥΠΙΙ. 6. Αααὰ. 
Ῥρβαω. υΧΥ̓Τ]. 7. υδὶ ἴῃ ΗδχΧαΑρ] 8 
αυϊάοτα εἰ ἰπἱρυΐζαν ἐν οἴχῳ, θοἃ να- 
γᾶτη ἰδστίοποσῃ οἾκόνδε βεσναν}ῖ ΠΟΡῚΒ 
Ἐ5ο  υ8. 

ΟἹ ΚΟΝΟΜΕΏ, ἄἀἄονμενι ῬΥΟΟΙῸ, 

ὃ» 



Οἰκονοριΐα. 

« ἄἴερενεο, ἀΐερονο. Ὁ.) ῬΪΒ. ἃ 35. 

ὰ 

“ποάογονγ. Ῥῳ. ΟΧΊ. δ. οἰκονομήσει φ«οὺς 
λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει, ΒΑΡ ΊΘΏΓΟΥ αἱοεῖ, 
εἰ ἰδηαυδτα δὰ στρδῆϑυσαμι, νογρδ 
σὺ ἴῃ Ἰυάϊεῖο. Ηδροῦ. 
4 δες. ΠΠ]. 14. ὉΝῚ1Ὶ ἐπίσχεψιν οἶχο- 
με δαὶ ἱπερεοίέοπενι ζάσεγε. 8 
Μδοο. [Π1. 4. τούτων δὲ οἰχονομουμά- 
γων, Ἦ 8 ἰΐα δοίϊ8, δαὶ : ἄυμπι ἢδος 1 
βεραηί. Οομᾶ, ϑρίς!], 11. Ρ. 182. 

ΟἸΚΟΝΟΜΙᾺ.Α, αἀϊπρεκεαίϊο, ἐ"- 
δεγηαΐο, πιμπιρξ. Ἂ.. Ὁ. ἀοπιέπα- 

ἕο. ἴει. ΧΧΤΙ. 21. -- γ᾽ “ἰαἰϊο. 

Ϊε6. ΧΧΊΙΙ. 10. ἀφαιρεδήσῃ ἐχ τῆς 
οἰκονομέας σον, καὶ ἐκ τῆς στάσεώς Θιυ, 
ἀεὐϊοίετῖθ ἀ6 πιμπεγε ἴὰο, οἱ 46 βίας 
Ὠἤοῃε ἴθΔ. ΟὈὨξῈΣ (Οοΐοβα. 1. 395. 
Ἡξαγ ΟΝ. οἰκονομία, βράβευσις, διακχη- 
σις. 
ΟΥ̓ΚΟΝΟΜΟΣ » Ῥγοομγ αἰον ἀοηπεδ, 

ὁ ἀϊερεπεαίον. ΤΟ ΕΥΎΥΦΤΊΝ Ρίαταὶ. 
φαίγαρα. Ἐπάν! Υ ΤΠ]. 9. --- Ὁ» 

διΡεῦ ἀοιινι. 1 Ἀδρ. ΙΨΡ΄. 6. υδὶ 
ζ"αῇ αἤβεοίμης ραϊαίο πολι. ἰἴάδτ νὰ- 
ιἀς ΧΥ͂Ι.9φ. Αἀάς δι. 1]. 8. 

-- Ἀν οΣ Ὑ, Ῥγίποερε ὀρεγῖ. 
Της. 1 αν. ΧΧΙΧ. 6. ᾽άθ ΒΌΡΓΔ 
8. Υ. οὐχοδόμος. ἘΤΘΕΥ ΟἿ. οἰκονόμος, ὁ τὸν 
οἶκον νεμόμενος, φύλαξ. Οοπέ, Βυϊοοτὶ 
ΤΒοδ. Ἐροΐοβ. Τὶ. 1. ν. 468. 

ΟΥ̓ ΚΟΠΕΔΟΝ, αἀγεα ἀοηιιδ, ἴο- 
οἰ οἴγοα ἀογιηι, δοΐμηι, δΏΡΕΥ φμοά 
ἥονς αἰγιία δίοίἑ, ἰοσις υεἱ αγοα 
ἄονιις ασαϊβοαπάα, οχ οἶκος οἱ «δον, 
ϑΦοΐεηι. π υαείας. Ῥα. (Ἰ. 7. 

ψγυΐ. ἐπ ἀοπιϊοῖϊο. Ῥα. ΟΊ. 9. 
Ψαΐχ. ὧε δαδὲϊπέλοπίδις δὼ. Δάὰ 
πὐεααυε ἰοσιπι ορδεγνδηάσμι νἱ- 
ἀοίον, αοορεάα Ὡοὰ ἴδια λαῤῥῥαίίοκοε 
ἐδϑε, {υδιῃ ραίίο ἀἐγμίοτμτι εἰ οοἶ- 
ἔαρεογμπι σαὶ ἰβποίοτιηε, 488 δἰ νὲ ἱπεΐ. 
ἀϊχογιηῖ ὁρεύσιαι. Αἀάε δὲν. ΧΙΙΧ. 
15. ἀνεγείραντος τὰ οἰχόπεδα ἡμῶν, υδὶ 
γψϑοιδ Ομ δσθθθ, εὐὐἦἶεβ ἔδοϊς, βο- 
Ἰοος Νεβθγαῖδθ. [δὲ αυοαια Κ'οΒοὶ]. 
ἐρεσια Παρεῖ εἰ Οτοίίιβ δοΐα ασάδεηι, 
γμάφογα ἱπιετρσείδίσ. Ὁ 

ΟΙἾΚΟΣ, ἐἔριιπε, ἐδηξογ ΗΝ, οὐη- 
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εἴαυε, οπερέκει, Ξεννάδια. 1114. δι 
ἰογία. Οου. ΤΣ. 41. ΧΧΙ͂Ρ. 61. 
Νυι. ΙΧ. 15. οἱ 81}8ὲ δἰ χυιοξῖεβ. --- ( 

" ὌΝΟΝ Ρὶυν. σαπίαϊι, αἷοέ. Ῥτον. 

ΝΙΙ. 17. τὸν οἷόν μου. Ϊ,ορσεταπὶ 
᾿ ταὶ ττ, ἰαδεγπασκίηπι πιεμτα, νοὶ 

ἴῃ οἷυταῖὶ Ὁ) ἐαδεγπασαΐα. ---- 

-Ξ:: Πδνν ραίαΐα. 1ε6. ΧΧΧΤΙ. 
14. ὦ 5 ΠΝ» ἐμ 9. βαδι. ΧΙΧ. 

838. δ6ὸ. Αἷεχ. τὸν οἶκόν σου, ἐξ επεπε 
οπιηὶ ζαπιδα ἐμα. --- 5), λ, φϑεπδο. 

3 Περ. ΧΙΠ. 9. Ταρατυπὶ 7.2. --- 

ΤῊ» γβία. 1 Ῥαν. ΧΧΙΧ. 19. -- 

ΤᾺ εἰ οομβίσ. 3.5. ὅεῃ. 1.1. 

πο ντ: καὶ «ἂς ᾿ΑβΑ λίκο μῷ δὼ 

μραςς ἴυδ ἴῃ λαπρλὲ ἐς Ἐν μόρα; αὐτῇ 
111. 1. 6. 8. 9. εἰ οοὐξ Τίς. 1. 91. 
80 [χ. Ν. Τ. 6. Β. ν. 2 ες. ΧΧ. 
1. ὄνσειλα τῷ οκῳ σου, ῬΓῸ ατερὶ τοῦ 
οἴκου σου, ὧξ Ἰερίευν ἴῃ οαϊξ, (ον. 
εν. Ν. 11. γοδί οἶκος ᾿Ιοὐδα ἀερεῖ 
Ῥοῃὶ χῶλον, βει ραποίυπι ἀϊεμςῦο- ἁ 
ἶθ. Ααυ. Ῥα. ΧΥΙ͂. 7. ἐν οἴχῳ, 
Ῥῖοὸ Ἡεοῦν. ΠΡ τα "πον ἐχοεῖ- 

διηπ. ῷ Βερ. ΧΧΠΙῚ. 8. 138. [α 
υἱζοαῖθ ἰοοο νὸχ Εοῦτεοα μαγῆος 
δὲ ὕσαζα “αοεϊϊωηε Ἰοίδέ. Ηΐ δὲὶ- 
ἀυμπζ ποπῃ}}}} Ἰοοῦα Μιὰ, 1. ὅδ. 
ὉΔῚ δἰαίθιπε ΤΧΧ Ἰερῖμεε ΓγΝᾺ : 

βοὰ Π]υὰ οἴκου ἰπϑογίατα οὶ ΤΥ Χ 
δὰ νοεῖ ᾿Ιούδα, εἰ νοοὶ γ Ὁ  Ἰθὶ 

ΡΝ ἁμαρτία, Ἀ. 6. οανδα ἑαοίο- ὦ 

- 33 Ρἱυγ. εχ γ"ν δ. 
] Ῥαταὶ. 11. 10. ΦΖεγεα. ΧΥ͂Ι. 14. 
Εχορον. 11. 8. εἰ 410]. Αἀάδ πο. 
4 ὅδ. [Χ. 10. υδὶ Μοηῖῆ. σρδὶἊς 
(ΔΉ ΒΕ 1 : ἐπ ἀοιμῖων 'π5: 7α- 
τῖδ. --- ΓῺ σἵδα γ. Χ. 14. 

εγοι. {.1. 38. Ἑσεοῦ. ΧΧΥΊΙ. 6. 
ΤῺ οτμηΐθιβ ἈΪ5 Ἰοοῖβ ὑσῸ Χγ ἰεβο- 

τα 2 -- "2 οἱγὶ. "106. 

ΨΙ]. 17. βες. ΑἸά. εἰ αἱ. κατ᾽ οὔἴχους, 
δεσμπάῖμηι δἱπρμίας ανεαα, ὨῪᾺ 2). 

Ἀροῖα αυοδὰ κομϑυ). ἘΣ δεῃΐδῃ- 



Οἶκος. 

“5 414 ἘΠ Βετὶ ἰεχοταπῖ συτὰ ὅγγὸ εἰ 

Ψυϊκείο Ὁ}}3»» 16 ἰϑοθο ὕραὶ 

τὸ σοπδχτηδτὶ νἱάἀοῖϊυγ 118, ατι88 

υ. 14. Ἰεχυπίυγ. --- 3 Σ2}» ἀοτγ- 

ἐμς ραϊαϊ. Ἐδιδ. 1. ὅδ. δὶ 

Ῥτοτδὺθ οἱ βῖθθθ ν᾽ ἀδηζατ.--- Ὁ 34}, 

ἱμηι, ἐεπερίιθη. 1 Ἀερ. ΧΧ, 1. 

ῳ ες. ΧΧ. 18. 3 Ρασ. ΧΧΙΧ. 16. 

Ἑκάς. ΠῚ. 6. 10. εἴ ΑἾΌ]. -... Ν2Π 

Ομαϊὰ. Ἐϑάσ. Υ. 14. 156. ἤδη. . 

δ 5. ΥἹ. 18. --- 7, πιοπδ. ΜΙΝ. ΙΥ͂. 

ῳ. [πιο] σίταν ἢ. 1. τασπα, ἱῃ 40 

«αταρίστα εχείτισΐυχα ογαῖ. --- Ὧ55, 

λαδιίασμίμηι. 168. {,Χ11]. 1δ. - 

ΣΟῚ» πτῖιγικβ. [ε8. ΧΧΥ͂. 12. υδὶ 

«οἱ εἴχου ὧδ πιιηϊοπέδμς ΧΡ σαι 

ἄνπω, δυῖ Ἰοοῦ τοῦ οὔἴχου 16 " 

ετὶς τάχου. --- Ἵν ᾿ιαπηδ. ὁ ὅδτα, 

111. 8. Ἐχ Αγδαρίιησ, υδἱ ποῖαρθ 

( ζὼν ἴοοκην, Ὡραίξπνα ρτοίεπδωπι 

ς ποίαϊ. --- Ὃν υἱπι. 1 Ῥαταὶ. 

ΧΧΥῚΙ. 47. υδὶ ρογροσατα οἶχου Ῥ͵ΤῸ 
νου γμοαίζυμι 6δί. - π3 7) ομδί- 

επῖμηι, οοποῖαυο. Δετοτα. ΧΧΧΕΥ. 4. 

ἐγγὺς τοῦ οἴχου τῶν ἀρχόντων, ᾿υχὰ 

οὐποίαυε Ῥτϊπεῖρυτα. Ὑ 46 οἵ εν. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 10. 12. 90. 91. εἰ οσπᾷεν 

Τκιάον. ἀε Ὠίου δὰ Αςξ. 1. 18. 8:6 

ες Φοθορθο ἀς Β. 1. ΥἹ. 6. οοποῖα- 

οἷα εἶχοῦ τ᾿οΤΩΡ᾿ ΙΔ δίσιοίμ νοσδηζιν 
ἀ εἶχκο. Ἐσοάετη δβεπϑὺ νὸχ ἰερίτυνῦ 
αρυὰᾶ Ἠοτρεῦ. Οἀγε58. Α΄, 858. ἀλλ᾽ 

εἰς ὧχον ἰοῦσα τὰ σαυτῆς ἔργα κόμιζε. 

Θυο τεσρίοίεμθ Ηδεγολίυ8 οἶχον ἴῃ- 

τεγρτγείδταρ μέρος τὶ τῆς οἰκίας. --- 

“2. λαῤδαίίο. ο0. ΧΥΠΙ. 20. 

-ἦνο λαδίξαομίωπι. Ὁευῖ ΧΧΥῚ. 

15. --- ΠΝ» α πωπο. 7ε:. 111. 4. 

Ἐσοτίε Ἰεροτπηί ἌΡ ΣΙ Βα 7» 

»οὦὐ αὐουτὰο, δὺὲ βεσίρϑετυυμε ὡς 

ε ἐκεῖν, γμλαπο αἰἰυὰ νοσβρυΐυτα “Ὁ 

Ἰερεπίεβ. Ὑ᾽άε δὰ Ἀ. 1. ϑρομπίατα. 
-- Ὡϑρ»ῃ: ἴοοισ. 2 ϑδα. ΧΙΧ. 

89. 3 Ῥαε. ΨἼ]. 13. --- ἡ), ἀα- 

589 Οἶκος. 

δίἑαοιίαπι. δον. ΧΥ ΤΠ). 384. --- 

ἴῃ Ῥίασ. ἽΝ» ἰάοτα. ΡΒ. ἸΧΧΗ͂Ι. 

91. .- ΕΌ» οοπῆρπαϊίο, ἰγαδεδ. 

ΟΤῚ Βεβ. ΥΙ. 15. ἕως τοῦ οἴκου : 

αὐὶ δῦ τοῦ οἴκου νἱἀοῖυν αἰῥαυία 

εχοίϊδθα, ξοκίβββα τῶν δοκῶν. Ουοᾶ 

δαΐεσα 0 ῬΕΥ δοχὸν τπαϑιι ότι, 

Ἰθοτίυβ νεγῦοσα β0} 18 Ἴοῃάομδι- 

ἄντα εὐ. Ῥγεβοδβδδούδί ὈΓΘΡΕΥΘΒ 

ΡΣ 
ϑυσταηΐ. -- Ἴ,.. δέγυια. 9 γθπι, 

ΧΧΙ. 9. Μετῖα οοπ]εοῖυτα ἀπο 
ἐϊα τταπβίοϊοσυης νοοδθυΐυτα ΕΪΘΌΥ., 

4ιοὰ ἀδ πιξηέείγὶς τεχὶς οχρ]ἰοδη- 
ἄσπι 6δῖ. -- ;», υγὸδ. 1. Εορ. ΧΧ. 

80. ἴτὰ τὐδκηδίυ]οταπὶ ον βοαθθῃ- 

6. Ῥχαΐασοα “Ὁ φυδπάσοαιο ὧδ 

παϊμοῦδε εἰπριϊίε, ν᾿ ο. ὧδ τοταρῖο, 

΄ 

Εγρο ὕοῦμαι ρΡγὸ Ῥαγίθ Ρ0" ὁ 

δἀὐμϊθεῖαν. Υ]ιὰ6 ᾿ἰπα 5. οἶχω τῆφ᾽ 

ἄκρας. ---ο ΓΙ)» )απνα. Ῥτον. ΧΥῚ!. 

40. Βεδ αυοβᾷ βεπδύτη. --- 7» 

ταποίπιατέιπι. 42 Ῥαν. ΧΧΧΥ͂. ὅ. -ὦ 
νῷ πτν ρίαίεα ροτία. Νεβέτα. 

ΝΠ. 18. --α ἜΝ, σατο. ΒΎΤΩΤΩ. 

Ῥτον. ΧΙ. 17. υδῖ χὰ καηΐ ἱ. 4. 
οἰκεῖν, οοπδαηφιπεὶ, αυἱ δρυὰ Ηο- 

Ῥτθοοϑ ολτῸ {1108 ἀϊσαπίιν, ουἱ δυπῖ 

βδησαΐπο οοπΐυποῖ. Ψαὶς. εἰΐδτα 
᾿ς τς μα Βαροί. Ἐοσίδβϑε δαύεπι 

γοῦρα ὅϑγτοσα. ταράσσει δὲ οἴκους ἑαυτοῦ 

ρεσεποηϊ δὰ ἡ Ἵ2}») ν' 39. - 

ὩΔ Ὁ» “οερίσιμη, ἐτίδια. 1 ὅϑατα. 1]. 

80. Πὰ Βίοἰι8. συτὰ Ὑτοιηταίο. 
ϑἰρὰ νοτρα τὸν οἶκον τοῦ φατρός δοῦ 
ἀρυὰ 1ΧΧ ρεγίπεπε δά ΓΜ» Ῥτσ 

αῦο ἩΓῚΝ Ἰεβεσυῦ --- Π8 

ΓΊ, ἄοηιια ογάϊποηι. 4. ῬΑΥ. 

ΧΧΠΙΠΙ. 14. ἐκτὸς τοῦ οἴκου. --- γον 

ἰηδη. λαδίέαγε. 7οῦ. ΧΧΧ. 6. --- 
ν᾿ Ροτία. Ιε8. ΧΧΙΥ͂. 19. Αἀά6 

Ῥιον. ΧΧΥΙΙ. 15. υδὶ οἶκος (ευὶ 
ὨΪΉ1] τεϑροπάες πῃ ἰεχία ΗΘ Ρ τ.) εϑὲ 

'. ᾳ δῶμα, ἐεοίμπι ρίαπεπι ἀοπιια. 

9 δου. 11. δ. οἶκον ἀντρώδη. Ψυϊρ. 

ἴσοι φροΐωποα;, 001}. ν. 7. ΟῚ τόπος 

ἂ»" 



Οἰὐκοροῤυΐω. 

« δἥερεπξο, ἀΐερονο. ̓ ).)) ῬῺν. ἃ γ)ὴ), 
“ποάετον. Ῥρ. ΟΧΙΊ. δ. ὠκωνμήσει τοὺς 
λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει, ϑαρ᾽εηΐον αϊοεῖ, 
εἴ ἰδησύδτη ΤΑΘΏΒΟΣΘτ, γοῦρὰ 
δὰ ἴῃ )υάϊεῖο. Ἡ!εγοη. ἀἰρεμσαδέὲϊ. 
4 Μεες. ΠῚ. 14. δὶ ἐσίσχεψιν οἶχο- 
γε εβὶ ἃ ἰοπέπι ὕάσεγε.Ό. 8 
Μδρο. 111. 4. τούτων δὲ οἰκονομουμέ- 
γων, Ὦ]18 18 δοίΐ8, βδειι : ἀυπι δος 1ΐ8 
βερδηΐ. Οομξ, ϑρίοϊ!, 11. Ρ. 182. 

δ ΟΥ̓ΚΟΝΟΜΙΆ, ἀϊρρεπεαίϊο, σι- 
δεγναίδο, τεμπειδ. ᾿ ΤῸ: ἀοηεπα»- 

ἔϊο. ἴεβ. ΧΧΊΤΙ. 21. -- 2 φέαξϊο. 

Ϊε6. ΧΧΙ]. 19. ἀφαιριϑήσῃ ἐκ τῆς 
εὐἰκονομίας σον, καὶ ἐκ τῆς στώσεώς αευ, 
ἀεὐϊοίοτίβ 46 σιμπογο ἴὰο, οἱ ἀξ εἴα - 
ἤοπθ ἴμ8Δ. Ορωξον Οοΐομα. 1. 928. 
ἩσγΟὮ. οἰκονομία, βράβευσις, διοίκη- 
οἷς 

ΟΥΓΚΟΝΟΊΜΟΣ, ργοσεναίον' ἀοηεια, 
ς ἀϊερεπεαίον. ὩΣ ΎΤΩΤΓΙΝ Ρ αγαὶ. 

φαίτάρα. Ἐϑάτ. Ὁ ΤΠ]. 9. --- Ὁ), 
ΦΈΡΟΙ ἀονιμηι. 1 ες. ΙΝ. 6. υδὶ 
ἡὐβννιι ἐϊο Ὠοῖϊδί. [Ιἄοτα να- 
εἴ ἄς ΧΥ].9. Αἀάς Ἐκ. 1. 8. 

-- 3 ΌΣ ὙΘ. Ῥυγίποερε ορενίε. 
Ἷπο. 1 Ῥασ. ΧΧΊΧ, 6. Ὑιάο ΒΌΡΓΑ 
8. ν. οἰχοδόμος. ἘΖΟΘΥ ΟἿ. οἰκονόμος, ὃ τὸν 
οἶχον νεμόμενος, φύλαξ. Οοπέ, ϑυϊοοτϊ 
ΤΆΘ6. Ἐσοὶοβ. Τ' 11. υ. 468. 

ὰ ΟἸ ΚΟΊΠΕΔΟΝ, ἀγα ἄρνα, ἴο- 
ομδ οἶγοα ἀοπιρη, δοΐμηι, διρεν φμοά 
ἀονιμς αὐγμία οἰοίλέ, ἰοοὼς υεἱ αγϑαὰ 
ἄονιις σαῤῥοαπάςξ, οχ οἶκος οἱ αίδον, 
Φοΐμηι. ΠΣ ἢν υαδίέας. Ῥᾳ. (Ι. γ. 

ψυ. ἐπ ἀονεοίο. Ῥ6. ΟΥ̓ΤΠ]. 9. 
Ψυὶχ. ἐε λαδίἑαοπέδωδ σωῶ. Δὰ 
πἰσυμηαυε ἰοσυχι ορδεσνδαπάυ γῇ- 
ἀοῖαςσ, “οορεάα ποῖ ἴδτω λαῤῥῥαἰοπδε 
ε888, 4υδιὴ ραΐξίο αἐντοτεηι οἱ οοἷ- 
ἔαρεογμηι σα βοίοτιν, χαο αἰϊὶ πες. 
ἀϊχογιπι ἐρείπια. Αὐάε δὲν. ΧΙΙΧ. 
1δ. ἀνεγείραντος τὰ οἰχόπεδα, ἡμῶν, υἱοὶ 
ψϑΟΙ 8 ΟΥΆΠ ΔΙΓΘΘΒ, εδὐεθ ἔδοϊς, βοὶ- 
Ἰῖοοῖ Νεβοπιΐδα. [δὲ φυοχὰθ 5. ο]. 
ἐρείπια Βαρεῖ εἰ Οτοιίαθ δοία ααάέμπι, 
γμάογα Ἰπϊετρτείδτασ. 

ΟΥ̓́ΚΟΣ, ἐρπικε, ἐδπέογδαοι, οὐη- 

588 ὄζιο. 
εἴωυε; ξεπερίκηι, ἡπρδα. ὑΗ. ἐξι. 

. ογίῃ. Ὅδῃ. ΙΧ. “1. ΧΧΙ͂ΡΥ. 61. 
Νυχι. ΙΧ. 15. εἴ δἰϊθὶ δἰϊψαοξῖεε. --- 
ΠΝ Ρὶυν. δαπίαϊἑ, αἷοξ. Ῥτον. 
ΡΙΙ. 17. ᾿ . Ταδβρετυπὶ 
γαὶ γ. ἐπὶ ΡΣ ἡπειεῖπ, νοὶ 
ἴπ ῬΙ σαὶ Ὁ) Ν» ἑαδεγπασιία. --- 
“δ. ραξαίπεε. 16. ΧΧΧΈΙ. 

14, ὦ ΓΝ» ἔτ 8. βατι, ΧΙΧ. 
88. κεὸ. ΑἾδχ, τὸν οἶκόν σνο, ἐξ δκκης 
οπιπὲ ζαπιϊδέα ἐμα. ---- 5ιμ,}, φεπῖο. 
3, Βορ. ΧΙΪ. 9. Τορογυηὶ 3: -- 

ΓΤ» γτερβία. 1 Ῥᾳν. ΧΧΙΧ. 19. ..-α 

ΓΔ εἰ ἐομβίν. 3... Ὅεῃ. Ψ7]. 1. 
εἴσελθε σὺ, καὶ «ἂς ὁ αἶκός δι εἷς τὴν 
κιβωτῖν, Ἰηρτοάεοτε ἴα, εἴ οζηηΐε )ὰ- 
μα ἴὰϑ 'π ἀσζοᾶτη. ὟΊάο οἱ 4 ὅδιη. 
1Π1. 1. 6. 8. 9. εἰ οαμξ Τχπς. 1. 97. 
80 ἴΙοχ. Ν. Τ᾿ 5. Β. ν. 23 Βες. ΧΧ. 
1. ἔντειλα τῷ οὕὔκῳ συν, ῃγχὸ «πρὶ τοῦ 
οἴκου σον, ὧἂξ Ἰερίταν ἴῃ δαϊξ. 
εν. Ὑ. 11. μοδὲ οἶχος ᾿ΙΣοὐδα ἀεδες 
ῬΟῺΪ χῶλον, βεὰ ρυποῖυπι ἀἰδιϊπςο- ἁ 
Ηἷθ. Αᾳυ. Ῥ5, ΧΥ]]. 7. ἐν οἴχῳ, 
Ρῖὸ Ἡςρῦτν. ΠΣ» τα "πὸ» ἐσοεῖ- 
ὅμεηπι. ὃ. ἤερ. ΧΧΙΙ. 8. 15. [π 
υϊοαπθ ἰοσο νὸχ ἴογεεα ραγήϊδε 
8δὺὸ Οτβθτα δασεξμης ποι. Η δὲὶ- 
ἀπηΐ ποηπτι}} Ἰοοῦα ΜΙοΝ. [. ὅ. 
Ὁδὲ δἰαϊοιπε ΤΙΧΧ Ἰορίοοο Δ: 
βοὰ "Πα οἴκου ἱπδογέππι εἰ δα χ Χ 
Δα νόοοοῦλ ᾿Ιούδα, δὲ νοεὶ Γδ" Ὁὲ 
τεϑροηᾶεῖ ἁμαρτία, Ἀ. 6. σαιφα ἑάοῖο- ἱ 
ἰαίγία. --- 28 Ρυν. εχ γ5, Μέδ. 
1 ῬΆγα]. 11. 10. Ζ26γεὰ. ΧΥ͂Ι. 14. 
Ἐζεοῖ. 11. 8. οἵ αἰ]΄. Αἀάδε ἴῃς. 
3 ϑδιη. ἴΧ. 10. δὶ Μομεξ σρδ]ὸ 
᾿υδηβία : ἐπ ἀοπεεπι, ροῖθα: 25- 
να. --- γχ σἵδα, Ἰκεν. Χ, 14. 
Ψαγετω. {.1. 38. ἙἘσεοῖ. ΧΧΥΤ]. 6. 
ἴὰ σταπῖθυβ Ηἷα Ἰοοῖβ Ῥσὸ 7γ ἰεβε- 
ταπΐ Π}5. -- [Ὥν 2», υἱγί. .108. . "1 
ὝΙ]. 17. 86ς. ΑἹ. εἰ αἱ. κα οἴκους, 
δεομπάμηι δἰπρυίας γαπείϊαϑ, Ὡν Ἢ 2.25. 

Ἀδοΐδ 'αυιοϑα βουϑυτη, Ἐκ ϑοῃίδῃ- 



Οἶκος. 

“ 415 ἘϊεΒεσὶ ἰεκετυπΐ συπὶ ὅϑγτὸ εἰ 

Ψαυϊκδίο Ὁ}}3.» 416 ἰοοῖο ἱρεὶ 
παοσαθ σοπμβτταλτὶ νἱά δῖα 118, ἀπὲ 
Υ-. 14. Ἰεραπίαν. --- 3 [2}» :- 

ἐμα ρμαϊίαί. Ἐ61Ν. Ι. 5. υνὶ᾽ ΧΩ 

Ῥγυϊβαβ οὐιδῖθθα συ ἀΘ}Υ.---Ὁ Ὁ" 

ἐμηι, ἐεηιρίιπ. 1 ἜἌερ. ΧΧ.Ὶ. 

φΦ Βερ. ΧΧ. 18. 2 Ρασ. ΧΧΙΧ. 16. 

Ἐπάν. {Π1]. 6. 10. εἴ ΑἸἾΤΌῚ. --- ΝΟ 

Ομαϊά. Ἐβάσ. Υ. 14. 16. δι. Υ{. 

δ 5. ΥἹ. 18. --- ἽΣ» ΟΣ. Μιο. ΙΝ. 

2. Ἱπιοἰ σίταν Ὦ. ]. τισῃδ, ἢ αὺ0 

κετορίυτα εχεϊτσΐατα ογαῖ- ---- 532} 

λαῤῥιαοιζωπι. ἴε6. 1.Χ111. 15. --- 

ΣΟῚ» ττιγκα. ἴ68. ΧΧΥ͂. 12. υδὶ 

καὶ εἴκο ὧδ πιριξίδονιέδεια οχρ]ἰσαιν» 
ἄϊαν, δυΐ ἰοοῦ τοῦ οἴκου Ἰερεπάμεα 

ετἰς τάχου. --- Ἵν, ᾿απμε. ῷᾷ' ὅδ. 

111|.8. Ἐχ Αταβίδιηο, υΡῖ πεῖὴρθ 

( ζῶν ἴοσπηι, ἐραϊίωπι ργοίεπδωπι 

ε ποῖαί. --- Ὃν υἱπωηι. 1 Ῥαταὶ. 

ΧΧΥῚΙ. 97. ὑρὶ ρϑυροσδαίῃ οἴχου ὑτῸ 
οἴνου ροαίζιτπι ο68ῖ. --- 2» ομδι- 

οπΐμηι, οοποίαυε. ἄοτεια. ΧΧΧΥ͂. 4. 

ἐγγὺς τοῦ οὔχου τῶν ἀρχόντων, υχία 

οοποίαυε φτϊπεῖρυοΩ. 146 οἵ ὅεν. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 10. 12. 90. 91. εἰ οσῃΐες 
Τλιάον. ἀὲ Πίοϑυ δὰ Αςὶ. 1. 18. ϑ8ις 
οἱ Φοθερῆο ἀς Β. 7. ΝἼ. 6. οοποῖα- 
υἱα εἶτοι τοτρλι δίαποῖι γοσδηϊοῦ 

ἃ ὖχα. ἘἙοάδια βεηβὰ νοχ ἱερίίυς 
«ρυὰ Ἠσιοεσ. Οὐγεβ. Α΄, 868. ἀλλ᾽ 
εἰς οὗκον ἰοῦσα τὰ σαυτῆς ἔργα κόμεζε. 
Θυο τοθρίοίεμβ Ηοβγολῖτι8 οἶκον ἴῃ.- 
τεγρτείδιασ μόρος τὶ τῆς οἰχίας. ---- 

ἜΣ» λαδμαίο. ον. ΧΥΠΙ. 20. 

-ο ΟΣ λαδιϊαομῖμηι. ες ΧΧΥῚ. 

15. --- ΠΝ» 6 πώπο. Ζ6«. 11]. 4. 

Ἐσείε Ιεχοσιπς ἌΡΡΟΣ, ΒΕ Ἵ7}2» 

οὐ αρουτάὰθ, δὺς βοσχίρθοταπέ ὡς 
ε οἰχιῶν, μΐδιια αἰτυὰ νοσδραΐυτα ἋἽ 

ἰεροηίοβ. Ὑίάε δὰ Ἀ. 1. ϑροϊμπίατα. 
-- -ϑ'»ῃ. ἰοοα. 2 ϑαα. ΧΙΧ. 

30. 3 Ῥατ. ὙἹ]. 13. --- ἡ)» ἀα- 

ὅ89 Οἶκος. 

δϊασεΐπηι. 700. ΧΥ ΤΙ. 98. -- 

ἴῃ ρίας. Γήνη»» ἰἸδετα. Ῥξ. ὩΧΧΙΠΙ. 

91. .- ΒΟ» οοπέϊρπαϊο, ἐταδεε. 

ΟἹ Τ 1 Βορ. ΥἹ. 15. ἕως τοῦ οἴχου : 
δὶ ἀπὲ τοῦ οἴκου νἱάεῖα δἰϊαυϊὰ 

οχοία αϑθ, ἔοχίαβεο τῶν δοκῶν. Θυοά 

δυΐοτα 18) ῬΕΥ δοχὸν παϑτκαϊοτίης, 7 

Ἰἱδοτίυβ γεγίοτο βδ0 18 οομάσῃδι.- 

ἄυτι οὐ. γοδδβϑοσαί ὈΥΘΟΥ͂ΘΒ 

ΓΟ Εγρὸ τοῦααι ῥτὸ μασίθ ρους 
σιθγομ, -- Ἵν» φέγυια. 9 ΈΥΈΠΩ, 

ΧΧΙ. 2. Μετὰ οοπ]εοῖατα ἀπο 
τὰ ᾿(ταηβευϊοραπί νοσδρυΐυτα ΕΠΘΌΣ., 

υοὰ ἀε »εἰηἐεγὶς τερὶα ἘΧρ]Ἰοδη- 
ἄσπι οδῖ. ---- .», ὠγὸδ. 1 Βερ. ΧΧ. 

80. [τὰ ἰταπείυ]οταμ οὗ βεαποη- 
6. Ῥχείεσεα Ὑ}» φυδπάσοατο ἀκ 8 

ααὐἰμοέε εἰπριϊδ, ν. ο. ἀθ ἴοῖρὶο, 
δα μι θοῖων. 
ἄκρας. ---- ΤΊ ΠΥ)» Ξαπνα. Ῥτον. ΧΗ. 

40. ΒεηΘ υοβα βεηδύτη. --- Ὁ» 

ταποίματίωπι. 2 Ῥα;. ΧΧΧΥ͂. ὅ. - 
εὖὖῷ τσ »ἱαίεα ρογτία. Νεβέτα. 

ὙΠ. 18. --τ Ν᾽, οαγο. ὅϑυτητα. 

Ῥτον. ΧΙ. 17. υδἹ ὥχὼ βαπέ ἷ. ᾳ. 
οἰκεῖοι, οοπδαπριπεὶ, αυἱΐ δρυὰ Ηο- 

Ῥταοβ οᾶτο 1}108 ἀϊσυπῖαγ, ουὐἱ δυπὶ 
βδηραΐπε οοπαποῦ. ψαὶϊρ. εἴδη 
ἰὸν το Βαροί. Εογίδβδε δαΐδπι 

γεχῦα ὅστωσι. ταράσσει δὲ οἴκους ἑαυτοῦ 
Ρεχάπουϊ δὰ ΣΧ ἽΞ2}) ν' 39. --- 

ὯῚΨ» “οερέγειτε; ἐτίδια. 1 ὅδτω. 1]. 

80. Τα Βίεἴϊαθ συτὰ Τγοιπτοΐο. 
δορὰ νεῦρα τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου 
ἀρυὰ ΓΧΧ γετάποηϊ δά ἡ,Μ» ΡΥ0 

αῦο ἩΓῚΝ Ἰοζεσαπ --- ΓΝ 

ΓΦ» ἄοημις ογαϊπιπι. ἃ ῬΑΥ. 

ΧΧΠΙ. 14. ἐκτὸς τοῦ οἴκου. ---- γον 

ἴπβη. λαδέιατε. ον. ΧΧΧ. 6. -- 
π᾿ Ροτία. Ιε8. ΧΧΙ͂Ψ. 12. Αἀὰθ 

Ῥισν. ΧΧΥΙΙ. 15. υδὶ οἶκος (εαὶ 
ὩΠ}1] ἄες ἴῃ τἸοχίυα ΗορΣ.) οϑὲ 
ἰ. ᾳ. δῶμα, ἐεοίμπι ρίαπμηι Ἃἰοῃτιδ. 

2 Μδος. 11. δ. οἶκον ἀντρώδη. Ψυ]ρ. 

ἴοοης δροΐωποα;, (οἷ. ν. 7. δὶ τόπος 

Ψιάο ᾿ἶτα 8. οἶχοι τῆδ'οὸ 

»" 
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ΘΟ χοὶ τῆς ἄκρας. 

« αἰταρ] οτος νοσδέασ. ϑὲγ. ΠῚ. 10. 
Ὁδὲ στηρίζειν οἴκους τινὸς Ὠοῖαί ρετέη- 
ποηὶ ζεἰκοιαίοπι αἰλομὲ σοποξάεγο, ατ|. 
ξέτε αἰλομγδ ζοτίμηαηι. Οοπῆ, Ἐχ. 
1. 21. εξ 9 ϑδι. 1]. 12. ὃς ΗΑΣΙΡΙΙ 
Οοηθαβϑ. ΥΙ. 249. 1 Μδοο. 1. 10. 
οἶκος βασιλείας βασιλέως, οπιπὸ φωοά 
ἐπιρεγὶο τεθῈΣ σμξ)εοίμηι ἐδ. 

ΒΟΙΧΟΙ ΤΗΣ ἌΚΡΑΣ, ἄἀοπιμδ 
αγοῖΣ. Ἢ» εγδε. 168. ΧΧΙ], 90. 

ὃ ργζγηο [Ὁὲ δεῖ ἀθ οἰν δίας αν ὰ ϊα. 
Ἐπκίδια ἴης. [ηΐ. Οἱ οἶχον ροϑυϊϊ ῥσὸ 
ἭΝ Ὑιάθ δαρτγα 8. οἶχος. 

ΟΙἾΚΟΣ ἼΔΙΟΣ, ἀοηεῖς ῥτορτγία. 
ἘΞ Ρίυυ, λοριίπες. 900. ΧΧΊΨΥ. 

12. Γἐροταης ΘΔ: 

ΟΙἾΚΟΣ. ΤΟΥ͂ ΠΡΟΕΣΤΗΚΟ΄- 
ΤΟΣ, ἄονπια ρμγαζεοίί. νοῦ ἀνα. 

οοἴμηι. Ῥτον. ΧΧΙΠ], δ. εἰς οἶχον τοῦ 
“«ροεστηχότος αὐτοῦ, ἐπ ἀονιμηι ο7μ5, σωΐ 

6 ἀιυϊιαγερη οπιπέμηι οὐ απμοίον εἰ ἀΐξο 
Ῥεπραίον ἐδί: ταῖτα τοῦ ἡ Ῥατα- 

Ρἢγαβϑὶ. Υ᾽άδ δὰ ἢ. 1. 9 8ϑζδγιμι. 
ΕΥ̓Σ ΤΟΥΣ ΟΥ̓ΚΟΥΣ ὙΜΩΩΙ͂Ν, 

ἐπ ἀοπιέδιιδ. υοείτὶδ. ἌΓ ΓΛ. Εχοά, 

ΧΥῚ. 29. --  Ιάς. 4110] ἀλλότριος, 
ἀλσώδης, εἰ ἐσιϑυμητός. 
ΟΥ̓ ΚΤΕΓΡΡΗ͂ΜΑ, »ιδεγιοογά!α, σο᾽η- 

, πηδεγαίϊο. ΤΊ» δεπιρηίίαθ. ὕθτετα. 

ΧΧΧΙ. 8. 

ἀ ΟΥ̓ ΚΤΕΓΡΩ, »ηβ ΤΟΥ, ΘΟ ΣΟΥΌ". 
»» οορποβοο. Ῥγχον. ΧΙ]. 10. οὐκ- 

φείρε. Ἐχ βρη :βορίίοηθ απιαπαϊ, 
αυδῖι μαρεῖ πδυα σασὸ νὸχ Εἴθρσ., 
εἴ βϑῆβιι δατηοάμυση οοιϊηχηοίο. --- 
ἸΣΤ Ῥβαὶπι. ἡ. 2. ΧΧΧΥ͂Ι. 99. 

ΠΝῚΠῚ. 6. οἱ 4110]. ϑγτασα. Ῥβ. 1. 
3. --- 9 πὸ Ρμ. Ἐχοά. ΧΧΧΠΙ. 

190. Ρε. (Ι. 14. ([]. 18. εὐ 4110]. 
-- ἡ ΡΙδ. ἃ γδ, τεαάῖτο ζαοϊο. 

4 Ῥρ.11Χ.1. ϑοϊίςος Ῥεῖ ἀϊοίταν 
Δα Βογμΐηθβ τϑᾶϊγα, αυδηο ἰγϑπι, 
Ῥοηΐξ, δογιταηιθ ἱζεγατη τη ϊβαγθίυσ. 
“- ΘΙ ΌΤΙ, ἄμα ἀπιαρία 5. ρμεῖ- 

ἔχ, ἀνα]. ἃ ὥστ. ΑἹ. Ζυᾶ. Υ. 80. 

Ῥγρεεσζοα ἰοσίίς Ῥτον. Χ]]1, 11. 

640 Οἴκτος. 

υδὶ νεσθδ οὐχεείρει καὶ χιχρᾷ αὮ» Ὦ. } 
ῬΓΟΓΘῸΒ 8.16 ὴπ ροσίποης δα θοηίθη.- 
ἴδηι ροϑῖ ν. 9. ἱπβοχίδση, υἱξ σϑοῖθ 
ΤΟ δὰ ἢ. ]. ὕδορεγιι8. ὅσας. 
ΧΧΧΥΊῚ. 12. οὔκτειρον δες. Οοχωρὶ. " 
ὉΡὶ ἴῃ οοά. Ν᾽ αἴῖς. οἰχτείρησον Ἰαρίτοτ. 

ΟΥ̓ΚΤΕΙῬΡΩ ἈΦΕΙΔΩ͂Σ, τιέξοσγον 
ἰαγρίεῦ 5. αδειμο. ΘΠ ἀδ)» ποπ 

δεδίταλο. Ῥτον. ΧΧΙ. 96. 
ΟΥ ΚΤΙΡΜΟΣ, ἰ. 4. οἰκτείρημα, 

γπἰδεγοογάϊα, οοηυηδεγαίίο. δ τ» ὅτα- 

ἐα. ϑγτητη. ἃς. Ἠθρσεθοιβ [ηΐ. 0716 Γ. 
ΧΧΧΙ. 2. -- ἸΌῸΠ: Θυῖπε Ἑάϊε 

Ηοβ. ΨΙ. 4. --- γπ (Βαϊ. ἴτιβιν. 
Καὶ Αγ)» δταίαπι ργαςίαπάο. Ὅδη. α- 

ΓΝ. 94. --- ΓΤ. 3 Ῥαγαὶ. ΧΧΧ, 9. 

ἔσονται ἐν οἰκειρμοῖς, ταϊϑοτὶ οοτίασα 
σοὨβοαποηίυγ. Νεοῖ. 1. 11. ΙΧ, 10. 
εἴ ΔἸΪὈὲ δεορῖτ8. --- ἘΏΝ. ὙΠ Ρἷαν. 

»Ἀγεοσεα. Ὦδῃ. ΓΧ. 18. Ζαδοι. ΧΙ. 10. 
ΟΥ̓ ΚΤΙΡΜΩΝ, πιξδεγέοοτε. »7π 

Ῥαγῖ, σγαίίαηι ζαοῖοπδ. ῬῃΒ. ΟΥ̓ΤΠ. 
11. πολ) “ταϊίοσια. Ῥ. ΟΧῚ ΤΥ. 

8. -- 37. Εχοά. ΧΧΧΙΨ. 6. 

δυς ΙΥ̓. 831. 2 Ῥαγδὶ]. Χ ΧΧ. 9. .--- κα 
ΓΊΌΠῚ Ρίυν. ἔσσπι. ΤΉτσεη, ΤΥ͂. 

10. -- ὈΌΤΤν ἄμ απιασίς 8. 

ρμεῖϊα. ΑἹ. Ψυά. Ψ. 80. οὀχείρμων. 
ΝΙΒὶ ἔογίβββθ 10] οἰχειρμῶν Ἰεχειάατη 
εβῖ. ϑεὰ πδς δος ἢ. ]. δρίυπι εϑῖ. 
ϑίγας. ἢ. 12. οἰκτίρμων. ΜΡ. ρὲμ, 
8θ6ῆϑιι [61 ηο. 

ΟΙΥ̓́ΚΈΙΣΤΟΣ, ηιξδογγηπεα. 9 Μ βου. 

ΙΧ. 8. 4 Μδοο. ν΄. 4. βοο. οοὰ. 
ΑἸοΧ. υὉἹ (διε ἴοοο οὔχεισεος Ὡ6- 
οΟββασίο Ἰερο πάχη εϑὲ οἰκητός. 1,6χ. ὲ 
γε! Μ5. Βγοϑυη. οὔκτιστος, ἐλεεινός. 

ΟἸἾΚΤΟΣ, ηιλῥετιοογ δα, οοπεπιέδε.ἅ 
γαΐο, ἰαηιεμέμπι, εὐμίαξδο. “7γ),« ἔα- 

πιοπέμηι. ὅογ. ΙΧ. 10. ΑἹ. ογ. ΙΧ. 
18. Αἀάϊήη᾽λιλμη. Εδῖ. ΧἸΠ1. 4. ἀσο- 
λέσϑαι ὁλοῤῥίζους ἄνευ παντὸς οἴκτου χαὶ 
φειδοῦς. Ψυϊσαῖυβ: πεσε δογα 
τηϊδοκεαΐμγ. ἴπὶ ὩοϊίοΩα ἰαπιομέ εξ 
ο)ιαἰοηῖς Ἰερσὶταν 8 Μαος. 1. δ. μετὰ 
οἴκτου καὶ δακρύων. Ἠοδθγοὶ. οἴκευς, 
ϑρῆνος, ἔλεος, φιλαιϑρωκία, συμαώϑεια. 
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ἀ 

Οἴκερος. 

ΧΥ͂. 18. εἰς σὺ οἴκτροι βλέπων, (6 πιὲδε- 
σαδιϊξ υἱἱἱμ ἐπίμεπα. ϑεὰ ΑἹά, [δὶ 
Βιδδοῖ οἶχτον. 

ΟΥ̓ ΚΤΡΟΣ, ηπἰδογαδιἰ! 5, πιϊδογί- 
οογάδα ἀξρηιιδ. "71. ἰαπιεπέωπι. 76 :. 

ΙΧ. 18. --α ὈΣ ἼΕ Ρἷυν. ἀηιατί- 

ἐμαϊπεε. 36Γ. ΥἹ. 46. Με οἱ ὅδρ. 
ΧΥΊΙΠ. 10. Ηξβυοῖ. οἰχτρὼ, ἐλεεινὰ, 
ἐλάχιστα. Ἰάοτα: οἰχτρὸς, ἐλεεινὸς, ἐλά- 
χιστος, ἔλίου ἄξιος, δειλὸς, βραδύς. ᾿ 

ΞΟΓ ΚΤΡΟΎΑΤΟΣ, "παχίηιο ηιῖδο- 
γαδεϊεε, ἐγὶειἐξείπιισ. 8 Μδοο. Υ. 94. 
οἰχτροτάτη ϑεωρία, ἐγ δίϊδειηειαπ Βρθο- 
τδευϊυτα. 

᾿ ΟΥ̓͂ΜΟΙ, δὐγνεογθίντη ἀοΙ θη, οΧ 
οὐ, λεὶ, οἴ μοι, πήδὲ, λεὶ πελὲ, υας πιλὲ, 
πσὲν αὐ, αλα. ἴπο. εἰ ΧΧ συά. 

ΝΙ. 422. ΧΙ. 35. ἙΖεςοῆ. ΙΧ. 8. .-- 
Ὁ» πα, Ψογεια. ΙΝ. 81. ΧΡ. 10. 
-- δ δὲ: (Εβῖ ἦν οὐ ΓἽἼ Ῥδγδρὸ- 

δου.) Ρεδὶπι. ΟΧΊΧ,. ὅ. ---- οὐ δ 

να πεϊλὲ. 700. Χ. 15. Μίοι. ὙΠ]. 1. 
Ῥγτεῖοτγοδ Ἰερίταν ΜΙοδ. Υ]]. 1. ἴὴ 
ἤπιε, Οδἱ νοσρα οἴω ψυχὴ σοπίηρης 
ἰοβθετοα οχ β8]}8 ἰγδῃβί δι] 0:6, ΓῸ- 
δβρομάθῃϑβ νεχθὶθ ἢ} Πγνν εεῖ- 

εἰεγαυὶ ἀπέπια πιεα, σα}.5 δ ΟΙΟΥ ὈΓΤῸ 
ΤῚΝ Ἰερὶς τὴν αυοὰ ἰάδπι οβὲ 

οὐσα ἦν, λεὶ. Ηεβγοβῖυθ : οἴμοι, ἐσί- 
φϑεγμα ϑρήνου. : 

ΟΥΓΜΟΙ ΟΙΥ̓ΜΟΙ, υἷὦ πιϊξ, λεὶ 

»εἰλὶ. ἌΒΙΣ αὖ, αἦα. Ἐκεοῖ. ΧΙ. 

18. --- ἡ) ἦν 5 φμάϑο. 7οτοτα. 

ΧΗ͂Γ. 3. --- »)22. σἰοιδ ἐρο. ΤΏτΘΗ. 

1. 91. οἴμοι οἴμω 86ς. δα, ΑἸάϊη. οἵ 
οἵμιμοι οἴμμοι δες. οοά. ΑἸεχ. σσδαῦο 
Ἰοοῖϊίο ογίδα οβϑ6ὲ νυἱάδείγ ὃχ ἔα᾽β88 
ΒΟΥΤΡΌΟΣ τοῦ ὅξεωοι ἐμοὶ, ατ185 ΟΧ ΔῊ- 
σα βεσιρῖυγα [8.116 ῬΕΥΤΑΌΑΓΙ συτα 
116 Ῥοϊπογαπῖ, απ πιῆς ἴῃ οὐαά. 
ἸορτηίοΣ. 
ΟΥΟΣ, υἱα, “επεῖία. Ψιὰθ ἱπῖτα 

ἧι ν. ὦμος. 
ΟΥ̓ ΜΩΓῊ;, οὐμίαίια, ρίαποίιδ, ἴα- 

πιεπίμπι. ΣΡ)» δυδριγαίμς πιϊχέξ 67ι- 

ἰαίω, βείμς ομπὶ δἰρσεζίε. ((ἱἷς. ῬγῸ 
Ρίδῃς. 81.) Ααυ. ὅγτημι. 8. ΧΙ. δ. 

δ41 

ΟΥΚΤΡΟΣ, ἱ. 4. οἶκτος. ὁ Μδοο. 

μοὶ, στε 

ετντι 

Οἰὐνοδόγος, 

Μαίδοῃ. 11. 18. - ΠΡ) Ααα. 

ϑγτώση. ἴῃς. Εχ, 1]. 24. --- ΠΥ Φ. 

ϑγτοσα. 8. ΟἹ. 1. 16 οἱ 8 Μδεοο. 
ΨΊ. 17. Ηεδγο. οἰμωγαὶ, ϑρῆνοι, ὀδυρ- 

μοί. 

ΟΥ̓ΜΩΊΖΩ, ε)εΐο, ἰαπιεπίογ. ϑ 1. 

οἷαπιαπα. ϑγτώτω. Ῥβαῖπι. {ΧΧΙ. 19. 
οἰμώζοννα. δ π6. ῬΒανογίηυ, ομώζω 
καὶ οἰμώττω, “ρηνῶ. 

ΟΥ̓ΜΩΎΣΩ, [ἀοτι. Πρ) οἷαπιον. 

Βυυησηδοῆ. Νίδὶ. 11. 18. οἰμώσσοντες. 
4 Μδος. ΧΙ]. 15. 
ΟΥ̓ΝΑΊΝΘΗ, ἥος υἱξὲς, ἥος ἰαδγωδο 

δε υἱέὲδ συίυοδίγὶδ, μυὰ ρεγριίπαπξ, 
ῬΥΟΡΣΙΘ ἡγμοίμς γιάὶπιεηέεπι, οι αὐἀ- 
ἦμο βοτοί. ἸῬοβοοσ. 1... Υ. ο. δ. γ|ά. κα 
Βοάεευβ δὰ Τμβοορῆν. Ηΐβι. Ῥίδηϊ. 
Ν. ὠἂρ. υἱὲ. Ρ. δ44. εἴ δ.) πλα518 ἀθ 
Ηροτοου. Ηγὶ. [Δἴ’. Ῥϑ5. 80. ὙἹῸΌ» 

εῦα ρτίπια. ϑὅγτατα. (ἰδηΐ. 11. 18. 1δ. 
Ἡ5γοδι. οἰνάνθη, ἡ ἔχφυσις τῆς ἀμπέλου. 
ϑ0Πο0]. Αὐϊδίορβ. ἱπ ἤδῃ. νυ. 1855. 
ἡ «ρώτη δὲ ἔχφυσις τῆς ἀμπέλου οἰνάνϑη 
λέγεται. Ιάογὰ ἴῃ Ανϑδ ν. 408. οἰνάν» 
9η ἡ σρώτη ἔχφυσις τῆς σταφυλῆς. ΟἿ 
ΡδηΒοτηΐ Νοῖδθ δα Αὐβίορἢ. ἤδη. 
1. ο. [οχὶο. νεῖ. οἰνάνϑη, τὸ ἄνϑος τῆς 
ἀμπίλου. ΑἸΙτοΥ Ρ]πυ5 Εῖ}». ΧΙ]. 
οΔΡ. υἱ. οάεηι οουδηῖῃς ρεγίϊπεί. 
Ἐεὶ σμΐίοηι υἱς ἀέρων μυα. εἴωρι 
ἴογοα αυοσπθ Ἰοριαν ὕδηιϊ. 11. ὅδ. 
δρυὰ Αὐθῆατα Ῥ͵ο πρδ, νυϊρο 

ἴασεπα, οἰνανδῶν, ὉΡῚ 4]. οἰνανϑίνων, 
οὔτ 400 αυοάετηχηοάο οοηνεπὶΐ 
δγτωσηηοῆιβ, αἱ ἐν ἄνϑι; Βαρεῖ, δὰ 
αυθῆι Ἰοουτα οοηΐ. Οτίρεηΐβ Ορεσ. 
Τ. ΠΙ. εἀ. Ῥαγῖβ. Ρ. 75. ποῖ. ἃ. ; 

ΞΟΙΓΝΑΎΘΙΝΟΣ, ἐξ: απαπίδε 7πο- 
ἐκ. δ Ααὰ. Οδηῖ. 1. ὅ. 

Ια 8. ν. οἰγάνϑη. 
ΟΥ̓ΝΙΑ, πιμδέμπι. δ ἜΣυ Ἰάθῃι. 

Αᾳυ. Ζεοϊ. ΙΧ. 17. Ηΐδγου. Ῥγοὸ 
υἱπο, φμιοὰ Ηδεὖν. αἱοϊωγ ΤὨΏΪΤΟΒ. 
Αφιδία οἰνίαν ἐπίεγρτείαίμα 6δ,, φιοά 
εἰ ἴρϑωπι αὐ δογίαίεηι υἱπα θη! γα- 

! ροίεςί. 
ΞΟΓΝΟΔΟΊΧΟΣ, ἱ. 4. οἰνοδόχος, υἱ- 

πμηὶ οαρίεηα. ΤοΡ. 1. 22. βεο, ςοὰ. 
ΑΙοχ. υδὶ δαυΐετῃ ἰπ σοιαυΐβ 110 8 
τεςῖ9 Ἰορίτιν οἰνοχόος. Εϊγταοϊ. Μ. 



Οἰνόομαι. δΑζ 

α 6. 9347. 86. εδνοδῦχα δέρμωπα. Οοδέ. 
πος Ἰερὶ Υ δρυὰ Ρίπαελγ. ἔθη. ΥἹ. 
δ7. οἱνοδόχον φιάλαν. 

ΟΥΝΟΌΜΑΙ, υἱποὸ οὗτωονγ, ἧπε- 
ὄγίου. Ὡν Ὁ Ρἷαν. οὄγίοεὶ. Ἰποοτί. 

Ἐκχοοῖ. ΧΧΙΠ. 49. Οοηέον 25116- 
Ὠυμ Υ΄. Η. (Ὁ. Χ. σδΡ. 18. 

ΟΥ̓ΝΟΠΟΤΕΏ, υἱνένη ροίο. 77 τῷ 

ἢν ἰάο, Ῥτον. ΧΧΧΙ, 4. 

ΟΙΝΟΠΟΎΗΣ, υἱπὲ ροίον, δας. 
ὃ 15 Ν᾽» ἰἄδτα, Ῥτον. ΧΧΙΠ]. 40. 

Αὐἱδίορι. εβρ. ν. 824. πίνειν βεθ 68 
ἂς υἱπὸ ἱπαμίρεπέϊδιις αἰοϊτωΣ, ν. (. 
Ασιβίορη. γεθρ. ν. 1345. χαχὸν τὸ 
«ἕνείν, Ῥαββίσηδ ΤῈ8 εδί υἱῦο ἑπώμξ 

Ε. 
ΟΥ̓ΝΟΣ, υἱπιπ. ἍΤ. ΤΉΘΓΕΡΙ. 

θευι, ΧΧΧΠΙ. 14. --- ἼΘΙ: ΝΎΘΠΙ 
Ομιαϊά. Ἐπάν. ΝΙ. 9. 11. 41. ὕζδῃ. 
Ψ. 1. 4. 4. 25. .-- ὮΝ ὅρη. ΙΧ. 

ε 41. ΧΙΨΥ͂. 18. ΧΙΧ, 89. δὲ δἰΠοὶ 888- 
Ρἷυ9. --α ὩΔῺ ἄν]. ἀφμα. 1 ὅαγα. 

ΧΧΥ. 11. ϑῖπο ἀυδῖο Ἰεροσζυις 
7» αυδτὰ ᾿Ἰοοϊίομοσι σϑοθρίθε ὕΓεθ- 

ἔδυοηδῃι δδάθ β6 7165 ογαϊἰοΐβ 1- 
Οὐ] θη ἀοοαῖ. --- Ἂν ἐογοιΐαν. 

Ώροαῖ. ΧΥ͂. 14. δες. Καῖ. ἀσὸ τοῦ οἷ- 
, βὺυ σευ. ὍοΥδηη δδπ6 ΘΟ ΟΠ 6 πὶ 6886, 

ποός χηιίαπάυχη ἰὴ ἀσὸ τῆς ληνοῦ σου, 
αοἷαγο ἀοσϑῃξ νοῦθα δηξθοράθηξα ἀπὸ 

ὦ τοῦ σίφου. σου. (ΟἸιτϊεΓυλ 608 νοσθτλ 

Ἡδερ τ. ΡῈῚ πιοίσηγτηίβση ἱπίοτρζοεία- 
[08 6886, ΥἹΣ Θβῖ, συοα χηοηθαῖι. ---- 
ΜᾺ, Ποιάθῃ Ροδεσυμι υἱπέ, [66. 1. 

φῶ, Ὡδΐ ἄπει νογβίσῃθα ΠΟΘΙ μοριηΐ. 
ΨΊΔα φυσᾳυδ ϑγγλσηβοθυπι. --- ἡ 3» 

ροίμα ἱπεδγίαηδ. Ῥβ. ΤΙΧΥΤΙ]. 16. 
Ῥγου. ΧΧΧῚ, 4. -- "ΥΉΨ, ὐἴξοεε. 

Ι.6. ΧΧΥΝ. 6. ϑαϊιοοῖ νοχ Ηδθρυ. 
4 ἢ. 1. ποίαϊ ἐρδιη ἄπ α εοϊδεις 
Ῥεγρυγβαίωηι εἰ ρεγοοίαίωπι, δάδοαὰθ 
ρμεγίϑεῦπωπι, ορηπανι. Ααυ]]. δεῖ 
διυλισμένον. ----- π»  Ῥ]0Γ. Οὐ ν; 

᾿καμώδα Ηοε. 111. 2. νβεὲλ ὥγω. 
ἰδ ᾳποαιθ Τμοοάδοξοῃ, Θ'νιηπιθ Ἐ. 

Οὗος νέος. 

δυίΐοτι ἀσχοῦ ἐνου μαμος. Ἑοσίο ρυ- 
ἰασπηῖ, Ὁ. πιεράοδο ταροϊέσιω 

Ἰορεπᾶάυτησιι 6586 ἽΝ τα οοσίε ἀς 

ἢ. 1. 7υάϊοφέ Μοπείδιιοοσιῖαα. 5εά 
ΤΗΣ ΣΦ ἰερίββα νἱάφητισ. --- ν 

ϑὴΓν πιωδέμπι. ἄεῃ. ΧΧΨΤΙ. 98. 

87. Νυμ. ΧΥΠΙΙ. 19. δας. ΥἹΙΙ. 
18. εἴ ΑἸΠὈϊ βερίαβ. --- ΤΌ), 7ω- 

ϑιέεν. ΑΒὰ, ν. 16. υδὶ μδυὰ ἀπδθὲο 
αἰδηϊξαίο ᾿ἰογάσικα ἀθοορεὶ Ἰοσεσυπὶ 
ΘΓ» βδηϑιι Ὡοἢ ἱποοιισοοᾶο. Ν δὶ 
ΤΩ Δ] 15, οὖνον ΠΙτΑΓΙ ΟΣ ἱπευγὶδ οἱ. 
Ὁαῦλ 6886 6Χ ἀεί. 8 δι 86 νεῖτιϑ- 
ἰδῇδ (ποδί Ἰδοῖίο οἶνον, σχργθδεα 
οἰΐατὰ 80 Αὐδθ, Ὡδο πσῃ, [δδὲε ἀδ καὶ 
Βοβεῖο, ἃ ϑὅγτο Ηδχαδρίδυὶ ἱποάϊζο. 
1 Ἰοσῖμα πο ἴθ Οὐγασα. Οσς. ἐδ 
ἄυορθυς Οοαά, Ηδεῦτ. Ρ. 130.ὄ ΓΧΧ 
ῬτΌΓθυ8 ἤδὴς νοοθῖα ΠΟΘ Θχίβθο υἱ- 
πὐπττ' Ῥγρίεγοα Ἰορσιίον Εσχοά. 

. 18. φωνὴν ἐξαρχόντων οἴνου 
ἐγὼ ἤχουσα, υὐδὶ ἐπ εἰδιϑ Ἡφοῦν. ἐδὰ.- 
ἴαπι Ἰερίαις ἣν ᾽Ρ- αοχ ὥνω 
βεσυπάϊυση Μανγββατηππι ἴῃ (ασιοι. 
ΟΒεοπ. Ρ. 909. τηρδῖθ ας ἱστορεῖ, 
4υΐα δοουπάυνμι Ὠοαίοεῦ. ΧΧΙΧ. 6 ἃ 
φυδαγαρίησι Δπηΐβ ἰῃ ἀδβευῖο νέσαπι 
οἴ δβίοθσατα βοὴ ΒΙθογίης. ΑἸἱ, ἴῃ- 
[ΕΣ αὐοθ Ῥγϑὸ σεβοίεσὶβ Πουηδυνῖι5 
οβϑί Τοσχο]]ἔουβ, οὗνου ἰὴ αὖρνυ τισῖδγο 
τηδῖυπί. Ψιὰς χασαὰς ϑοδοϊδοὶ 
Ὀιδιτῖρ. ἀ6 Αὐοϊογιϊαῖε ΕΧΧ ἔππῖς. 
Ῥ. 45. εἰ Τ1,, Βοβ Ῥγοΐος. δὰ ΠΧ Χ 
ἴπι. 6. 3. Εαυϊάοτα σπ) 18. Ψοα- 
5'0 Ἰοοεοπθιω οὖνον ἑιοτὶ τρδι θην, 
(εσίδ 6 ν. 6. δρρδζεῖ, εο8 νἷπο γεσϑ 
ἱπορυϊδίοβ ἔιἶββε, αἱ κάθο νϑγοβίτηϊθ : 
δἰἴ, δεοβ νοὶ ἴπ βυιΐϊβ οοὐα, μοεξ τὴν 

γοοθτι Υ5) δά Ἰΐατα Ἰερῖθ86, νεῖ βυρ- 

Ρἰομάθηι εχίβίπιβαθθ, ἴρδ8 αηυο- 
486 ορροϑίἐοηΐβ ἰαροα Βαὴς νοῦδει 
Ῥοδίυϊατθ υἱὰρπίασ. Ψαυϊραῖιβ: δε 
ϑοοδης οαπίαπέξμηι ἐρὸ αμάϊο. 8 Ἐδάν. 
111. 28. ὅταν ἀπὴ τοῦ οἶνον ἐγερϑῶσιν, 
ουσα ογαριίαηι εὐοτγηπιιεγὶπί, ---- 146 
8110] μεϑύσχομα; δ᾽ σφξατᾳλάω, 

ΟΥΝΟΣ ΝΕΌΣ, υἱπνῆὶι μουμιη, 
τιμδίαη, ὨῸ, ἰάεπι. 16ρ. ΧΕΙ͂Χ. 



Οἰμωφλύγίω. 548 Οἰφὶ. 

36. “τ ῦ» υἱπημι. ϑϑγτοτοδοῖ, 100. ἀσυϑήχας σοῦ οἴκου Ἀμοφῶν μὲν ὠνῶνας 

ΧΧΧΗ͂. 19. Οοπξ Μαεῃ. ΙΧ. 17. 
ΟΥ̓ ΝΟΦΔΑΥΓΕΏ, υἱπὸ ένυεο, ὁ ἐπέ. 

ὀτίογ, υἱπο πιὸ ἱπσωγρίίο. δ᾽)» Ἰάεχα. 

Πευΐον, ΧΧΊ. 90. Νυϊχαῖ, οὐπυΐυξεε 
υαοαί. ἘΒοοῦ. εὐ ΧΧ ἴ60. ΕΟ. 
18. Ἐπὶ ἀρ οἰνφλυξ, αποὰ δρυὰ 
Ἠδογοβίωτα ΘΧΡΟΏΙ ΩΤ μέϑυσος, ὁ κατ- 
ταἰδυμος νον, ες Εϊγτηοίορο ὁ εἷς 
τὸν οἶνον ὁρμῶν. Απάτοπίουδ ἘΠποάΐαϑ 

ὁ 1,10. Πρ} Παϑὼν ν. 6. οὐνοξλυγία ἐσεὶν 
ἐσϑυμία οἴνου ἄσληστος. (οχιδον ὟΝ οἷ- 
ἤυπι δα 1 Ῥείγ. γ. 8. ν. 168. οἱ 
ΖΈλιδη. Υ, Η. 1Π|.. 14. 

ΟΙ ΝΟΧΟΕ΄ Ω, υἱπεπι διπάο. πᾶ 
οἰνοχοῶν, ρμίποεγηπα. ΠΡ Ὁ» 1Ἰάθτλ, 

ἀδπο2. ΧΙ, 18. Ῥχαίοσελ Ἰαβὶν 
ἴδῃ. Υ. 4. 8θ6. οὐ. ΟΒ,8. οἰνοχοῆσαι 
ἐγ αὐταῖς (ὁς, σχούεσ) τοῖς ἑταίρως αὖ- 
τοῦ. 

ς ΟἸ ΝΟΧΟΉ, ροοϊ[αέγι;», ρίποενπα 
ὑἱβκαπῆπα. ΓΤ» δῳυπιρδοηπίᾳ. (ΟὈΟΒΕεὶϊ. 

11. 8. Ομιαϊὰ, οἱ ϑ'γυ. μην ὁ ὐμαϊέ, 

εἴμ. Ἰάδαι ἔετε πιοοίδξ ΑΥσβρ. 
40... ΑἸΐη9 αυοη!α νὸχ Οὐγεεςδ 

ποεῖν, συαίλιμπ, ρμοραΐμης, ἐγείδαηι 
ποῖ. γιάα “ΕἸ. Νν. Η. ΧΙ]. 
40. ἃς ἱπῆτβ δ. ν. οἰνοχόοξ. 

Οἵ ΝΟΧΟί ΟΣ, φμὲ υἱπῖηηι ἐηβιπάμ, 
) ῬΙΝΟΕΥΝΩ σια3. ΠΡΌ. 

ἀ ἰάοτα. 1 Βοος. Χ. ὅδ. 4 Ραγ. ΙΧ. 4. 
ΝΘ ΒοΩι. 1. 1]. πο ΨῸ Ὃν» Ῥηῖη- 

οερε μέποεγπανμης. αφῆθα. ΧΙ, 20. 
Ἐξ ΓΤ» υπιρλοπῖα. ΟΟἈεἸ. 1]. 8. 

Βετί νασιιηΐ α ϑγγ. 9 7} υοα λιπ- 

ἄεγε πιοῖδλι. Ἡ]δσοῦ. σουρῖος εἰ τν- 
σεοῖοδ. ὙΨιὰθ βυργα 8. γ. οἱνοχόῃ. 
Ψίάα ἀποαπα ΤΟΡ. 1. 99. οἵ ποῖδία 
841 . 1. δΌρτα δ. ν. οἰνοδόχος. ἘΪΕογ ἢ, 
εἰνοχόος, ἐκικέρνης, ὁ σὸν οὖνοε ἐκχίω:. 

“« ΟΥ̓ ΝΩῚ, οεἴϊα υἱπαγία. πὴ» 

ἄοπιμς υἱηπὶ. ϑγτάτα. ὕδης. 1. 4. 
Ἦδποα ᾿θοϊοσια δοουΐυϑ οδὲ γυΐᾳ., 
φυὶ Βαοδοὶ ἐπ ἀοσιμπε υἱποα. ἴ δι 
εἴἴίδι στόοθ εϑὲ Χεπορῆοη. Ὑ|66 
ΒΌΥΣΙΣ [εχ. Χρϑῃορῆ. 8. ἢ. ν. Ρο]- 
ἰυὺχ 1610. 1]. ο. 2. ϑερηι. 1ὅ. τὸς δὲ 

ὅὔρηχεν, Εὕπολς ὃ α«΄'Ῥῶνας. Ἠδεγεὶ. 
οὐνῶνες, αἱ ἀσοδῆχαι, 80. τοῦ οἴου. 
Αρυὰ ῬΒανονίπιιπι, 40} ἐβάετα χϑ- 
Ρεῦϊ, ΤῊ 816 ἸορίξυΣ οἰνῶναι. 

ΟΓΌΜΑΣ, ρωΐο, οτἰδῆηιο. ΓΤ)» 

εἰ ἐοοα. θθμεα, ΧΧΧΥ͂ΠΙ. 7. ᾧμην 
ὑμᾶς δεσμεύειν δράγματα, »μέαδαπι, 
ὙΟ8 ΟΠ ΑΓ τΑΔΏΠρυ]0Β. ΟἸοϑβε. ἱπ 
Οεἰαε. εἰ Ηδογοῖ. ὥρην, ρα μι 
γι 49 αυοαθα 1 Μδοοαρ. Υ'. 61. 
4, Μεδοοβδῦ. Υ',, 21. ΥἹΙ. 34. ---- νιά6 
Αἰ" θὲ δίχαμιος. 

ΟΥἿ ΟΣ, σμαΐξε. ϑῖν. ΧΙ ΙΧ. 16. ας 
ΦΟΥ ΣΤΡΗΛΑΣΓΑ, «ἐπι ἀαϑίγὶ, 

φυϊδηά αἰϊφμὰε ἀρμαΐμν, βιγον. 4 
βέραρῶ 1. 4. τῆς ἡδυσαϑείας οἰστρηλα» 

αν 
ΦΟΙἾΣΤΡΟΣ, ανέγιε, ζωγον,, ἔπι 

πα, ΟἿ ομριάδίας υελενεπε. ὦ Μδοςδὰ, 
1. 8. τὸν τῶν ταϑϑῶν οἷσερον. [Ὁ. 111. 
17. τῶν οἵστρων. Ζοπδταβ ἴ,οχ. οοἱ. 
1481. εἶστρος, ἐροϑισμὸς, ἸτΟ: ἣ 
ζωύφιόν τι τοὺς βύας ἐριδίζον ἐν τ 
σων. οἷστρος καὶ ἡ μανία. (ο ᾿ Βυϊ ἃ 
ἀλη). 

ΟΥ̓ ΦΕΙ͂. ἴρε8 νοχ Ηδθθν. ΠΡ» 

θρλα, "πεπξωγαὰ ατιάογεση. Ἀπ. 1]. 
17. υδὶ 4}}1 οἶϑι. 

ΟΥ̓ΦΙ, ἱἰάδιι. ΤΊΣ ἐδ: Νι. 

ΧΧΥΊΙΠ]. δ, συὰ. ΥἹ. 19. 1 41). 
Ι. 924. ἴπς. [ον ΧΙΧ. 86. -- 
ΓΝ» ὁεπέμπι, 2 ϑϑδη. ΧΥῚ. 1. 

Ἑοκῖα ἰορεσιηῖ ΠΝ Ὁ. Αὐὖϊ ἢὐυμλ 

ςοπ θΏ 8 ανὲθ Θρἢδ ἀοβηϊεθαΐατῦ ---- 
ΠΝ. αίωπε. 1. ὅϑδτη. ΧΧΥ͂. 18. 

Αρυὰ ἡ παδι Οοραίδδ ἱπίεγ ον 
ΤΑΣ, ΤΩΘΏΒΌΓΣΑΓΙΙΠ ΤΟΙΠΟΙΓΣ νορᾶ- 
Βυϊυπι οἶφί, ϑουριταΣ εἴδη δτΕ 
ΗἱΙεροσγσαυθ Οοτητηθηΐ. «ἢ ΕΖ 
ΧΗ͂Ψ. ἔἔρλα, Ὧν ἔῃ οὐλπιὴν ἜΠ 
ΟἼ6 ΟΟΥ̓ΤΗΡίε ἀδοϊξωῦ ὕφι ( οἴφὴ, 
αἀ πιεπειγαπε ρεγέϊπεί μδδ σίϑι γε- 
δυηι. Ἰάοτα ἴῃ Οογητα. η ΖδΟΒΑΡ. 
Οδρ. . Μοηδεγα, γε ἀρωὰ Πεδνος 
αοεεν ΣΊΣΝΜ, μκος μμβηῖ α ΖΧΧ ἐπ 

οἶφι υεγεν. (οπῖ. Ἡ. Ηοάδίυα ἀδ 
Τοχι. ΒΙ0]. ΟΥϊσίη. Ρ. 118. ὕπάδ 
Ἠδεογοδίυο: Οὗβα, (ΡΒανοι. οὔρινω. 



Οἴφι. 

α Ἡοάϊαβ 1. ο. οὐφὴ, γβδ] τ οἶφι.) μάτρον 
τι τετραχοίνικον Αὐγύατιο. ΜΙαΘ 
διασζίατη ἀ6 14]. Μδοβά. ρᾶρ. 92. 
ἃς [πττ. δά Ηδεβγοδίυαι Του. 1]. 
οο]. 788. 

ΟΙΦΙ, ἰάοτα. πο ϑ. 41. Ἐσθοδ. 

ΧΙ. 10. -- ΠΝ» δαίμπι. ΑἹ. 

1 βαπι. ΧΧΥ. 18. 

ΟἸΧΟΜΑΙ, αδεο, αἰδοεάο, ἀδοσίο, 
αμβιρὶο, ἴοι υαείογ, αἀεΐδογ. χα Ἃ, 

ὁ Ὀεπῖο. ἃ ῬΑΥΑ]. ΥΤΠ]. 18. ---- ΤΩΙ 

ΗοΡΒ. ἃ ὙἼ})» ναδίογ. ἘΐοΒβ. Χ. 1. 

φάντα τὰ προτιτειχισμένα σου οἰχήσεται, 
ΟἸΏΠ6Β ΤΠ ΠΠΙ ΠΟΠ68 ἴὰ86 ἀΔἰ ρα πίαξ. 
ΟἸ]οβ8. ΜΚ. ἴῃ Ῥγορῆ. οἰχήσεται, ἀαο- 
λεῦται, ἀφανισϑήσιται. Μίάς αυοᾳῦθ 
[πππ|. δὰ ΗἩδεγοβίυμα 8. ν. οὐχήσονται. 
- Ἐῶ σιν, εο. ὅεη. ΧΧΧΙ. 19. Δά- 

βαν δὲ ὥχετο κεῖραι τὰ πρόβατα αὐτοῦ, 
1080 δυίΐοαχ αδέδαΐ, υἱ ἰοπάοχοῖ 

 ΟΥΘΒ 8:85. γι άδ οἱ. 24 Ῥαγᾷὶ]. Υ111. 
17. ὕεγ. ΧΙΜΙΙ]. 11. Μοῦ. ΧΙΝ. 
90. ᾧχετο, αἰδοεδαὶέ. --το γα, ἀεὐιϊὶ- 

ἐογ. Φοῦ. ΧΙΨ. 10. ἀνὴρ δὲ τελευτήσας 
ᾧχετο, ἈΟΙΊΟ δαΐεδιῃ ΤΟΣ 68 ἀδοαβδιῖ 

βαῖι αδγορίωδ εεἰ. ΑΥΔΌ. ο»λο 
γαρεϊέ, αδνέριέ. ἘτΘασΘηΒ δὲ ἢος 
νοῦρυὰ οἱ δρυὰ οχίοσοβ ασϑοοβ 
βου ρίογοϑβ ἀ6 πιογέδἶθ. 1μιοδη8 46 
Τιοία: τέκνον ἥδιστον, οἴχῃ μοι καὶ 

ἃ τέϑνηχας. Ῥ]αῖο 'ἰπ Ῥῃεαομοδ οἶγοδ 
ἤποιη (οδρ. 66.) 46 ϑοοζγαῖβ τηορίθη- 
ἰδ : ἐπειδὰν τρὸς τῇ χαρδίᾳ γένηται αὖ- 
τῷ (561. ἔτι συ οἰοαίο5), τότε οὐχήσι- 

φῶ. ΑἸοΙρἤγοη 1]. 1. Ἐρ. 38. Ρ. 
εὐ 174. ὄἄχεται Βαχχὶς ἡ χαλὴ, Εὐϑύκ- 

λεις φίλτατε, οἴχεται. ῬΊΘηΪα5 ΑΡρο]- 
Ἰοπίυβ Τγαπαμβὶθ Ερίβι. 13. ἰηϊϊ. 
Στράτων μὲν ἐξ ἀνϑδρώπων οἴχεται. Ψ1ὰ6 
Βεγρίοῦὶ Νοῦς. δὰ ΑἸἹοῖρῆσ. Ἐρἱϑί. 

4]. ο. -- 7)» εο. Οδηθβ. ΧΙ 4. 

ΧΧΨΥΝ. 84. 90». ΧΙΧ. 10. ὠχόμην, 
ἴραη. Ἡδδγοῖ. ὠχόμην, ἐπορευόμην. 
- τ; γοαάμπάο. Φογοα. ΧΙ ΙΧ. 

6. ἀπώλετο βουλὴ ἐκ συνετῶν, ᾧχετο 
σοφία αὑτῶν, ῬοΥΙς ΘΟΙΒ]]ΠἸυτα 6Χ ᾿σὰ- 
ἀεπερυδ, αέϊέ βαρίοης6 1Π]ογυχα. 

δ44 Οἰωνσμα- 

γοχ. Ηεργ. ἢ. 1. τεοῖδ ροὺ σωδέαξιαα 
6586 τοσαϊτυγ. --- ἼὩγ) ἔγάπεεο. 

ἡπηοῖι, ρεγξεσμοῦ, ἰγαάπδοο. “06. 7 
ΧΧΧ, 1δ. ᾧχεεό μου ἡ ἐλεὶς ὥσεαερ 
ανεῦμα, αὐδιριὶ δ5ρ68 ταδὰ ἰδῆσχυδσα 
νοπίυ8. Ησβγολῖυβ: ὥχετο, ἔφυγεν, 
ἀπέδρα, ἀπώλετο, ἢ ἐσορεύϑη. 1ιεχ. 
Ογτῖ ΜΆ. Βσεμι ὥχετο, ἄπει, ἀτ- 
ἤρχετο. 

ΟΥΓΩΝΙΖΟΜΑΙ, αμριγίρη ἀσοϊρίο, 
δοπὶς αὐἱδιιε απὐπασυετγίο, ἀμσατγον, 
βοῖπο, ἴξ. εαρετίον. ΤᾺ ῬΙΒ. αὐυρα- " 

γέιπι οαρὶο ες δεγρεηδαθ. ατα 
νοΐθγθβ αυόοαὰθ οχ βουροπίθιιβ δ.- 
δυγία οἀρίαθδηῖ. (οπέοσ Τασθπεῖὶ 
ῬΒοτ. Ι΄. 4. 26. σε. ΧΧΧ, 97. 
οὐωνισάμην ἄν, αὐσιγαίις υἴαυδ σεσ. 
Ηεβγοῖ. οἰωνσάμην, παρῃτησάμην, ἢ 
ἐμαντευσάμην. Αρυὰ ῬὨανοτχίπιμι δὲ 
ἴῃ Ἴωχ. Ογυ}}} ΜΆ. Βαγοος. νἱᾷοβς 
Ἰορστίαν "τησάμην, εἴ ἴῃ [οχ. Ογ- 
1} ΜΆ. Βγεπι. Ἴογτυρίο ἱπὰθ ἐπα- 
ἢ ΟΡ δβιτηῖίοτη ῬΓΟΠΙ δ ποτα 
τοῦ αἱ εἴ ε σαρειτησάμην. ἴῃ Τ,»χ. 
Ὄπ ΜΆ. Βαγοοσο. Ὀγείθσεα οἱω- 
γισάμην ΘΧΡΟΙΙΟΓ σπροεμανττυσάρην. 
σε. ΧΙΙ͂Ν. δ. οἰωνισμῷ οἰωνίδετιαι ἐν 
αὑτῷ, αἰνϊπαομπο αἀέυϊπαὶ ἴῃ ξ}}ο, 
ϑοδοὶ. δὲ ἱπιοσργοίαϊαν : περοισρεῳ 
φειράζε. ὙΨιάδα εἴ ν. 1δὅ. Βειυΐετν. 
ΧΥΠΙ1]. 10. χληδονιζόμενος καὶ οἰωνιζό- 
(μενο;, δίστιαᾶ ΔἀΒρ] (16 8 εἰ δυξτιγίασ 
σαρίθῃϑ. Ο]ο88. ἴῃ Οεἶδί. οἰωνιφόμενος, 
ὁ διὰ τῶν ὀρνέων μαντευόμειος. Υὰδ οὲ 
1μενῖς, ΧΙΧ, 96. 2 Εερ. ΧΧΙ. 6. 
2 Ῥαγ. ΧΧΧ. 6. (οπῇ. ΠΟΟΣΕπι 
ἀδ 1 ορίθυβ Ἡδῦτ. Εϊτυλὶ]. 1.5. Ἡ. 
ο. 16. Ρ. 885. 

ΟΓΩΝΙΣΜΑ, αμδρίοία, ἀυρι- 
γηώη, οπιη, ῥαγιοίαἰϊο. “) 88» γες 

ηἰλ ιν. Ζότοτα. ΧΙΥ. 14. Νεῖωρε 
μιεδα σαπὶ δυρσυτίδ, 'υὑπῶὰδ χυοαπα 
ἰάοἶα τϑλϑλεῷ Ἰουπῖασ. [τὰ Ἰϊηρὰδ 

ϑΑΥΠΑΥ ΔΠΆ νν ΝΜ» αἀυοαῦε ἐχρίογατε 

ποίαῖ. Αἀάᾶς δίν. ΧΧΧΙΨΝ. 5. .ος-. 
"ὉΠ. συφυγήση. Νιμη. ΧΧΙΠ,. 48. 

866. ςοὐ. Οχοη. --- ὈΣἿ» Ρίατ. 

φγαεριαίοτε;, ετοια. ΧΧΥ͂Ι. 7. 

σὴ 



Οἰὐωνισμὸς. 

α --- ὉΌΡ» ἀποδπαίδο. 1. ϑαια. ΧΥ͂. 

2. 
ΟΥ̓ΩΝΙΣΜΟΙ͂Σ, ἰάσπι. 7.77}, ἀπ- 

ϑπτίμηι. Ναια. ΧΧΙΪΙ. 28. -- ὦ 

1Ἰηδηὶς. ΡΒ. ὅεη. ΧΙΕΙ͂Ν. δ. 1δ. 
ϑοδοὶ. 1ὉΣ οἰωνσμῷ [1ηἰογρτγείδοιῦ 
«ρασμῷ. δι. ΧΧΧΊΙΨΝ. δ. μαντεῖαι 
χαὶ οἱωνισμοὶ καὶ ἐγύπγια μάταιά, ἐστι, 
νδϊϊοπια εἴ δυρυτία δὲ ᾿ῃβοτηπῖδ 
νϑδῆξ δηῖΐ. 

ΟΓΩΝΟΡΩΤΟΣ, αὖ αὐυἱϊδις (6- 
υογαῖμδ, φμεπι αὐὸς ἀεραξίας δμπί. 
3 Μδοσαρ. ΥἹ]. 834. εἰς ὄλεϑρον καὶ 
οἰωνοβρώτους αὐτοὺς (Ἰουδαίους) ἔσισϑαι 
φιδέμενοι, δὲ ᾿Ἰηϊογϊαπι οἵ ἀνθ ἀ6- 
ψογβηᾶοβ 1108 (0 18503) ἀατιπαῖοβ 
εχιβετηδηΐοβ [θοδὲ δίς ἰοσῦϑ ἴῃ 
Ττοτατοῖ! Οοποογά. στ. γιά αυο- 
4ι6 3 Μβος. ΙΧ. 15. Ηδεγοβ. οἱ 
1,χ. ὕυυ ΜΆ. Βγεπι. οἰωνοβρώτους, 

ς ὑπὸ ὀρνέων βρωϑένκας. Αἀ46 ΖοΠΑΓΡ 
μὲχ. 1432. 

ΟἸΥ̓ΩΝΟΣΣ, αὐ, υοἰμονὶδ, δΟΥῬΘΉΣ, 
θα αιρεγῆιπι, σμδρὶοίδενι, ΟπιδΉ. 
ὉΓῚ» συρεγίεπι. Νατα. ΧΧΙΨ. 1. 

οὐκ ἐπορεύϑδη κατὰ τὸ εἰωδϑὸς αὐτῷ εἰς 
συνάντησιν τοῖς οἱωνοῖς, ΠΟῺ ΔΙΏΡ]Ἶ 08, 
ϑ᾽ οὶ απῦδα ἔδοεγδῖ, δοπὶ σα ἀκρισία 
οαρέαπα. Ἐιοϊῖαα ΤΩΑΪ6 τεδηβ 1: 
ποθ ἰδαέ ἐπ οσσ δα. δεγροηξίδιι5. 

ἐ ἩδβυςΝ. οἰωνοὶ, σαρχοφάγω ὄρνεα, καὶ 
“ἄντα, γύπες, κόρακες. εἴρονται δὲ οἰωνοὶ, 
δὲ ὧν οἰόμεϑδα τὰ μέλη, (Ἰεχεπάτσι 
νἱἀοεῺ τὰ μέλλοντα) ὅϑεν καὶ οἱωνο- 
«ὅλοι, οἱ μάντεις, ἣ ὄφεις. Τάδηι : οἰωνὸς, 
ὕφις. ἐπιεικῶς. γὰρ λέγεται εἷς τὰς μαν» 
τείας τοὺς ὕφεις ἔχειν, οὖς καὶ οἱωνοὺς 
ἔλεγον. Ἐπιϑίαιἢ. δα ἢ]. Ω΄, Ρ. 1484: 
οἰωνὸν δὲ καὶ νῦν λέγει, οὐχ ἁπλῶς σ“τη- 
ἐν, ἀλλὰ σύμβολον μέλλοντός τινος ἀγ- 
γελοικώ. ἴεχ.. Ογτῖ!! ΜΆ. Βγϑι). 
ὠωνοὶ, σϑτερὼ ἢ ὕρνως τοὺς, δ΄ ὧν μαν- 
“Ὥὐοντ. [,δχ. Οὐ} ΜΆ. Βαζοος, 
Οἱωνοὶ, δ ὧν ἐμαντεύοντο. Ἰυοα ῥὲΣ 
ρα τ 68 56 ἀΥΒΟσΏ 68 ἈΠΕ] υ155ϊτη 5 
προσῆν διροτα σεροσῖηΐς, οδ8- 
πάπης Ηεἰπβὶιι5. Αὐἱδίαγος. ὅϑὅδρυ. 
Ρ" 18. Βοοβατῖυβ Ηΐοθγοζ. Ρ. 1. 1.1}. 
ἰι ς. 83. Ρ. 91. ΕΖ. ραπμοιηῖθθ ἀδ 
ὕτα εἰ Ῥγαρκίδη!. Νυταίδιοαι, Πὲδβ. 

845 ᾿Οκνέω. 

Π]. Ρ. 17. εὲ Ορββ. ἐπ Ὁ] ἰπιδοῖ. 7 
Ῥ. 394. ΗΠ, ΟἸεαγίυθ 188. ἀθ 
ὀφιολατρείᾳ Ὁ. 38. αἰϊΐαιι6, αυοβ Ϊδὰ- 
ἀαὶ Ζοτηΐθβ Οριυδς. ὅδοσ. Τ᾿ {1. ῥ. 
985. -- γῦγ. ϑγτατα, ΡΒ. ἰχχνὴ 

53. οἱωνοῖς. 80]. νοχ Ηδθῦσ. ποαῖ ΄ 
οἰΐδσα αἰξέοες, αὐόξ, υἴ ταῦυϊεῖθ ἀοςσαυϊ 
7. Ὁ. Μιοεβδ!5 βαρρ]οπι. ὑ. 9968. 

ΟἹ ΏΝΟΣΚΟΊΠΟΣ, αὐριν, ἀμδρέα. 
ἔξ“ }..) ἽΛΠ Ρασίίς. οοπίεπερίαίοτ, 

οὐδεγυαίον οαἰῖ, ϑγτατα. ΤΒδοά. 168. 
ΟΧΙΨΙ]1. 18. 1κεχ. ὔγγ}} Μ5. Βεεαι. 
οἰωνοσχόπος, ὄδρνεοσχόσος, ὀρνϑϑόμαντις. 
Αἀάε Ευδίαίι. ἰῃ ἢ. Α΄, ῥ. 86. - 

᾿ΟΚΔΑΊΖΩ, ἐπ ρεημα ργοριμῆδο, 
ἐπρεπιομίο πιό. ἢ, βέπια Μεοίο. 

ἰῃ χλαίω. --- ΓΟ, “ίσέρο. Αᾳυ]α 

δενεῖα. ΙΝ. 19. ὀκλάσει. ---- γγγ}." 
σι 

ΒΔ, ΧΟΙΨ. 6. ΜΙ ποίδέα ΒΌρΡτα ᾿ 

1 Βερ. ΥἼΠ]. 55. ὠκλακὼς ἐακὶ τὰ κἃ 
γύνατα αὑτοῦ, ργοσεπιδεης ἴπ σοῆυδ - 
βι8. (οπῇ. εἴ ἀπε δὰ 1 ὅδ. Ι΄. 
90. δηϊτηβάγνοσβα διιηΐ ἴῃ χλαΐω, δὲ 
Θιιηοηῖθ. [χ. Ηρτ. 8. ν. »Σ 

ϑγταχα, Τυᾶ, ΧΙ. 85. Ῥεδίτη. ΧΥ͂Ϊ. 
18. εἰ ΧΧΙ. 80. ΑἹ]. 1 Βερ: ΧΙΧ. 
18. γόνατα, ἃ οὖκ ὥκλασαν γόνυ τῷ 
Βαὰλ, φεμυδ, αυερ, δυξ ροίϊυ8 
λοπιῖπες (πᾶσ ρόπμα, αἱ ρεᾶξσ, Ὁτὸ 
λοπιδηίδια ἐρεὶδ Ἀ. 1. ροπιυπίυτ), αυΐ 
ποῇ ἢδχογυπὶ σοπυδ Βα]. Ηδογοῖ. 
ὥκλαξζεν, συνέχαμιπτε τὰ γόνατα. ἴάοτη : 
ὥχλασαν, τὰ αὑτὰ, τὰ γόνατα ἔκαμε 
ψαν. --- τ υεγέϊοευς ἑποῖϊῃο. 

σαι. 1 ὅδ. ΧΧΙ͂Ν, 8. Ἠδεγοῖ. 
ὀχλάζειν, λαγχάξειν, εἰς γόνυ κάμπτειν, 
διστάσοω. 

᾿ΟΚΝΕΙΏ, ρίρστον, ομποίον, σγαῦοτ, 
ἀκδίίο, αἰ εγο, ΤΑΝ ἐς ᾿Μυάι βρεθεῖ, 
εἰ ρσταυασέδπι ἔαοίο, υπὰθ ὄκνος 6βί καὶ 
οὐποίαίϊο, ἑρπαυία, δορηδέδε;, ἑαταΐ- 
ἐπα, ἀκδέξαέδυ, ἰἰπιογ. »)) ΝΙΊΡΒ. 

Ῥγοἠέδεον. Νύχτα. ΧΧΤΙ. 16. ἀξιῶ σε, 
μοὴ ὀκνήσῃς ἐλλεῖ πρός, μ4, τορὸ ἴδ, π6 
οἰργρίεγΣ νϑηΐσθ δὶ τῶθ. --- ὑψϑη 

Νίρῃ. 7Ζυᾷ. ΧΥ͂ΠΙ. 9. μὴ ὀκνήσατε, 
τοῦ «ορουϑῆναι, τὰ ομποίεμεϊηϊ ἵχα, 

Ψο:, 11. Μ 



λ 
ι 

ΕἾ 

Ον:ηρία. 

ς 87. εἴ οοηξ, Αοσὶ. ΙΧ, 38. εἰ δα ἢ. Ἰ. 
ΖΝ μά, ἀδ. οι. ψαάίιι. ΧΙ]. 12. 

ὩΌΣ ὀκνεῖ οδί χεείμεγε, ᾳπσόῃ ἤνεσε, 
αυοπίδηι 8εερα τηϑῖι νοὶ ρυΐογε 
Ῥεγου δὶ συποίαπγαν : μὴ ὀκνησάτω. 
Ψυϊν. ποη υεγεαίμν. "Γίχηξοιι : ὀκνεῖ, 
εὐλαβῶς ἔχει. ᾿ 
᾽ὌΚΝΗΡΓ Α, ρίατίμία. ἐγονυ, ἰᾶ. 

ΟΟδεὶ. Χ. 18. ϑγχβχηδοῖ. Τβοοαοί. 
ὃ Ῥγον. ΧΙΧ. 15. ΑἹ, Ργου. ΧΧΧΙ. 
47 
᾿ΟΚΝΗΡΟΣΣ, ρίρετ. ᾿χῃν ἴᾶατη. 

Ῥτον. ΝΊ. 6. 9. ΧΧ. 4. ΧΧΙ. 95. εἱ 
ΑΙ]. Ααυ. ϑγιηῃ. ΤΒοοὰ. Ῥγον. 
ΧΥ. 19. --- Πηδνν» ρίατμία, Ῥτον. 

ΧΧΧΙ. 97. σῖτα δὲ ὀχγηρὰ οὐκ ἔφαγε: 
᾿Οὶ ὀκνηρὰ ΒΠρΌΪϊΑΤΙ τηοάο ρῥοπίϊζιηι 
Ῥῖο ὀκνηρῶς, αὐ μετ᾽ ὀκχνηρίας. Ἔχ. 
ΟΥΡΠΙ ΜΒ, Βγϑιω. ὀχνηρὸς, ς- 

ς ΔΙα6 οἱ δὲν. ΧΧῚ]. 1. 2. ΧΧΧΥΤΙ͂. 
14. 

᾿ΟΚΤΑΚΊΣΧΙΛΙΟΙ, οοίο πιΐδέα, 
οοἶλοφ πιΐἰο. ΤΌ Νὴ Γρῦψ: Νυμι. 

1. 24. 111, 28.1 Ραγ. ΧΧΙΧ. 7. 
. ΟΚΤΑΚΟΊΙΟΙ, οοἰέηροηὶ. 7 Ὁ 

ἀυαὶ. ἀμοφηί. 1 Ῥαγ. ΧΙ]. 82, 4 Ῥᾳς. 
ΧΥΙΙ. 1δὅ. ΧΧΥΊΠΙ. 8. --- ΠΣ 

ΓΝ. Θεη. Ψ. 17. 10. 3 ϑατα. 
ΧΧΙΠΙ. 8. εἴ 4110]. 

ἂἀ ᾿ΟΚΤΑΙΠΗΧΥΣ, οοίο ομδὲογιτι. 

ῬΊΌΝ ΓΘυ: 1 εχ. 11... 10. 

ϑέγαρο 111. ρΡ. 3860. Α. Αἴδχοη. Υ. 
Ῥ. 196. Ε. 

ὌΚΤΩ;, ασίο. ζγχ υ). Οθα. ΧΙΨ. 
14. : 

᾿ΩΚΤΩΚΑΥΔΕΚΑ, οοἰοάροΐν. 
ΤΟ» οοἱο. 1 Ῥατ. ΧΧΙΨ. 4. 
8 Ῥαν. ΧΧΧΥ͂Ι. 9..--- γον τγου: 
ΤΥ γῶν: 7υά, Χ. 8. ΧΧ. 48. 

6 44. εἴ δἰ]. 

᾿ΟΚΤΩΚΑΙΔΕΚΑΤΟΣ, ἀδοῖπινδ 
οοίαυμ8. ΓΥΎ Το. 5 ἔορ. Π]. 

1. Αἄάδε συάν, Π1. 1. υδὲ ῥῬγο ὄχεω- 
-χκαιδικάετῳ, αυοα εξ, παρεῖ, ἰὰ ΑἸὰ. 
εἰ (οπιρὶ. ἰερίτυν ὀγδόῳ καὶ δεκάτῳ. 

ἼὌΔΛΒΟΣ, ογρέδ, αἰνέᾳς. βῖτᾳρ, 

᾿δ40 

α Ὗ᾽(ε εἱ Τοῦ. ΧΙ]. δ, 14. δίν. ΝΠ. 

.Ὄλεϑρα. 

ΧΙ͂Χ. 14. ὄλβος ἀμένψητος, μὲν ττα- 
Ἰ6Π8:. Ηοεγοβίυε: ἔλβος, «λοῦτες, 
χρῆμα, εἰμή. : 

᾿ΟΛΈΘΡΕΙΑ, ρεγηίοϊες, οσέϊίπι. 
ΓΙ, Ογείενοει. ὙὝπεοά. Βομβ. 
11]. δ. ὀλιϑρείας. ἘΠαυϊΕ ῬχῸ πογαῖις 
δρυϑΠαὔνο ἃ ᾿» ἢ ἐαϑοΐπεῖο, εαρεὲ 

᾿ σπιραίο, ααετηδατηοάσπι ἘΤΙ Ἔταπγ- 
τι Ἐσοοῆ. ΧΙ ΧΥΝ. 16. χοδαϊε Ορχε. 
ἐλῖπι, ἱ. ε. ἐπίετ[δοίογες. Μουϊί, εὐὶ 
“7881 ὀλοϑρίας, αυοὰ νιάρ ἐπῆγα. 

᾿ΟΛΕΘΡΕΥΣΙΣ. Ψ,4ε ἱπέτα ς. γ- 
ὁλόϑρευσις. ; 

“᾿ΟΛΕΘΡΕΥΊΏ, ρεγώρ, εὐεγίο, εχὶ- ᾿ 
ἐξεπι αἀΐξτο, αν ἔλεδρος, ἱ. ᾳ. ὁλοϑρούω. 
ΣΤ» (ὐείεπεες. ϑγτατα. ϑόρβ. 
Ι]. δ. νος ὀλιϑιρουόμενον. Ὑνῶδ᾽ καῦτα 
8. ν. ὀλιϑρεία. ΑΔά6 Εχοΐ. ΧΙἧ. 98. 
Βηοίς, 
ΟΛΕΘΡΙΑ, μενπέσδξε, εὐὔξωπι. 
Ὁ» Ονείειδεε. ΤΠεοΐ. ϑομδ. 

Π|. δ. (οπέ 6. ν. ὀλεϑριζα. ϑαῤ. 
ΧΥΊΗ. 1δ. γῆ ὀλιϑρίας, ἴδττα ρεῖ- 
πιοίες ἀδυοία. ὃ Μαςο. ΓΊ. Ὁ. τὴν ἐκ 
ριϑεῖδαν αὐτῶς ὀλεθρίαν, ἀδεταίαπ 

ἐρεῖβ ἐσίξερῃ, ᾿Ολϑρμώδης Βαῖνοε Ρκν- 
ΒΟΥ ἢ. 196. 

᾿ΟΛΕΘΡΙΟΣ, Ῥερνέοίθσπε, οσόδα- 
δ. Ἐ), ἀπναίλειεα. 1 Βαρ. ΧΧ. 

Ὧ 5. -- ὌΥΓΛ, (γείξησεε. Ασχα. εἰ 

Ξαῖε Θύδα ὅόρῃ. 11. 8. ὥνος ἐλέ- 
ριον. (ὐπΐ. δυρτα 6. δ ρα. Ὑ1άες 
εἴ δ». ΧΥΙΙ. 15. 

ὍΛΕΘΡΟΣ, ρεγαβοῖδε, ἐχέδξενα, 
πονα. δι ιὰὶ» ἐαϑδμιηι. ΑΒὰ. ν. 18. 
-- ὙΠ ᾿πῆη. ΗἸΡΗ. εχϑοέπάετε. 

1 Βερ. ΧΙΠ. 84. -- ἸΌ ΤΩ» ποτα 

ὑτθιῖ9 Μοαεαρέξατυω. Α1]. .176γον. 
ΧΙΝΙΠΙ. 9. ὄλεϑρος. Ἐοτγίδδυε 86. 
ἀυχὶς ΘΟ» ἐχοαῖδι, δωρειαὶ, ααὶ 

8 101 ἥν, είεγοιδ, ᾳυοὰ εἴδεα 

Βαυὰ χαγὸ δαί δὸ ὑπίεγέένε ἀγτοθο- 
Ιυυι ἐεξ. --- πρῶξ» ἰελοίαϑδο, Ἐπ. 

ὟΙ. 14. --ἡ ΤΠῈ» Ῥαυον. Ῥτον. 1. 96. 

ϑαρε ἽΠΕ» υξ δαΐς εἰτια νοσα- 

ἱμπεῖα, οὐρίδοέιαι ἐἐπιονὶς ὡς ποείκεα αἷρ- 



᾿Ολιϑιγοφόρος. 

α ἰδόάς. λὍΡ0» ψγθρα, ἀσ ΟΠ πὸ 

᾿μμιθν δτνϑ ᾿λεγδα ἱπιὶε, τΑθΙΑρμουῖοθ 
κἀμοὶ, Ησε. ΤΧ. ῃ..--- ἡνῳ, 

᾿ φέγερίδως. ετεμι. ΣΧΥ. 81.1.1. 50: 
Βεσροχοσιηξς πούοηοτη σπασέαμαν, 
ιμάτα ᾿ιαγάθμι μαρσὺ τε ὐχ ΚγᾺς). 

- ὙΠ υπεῖϊαό. Ῥτον. ΧΧΙῚ. 7. 
ψασση. ΧΙΡΝῚΠ: 8. -- ΤῊΘ Ῥατί. 

ναδίάδον. Δείετα. ΧΙ 11. 8. 32. 
-- πρῷν: ἀεξοίαο. ἘσοοΒ. ΧΕΙ͂Υ. 

ὃ 16.. ὅαρ. Ἐ, 24. φδομακον ὀλάϑρου, 
ξηο ϊσατλθηΐζαπι ΘΟΙΕΓΑ "πογίεπι. Ἧ12 
ἂς οξδι ὑ. 13. εἴ σρ: ΧΥΤῚ], 18. 
ὩΡῚ αἰίδπι ἐπέσγέξεπε υἱέας βθὺι π|οτ- 

" ἕδη ποῖλί. 

“ΟΛΕΘΡΟΦΟΡΟΣ, εαἰα {. 
Ῥεγνάσιδην αἀἤένγεπε. 4 Μπος. ὙΠ 
18. ὀλεδϑ)ροφόρον ἀχαξζζονείαν: 

᾿ΟΛΕΚΩ, ρεγάθ, ἴδια, οὐείαϊοηε 
οἴπρο, οοαγοίο. [τιρτίτοῖβ ἴδ ψ θα 

“ τοὶ ὀππὶ ροδ(δ Ῥῦο ὄλλυμω, ὈΝΝ ἢ 

Ἡ!ΡΗ. ἃ ΓΥ δ» αγοίο. 20». ΧΧΧΙΙ. 
18. λέμε γάρ με τὸ «γεῦμα τῆς γασ- 
πρὸς, οοκγοίας τὸ βρ τυ νΘὨΓΥΪ8, 
δι Ῥοοίουὸ βρΡ᾽ γί 5 τὰ τπυρεῖ, απά 
ἑουτουΐα γάϊοδίυν ὄννπα σωρίαϊαε, 
μά γεὲδ γαβλέν ααἱ δον πομ 5, χα" 
«ἴο Ἀ0" ροίεδέ γοργέπιεγε ὑεγῦα ὅκα. 
Νοῦϑ ἀΐσεσο ϑοϊόσηπβ: ἐῷ σταςκε πτίν 
γ85 Ἐγετὶ πὴ, εὖ ἀγίπας πιίεῦ ποτ 

ἀ πῆὶ, (εὖ πιοίϑίε ἐτοιἶεη, ἐξ ὄτεαξε 
Ἐν Ἄρατί, ὁ ΕΣ πιο, 7 ἀπ αὐποσί 
σέεβεί. ὀγτατοδοδυθ γοῦθ δυγκχαΐειν 
Ἀ. }.. βεβϑὰ δοΐδιη τἴ50}5 οδί. δι 158: 
ἑλόχω, φονεύει, φϑείρει. ---- Ὁ... ΡΙΒ. 

Ῥεπίδας ρεγάο βεὰ, οογγιριρο. 205. 
᾿ ἌΨΗ. 1. ὁλέκομαι πνεύματι φερόμενος. 

Ηδεαγοῖ. ̓ ἰλύχειν (εἰς σῃΐπι θοπ Ῥαὶ- 
ὙΔΘΙΙ.Β ΡΓῸ ὀλύχεν), ἀπολλύειν, αὐλιορ- 
καῖ, Φόνευειν. Ἰἄστα : ὀλόχοντο, ἀπώλοντο, 

4 ἐπολιορκοῦντο, ἐφονεύοντο; ἰξωλονρεύοντο. 
᾿ΟΛΑΗ͂ΛΥΧΝΤΑ, ἐοίωπι οαπαεῖα- 

ὄχιρα. ΓΙῸΣ ΓΤ δ» οαπιφίαδτιῃ 

ἰοέμηι ἐΠμα; Ζαοῖ. ΓΝ. 4. δὶς Ἰερὶ- 
[Σ ἴῃ οἱ. [481]. δ ΚΙιΡΌΒογυβ 
᾿φυοαμο σοηἠαποῦπι Ἰορίξ, δὲ εἱ ὑπ 
νΝΟΧ δδδαοῖ, οὐ (ΔΏΘἢ 

Ἰερεννάνμῃ δἰρ ὅλη λνχνίο, σίους οἱ 

954] ᾿Ολέφορ. 

ΔῈ οσιξίθεοθ Βεορεπε, 46 πὶ οὐϊοπα 
ἘΤΑΠ ΘΟ ΤΊ ΏΝΙ ΟΧΡΤ αδῦγα οἴ. 

ΦΟΛΔΙΤΙΣΤΌΣ, βυροιϊδέ. δἷ ὀλίγος, Κὶ 
"πίηϊπμιδ. ᾽᾿Ἐν ὀλιγίστῳ Ἰερον δρυᾶ 
γα, Ῥραΐα. ΕΧΧΧ. 1δ. Ῥγτὸ 
ὈνΌ2: Ῥρεεθευεξα Ἰεχίτον ὀλήγιστα 

Ῥγο ὙΠ». υἱγὶ ραμοῖ, αρυιδ ΤΧΧ 

ἴε8. ΧΙ). 14. 
ΤΟΛΙΣΟΈΙΟΣ, ἐπῖτο ἐξηιρογε υἱ- 

φέῆς, ραγιμη ἀπτγαδὶ ὩΣ Ὃν» 

δάγέμε ἀΐετιρι. 00. ΧΕΥ͂. 1. 
᾿ΘΔΙΡΟΠΟΙΕΏ, αὐ Ῥαμοϊξαίεπε 

μ005 Καεὶο, ἱπιπμο. ΘΙΣ. κα 
ΤΙ ΠῚ. 4. τῷ ζήλῳ αὐτοῦ ὠλιγοποίη- 
σεν αὐτοὺς. 
ὌΔΙΤΟΣ, ἐσίσιεσ, ρωκοια. Ὑπὸ 

νη. Οεη. ΧΧΊΙΧ. 230. ὡς ἡμέραι ὅ- 
λίγαι. Βεπο αποπά βεῃδυπε, --- Ἰυλὴ 

Γδν πον γοδι, Β. 6. ἑπυμίζάι. 

4 Ῥαγαὶ. ΧΙΥ͂. 11. ἐν σολλοῖς καὶ ἐν 
δλίγας. --- ὈΨῸΣ ΗΡἢ. τΐιμο. 

Νωῃ. ΧΙ. 82. ὁ τὸ ὀλίγον, 8ς. συλλέ- 
γῶν. -ἼὝ Ὁ» Ῥαμαϊϊαηι. 1.8. ΧΧΙΝ. κἃ 

6. -- ὉνῸ- ἰν. ΧΧΥ. δ4. Ἰϑ δι. 

ΧΙ. 28. ἐν ὀλίγῳ ἔθνει, εαίσμα ᾳϑηΐο. 
Ζδοῆς. ἰἱ. 15. ὠργίσψην ἥργα 1Χ8806- 
θΔΥ Ῥαμίμζεινι. Οομεϊ. Υ.. 1. εἴ 10 
ΒΕ ΡΊ.8. -- τ. ρέτεἰκέ ρει. 

2 Ῥαν. ΧΧΙ͂Ψ. 44. 700. ΥἼΠ]. 7. -- 
ὈΓΌ ΡΪαν. λοπιὲπδς. Ἰ)όαῖ. ΤΥ. 27. 

Ῥρδ]ωι. ΧΎΙ. 15. υὶ ὀλίγα ἀϊσαπέυΣ 
Βοιηῖποβ, πο Πεαρα ῥϑυοὶβ αἴθ- 
Ῥυξ νἱνδηῖ, οἵ ρεθπδ οἴδσω, ἄυζα νἱὶ- 
συιηῖ, τλογῦΐ βιηΐ, ὀλιγόβιοι, βϑυοὶ- 
νῖν:. Ομίογαηι ἰοοο ἀπ᾽ ὀλήγων εχ 
Ὑμοοάογεῖο εἰ ϑυϊάα ἀπολλύων το- 
Ῥοπεηάασμῃι οεηδεὶ Κυδίήοεγυϑ δά ϑυ]- 
ἄδιν 8. γ. ἀπολλύων, ὙΨὙίάδ ποῖαι 
Ι,.. Βοε. δὰ ἢ. 1. Μιάεξυσ ἰδίπιθῃ 
Τποοάογεῖαβ ροξίι8 ἀσολύων Ἰερίδβ6: 
δε δηΐπι Ἱπιοσρρει ἤθη β σαυβα : 
“α ν εἰς ϑάνατον. Ἡδηβίογυβ 
Αηΐπι. ἴῃ Ῥβαίτη: οούπ εἰς Ἰεροηάυχα 
ἀπὺ λαῶν, υπᾶς 8.1}6 εἴ ἀσ᾿ δλέγων, 
εἴ ἀπολλύων ΟΣ μΡοϊιποσῖί. «6τΓοτ. 
ΧΙΙΝ. 28. ὀλήγω ἀρδμῷ. --α ὍΌ 

ἼΡ ὅεη. ΧΧΧΙΨ. 80. ὀλόγαι. 

"(, 



᾿᾽Ολέγος γίνομαι. 

« Νοπ Ἰεροτυπὶ ἡ» ἘΣ πσππ]]ις 

νἱβυχα εϑί. Νατα ΜΝ Μιωμιδ, ἀρυάᾶ- 

ΖΕ ἴορεθ υἱγῶπ, λοηιίβενι ποῖαῖ. 
Ηΐπς Ηορτεὶβ βυπὶ ἽἼΡΡΩ ὙΠ 

Λοηεῖπες πιοπετὶ, σμὶ ζαοῖία πιπιδτ τὶ 
Ῥοεεμπί, ὀλίγο. Αἀἀς Ῥεδῖμι. ΟΥ̓. 
12. ὅδρ. 1]. 9. ψάμμος ὀλέγη, ΤΘΏΔ 
υἱδῥ6. ΝἹάοῖαΥ οπὶπὶ ὀλήύγος Ἀ. 1. πο- 
ἴαγο ἑά, χμοά πεΐϊις ργείδὲ πεὸ αδέει- 
"απάμπηι 6δὲ. ϑϊτας. ΥἹ. 18. ὀλίγον 46 

ὃ ἱδηῖρογε δοοὶϊρίοάυτα ᾿6βϑί, αυοῃίδυα 
ταχὺ Βυρϑεαυίτιτ. 5:5 ᾿ν δυταΐ 

Ῥοΐεεὶ Ζαςῖ. 1. 1ὅ. 5ῖν. ΧΥ͂ΤΙ]. 9. 
ὀλέγη ἔτη βες. ςοἄ. αι. Ῥγεῖετο 
Ἰοσξοπϑια χίλια ἔτη, αυδτὰ ὀχῖθεῖ 
οὐ. Οοταρίαῖ. οὐ δβευΐθπι οὐδ 8. 

ες ΚΝΙΓΧ Χ, Ἐφ. ὀλίγου, πιοάϊοο εἰ οχίβιθ 
φγεί!ο, εἰ 7ωμδίο πεέποτε. 
ΛΙΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, ρακί 70. 

ννὦ ον. ΧΙΝ. 41. 

ο ὌΛΙΓΟΣ ΕΥ̓ΜΙ, ραιοὰς δξωπι. 
ὯΝ. [166. ΧΧΙ. 16. 

᾿ὈΟΛΙΎΤΟΥΣ ΠΟΙΕΊΏ, ραΐοὸς ζ8- 
οἷο, ααὦ ραμοϊίαίεπι τεαῖρο. ἸΩΧῚ 

. ",δ 

Ηρ. ϑὅγιω. 5. ΟΥ̓]. 838. ὀλήγας 
ἐποίησε. ---- ἽΡ ΡΙΉ, ομγίο. ϑὅγτητη. 

Ῥρ, ΟἹ. 94. 
“ῈΝ ᾽ΟΔΙΤΩ, ἐπ ρατυο, Ἀ. 6. ΡῈΓ 

ὄτευε ἐεπεριδ. Ἰηο. 70. ΧΥ͂. 90. ὕγὸ 
ὩΣΦ ἽΒΘΩ» πκνιεγμδ ΟἸϊο γι Ν. 

ὰἀ ἘΠ᾽ ᾿᾽ΟΛΙΤΟΝ, 86. χρόνον, σαὶ 
ὄγευο ἐεηιριμ. ΔΊ» ἐς »τγορίπηιιο. 

Ααα. ὅϑγτηση. Τββοᾶ. “ο». ΧΧ. δ. 
Βοηοεῖ ἀθ ρτορίπαιο ἀϊουπὶ Οτΐθη- 
(61ε5 ἦἠβ χθ αὐπιοάμπι ὀγενὶ. 5ῖς 
Ὦευς. ΧΧΧΙΙΠ. 17. Δὲ ες ηη- 
φμο βυμπὶ 7)11, φμῖδειξ ποπ ἑία ρῥτγιάσοι 

αὐλαεεγαπί. Αὐὰρ. ᾧμιλ «39. βδερε 

ὄγευε ποΐαγα ἀοου Θομυ θη βίυδ ἴῃ 
Ορρ. Μίη. Ρ. 39. ϑαρ. ΧΥ]. 5. ἐκ 

ε διῆγον, γμαμίμίμηι, αἰσμαπιάμμ. 
ΜΕΤ᾽ ᾽᾿ΟΛΙ͵ΟΝ, »ρακῖο ) 

ὁγευὶ. ϑαρ. ΧΥ͂. 8. ΩΣ ἐδ 
ΠΡΟ ὈΔΙΓΟΥ, ραμίο απίε. 

ϑάρ. ΧΙΝ. 920. 
ΠΡΟΣ ᾿ΟΔΙΙΤῸΝ, αὐ ἐεηερες, 

αι, παπάδες Ἑά. Ουἱπία Ηοε. ΥἹΙ. 

δ48 ᾿Ολιψοσερὺς ποϑέαω, 

4. υἱδὸὶὶ 181} Βεννοῖ ἰθ ἰοκέι ΕΗ οὮν. 

σαὶ τοβροπάοϑδί, Ὡἰδὶ δυοΐοσ Ἀυ]ι5 
ΨΟΥΒΙΟΏΒ Ῥ͵ΤΟ ὝΝΩ. Ἰεχεσὶξ Ὧ »» 

δαϊ Ὁ") Ὧν» ποἀ ῥτεβέεγο. ὅδ." 

ΧΥΙ. 6. " 

. ΦὍΤΙ ᾽ΟΔΙΤΟΝ. ὉΝῸΞ. πο 

9 ὅτι. ΧΙΧ. 86. ὅτι ὀλίγον. Ἱμορὶϊ 

ὩΝῸ Ὑ2» δαῖ ῥσοηυπαδεοπε ἀϊεῦλη- 

εἶθ ἔοσίαβεα ἀδοερίυβ δι. ἘΠΧΧ ὡς 

βεαχίύ. 
᾿ΟΛΙΌΣΤΟΣ, ρεγραάμομς, ρα 

οὐεδίπικδ, πεὶπίπιμδ' ὈΡῚν παίζεις. 

ῷ ες. ΧΙΝ. 96. --- ὩνΌ.- και. 

ΨΙΙ. 7. Αἀᾶε Πδῃ. ΧΙ. 93. β6ο. οοά. κα 
ΟΒ 8. ---- Ἰουῶ9- Ῥβαῖσω. ΟἿ. 19. 
-- 0 Ὅν» Ῥάγυμπε Ῥανοιαν, Β. 

6. υαἷάε εαίρπεπι. 165. ΧΥΞ. 14. --- 
δ εν» ΡΪυγ. λοπιῖπεε. Οεη. ΧΧΧΙ͂Ν. 

29. ἱ Ῥαγ. ΧΥ͂Ὶ. 19. 1ε8. ΧΙ,]. 14. 
Τγοββοηΐυ5 Τεπίδαι. Ὁ. 84. Ρυδι, 
ΧΧΧ ἐν ἰερίβϑα. Ὑ]άθ βαργα 5. 

δλίγος. ---- νυν» Ῥατυις. ΜΠΟΝ. Υ͂. 

ἃ. ὀλιγοσεὸς εἰ. ΤῖΔ νἱεγίαυςα οοσα. 
ϑοα οοἄ. Βαῦρον. Βαρεὶ μὴ ἀλγιστὸς, κἃ 
υἱ οεὔϊδτα εβί δἀρυὰ Τεγῖα ]δηῦχη εἰ 
Ογργίδηυσω, αὐυδτὰ Ἰεο οἴ οι δἰΐαπὶ 
ΒΘΟΌ[Ι8 οὶ Μδιευβ 11. 6. δὶ οὐ- 
δαμῶς ἐλαχίστη ἸεχῖῖαΣ. Ἐδοῖξ ἢυς, 
αυοά ϑίοττ. ἱὰ ΟΡ88. δὰ ϑγπίαχ. 
Ηδςρσ. Ρ. δῶ. οθβεγναν, νοσδῦ 
ΥΝ ορροβίϊλ8 πιασπὶ εἴ ρατυὶ εἰρ- 
πἰδοκίίοποβ. ΒΆΡΟΓο, : ἄυπι εἶνε ῬΕΓ 
. βἶνβ Ῥὲῦ ὲ ΒΟΣΙΌΣ ροθϑῖ, ὅ8:ς 

π ὁ “πηϊίι:. --- ἃ 
Ὁ Ὡ) 
Ἰδ ἰάοτῃ. [68. ,Χ. 92. Αχοος ΥἹ]. 

2. Ανά. 9. Αὐἀάε δίσαο. ΧΙ 
17.1 Μδοοδρ. 111. 16. υδὶ ὀλεγοστὰς 
παῖδί : μαμοὶς οοπμίαίμδ 8δεὰ : οἷπε 
»αμοῖδ. 10. ν. 17. Ι 

᾽ΟΔΙΓΟΣΤΟΙΣ ΕΥ̓ ΜΙ, ρεγραίοεις 
“πηι. Ἰ)ν}}, Ῥαγύμδ δίῃ υεἰ ευαάο υεἰἶ 

πμπιογο, υεἱ φμαπέδίαίς, υεἰ ρτείϊο. 
Εχ. ΧΙ. 4. 

᾿ΟΛΙΓΟΣΤΟΥ͂Σ ΠΟΙΚΏ, ρεγραι- 
4 « 



᾿Ολεγότῃς. 

α οὐδ γαοίθ. ΤΥ ΓΤ ΗἸΡΆ. πείπεθ, ἀ- 

"πῆπεο. 1ἐνίι. ΧΧΥΊῚ. 99. 76. Χ. 423. 
Εποςοὶ. ΧΧΙΣ. 18. 

᾿᾽ΟΔΙΓΟΎΤΗΣ, ρακποϊέας. ἽΡ ΡΒ. 

σμγίο. Ῥ8. ΟἹ. 484. 
Ἔ αδδὄνευϊαίξ!ο. 

᾿ΟΛΙΓΟΧΡΟΊΝΙΟΣ, ἐσέ σι ἐεπιρο- 
ΤΊΣ, πιοπιεηξαπεια. βαρ. [Χ. δ. τάδ 
ῬἈγγπήίοδυτα ἴῃ Απεοοάοϊ. αν. Βοκ- 
Κοσῖ Υο]. 1. Ρ. 8. οἱ ϑίυγΖ. ἴῃ [μ6χ. 

ὃ ΧοΠοΟΡΆ. κ5. Ὦ. τ. 

᾿ΟΔΙΓΟΨΥΧΕΏ, ρμδὲϊο απίνιο 
δεηι, απῖπιο ἀεβοῖο, ἐτερίως δυηι, 
1. 4. λεποψυχέω. Ὦ ΠΝ ἩΠΡ. 

οὕγιον. Ῥα. Ὁ ΧΧΥῚ. 8. --- ΠΟΘΙ 
ἩμρΡ. απέπιο ἀξβοῖο, ἀπὶπιὶ ἀεὶϊς- 
φμέμπι ραΐξίογ. ὅοῃ. ΤΥ. 9. ὠλιγοψύ- 
χει; καὶ ἀπελέγετο τὴν «ψυχὴν αὑτοῦ. 
--ἣν ἴαδεασ. Πα. Ψ1Π|. 4. ὉὉὶ 

ὀλιγοψυχοῦντες 6ϑ8ὲ δἰ1ὺ8 ἱπίευρτοίίβ. 
« Νδιὰ Τ,ΧΥ τὐδηκίυϊεταῃΐ μεν πεινῶν- 

φες. - τ. Ἴ» σπρυδίαξεΐ αη-» 

πὰ. Ναχα, ΧΧΙ, 4. 7υ4. Χ. 16. 
ΧΥῚ. 17. υνἱ ὀωγοψνχεῖν ποῖδὶ ἀδ- 

δροπάεγε σπίπεμηι, αὐ ἀεερεγαϊίοπεηι 
ἥτε κἀμοὶ. Αἀἀς ϑγτηγη. Τἢθοά. 
Ζδοι. ΧΙ. 8. -- ἘΣ ΓνῚ, ἐναπῖοῦ 

αίρον. Ἡδαῦ. 11}. 18. σαάῖι. ΨΊΙ. 
17. ΝἼΠ1. 9. ὅἴγας. Δ΄. 9. μὴ ὀλιγο- 
ψυχήσεις ἐν τῷ κρίνειν σε. Ϊ,. ποπ 

«αὐ αοἱάε ται, ἢ. 6. ἐκαϊΐοεο, ἱπαῖρηε, 
5Οὰ ὨΌΠΣ δἱξ ΕΌΪ ἐσάϊοσωπι, εἰ δυχὶ- 
᾿υτη ρὈγαδίασο. γιᾺὰ6 ϑρὶοῖ. 1]. 
1338. Ἡδεγοῖ. ὑλιγοψύχησα, μιχρο 0 
“χτῆσα. 

᾿ὌΟΛΙΓΟΥΥΧΙΆ, ριριϊαπὶπιαδ. 
Στυδ ΠῚ, υεπίμδ ρῥγοζεοίοπὶδ, Ὦ. 6. 

χαρὶαϊδείπιμα. Ῥβαϊτα. ΤΟΥ. 8. ἀπὸ 
δρωγοψυχίας, ἈΌΪ πομη}}}1 Ἔχ ϑεϊτηα- 
ταμπ ΓΧΧ αδἰΐδμι Ἰθοϊοη σι βθοιιῦοϑ 

« 6556, εἰ ἔοτίδβϑαε ἜΡ ΠῚ Ἰερίβδβο ; 

ΑἾΣὶ νέτο δίδίαμηῖ, Ῥγὸ ὀλιγοψυχίας 
6686 λαΐλασος Ἰεροπάππηπι, απὸ ΜΠ 
ΚοΟΒΙ τὶ οοπ]θοῖιτα. ΜΊΒΙ δαΐθι ΓῈ- 
ΒΡΟΧΙβ96 ν᾽ ἀσηῖαῦ ΑΥΔΌ. πο, 

ᾳυοα »ιαρίμπε, φοϊϊοίδιτα 6156 Ἰοῖδ. 

Ῥτγοπαηθ γαῖ 

849 - ᾿Ολεγωρέω.᾿ 

Ψυὶν. ριωριϊανπένιίας. ΜΊΟδΒΑδ]16 τη 
ΒυΡρρίοπι. Ρ. 1649. οοηίοτί ΑΥΔΌ. 
ὧὡ»» υϑοῖηι ἐν ρεοίογε γεοϊρτοοαυὶ, 

μὲ ἤέγε ἐπ ἀεἰἐχμῖεης ἀπεπιὶ ἱποιάεν είς 
ὥηρεηδ πιογίΐαυε Ῥγορίπᾳμιξ ευαδι. 
-- ΠῚ ἪΡ σηρι δία δρὶτίίες. Ἐχ. 

ΝἼ. 9. ἀπὸ τῆς ὀλιγοψυχίας : Ὁ 
ϑοθο!. ἀσὸ κολοβότητος «νεύματος. 
Οἴσοσο απὲρεὶ ἀηριείίαηι ΔΡΡροΪ δῖ, 
οὐβογνδηία Ὀγυβῖο τ ΕΤΆρτα.  εῖί. 
ἴπι||. ὅτ. ρΡ. 1834. Αἀάας Ηΐρροςτ. 
ἄε Μοτῦ. Μυϊ. ρΡ. δὅ94. 6. θὲ βου 
Ῥτορσῖο Ἰερίτατ. 

᾿ΟΛΙΓΟΎΥΧΟΣ, ρεδιἠαηπἐπιϊς, 

λόπιο ρμδὶϊίο ἀπῖπιο. Γγη  Ἐ)γγ} δὲ), 
οοπίγἱμς εἰ ἀιαπὶ δε ερίτίίω. 68. 
ΠΥ]. 1ὅ. -- ΠΝΘ» ἔσια. αἰγίία. 

χουν. ΧΥ ΠῚ). 1ώ. --- ΠΏΣ Ρατί. 

ΝΙρΡ. ργώσερε. 68. ΧΧΧΥΝΥ. 4. οἱ 
ὀλιγόψυχοι τῇ δικινοίᾳ. ---- ΤγὙ ΔΝ» 
ἀοΐεμα δριγίπι. 168. 1.10]. 6. --- 

ΓΤ απριδίια δρίτίμι. Ῥτον. ΧΙΝ. 

81. υὉὶ] 411} μικρόψυχος. ΥἹάε εἰ 00- 
ἄἀϊ. ΝΙ]. 17. ΨΙ1. 9. εἰ ϑῖγδς. Ν᾿. 
Ὁ. οἱ δά ἢ. ]. Οτοίζυτη. Οὐηέεῦ εἴ αὶ 
} ΤΉεβΒ, Ν. 14. 
᾿ΟΛΙΓΟΏ, αὐὦ ράποα τεάσο, ἔπι- 

γπηῖππο. ῸΝ Ῥγῆ. ἰαπριιοδοο. ΖοΕϊ. 

1. 10. 19. Ναβυχι. [. 4. -- ἢ 
ὈΝῸ ὁ ΘΨ ὉΠ Καὶ, ΡΝ. κι Ηἰεῖν 

2 Βερ. ΙΝ. 8. Νεδβοιὰ. ΙΧ. 82. (ο- 
[6]. ΧΤ]. 8. Ααχυ. Ῥεαΐη. ΟΥ̓]. 88. 
ὅγτωτη. ἰρ. ν. 89. - ὈΌΞ» ἀεβοῖο. 

Ῥᾳ. ΧΙ. 1. Ατδρ. ἢ» ϑέραγαγε, 
δεγεησοτε. ΟΠ ΑἸ]. Ὁ50Ὁ. ἐπ δδίμία 
αἐδγιηηρεῦε. ---- ἽΝΦ δταάϊον. ἩΔΌ. 

ΠῚ. 11. Τρεσαηῖ ρον Βδβοῖ νυν 

ἃ γν ἐπίρσιις δεῖ. -- ΒΡ ἀδομν- 

ἴογ. Ῥτον. Χ. 98. ΑἹ]. υά. Χ. 16. 
ὀλιγώδλη ἡ ἡ ψυχὴ, ἀφ)οϊεδαὶ δηϊτηδ. 

᾿ΟΔΙΓΩΡΕΊΏ, ραγίθπ στὸ, περὶν- 
ὅο, ρατυὶ ροπίο. ὈΣὮ» ἜΡΕΤπο. Ῥχον. 

111. 11.: μὴ ἐλιγώρει «αιδεΐας χυρίου,. 
6 πορίίσασ αἰδοιρ πιάσω Θοχηηῖ. ὶ 

Μι8 

φοι 



᾿Ολέγως. 

« Ἑλάστα ἔδάο εἴἶδπεεί ιν Ἠφῶν. 
ΧΙ]. ὅδ. ὕμπάς ἰῃ Οἴοοξ. ἰῃ Ἐφ. δὰ 
Ηδερτ. μὴ ὀλνγῴρη, μὴ ἀμέλει. (οπῆ. 
ΖἘ]Ἰἴδη. Ν. Ἡ. 11. 27. Ηεβγοδ. ὁλι» 
γωρεῖ, ἐθθυμεῦ ἀμελεῖ Ἰάοτα: πουλυωρεῖ, 
«ολλὴν δα σοι. ἐναντίον δέ ἐσ. 
φιν τὸ ὀλιγωρεῖν, ὀλίγον φροντήζειν, διὸ καὶ 
φὸν ὀλέγωρον ἀμελῇ λέγουσιν. ϑυλάδ8 ̓  
ὀλεγωρήσητε' ὀλργῳριῆ γὰρ λέγεσαι τὸ 
ὀλέγην ὥραν ἔχει», ἥτοι φροντίδα. (οπέ, 

ὃ Ἡδτροοτδθοσποια, οὲ ΑἹροσιὶ Νοί. 
δὰ ΟἸσθρ. τες. μῃ Ν. Τ. Ρ. 188, 

ΦΌΛΙΓΩΣ, ρμαγεῶη. Ἰδ.)}, ᾿άβῃμ, 

Ἀσα. 168. Χ. 7. ἔϑνῃ οὐχ ὀλίγως, βε"- 
ἐεξ πον Βα,ΜΉ. 

᾽ΟΔΙΣΘΕΏ εἰ '᾽ΟΔΙΣΘΑΙΝΩ, ἔα- 
ὅον, ργοίαδον, οαάο. ἹΤ᾽ ἐπομγῦο 

πε. Ῥτον. ΧΊΨ. 10. ὀλισϑήσουσι, α0- 
οεπί αὐ ρμεΐδς, βο. λοπογὲδ ἠαδεη- 
ἄϊ οαρέαπάξφιε δοπενοίενμέμς στρίϊα. 

ς ϑιν. 11. 28. 08] ὀλμιφαίνειν ἡρῤνῶν 
ΗἸΡὮΠ]ΠὮοΦ ποίας σεφγο ἔσοογα 
γμηίρεγε, ρεγάεγε. Τριὰ. Χιν. 1 1. 
μακάριος ἀνὴρ, ὃς οὐκ ὠλίσϑησεν ἐν σφό- 
ματι, Ὀεδίμβ ΨΊΣ, 4ὉΣ ᾿ἰηρυα θ6ῖ 561- 
ΤΩ Ὠἶθὰ.8 ΠΟ ρερσοαί. ΖοΟΠδΓΑΒ Ἰ,6χ. 
1886. Ὥγυσθεν καὶ ἀλίσϑησιν, ἀντὶ τηῦ 
ἔπεσιν. ϑῖν. ΧΧΊ. 8. οἶδεν ἐν τῷ ὁλισ- 
ϑαίνειν αὐτὸν, ετὰ Κπριϊδ ἐπ ἀγσργέπι 
ἐαδὲ ταθταϊ:ϊξ. 

ἃ ᾿ΟΔΙΣΘΗΜΑ, ἕἔαρβμξδ, σαζιδ, δ7- 
γον. νᾺν οὐαπιρᾳ, ἴπο. εἴ ΟΧΧ σεν. 
ΧΧΧΥΠΙΠ, 99. χαταλύσῳσιν ἐν ὁλισ- 
ϑήμαασι ασόδα σου, ἀϊνογίογο ἔδοϊθηξ ἴῃ 
ἐαρείδεδ Ῥϑάδτα ἴθι, υὐδὶ ὀισϑήμα- 
σα δυιμί ἦοοα ἱμότίρα, δὲ ζαοϊα οεέ 
ἴαρεια. Ἰιοχ. ΟΥ̓ ΜΒ. Βγϑηι. 
ῥλισλήμασι, πλάναις, παραβάσεσι. -τ---. 
ὟΤ ἐπτρυϊεῖο, δοῖ. αὐ ἰαρεμηα, Ἧ, 

᾿ φηόπα. Ῥρᾶῖτα. ΤἋΥ. 138. ΟΧΙΨ. 8. .-- 
Ξ ΡΠ, δίᾳπα (δε. Ὦβῃ. ΧΙ]. 82. ἐπά- 

ἔρυπι ἦν ὀλιϑήμασι, αϑὶ ὀλισϑήματα 
δυπς ῥίαπάμεα, αμέ οπιπία, φηέδειδ 
αἶδος αὐ ἀροείαδίαπι ἱποϊέαγε οοπαδαπ- 
ἐμγ. ΨΙιάα βεᾳ. --- ΤΑΡΌΡΣΙ Ρίυτ. 

ἐμδγιοϊαίες, διαπαϊα. Ῥε. ΧΧΧΙΝ. 
7. Ὅδη. ΧΙ. 91. οἱ 84. «ροστεδδήσονται 
ἐπ᾽ αὑτοὺς πολλοὶ ἐν ὀλισθήμασι, ταῦτ! 
ΤῊ 8 δά)αηραποιν ἐγγογίδειδ, Ἡ ΘΒ ΟΒ. 

δ 

880 Ὄλλυμι. 

ἐλυϑόραω, σλάνως, παρωκνώριοιει. --- 
ΤΊ» ἐχρευϊοίο, αὶ μοῦ 8 ἐνερκέειο, ; 

50. δὰ δρουτη: ἱξ. γμόνα. ϑγσωσι. 
Ῥγον. ΧΧΥΙ. 48. γὰρ εἰ 5ῖν. ΣΧ, 
.18. ΡΙαίο Τιτα. 111. 43. Ο.: 

᾿ΟΔΙΣΘΗΡΟΣῚ, ἑαδεξὲς, ἰσρεμὲ οὐ- 
ποαδι, [ὐτίοιι. ΡΠ, ΗἰΡΆ. δέαη- 

δον. ϑγτώζωα. γον. Ἧι. 16. ὃς ὦ 
λόχοι ὀλ φϑηρο. ὙΒερά. Ῥγχον. ΨΠ]. 
δ. Ἤειγει, ἐλ ὀλισϑηρὸν, ατωτυχόν, 
ὍὌΛΙΣΘΟΣ, ἔαρδιιδ, οαδμε, γωῖπα, 

εἰίδιι ἰοσμα ἰμδτίσια, μὸϊ ἔαρεκε ἐς ἅ 
,“ποΐὶ. πρτν ἰοσμς ἰωεῤτίορεις. ϑγτανν. 

Ῥραῖμι, 1 ΧΊ]. 18, Ηεαγοῖν. ὕλιαϑος, 
φτῶσις. 

ὋὍὉΛΚΗΙ, ἐγαᾳοίδο, ἐποϊβπαῖδο, μοπ- 
με Ἰποϊβοαξιη, ρψρ» Ἰάδτα. ὅρη. 

ΧΧΙΨ. 22. Ὅπερ ΨΙ1. 18. 2.5. 
ΜΗ. 21. βεο, Οχοι. εἰ (φιμὶ. 81ν. 
ΝΠ. 2. ΒΟ] ᾿ίψατε σατα ἀὐκίστε 
ἴδ, μήσοτγε ἀντιστήσῃ φὴν ὁλχὴν σου, Ἠ6 
εἶδ Ῥτβναῖθαῖ ἴῃ ἰυαεῖο, δαΐ : πὰ 
ἴδ νἱποδαῖ ἴῃ υαϊςοῖο ; υἱὲ εἰν] τυ ο 
ἤδβυχηΐα δἷξ ἃ ᾿έαπορ, ἴῃ 48 δ᾽ ΐοσα 
ῬΑΙΒ 808 βταν δῖ ΒΗ ῥφγίογεπι. 
ΑἸ ῬῈν ῥλχὴν ἱπιε ρας ἔρραπε ἔ- 
ἔδηι, σι φμαϑὲ ὃς βταυεΐ εἰ ορ- 
φγηαί. 1ΐὰ Ν αἷᾳ. πε ῶτίε οοπέγα ἐξ 
οαπείίίμας ἰἰέοηι. ε Εβάγ. ὙΠ]. 68. 
Ὶ Μαδοο. ΣΙΝ, 94. Ηδε;γολ. ὁλχὴ, 
δύναμις, ἑοπὴ, ἰσχὺς, βάρος, ῥυτὴρ, ἢ 
ῥντίσταϑμος. . 

ὍΛΚΙΟΝ, πιαρημς ργαίεγ, »είνι, 
ἰφόγμπι απρρέμτι, ϑοοάμεα 
φίπεηι πιαριὶ οταίογὶα Ζογπιαέεμα. 70- 
ἄπῃ. ΧΡ. 18. ΑἸἴα8 βου] ἴσαν ετΐαπι 
ὁλκχίον. ἘΟΞυ ἢ. ὅλχιον, μέγας κρατὴρ, 
λουτῇρ. (οηπε, (ἰἀϑαα θρηυτα ἴῃ ΑἸΠ6- 
ὨδοΌΏ] ἢ. 848. 

ἼὌΑΔΥΜΙ νοὶ ᾿ΟΛΛΥΏ," ὍΟὍΛΔΛΔΥ- 
ΜΑΙ, ρεγάο, ρεγπὶοίδηι αῇένο, οοοῖάο, 
Ῥεέγερ. ΧᾺν ἦταν Καὶ εἰ ΡΙΒ. .10}. 

ΙΝ. 11. Ῥζον. 1. 82. Χ, 20. ΧΙ. 1 
-- Δ Ρίῃ. ρεγίαεγδο. Ψοῦ. ΧΥ͂ΠΙ. 

11. το γυ ΗΨΆ.. φιΐεξοεγε ἤαοίο, 

αἱ ἰῃ Καὶ ποῖαι ἀΐγμερο. δέχεται. 
ΧΧΧΙ. ῷ. μὴ ὀλόσητε. ΘΟΟΏΠαΣΠ 
ϑοδιυϊοπδίυτ Οτΐρ. Εἰεῦτ. Ρ. 14]. 

ἂ» 



"Ὄλλυμω. 

5 βεῷ. ἰοβετυπὶ ἡ ΤῊ νῦν --- "ΜΠ, 
οῖέφο. Ζοῦ. ΧΧΧΙ͂Ν. 17. ὀλλύντα, 
σας νογαϊοηΐς πυ]] ἀπε δἰΐδτη ταίϊο- 
Ὥρτη Τεάλετο συδῖϑο, αυδεα αυοᾶ 
απ οἰίδα ποϊίομεια δοέγοενξ ὃς 

γεργηβεναλ Παῖδες, ---- ΌΤΙ υἱοίεπ ένα. 

Ῥχγον. ΧΗ. 2. ὀλοῦτω. Ἰμορετυμπξ 
ἔοτίδββο Ὁ). γεὶ 37)» 8 ὈΌ» οϑν 

ἤφμειοῦνε, βφαρετὶ. "-- ΓΥΎΣν δοίης 
ἄα. Ῥτον. 11. 29. --- ἼΔ2 ΠΟ Ὁ. 

ὃ Ἀάεοία μεγβσι. Ῥτον. ΧΧΥ. 10. 1. 
Βέελο ἐσ Ἐξοσοσνο ϑϑὰ τοδὶ, 
ἀοκοοίίοχα φοϊδείοθ ἸΌΦαυΘ 
[οχίιι6 ἱπβεϊίυϊε, νἱάδπίυν ΧΧ ἢ. 
ἰυἀ' ΣΌΣ ἴῃ νονθίθεφ διλδ᾿ ῬΓΌΓΕΙΙΒ 

οἰίδῖδθα, δὲ ὁλώσαε ροῦῃιδ ρε ΣΟΡΟ 
δὰ ῥσσράεδηβ ΣΟ. ᾳυοὰ νυΐᾳο, 

ἴμχκαίας ὑθεῖδ νοσζζυσ, ϑοὰ ἢ. ᾿ὶ 8 
ὩΧῸΧ ἀεάπείυπι εδὶ 8 γγῚν» αυοὰ 

ἴῃ 1. 5ὅγχ. ἰὰ ςοηας, ΑΡδΕ] γεριουετγε, 
ς ἐοέζεγε ποῖδϊ. --- ἘΡῊΣ »εγέωγδρ. 

Ῥχγογ. ΣΙ. 17. 00]᾽ νεὶ βοηϑυτι 6χ- 
Ῥχεαβοσιιηξ (τὰ ρεγίμτδαίϊο, ανιρε 
οὐτσαθωοσδίυσ, δὲ Β. 1. 46 ἐπ οἰ οὶ» 
αἐε εχρ)!εδῃάδ), νεὶ Ἰεβόσιιπε ἽΡγ)» 

φιοΐ οεὲ γαασϊολίμε εὐείΐονε, ἐκεξέγ- 
γματε. Ἡσος τοίετοπιδβ αυοαῦο εαΐ 
Ἰοσ Ῥτου. ΧΥ. ὅ. ςὉ}]. ν. 6. νι 
ᾳυοαῦο δΌΡΓΒ 5. Υ. ἀσύλλυμι.--- 

ῬΙΝ. φσγαϊξβοογ. 200. ΧΧ, 10. τοὺς 
εἰ υἱοὺς αὐτῶν δλίσαισαν ἥφτονες. Ὠετῖνδ- 

τυπί 5ἰπα ἀπθίο ἃ νην οοηίηρετε, 

οοπίπηάετγε, υεααγε, (ς01}}. ν. 10. οἱ 
ΗοἍ. '΄ 11.} Βος βοῆβι : ἄδεγὶ ἃ 
»τοοσμϊοαγιμί ηιϊδεγοδ Σ ΟΟὨΣδαϊοοηζα. 
[αἴθ ρδγβ" οἸδημο ϑεῃ θη τυ, 
Ἐυτίδεθο ἰδηεη δριὰ 1ΧΧ Ἰερθη- 
ἅἄσπηι οεὶς : οἱ υἱοὶ αὑτῶν ὀλέσαισαν ἥτ- 
τονας, δαῖ, αυοὰ τοῖϊῃὶ δάδυς Ὀγεοῖδ- 
τοινίυτα νἱάεϊαν, ϑλάσπαν (υπᾶδ νἱ- 

ε ἐἱοδυτα ϑλάσιαν ἵἴτι ςοᾶ. ΑἾοχ. οτξατα 
686), δὰ εἰ δὶ ΕΧΧ γν" Ρὲῖ 

ϑλάω τεἀαϊἀοτυπῖ. ---- Ὑ7.}, υαείο. 

7««. ΧΙΛΤΊΙΙ, 1. 15. 18. 90. ΧΙΙΧ. 
8. 9.-- δωροτείεε. οι. ΧΧΧῚ, 

δὅ5ὶ ᾿Ολοϑρεύω. 

ἃ, μεγὰ ὅὁχωλότων, ΟὝΤΩ 115, 4} ροτὶ- 
δγυμέ. Οορλίαπὶ μλο γμἱετίαᾳμε (τῇ- 
εἰοὶ 46 ναξία Ἰἰθοϊίοῦθ. ΑἿΣ ποπιρῶ 
Ρυΐϊδηΐ, ἐο8 Ὁ Ἰεκίβθθ, 811} νϑσζο, 

υἱὐ Ττοτηχη 8, ὙΠ. ϑ6α ΟἸΔΠΙ 80. 7 

Ράσγοῃο αἰ οσσηῦδ ἔδο]6 10}}1 ροΐεεί, 
τηροῦο μετὰ ὀλωλότων νογίδιι! : εσἰπ 
ἐς, φυὶ ἴῃ ἤιραπι υεγεῖ ἦμο εἰ εἰἶΐμο 
Ἔγγαπὲ αο ἀϊδουγοίίαπέ; αὐᾶτα δἰ (Ὥ}“ 
βοδθοηεμπι αυοαυς φαόλλυμ, Βαρρέ. 
Οομΐδν [ΙΧ Ν. Τ.' 8. ἢ. ν. Ασδρ. 

ὡ μδν, βιὰ α αἰαάίο, εἰ (ὰ Μδν, 

ἡιρίοης, ρας. οδγ ΟΝ. ὀλλύμι, ἀσολα 
λύε;, φονεύει. 

ὍΛΜΟΣ οἐ '᾽ΟΛΜΟΣΣ, οσυίξας, ποῦ. αὶ 
ἐατίμπι. τῷ χορ» "πιογίαγέμηε, ἐπ χο 

οομέωπἑδιγ. Οἱ λωκοὶ Ψ4. ΧΥ͂. 10. 
ἤγωξιν ὁ ϑεὸς τὸν ὁλμὲὸν τῆς σικυγόνος, 
Δρεσίορας Ὦθθα οανϊεδίθει τρδχ }]α». 
ΟἸοεβ. ἴῃ Οεἰδίδυομ. τὸν ὁλωὸν τῆὲ 
σμαγύμος, τὸ κοῖλον τῆς σιαγόνος. Ἰ,ΟΧ. 
Ογετῖ! ΜΒ. Βεοιι. ὁλμὸς, εἶδος ἐγδύου, 
τὸ χοῖλον τῆς ὀκυγόνος, Αγ. ϑϑρῇ. 1.9. 
ὁλμών. Ααὰ. ΤΠεοά. γον. ΧΧΥΤΙ. 
4. Ηδογοῖ. ὅλμος, «εριφερὴς λίϑος ἃ 

᾿ (Ραΐχοοσ. ἰεχὶς βαρύς. Βίο- 
1385 τδανυὶὲ χαὶ βαρύς.), ἐν ᾧ τὰς βι- 
τάρας τρίβουσ. Οὐμξος ϑρδηβοιὶ 
ΟΡ ββ. ἱπ ( 4] δ ῃ. Ὁ. 3890. 

᾿ΟΛΟΘΡΒΥΣΙΣ, ρεγάϊίδ,, ῬργΉ δ 
οἷεδ. Ὁ ἰμβη. ΗΙΡΒ. ἃ » 

»αεϑεεείοπδ ἐχρεϊϊεπάο. 705. ΧΥ 1]. 18. 
Β6ς, Α]ά. υδ᾽ι ὀλόϑρευσις 6. ὀλδλλρουσις, 
αἱ ἴῃ ΑἸοχ. Ἰερίτυν, Ρὲσ ἐσέαγπιϊπα- 
ἐϊόπεηι τοἀ ἀθηάτῃ εβῖ. .8 18- 
τα ἴῃ (ΟΧΩΡΙ. ἐξολοδ  εύση Ἰοᾳὶ υἱ- 
ἀδῖυΣ 

.-. 

᾿ΟΔΟΘΡΕΥΏ, ρεγάο, ρεγηϊοίεπι, 
αἤέετο. ὠντι ΗΡΆ. ἃ τὲ» Ῥοερεε- 
σἴοπε ἐχρεϊίο. οι, 111. 10.- ΠΥ ΣΙ 

Ηρ. Νυπι. ΓΥ͂. 18. 70ἀ. ΥἹ. 26. 
βες, οοὗ, γαῦς. Αἀᾷε Αααΐϊδπὶ ἴ6κβ. 
ΙΧ, 14. --- ΤΟΣ ΗἸΡΆ. Ἐχοά. 

ΧΙ]. 48. ὅεγθμι. Π1. 80. ΧΧΊ]. 7.--- 
ὙΏΣΠ Ηϊρη. Ηαρρ. 11. 48, -- 

ὍΜ τὴ 4 



᾿Ολοχαρπόν. 

α ὈΞΓΣ» (τείοπεες. ϑγτατα. βορὰ. 
1. δ. ὁλαϑρευόμενον. γι 6 βυργα 5. 
ὀλϑρία. “γον» Ῥεγίωγδο. 708. ΨΤ]. 
25. --- ΤΊΣ, υαδίο. ζοτοτα. ΤΥ. 30. 
ΧΧΥ͂. 86. ϑαρ. ΧΥΠ. 45. Αἀάε 
ῬΒΠοη. ΤΡ. 11. 46 Τερρ. ΑἸΙορς. 
ΤΟΊ. Ορρ. ρΡ. 78. 9. ϑ.δοϊ. ΕΌΣΙΡ. 

᾿ ΗΙρρο]. ν. 586. ϑυΐάαβ: ὀλέσχει, 
ὀλοδρεύει. . Ἐτγταοϊ. Μ. Ῥδῇ. 642. 
87. ὀγδιλύμν, ὅ ἐστι ὁλοδρεύειν. 

δ. ὉΛΟΚΑΡΠΟΏ, ἐπ ἀοϊοραμφίπηι 
οἤΐεπο, 8. ἰοίμπι οἴζεγο βδθὰ αὐάοίρο. 
δὴν. ΧΙ; 17. ϑυσίαι αὐτοῦ ὁλοχαρ- 
πωθήσονται, νἱσιίπηεο εἦι5 ἰοέα οἤξενεη.- 
ἔμ, βεὰ αὐοίεδειμέμτ. ἩΘΒγ ΟΝ. ὅὁλοκαρ- 
φούμεανον, ὅλον προσφερόμενον. 

ὉΛΟΚΑῬΠΩΜΑ, ἱπέσερτα 8β6ὰ 
Ῥειγζεοία οὐἑαίδο ταοτὶ βοῖϊδ, λοίοοσαιμ- 
ἔωηι. Ὠϊοϊτυν ὁλοκάρπωμα τξ ὁλοκαύ- 
τωμα. ϑοουπάυσχη Βαάα6]]υχ) δῇ 

ς ὅ6ρ. 1. 1. αἰτυτηαθα αυϊάσχη ποίδὶ 
Ῥεγγεσίμπι δαοστιβοῖξ οὐϊαδέονοηι, 5θὰ 

, Ἰος, ομηι ἤερος οἤενοδαπέων, ΠἸυὰ 
ὝΘΙΟ, ομῆς ρεσμάες υοἱ δοείία, 41 
ἦσπιε Βίδῃηβ σομθμηθθαπίωσ. ϑοά 
ΟΠ ΓΑΥΙΤᾺ 6 0018 4]1ιἷ8 ἀρρατοί. 
(εγῖβ [ον ΧΥῚ, 94. ὁλοχαρσώμανα 
εἴ ὁλοκαυτώματα ἴῃ οοδά, ροττηυίδη- 
ἴυχ, 46 χυοαυθ βὰὉ ὁλοκάρπωσις. 
πρὶ ἐθη6 οοπδιηιεπάμηε δαοτῇ- 

« οἶμῃ, Ἰῃς, Ἐχοᾶ. ΧΧΧ. 90.--- γον. 
[,ν. Ι. 14. ΧΥῚ. 44. Ψψιάα οἵ 580. 

11]. 6. 
ὉΔΟΚΑἭΠΩΣΙΣ, ἰάδπι, ΤΡ 

ὅϑδϑηῃ. ΧΧΙ]. 9. 8. 1,εν. ἵΥ. 7. 1Χ. 
8. εἴ 4110᾽]΄. Οδη. ΥΠΙ. 90. Ῥοτηυ- 

« ἴδ ἴῃ οοαά. συμ ὁλοκαύτωσις. 
“ΟΔΟΚΑΥΤΟΣ, ἱ. ᾳ. ὁλόκαυστος, 

ἐοέμις οοπιδιιδέμα. γ.0, ἐοίμηι, ἱπέδ- 
ὅτγυηι. κεν. ΝἹ. 98. 

᾿) ὉΛΟΚΑΥΎΡΩΜΑ, λοϊοοσαμδίενι, 
υἱοέπια ἰοέα οογιδιγεπάα, ἀαυτὴ ἰὴ 
Αἰ116 βασι βοὶΐα Ἔὀχία ἰδηΐυτα αἴ ἰτα- 
Ῥοκίία Ἠδυγγηΐο δἀο]οσθηΐυ δ» 
ἐσηξ δοπδισπομάμηι φαοτὶ βοίωηι. Ἐχ. 
ΧΧΧ, 20. Ινίξ ΙΥ. 85. Ν. 19. εἰ 
ΑἸΙΡ].---7γ5}» δαογύβοίεπι. Εχ. Χ. 95. 
Εσβϑοῖ. ΧΙΙΝ, 11. δυϊάρθ: ὁλοκαύ- 

᾿ 

552 ᾿Ολόκληροι. 

τωμα, ἡ ϑυαΐα. Οἷοεβ. ἰπ Οςῖδξ. ὁλο- 
καυτώματα, ἐπὶ τοῦ ου χανῥ- 
μα. .-... δύῃ, ἐοέπεσα, ἐπέερτεπι. Ῥξ, Γ 

1,..30. -α ποὺ. ἘΕχοά. ΧΥΤΙΙ. 19. 
ΧΧ. 94. ΧΧΊΨ. δ. εἰ αἰϊθὶ ξαρίας. 
- σὺν Γῆ, ποῖαι. Νυταοῦ 
ΧΧΊΣ. 86. --" γίρῥ, σναάας. Ἐχεον. 
ΧΙ, 41. Τ,ἐρετυηῖ, Ὁ ΟΥΠΙ ΘἸΌΡΙΟ 
οδτοὶ, ΓΟ ΗΕΞ. ΓΛ.» ἀϑοοηξιξ. 9 

Ῥασ. ΙΧ. 4. υδὶ ΣΟ δοοερεσιτς ἄδ 
60, αυοά ἴῃ αἸέασὶ, δὰ χυσὰ μεγ ρτα- 
ἄπ δβοθῃάθραδίυσ, οἴετίυν. Ηοσγοῖ. 
ὁλοκαύτωμα, ὅλον αυρὶ χαϑαγιαξόμενον, ἃ 
ὁλόκληρον. 

ὉΔΟΚΑΥΎΤΩΣΙΣ, ἰάειω. ἌΡΑ 
Εχοὰ. ΧΧΙΧ. 95. Τιενῖξ. ΤΡ. 84. 
Ι. 9. εἴ δ} βϑρίαβ. --- γὸν 
ΟΒα]ά. ρἷυν. εχ οῦ. Ἐδᾶσ. ΥἹ. 9. 
ὋὉΛΟΚΛΗΡΙΑ, ἐπίερτίξας εοτίϊς, 

ἐπίοργίίαϑ υαϊείμαϊηὶδ, σαπέδας. ζ-Ὁ} ΓΟ 
ἱπίεργίία5, ρεγγεοίίο. 168. 1. 6. ἀπὸ «ο- 
δῶν ἕως χιφαλῆς οὐχ ἔστιν ἐν αὐτῷ ὃλο- 
κληρία, ἃ ῬΘαθυΒ ἀϑαπα δὰ οαρυΐ ἃ 
ΔΟᾺ εϑὲξ ἴῃ {Π|Π0Ὸ βδημας. Οὐπξον 
Αςξ 1Π. 16. πρὶ 1 δἴίπιιβ ὁλοκληρίαν 
ἐπίοργαπι δαπίἑαίεηε ἴῃ Ἶ 
δῖ. δρυὰ ΟἸδεγοποη 10. Υ. ἐδ 
Εἴη. ο. 40, ἐπέεργιίας Ῥτο 
υαἰοίμαΐιε ἀἰοίξαξ, Οουξ, 1,οχ. Ν. Τ. 
8. ἢν. Αραά Ηδβνοβίυτα ὁλακληρία 
ἘΧΡΟΙΣ ΩΓ ἕνωσις. (Ὑ]ο88. 1,δΌΡ. ὁλο- 
κληρία, ἱπίεγρταίδο. Ἰιρα: ἱπίοργα- 
ἐϊο. 
ὉΔΟΆΧΔΗΡΟΣ, ομὲ ἐοίμηπι ἐϊωὰ ἃ 

ἐπεεί, χμοα δογίρ ἐἰϊὶ οδεέρεξ, οπιπέδιε 
Ῥαγέϊδιια διεὶς σοπείαπα, ἱπίερετ, μεν- 
οίως, ϑαπμδ. ὉΠ» ἵν ἐρεὶς, 80. 
διπὲ 8. οοπίϊποηπέμγ. ϑγτωτη. ῬΆΪ"). 
ΓΧΧΧΙΣ. 10. ὁλόχληροι. Ηἰεχοηγ- 
χηιβ δὰ Ογργίδηυτη βου θθβ, γῸ 
δ0, ἱπαμϊξ, φμοά πος μοφμέππεις ἰὴ 
᾿ρβῖ5, εἰ ἐπ Ἐδγαο λαδείωτν ΖΩΠΣ, 
ΘΥΤΩΤΏΔΟΝΙ8 δὐσηὶβοαπίμια ἐγαπείμϊ 
ὁλόκληροι, φμοά πιαρὶς αὐ φεησεε 
φμαπι αὐαἱ υεγδιπ ἐγαηςἤεγνε μόσεει- 
πῶὴδ, πίνε. ΨΠ16 Ὠγιίηγα ἰπ 
Ετδᾷτα. ει. πὶ. ὅταο. Ρ. 961. --- 



᾿Ολόλυγρμια. 

« δ)» ϑ0γα. 1 Ῥαν. ΧΧΙ͂Ψ. Ἴ. 560. 

οοαδ. ΑἸΘχ. ἈΡῚ πϑοδββασῖο ἰο ΘΔ τ 
εβξ ὁ χλῆρος, αἱ τε]ϊχυϊ ΠΡτῚ Βαροπί. 
Ιριὰ. ΧΧΥ͂. 9. --- Ὧν) Ῥετί. ΝΙΡΆ. 

8 5, οὐηϑίενα. ζδοι. ΧΙ. 16. τὸ 

συντετριμμένον οὗ μὴ ἰάσεται, καὶ τὸ ὃλό- 
χληρὸν οὗ μὴ κατευϑύνῃ, οοηΐγβοζαχα 
ΠΟῺ 58ηοῖ, οἱ 2, ΜΏ2 ΟΠ σιιϑίσηξοί. 

Ἐσύ ἢ. ὁλόχληρον, σῶον. Αρυά ΡοΪ- 
Ἰυσςόῖα 1210. 1. βϑαρίω. 990. ὁλόχληρος 

ὁ σΟΠ͵ ΠΠρΊΤΟΥ οὐπὶ νοῦ ὑγιὴς, εἰ 46 
88 ΟἹ 0 }}8 ἀΘΌΓΡΑΙΙ αἸοίζας, υἰροῖδ 
αυϊρα5 δύυὰ οοησθίαγε ἐαροθαὶ [ηΐο- 
ϑτιῖαβ. Θιυεσιηδατηοαιπι οἴδβιχ ἐδ 
1115. αρυὰ Ῥδεϊοηθα,, Ρ]υΐδτοδυμι 
8]!1Ιοθαι16 Ῥαβδῖπι σϑροσῖζαις. ---- ΤΟΣ 1». 

θεπε. ΧΧΥΊῚΙ. 6. .08. ΤΠ]. 851. ἐκ 
λίθων ὁλοκλήρων, εχ Ἰαρίἀἴθυ ἐπέερτί. 
Οσπέδν 1 Μδοοῦρ. ΙΓ. 47. Αἀᾶς 
1 Ἄδερ. ΥἹ. 7. 866. δα. Οοιρίυί. ---- 

ς ΦΡΏΌΣ. ἴεν. ΧΧΗΙ. 15. ἑπτὰ ἐβδι- 

ὠάδας ὁλοχλήρους ἀρϑμήσεις, δερίθοτῃ 
ΤΠΟΡΎΔΒ ΒΟΡΕ ΤΏ Ώ88 ΠΌΤΊΘΓΔΌ185. ΕΖ. 
ΧΥ, δ. ἔτι αὐτοῦ ὄντος ὁλοχλήοου, οὐτα 
Πα (Ἰἰρπυτα) δάδπιυς δββοῖ ἱπίθ- 
στα. δὶς ΔΙορῆσοι 1.10. ΠΙ. Ἐρ. 
92. Ῥ. 8394. ἐπεὶ ἐπολέμουν, τὰς σταφυ- 
λὰς, καὶ οὗ μόνον τὰς ῥάγας ἔχοστον, 
ἀλλ᾽ ἤδη καὶ ὁλοκλήρους ἀπέτεμνον τῶν 
οἰνάρων τοὺς βότρους. (οηΐ. 1,οχῖο. Ν. 

4 Τ. 5. ἢ. ν. Ῥχείατολ Ἰερττυῦ δρυάᾶ 
ϑγττηδοδαηι, δες. (δίθῃδῃη ΡΡ. 
σσ. Τ. 11. Ρ. 197. Ῥβαΐπι. {ὉΟΛ11. 
10. ὡς ὁλόξηρον ὁλόκληρον, Ὁ ἰπ (οχίι 
Ηφῦγ. ᾿ϑπίυμι ἡ ππ Ἰεσία, δα ὁλό- 

πληρος να] εβὶ ᾿πίευρτ 0 δα ῥχοχ- 
ἴχαθ απίθοθάθῃβ νοοαθυλυτα "7 Ῥετ- 

ΕἰπρΏ5, ν6] νατὶβ ἰδοῖΐο, χὰ 6Χ ἰῷ- 
ΠΟΥΒΙΌΔ 5 σὨ ποδί 8 νοςὶβ ὁλόξη- 
ρὸν οτΐατη βυυτῃ ἰταχὶῖ. ϑαρ. ΧΥ͂. 8. 

« ὁλόχληρος δικαιοσύνη. 1,δἰϊλυ8 γοτγαί: 
οοπεδιεηύπαία 7μδέϊα ἐεί. 

5᾿ ΟΔΟΔΥΓΜΑ, εὐμίαίη, ἱ. ᾳ. ὅλο- 
λυγμός. γ15)})»» Ἰάδιη. ἴεβ. ΧΥ͂. 8. 

866. δα. Α]4. Ἰμερίταν ρτεείογθα δρυὰ 
Ογρβουσὰ Ἡγιλῃ. ἱῃ ΒΒδβχα ν. ὅ. 
εἰ Ευεὶρ. Ἠετγδοὶ. ν. 782. 

᾽ΟΛΟΛΥΓΜΟΣ, φἸμαίο, εἰμ αέμ. 

δδ8ϑ : Ολόριξος. 

τῖσδν, ἰἄθμι. 168. ΧΥ͂. 8. βορῆῇ. 1. 

11. -- δ), μέμϊαίια. Ααὰ. Ῥδυξ, 

ΧΧΧ, 10. Ηδεγοῖ. ὀλολυγμὸς, ϑρῇ- ἢ 
γος, χλαυδμός. 1,οχῖος. Ογτ}} ΜΝ. 
Βγεῖα. ὀλολυγμὸς, ϑρῆνος μετὰ χραυ- 
γῆς. Οοπέ, Οδβδδυροη. ἱπ ΤἬΘΟργ. 
(Βδνγ. Ἂς. 91. ῥ. 398. 

᾿ΟΔΟΔΥΊΏΖΩ, ο)εΐο, εἰμῖο. ΟΝ 

υαπἰαίδ. 168. Χ. 10. ὀλολύξατε. 1,6. 
δεταμπί Ὁ 5}»17 ναὶ ΝΠ αυοά 

ϑοσθρεσαης Ῥτὸ ἤν η77. --α ΘΝ 

Ηρ". 6 0). 168. ΧΠῚ. 6. ΧΙΡ. 

81. ΧΥ͂{. 2. οἵ 410] βααρίυ8. Αἀάδ ζ 
Αχοβ ὟἼΠ).. 8. Ὁ] ὀλολύζειν (ᾳυοά 
ἀε φωουΐδ δοποὸ ἐπ)ωομπο Δα θεξυΣῚ) 
γι πες ΟὟ βδαυθῃ8 τὰ φατνώματα 
μετ εἰγίάεγε Ἰηιοσργοίβίιαβ οϑί. --- 
ΠΡ ΨῸ Ρατί. ΡΙ. ἔωιων. ρἤοαπε, 

4. ἀ. οογγίρίαηδ. 7ετ. 11. 28. Νυπι 
ἰεσεγαπὶ ΓΥΙΦῸ 5 ὙΦ» νοὶ ρο- 

εἴπϑ Γγγῳ» Αταδ. ( οολδνν αἴοτε 
δὲ σαποόγα ὕὑο0ε οσεοϊηξί, ἀπᾶρ ΠῚ» 

ἂμ" οσαμίμδῇ ϑοουπάυῃιν Οδρρο τα ἴῃ 
Νοιί. Οτῖτξ. δὰ Ἀ.]. Ρ. 6580. ΠΡ 

δοσορογιηΐ, ἃς 51] δϑϑοῖ 8 ρ γεὶ 

ηιιαϑὶ ἰάεπι βἰρηϊβοιτεῖ, αυοα ργηγῦ, 

διδίϊαγε. ϑροξιπίο ὁλολύδϑειν ΒΑθΘΓα 
νον εἰρτιί οαίυτη Δ0ὶ Ῥτθῖοῦ 
ΗοἌ. ΥἹ]. 14. νἱχ οὔνίυτα, οὐδοσηοξ 
ϑΕΥΠΟΜ68 λαοίδατε. ---- ΠῚ» υοοῖγε- 

γαξίο. 1ε8. ΧΧΙ͂Ψ. 11. 6]ο88. Βγθῃι. 
ὀλολύζειν, ϑρηνεῦ. Οοηέ, [μεχὶς. Ν, Τ. 
8. ἢ. ν΄. 

᾿ΟΔΟΞΗΡΟΣ, ροηπέξδιι δέσοιδ. ἡ π’ 

ϑγτατ. 8. {0]11. 10. 

ὉΛΟΠΟΈΦΥΡΟΣ, ἐοΐι5 ρμεγρα- 
τεδ, ἰοίιδ δΣ ὈΆΏΓΡΏΤΑ. ἸΌΝ 

Ῥωγρεγα. Νιωὰ. ΙΝ. 18. --α ΟΞ Σν 

λφψαεϊπίλια. Νύτα. ΙΝ. 7. ὁ 
Φ' ΟΛΟΡΙΖΕΙ,, ταάϊοε, τασ!οίξεδ. 

Εδῖδον. 11]. 18. βες. οἄϊε. Οτίρεῃ. 
ΦΌΛΟΡΙΖΙ", ἰάεται. Εβίι. ΠῚ. 13. 

860. ςοὔ. Υαῖ. 
ΟΛΟ’ΡΙΖΟΣ, τγασϊοϊεδ, σμηι ἰοία 



ἱΟλόῤῥιζὸς. 
ΓῚ ναάῆςε. νον». ΤΥ, 7. ὁλόρνζω ἀςσώλεοννο, 

γασιοιέμδ Ῥρτϊοτυαπξ. 106 οἱ σου. 
ΧΥ͂. δ. ἴῃ Ηρθρτ. ἰοχέὰ υἰσορίᾳυς 
Ὡ 1] εδὲ το Ββαὸ γοθθ. ἴῃ ροείοσί- 
τα ἴασωεη θοο σοὶ ὁλόριδοι Ἡ ὗν. 
ἘΠ. Ὁ Βτουεκέν, τεϑροῃθσο 

νἱἀεΐυν, υἱ ες αὐλοὶ μπα σμπὶ σμδος 
ἐπε. Ἰ,οχ. 1 Μϑ. 

Βτοϑῦι. ΕΝ ω (Μ5. μεθβεὲ ὁλοριζεὶ), 

φὸν ὅλῃ τῇ ἐΐζᾳ, ἢ τῷ γῴν Ὁ 
δ “ΟΛΟΡΡΊΖΟΣ, γαασϊοξέειδ, οὔ 

ἐοία ταᾶϊοε. Αἀάϊίδια. Ἐφ. Χ]ῚΠ]. 
4. ἀπολέσθαι ὁλοῤῥίζους, ρίαπε, ργογϑω 
Ῥεξῖχε. 
ΦΟΛΟΡ̓ῬΊΖΩΣ, ἰάφα, ἘείδοιΣ. 

{1..18. ϑες. οἄ. Οομαρί. 
ὍΔΟΣ, ἐοέμξ. τ ἐΐον ποῖα 

ζοῦν, ΧΧΧΙΨ. 8, υδὶ ἰαπιθὰ ῥτὸ 
ὅλος Ἰοροεμάινων υἱθδίαν ὁδός. ---- Ὁ, 
φυιρ. Οεμεα, ΧΧΥ. 46. Ἐχοά. Χ, 

ἐ13. ει. Υ1. 5. εἰ Δ] βαρίὶυκ, 
ἴπο. Οοδεὶ. ΧΙ. 18. “Ὅλος βθρ8 
Ῥῖὸ τᾶς ροπίίαγ. Οσπέεν Ομ σδάοσ. 
80 Μυβξευμι 
Αΐδο]. Οσ. Του. ΧΙ. μᾶρ. 944. ---- 
Ὧ}", ομοκὲς ἐϊ6. Ῥχον. ΧΧΙΨΝ. 31. 

τ δ, Ῥεγγεοίμε. Εχοὰ. ΧΧΨΤΙ. 
47. ΧΧΧΙΧ. 22. Νυ. ΙΥΡ΄ 6. --- 
ΌΣν Ῥερίδοίαϑ, ἐπέσρον. Ἰμονῖι. 

ΧΧΥ. 80. ἐνρυτὸς ὅλος. 
ἀ ὉΔΟΣΦΥΡΑΑΤΟΣ νεὶ ὍΛΟΣΦΥ- 
ῬΗΤΟΣ, ἰοίωξ τιαίίεο ἀφοίειδ εῖνα 3. 
ἀχίραίμα, φρξμέμ. ΥΝ Ϊ, 10. σχεῦας 
χρυσίου ὁλοσρύρατω. Οοευκτὶς ᾳισαια 
᾿ς γοχ μα Ηρεγοϊμυοι 8. ν. νασ- 
τής. Ἰάοτα : ὀλόφφυροι, ὁλοσφύρατοι, 0]. 
Υἱὰ. [π||. 

“ὍΛΟΣΧΕΡΗΙΣ, Ῥγορσίε ποίαδϊ 
φυοά ἐπίερνεε δε, εἰ οπῖπες δας 
Ῥαγέεα μαδεί, ἱ, ᾳ. δμαελὴς, ἀρῖτα 

6 ΜΘΙῸ ΟἸΠΪηΟ Ῥεγζεοίμηι, ϑυζαντωσι, εἰ 
8}}18 Δα ν!5 δα ἀϊέυμχι δα ρενδίάν! 
Ἰοσιμ ἰοποῖ. 8 Μδος. Υ'.. 81. ὁλοσ- 
χρῇ βιβαίαν «ἰσειν, πισφίηεε στοῶν 
βάεη. Ηδργον. ὁλαοφχαρὴς, διόλου, 
διαμπὰξ, τέλεος, ὁλόκληρος, ὀνσχιρὴς, 
ἐξ ὁλοχλήρου. Αγρυάὰ Ῥοϊγρίαπι ὁλοσ- 
χιρὴς κίνδυνος, σμππμηι βργέσνζενι. 
γε βομν εἰ δ ῦξεσι ἔοχ. Ῥοϊγρ. 
8. ἣν. (αέοπι διιδπξ Οτανὶ 86- 

δ84 

. 8386. οἱ «Δοοδ 86. “πῃ. 

λύρα 

ἡνοῖϊνα οὲ ὅλος οὐβρρεῖία, ν. ε. ὅλο: 
μαρὴς, φμὶ ἐπίεατα τπρριόγα δλαδεὶ, 
δριιὰ Π)ἱοάογ. δι΄ῖ΄ς. Ρ. 519. εἰ ἀρυὰ 
δυπμάοτχα Ρ. 9515. ὁλοσίδηρος, φιδ ἐρέω 
ἘΣ 7εττὸ ἐεΐ. 
ὉΛΟΣΧΕΡΩ͂Σ, ρενέεδ, ΡΡΌΓΕΙΝΣ, 

ρίοπε, οοπιεισυπαίε, ρεγζεοίε. ἱ» 

ἐκ Ξ᾽ αοίενα. Ἐπεοῖ. ΧΧΗ. 80. υϑὲ 
Ἰίρεσε νεσσυης. γᾶς οἱ 3 Ἐραΐγ. 
ΨΙ. 28. 1οχὶς. ΟΥν} ΜΆ. Βγαετι. 
ὁλοσχερῶς, τελείως, ἐξ ὁλοκλήρου 8υ)- 
δε : ὁλοσχερῶς, ὁλοτελῶς. ᾿ 

ὉΔΟΤΈΔΕΩΓΣ, ρεπάεε. ᾿ννγ:), ἴο- 
ἐϊα. Ααυ. ἴδευς. ΧΙΠ. 16. 

Φ᾽ ΟΟΛΟΦΥ̓ΡΟΜΑΙ, ἐαπεεηίΐον, ε)αΐο, 
το, ἱμαοο. 8. Μϑδος. ΕΥ̓. 2. ὀλοφυρό- 

ῳῦαν αὑτοῖς. ὀλέϑρίαγ, Ἰαρσοῦαης 
ἱχηργονίβᾳ οἱδὶ ἀφοτρία ̓  μεζηίϊοίρ. 
4 φρο. ΧΥ͂Ι. 5. ἤογμασ. Πιμά. 
ΧΥΕ 17. ξκεγθι, ὀλορύρες αι, ὀδύρε- 
ται, χλοίει, θρηνεῖ χοκεγες, [στα ἴχ8- 
αἴ ϑυ!ά 65. 
ὈΛΥΜΠΙΟΣ, Οἰἴψημέρεια, Οἴἶψει- 

ρυῆε ἱμοοίφης, οαἰεδίῖδ, ΑὉ "Ολυμαυς, 
ΤΏΟΠ 98 δἰ ἰββίσηιιβ ΤΉ 6854}: νεὶ Μα- 
ςοἀοῃῖεε, 4ιιο, 4υ16 νεσίεχ ε)μ5 ς- 
Ἰυγὰ αἰτίησογα νἀ εθδίογ, Ῥδββῖτη ἐμ- 
βάστα οσαἰυτι ἀεποίδξυς. Οομξ Ατι9- 
τοΐοϊοιι ἀθ Μυπαᾶο οὰρ. 6. 9 Μαος. 
Ι. 2. Διὸς ̓ ᾿Ολυρπίου, ζ7ουῖς Οἰγπερι. 
γιὰο ἀ6 11ὁὸ ΙΠΒοσσυτα Ὠ90. Αοα- 
ἄρῃ, ρας. 171. ΕΠ δυοῖν. ᾿Ολύρπιος, 
οὐράνιος, 
"ὌΛΥΧΝΘΟΣ, ρσγοσρι;, ἤσες ἐδυπα- 

ἐκγαᾳ. ὈΞΔΈ Ρυγ. Οδηξ. 1]. 18. --- 

Ὁ 3 8 Ρίυγ. ργίποεια. ΑἹ. Ναὶ, 

ΠΙ. 12. Ἡρεγοὶ, ὄλυδος, τὸ μὰ τε- 
φεμμένον σῦκον. 

ΔΥΑ, οἶψτα (βρεςῖεα ϑβεζμρίηϊα 

1 

ὰ ' 

τηθαϊω πίον ἔγυσηοηΐζια εἴ Βοσάρυπι ἔ 
ἩΆΙΧ:), αγίνοα, ἐρείέα, ζαΣ-. τρῦρ» 

ζει, δρείία. Ἐχοὰ. ΕΧ. 838. ὁ δὲ «πυρὸς 
καὶ ἡ ὀλύρα οὖχ ἐπλήγη, τἀῦσυηι δ.- 
ἴοχη δὲ ΟἾΥΤΆ ΠΟ ῬεγουϊοὈδῖυχ. 
Ὑιάς εἱ Ἐχοοῖ. ΤΨΝ. ἃ δὶ οοπίο- 
τορκάδθ Μοπδίιο. εν τα, δἱϊπα 
ὄλυρα. ΜαΥῖεο παΐεα ὧδ 18, φαὰ 
δῖ, δυπὶ βεσμβμθ. ἘΠ ογθηγμιαδ δά 

.}. ἃ ὔκαηὶ νὸς υἱοίῶπ 15- 



᾿Ολυρίτης. 

α ἑογργοίαἐᾷ «νπεκε, ΟΙΧΧ Τλοράοβορνς 
γροσμεγμπέ ὄλυραν, φμανι αἰδὲ φυεκαῃι, 
αἰδὲ «εοσίεηι ριίαπὶ. Ἠδεδγεβ. ὄλυρα, 
εἶδος σπίρματος, ἢ βρῶμά τι, ---- μεταξὺ 
σίτε; και κριϑῆς, οἱ δὲ αὐτὴν τὴν χπρήν. 
Ἄλλοι καρφόν τα ατικὸν, ζωὰν, τὴς 
ζέαν. ΟἿοδα. ἰῃ Οοἰαϊειοῖ. ὀλύραι, οἱ 
τῶν διῶν κόχκω. 1,Ἔχὶς. ΟΥτῖ ΜΒ. 
Βγεῃλ. ὄλυρα, ζειά. Οσπῆ, αὐ ποίδίδ 

; ΒΠὶ ΒΌΡΓΑ ἰῃ ν. Ετγτιαοϊορίουτῃ 
ΜΒ. ὀλίρα, ἡ καὶ ὀλυρίτης ; 
ὁ τῶν χρϑλῶν. Ἔβμ ὀλύρα, ἐν ϑαῤϑμ 
ϑώδους καραοῦ, ζειά’ ἡ γὰρ κρϑὴ ἐξά» 
στίχος, ὁ σὅνος τιεράσειχος, ἡ δὲ ὁλύρα 

δίσνιχος καὶ ἔψιμος. Ὠιιοθοονίοθ 1 Υδ. 
ΠΠ. α. 18. τὴν ὀλύραν ΘΑΘΟ ΒΟΣΙΌΙ ἐκ 
τοῦ αὐτοῦ γένους τῆς δειᾶς, ἀτροφωτί 
δὲ χαρὰ «οσὸν ἐχενης. ῬΗηίυ8 Η. Ν. 
ΧΥΠΠ]. 10. “ς Εχ δτΐμοι ἀυ]ς 88εὶ- 
ΤᾺ ὈΔΏ19, 1088 δρίβδίου αυδτα ᾺΣ, εἰ 

ὁ ΤΊΔΙΟΥ βρίςδ, θϑάετῃ οἴ ροπάεγοβίοσ, 
Βᾶσο τυροῦ σταπὶ πο ΧΥΪΙ [ἰὈγαβ 
ἰτηρὶοῖ, Εςπιοτίδυν ἴῷ Οτοοὶα ἀν 
ουϊίον, οὐ ἰὰ Ἰυππθηῖ 8 ἀμτὶ ἂῦ Ηοι 
ΒΙΘΤῸ αἰοῖα. ἱ 

ἴὰν. ΧΨΠ1. ο, 7, (4 ΧΧΙΠ.. 98, 
πῶσ δὲ αμῖϑιι βϑηϊδη88 Ὀγθΐδ- 
τε νἱἄδξασ ρορίουῖοσ, αυ νοχ ἂς 

ἀ χεα, Φρεΐία, αγέποα σχρουίταγ. Οοπξ 
ΟἹ. (ε]51} ΕἸ Θροροῖ. Τι. 1. Ῥαρ. 99. 
5εα. ἃς [π|ξ. Ἡογοδΐ 8. ἢ. ν. 
ΟΛΥΡΙΈΗΣ, ραπὲὶς ἐξ οἶντα ξο- 

ἐκε, ἐμδοϊπεν δια, δἰ σίπρμδ. ἢ )ν.}α- 

πἰε ορβια, ρίαοραίᾳ,. 1 Βερ. ΧΙΧ, 
θ. ἐγκρυρίας ὀλυρίτᾳ. Αἀτῃοάυχη οττας 

Βορματῖαϑ (Ηΐοτοβ. Ρ. 1. Β. 387.), 
φαὶ ὀλυρίνης δ ὈΥΘν ἢ ΓΕ ΘΠ ῥχο 
ἀλυρίσῃς ἰῆφο χολλιρτης ἰοροπάιηι 

ὁ οκεδδρῖ, αυἱα ὀλύραᾳ ΗἩερτροῖΒ ΠΟΙ, δἰξ 

Πρ γι κοα ΠΟΘ; παι ἀλυρίτεν 
οαἱ ἢ, 1, πιοσεϑδατίο δὲ Ἴ.ν 86 ἐχ- 

χρυφίας ὦ ΠΕ} τοέδγεπάυτη, αἵ 

ἴαὰςῖδ εἰς Ὦ. 1. νεγροσγυπι ἰσαηβροβίεϊα, 
μΐ δ[148 δξθρε. (Ομίθγυτηα τὸν ἐξ ὀλυ- 
ρῶν, 561]. ἄρτον, ταϑτηοταῖ δζίαπι ΑἸΠ6- 
ἤδυ8 Ὠριρηῆοθ. 10. 111, ς. 74. 
γιάδ δὲ φυε ταοάο δηΐθ ποίαία βυπί 
ἐσ Ρ)]ιηὶο ἱπ΄ Οχυρα. 

ὅδ Ὁμαλὸν. 

ὉΜΑΛΔΗΙΣ, μίασμα, σφυρί. γγν, 1 
οαηερέείτὶς ἴοοιδ. Ααυ. 1 ϑαὰ ΧΧΉΠ. 
94. ἐν ταῖς ὁμαλέσι, δε. χώραις, ἴῃ ͵ον 
οἷο ρίαμεε. 

ΨΌΜΑΛΗ;, ρίαπεξεε, Δ αἱ ομνἶν- 
5Ά. δῖ νὸχ χώρα. ΓΔ» ἔοζῃς οαπηε- 

ρμεείτ, Αηὺ. [66. ΧΧΥ, 1. υδὶ 
ἐὐβέοιαθε ἐς. αεὸινὴ ΒΑΡοῖ. 

᾿ΟΜΑΔΙΖΩ, αάφμο, μίαπμο, τεά- 
ἄο, φοπιρίαπο, ἰσυῖφο. Γ ΠῚ Ῥίυγ. 

ρίαμδια. Φυᾶ. Υ, 42. ὁμαλιαῖ. 966. 
ΑΙά. [Ιὼὰ Βἰεϊϊυ5 εχ Ττοιημιῖο. βεά 
ἑμαλι ΕἾ ἰδὲ ρου δά 17» οοἨ εξ 

διπί, τοίδγεηάυμαι νἱἀδίλιν. ττ- νῦν 

ΡΙἢ. ἴω. ΧΙ. 4. Αἀάθ ϑὄγτησι. 
Ῥαβθω. Υ. 9. - τὴν Ρῃν ἴφρ, 

ἌΧΨΥΠΠΙ 95. ΤΊ’ υαδίο. ϑγτητα,. 

Φοῦ. ΧΧΧΙΧ, 10. ὁμαλέσιι, ὅτ, 
ΧΧΤ. 11. ὁδὸς ἁμαρτωλῶν ὡμολισιέμῃ 
ἐκ λίϑων, νία ρεοοδίοσυτμ δδὲ Ἰδρια]- 
μβ ρῥἰδηΐβ βεγαῖα, Ἐ. 6. ἱπίο νἱᾶδ- ἃ 
(αν οοποίπιη8, Ὀυϊοτε, διθσθηᾷ οὗ }ι:. 
ουπαδ. 

ὉὍΜΑΛΔΙΣΜΟΙΊΣ, οοπιρίαπαΐίο. ΜΊΟΝ, 
ΨΠ]. 12. εἰς ὁμαλιφμὸν ϑες. οηᾷ, γαῖ. 
Ηἰδτοπγίρυ }ορς αυγκλεισμόνγ Εϑἐ- 
αἰξ φημι : ἐπ μείοηξπι, Ἐπὶ χίοδ» 

ὃ, 

. Β618 ΟΧ 818 178} 8] 1006, Ό0]Ἡ ἴθ γ- 
ῬΣ68 Ἰοθὸ 5}}7. "22, αὖ ἔρεα τπιριῖ- 

ἐίρπε, Ἰεχὶϊ ως Ὁῶι }ογἤρ ᾳΓεε- 

ὅμ5. Οὐτὰ Θηΐτῃ ἈΤΡ6Θ διμλὰ ΘΟΤΆΒΪ 4: 
ηφξῖεο, ᾿οσατ δϑὲ δαροῦ δαγιιτα συΐς 
ΠΑ φιτοάϊτι. Αὐἀδ Βασγυοῆ. Υ. 6. εἰ 
ΛυιβίορΒ. ἤδη, 400. ϑομοὶ, Ρ]μῖ, 
414. δρἢσ). υ] υἱᾷ. Κὐβίογυα ρδζ. 
8. 
᾿ὉΜΑΔΟῖΣ, ρίφπιξ, ἰσυ, αημαϊίες 
φαμοξέια. ὐγώλῃ. ϑγαιμα. δες. εοά, 
108. Ηοϊΐπ;. Γλειις. [1]. 10. τοῦ ὁμα- 
λοῦ εῆς ὑστίας, ὉΔῚ ἄμε νογϑίοηοθθ 
οοκΐθεγτυμπε. ὅϑγτητη. δα. ΧΧΥ. 
185. Ααυ. Ῥεδΐα. ΟΧΕΙΕ. 10. εἱ 
Ἑξροῖ. ΧΕΥΠ]. 8. -- ΣΤ Ἵν» ἐροια 

οατηρεείγις. Ααυ. εἰ ϑγτητῃ. Ὠραυΐ. 
Ι.1. ἐν τῇ ὁμαλῇ, 80. χώρῳ, ἱπ ρίᾳ- 
πἰξε. ἴῃ (οά. Ῥαυ]. 1λρ05. Ἰερίτυν 
ἐνομαλεῖ ῥχτο ἐν ὁμαλεῖ, δρὺ ἐν ὁμαλῇ. 



ἀ 

᾿Ολόρῥιζός. 

ναὐὶφε. 100. ΤΥ, 1. δλόριζω ἀκώλωνο, 
ψασϊοϊίωε ἀράρξος μι γάδ εἰ Ρχονυ. 
ΧΥ. ὅδ. ἴῃ Ηοῦτ. ἰσχία υἱτοῦαις 
ΣΝ 81]} οδὲ Ῥγο Ββαὸ νγοὺθ. [πὶ ροείοσί- 
οἵα ἴδσωεη ᾿θοο σοΐβὶ ὁλόριδωι οὗν. 
ΣῈΡ3ΠΝ 1» φτουεκέν, τοθροῦοσο 

νἱάείζοτ, υἱ δἰξ αιμαβὶ ἑπα σμπὶ διδο- 
ἱεεοεπίς πὲ. Ἰ,οχ. 1}} ΜΚ. 
Βτοῦι. δρῆω (48. Βεδεὲ ὁλοριζε)), 

σὺν ὅλῃ τῇ ῥίζῃ ἢ τῷ γίνω. ᾿ 
ΦΟΛΟΡ̓ῬΊΖΟΩΣ, γαάϊονέειδ, ομδὰ 

ἑοία ταάϊοε. Ααάϊίαια. Ἐφ. ΧΙ]Π]. 
4. ἀπολέσθαι ὁλοῤῥίζους, ρίαπε, ργογδμα 

ῬΕΙΧΕ. 
ΦΟΛΟΡ̓ῬΊΖΩΣ, ἄδεια. Ἐκδέδον. 

ΠῚ. 138. βες. οα. Οομιρὶ. 
ὍΔΟΣ, ἐαῤμ. τὺ ἐΐεν ὕαοῖα. 

ἄοῦ. ΧΧΧΊΙΝ. 8, υδὶ ἰδλπιθῶ ῥτὸ 
ὅλος Ἰορειμάυχν νυἱάφξων ὁδός. ---- ᾿λϑ, 
ραν. Οεκεα ΧΧΥ. 26. Ἐχοά. Χ᾿ 
18. θειμβ. ΚΙ. 5. οἱ δὲῖδὶ βερὲϊ. 
πο. Οὐμβεὶ. ΧΙ]. 18. Ὅλος Βρ8 
Ῥτὸ τᾶς ροπίτυγ. Οοηΐεν ϑΘομτδάθσ. 
84 Μυβρυχι νυ. 336. εἰ «12οὐ. λῃ 
Απῖδοὶ. σε. ἤζα. ΧΙ. ρμᾶρ. 944. -- 
40", ομββδὲς ἐδ. Ῥγον. ΧΧΙΝ. 81. 

τ 5.99. Ρεγξεοιια. Εχοὰ. ΧΧΎΠΙΙ. 

47. ΧΧΧΊΧ. 212. Νυπι, Ι΄ 6. --- 
Ὁ ΌΣν Ῥευϑοίκδ, ἐπέερεν. Ἰμουῖι. 

ΧΧΥ. 80. ἐνραυεὸς ὅλος. 
ὋὉΔΟΣΦΥΡΡΑΤΟΣ νοὶ 'ΟΛΟΣΦΥ'- 

ῬΗΕΤΟΣ, ἰοίμξ ππιαϊίφα ἀμοίια εἶνα 36. 
ὄἄγιοραμ, Ἔρίάμᾳ. δα. 1, 10. σχεῦος 
χβνσίου ὁλοσφύρατον, Οοεικτὶς ααοαμια 
δος νοχ δῃυὰ Εἰρεγοβλιοι 5. ν. νασ- 
τής. Ἰάδτα : ὁλόφφυροι, δλοσφύρατοι, αΡὶ 
νἱὰ. Ιηξὶ. ᾿ 

“ΟΛΟΣΧΕΡΗ͂Σ, Ῥγορτῖὶθ ποῖίδὲ 
φεοὰ ἱἐπίεργανι ἐσέ, εἰ Οπιμες Ζμας 
Ῥατίες λαϑεί, ἱ, ᾳ. ὁλιφσιλὴς, ἀεὶ 
ΨΕΣΟ ΟΠΠΪΠΟ ρεγγδοίμηι, ϑυπηηωσι, εἴ 
8}}18 δαί ν!8 δἀἀ τι οι ρεν]δίνὶ 
Ἰοσιμλ ἰθηοῖ. 8 Μδοο. Υ. 31. ὁλοσ- 
χϑρὴ βιβαίαν εἰσειν, πεδαίΐπεε ἄττηδτη 
δάεια. Ηδργον. ὁλοφχαρὴς, διόλον, 
διαμτὰξ, τίλῳος, ὁλύκχηρος, ὀνσχρρὴς, 
ἐξ ὁλοκλήρου. ΑγΡυά Ῥοϊγθίυπι ὁλοσ- 
ἀρῆς κίνδυνος, σμεαιπε ρογέριφξμηι. 

146 βομν εἰ ρ Βαουβευ! ἔμοχ. ῬοΪγΡ. 
8. ἢν. (φίοτιῃ δεθδπὲῇ αξενὶ 86- 

δ84 
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ἡθοῖνα οχ ὅλος ουτδρρεῖα, ν. ε. ὅλο. " 
μαρὴς, φεὶ ἱπίερτα πιονιότα δαϑεῖ, 
δρυὰ ΠοᾶοΣ. δ΄Ά᾽΄Ἃαο. Ρ. 912. εἴ ἀροά 
δου ημάεστη Ρ. 915. ὁλοσίδηρος, φιὲ ἐοέκμα 
ἐξ 7ετνὸ εεί. 
ῬΔΟΣΧΕΡΩΓΣ, βενόδειδ, ργόξϑε, 

»ίαπε, οοπειπηιαίε, ρετγεοσέε. Ὧν 

ἐκ ᾽ αοίωγα. Ἐπεοῖ. ΧΧΈ. 80. υὲ 
Ιἴρεσε νοσθεγσιης. ς εὲ 8 Ἐπάτ. 
ΥΙ. 28. 1οχὶς. Ογε ΜΒ, Βγαεσι. 
ὁλοσχερῶς, τελείως, ἐξ ὁλοχλήρου. δυὶ- αὶ 
δε: ὁλοσχερῶς, ὁλοτελῶς. 
ΔΟΤΈΔΩΥΣΣ, ρμεπέμε. δ, 19- 

ἐϊα. Ααυ. εις. ΧΙΠ]. 16. 
δ᾽ ΟΛΟΦΥΡΡΜΑΙ, ἐαπιεηίον, εημῖο, 

Ἄκο, ἴωρεο. 8 Μδος. ΤΥ. 2. δλοφυρό- 

μόνοι τὴν ἀπροσδόκητον ἐξαίφνης ἐκιπρι- 
ῳσαν αὐτοῖς, ὀλεθρίαν, Ἰαροδδης ἀκ 
ἱχηρτονίρᾳ εἷἱδὶ ἀφοτρία ̓  γετζωίςίο. 
4 δοοῃ. ΧΥ͂Ι. ὅ. ἤοχιοα;. Πιρὰ, 
ΧΥ}. 17. Ηδσεγοῖι. ὀλοφύρεκαι, ἀδύρε- ἃ 
ται, χλοίει, ϑρῆνε χοκεγεῖ, Ἰάετα ἴσα- 
αἰ ϑυϊά68. 
ὈΛΥΜΠΙΟΣ, Οἰψπιρίις, Οἴἶφψπι- 

Ῥπῆςιν ἱποοίεπα, οὐἰεδί δ, ΔῸ "Ολυρνπος, 
ΤΏΟΏ 5. Αἰ ἰβδίσηιι8 Τ 6884] 18ὲ νοὶ Μδ8- 
Ἄςράοηϊξ, απο, αυϊα νεσγίεχ ε͵π5 οὐ - 
Ἰυγτὰ δίτησογε νἀ θαῖιγ, Ῥϑβαῖπι ἱρ- 
8. σαντα ἀεποίδεις. (οπέ Ατὶϑ- 
ταϊεΐεια ἄς Μυπάο ᾿δρ. 6. 3 Μεςς. 
ΝΙ. 2. Διὸς ̓ Ολυμαίου, ζ7ουὶ; Οἰγαερῖξ. ἃ 
για6 ἀκ 11οὁ ὈΗΠδοστυια Ὠθρ. Αςα- 
ἄρῃ. ρας. 171. Εξδγοβ. ᾿ολύμαιος, 
οὐράνεος. 
ὌΛΥΝΘΟΣ, φγοεβις, ἤεμε ἐπισια.-. 

ἐιγᾳ. ΞΔΒ Ρίαγ. (ἴδῃ. Π. 18. --- 

ὩΣ 8 Ῥίυν. ρ»γιπέμα. ΑἹ. Νὰ, 

111.19. Ηρφγοὶ. ὄλυϑος, τὸ μὰ σε- 
φ«εμμένον σὔχον. 

ΟΔΥΡΑ, οἶντα (βρεφίδα βεζαίπίβ 
ταδαϊρε ᾿πΐεν ἐγασαςηΐυτῃ εἰ Κοσάδαπι ἢ 
ΠΆΪΤ85), αὐίδοα, ἐρείία, [χγ. ΓγῸ2» 

χεα, δρείία. Ἐχοὰ. Χ. 88. ὁ δὲ «υρὸς 
καὶ ἡ ὀλύρα οὐκ ἐπλήγη, τλύευπι δ- 
ἴοχη οὲ Οἶγσγαᾷ ΠῸῚ Ῥεγουύθδαξυγ. 
ΨιἃἋᾺ6 οὲ Ἐξοοὶ. ἸΨΝ, ἃ Ὁ] οοπίδ- 
τορθ Μοπεῖδειο, βευ 8, δἱνας 
ὄλυρα. αν δαίεια ἀδ 188, φυϊὰ 
εἰξ, βιιπὶ βειμεπί. ἘΒογοδγοιυδ δά 

.λ.. ὁ χαπι νὸς υλοίοιε ἱπ- 
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᾿Ολυγίτης. 8585 Ὁμαλδε. 

ΦΈΡΕΣΝ “ ΕΧΧ οἰρνήρώῳρα, τὴ ὉΜΕΑΛΕΙΣ, ρίπεμο, κεαναϊέρ. ΤΊ Ὑυ), 

Ῥοενεγμπὲ ὄλυραν, φκαπι αἰδε φυσπαια, ἱ ἴσοι. Α΄α. 1 θαι ΧΧΠΙ. 
αἰδὲ τεοραΐεηι ῥῳίαπί. Ἡοεγοκ. ὄλυρα, ; Ά 7 τὶ 
Ἰδοὶ φετόκονες, αὶ βνῶμά τὶ τς μόγά) 94. ἐν ταῖς ὁμαλίσι, δε. χώραις, ἴῃ 10- 

αἴτια. καὶ κριϑῆς, οἱ δὲ αὑτὴν τὴν κρίϑήν. 
Ἄλλοι χαρεόν τινὰ ανιχὸν, ζωὰν, τρὶς 
ζέαν. Ο]οδ8. ἰῃ Οεοεἰδίοιοἢ. ὀλύραι, οἱ 
τῶν Φεῶν χόχκω. Τ,οχὶς. Ογτῖ! ΜΒ, 
Βγειι. ὄλυρα, ζιά. Οοπξ, απ ποῖδϊα 
Βπε διρτα πῃ ν. Ζέα. ΕἸγτΠΟΙΟΡΊΟΌΣΩ 
ΜΆ. , ἢ χρὴ, καὶ ὀλυρίτης ἄρτος, 
ὁ τῶν ὧν. Ἰάσπι: ὀλύρα, εἶδος Χριν 
ώδους καρποῦ, ζειά: ἡ γὰρ κρϑὴ ἐξά» 
δειχος, ὁ αὅτος τεεράστιχος, ἡ δὲ ὁλύρα 
ῥδίστεχος καὶ ἔψιμος. Ὠιοδοονίαεθ 1 ἰδ, 
11. ἐ. 138. τὴν ὀλύραν ΘΑΘΟ ΒΟΥ 10 ἐκ 
τοῦ αὐτοῦ γίνους τῆς δειᾶς, ἀτροφωτίραν 
δὲ χανὰ «ποσὶν ἐχείνης. ῬΙπυ8 Η. Ν. 
ΧΥΙΠ. 10. “’Ξ ἔχ δγῖμοα ἀ]ς δ81- 
ΤᾺ} ὑδῃΪδ, ρ88 δρίβαοίοσ αυδτα ἔδτ, ο( 
ΤΩΔΪΟΥ βρὶςα, οδάειῃ εἴ ροπάεγοδιοσ, 
Ῥσὸ τοούϊυϑ ρταπὶ ποη ΧΥΪ ΠὈγδ8 
ἰσορῖεῖ, Ἐπίοετίδυν ἴῃ Ογαροίδ ἀ1ΠΕΕ’ 
ουῖον, οὗ ΙΔ Ἰυτμοπιὶα ἀρτὶ ἂὺ Ηοσι 
χδγα αἱ 46 Θαΐμλ φαΐ, ϑῖ8 
οἔψγασι γοοδλέ. Ἐβάθρα 'ἰη ΖΕ μγρῖο 
ἴδοι ἐν] ἰθηθθ," Ορηΐοσ θυμάρι 
Ὁ. ΧΥΠῚ. ο, 7, ὁ ΧΧΙΗ, 98, 
[πίον δ αμΐθτι βοιίθηζ88 ρῥγεθῖδ- 
Γοπάᾳ ν᾽ ἀθῦυγ ροβίοσίοσ, αυ8 νοχ ἀρ 
χοῶ, ὡρεῖία, αγέποα Ἔχρροηϊταγ. Οοης 
ΟἹ. (εἰ511 ΗἸδγόθοῖ. Τι 1}. μας. 99. 
βεα. ἃς {π|ϊ. Ηδεγοδΐ 8. ἢ. ν. 

ΟΔΥΡΙΓΤΗΣ, ραπὶς ἐξ οἶψτα 7ο- 
ἐμε, «“μάοϊπογείἑι5, δἰ σίπρμε. )ν.}α- 

αὖςε οὐρέ, ρίασφρπίᾳ. 1 Ἐερ. ΧΙΧ, 
6. ἐγκρυρίας ὀλιρίξῃ;. Αἀιμοάυεῃ οττας 
Βοδπρεῖυθ (Ηΐαγοκ. Ρ. 1. 9. 387.), 
φυΐ ὀλυρίνηο δὰ ὈΛΘῚ Ἢ Τεξδεθβ Ρτ9 
δλυρίσης Ἰἰῆφο χολλιυρίγης ἰοροπάψτῃ 
αεβδαί, αὐϊα ὀλύρα, ΕερτεθιΒ ΠΟΙ, ΒῈ 

πϑν 564, ΠΌΘ3: πιραὶ ὀλυρίγης 
εϑὶ Β. 1. Βεαρεβϑατῖο δ ;7}» 86 ἐγ- 

χρυφίας δὰ ΠΕΣ τοξεσεπάυμη, αἱ 

ξαοῖδ εἰ Ὦ. ]. νεγῦοσγυμι ἰτδηϑροβίτία, 
μὲ 4115 ϑβῖρε. (Οἰεΐογυτῃ τὸν ἐξ ὀλυ- 
ρῶν, 501]. ἄρτον, τηϑτηογαῖ οἴίδπι Αἴ86- 
πρυ8 Πεῖρηοθ. [[,|}Ὁ. 111. ς. 74. 
γιά οἕ ᾳυδὸ πποάο δηΐθ ποία δυπί 
ἐσ Ρ]ἰηὶφ ἰμ" Ολυρα. 

εἷς ρίαπέ:. 
“ΟΜΑΛΗ,, ρίανπεεε, ἴα αὐ οτοῖφ- 

8Ά δῖ γὸχ χώρα. ΓΔ» ἴοζςῃ σαπε- 

Ῥεείταε, Αηὰ. 1.6. ΧΧΥ͂. 1. υνὶ 
ΘΥΤΩΤΏΘΟΒ 5 σεδινὴ ΒαΡοῖ. 
ΟΜΑΔΙΖΩ, αάκᾳμο, μίαπμηι τεύ- 

ἄο, φοπερίαπο, ἐκυῖρο. ΓῚ ΠῚ Ρίυν. 

ρίαισιο. Ψυὰ. Ψ. 399. ὁμαλιῖ 560. 
ΑἸ]ά. [τὰ Βίευβ ἐσ Ττουιῖο. δεά 
ἑμαλιῦῖ ἴθι ρμοῖίυ δα ὙΠ, οοἩἑειδὲ 

«μπί, τοίδγεηάστι ν]άείιιν. -τ- νῦν 

ΡΙΒ. ἴ.6. ΧΊ,Υ. Φ. Αἀὰθ ϑγτησι. 
Ῥβᾳχω. Υ. 9. -- τ Ρῃ,, ἴἰφβ, 

ἌΧΧΨΥΠΠ. 495. -ο ὙΊΦ᾽ υα»ίο. Αγτητλ. 

«οἢ. ΧΧΧΙΧ, 10. ὁμωλέσει, δῖζγαο, 
ΧΧΙ, 11. ὁδὸς ἁμαρτωλῶν ὡμιαλισμένῃ 
ἐκ λίϑων, νἱα Ῥδοοδιοσγυτζω δὶ Ἰδριαϊ- 
θυ Ρδηΐβ δεγαῖα, ἢ. 6. ἱπιτὶο υἱὰδ- 
αν οοποίπηδ, Ἀπΐονα, ϑηλόθηᾷ οἱ }ι.. 
οὐ 8. 

ὉΜΑΛΙΣΜΟῚΣ, οοπιρϊαπαέϊο. ΜΙοΝ, 
ὙΠ. 12. εἰς ὁμαλιᾳμὸν ϑες. οαᾷ, γαῖ. 
Ηἰετοηγίμᾳ )ορῖς συγκλεισμόν, Εθᾷ- 
αὐξ φημ : ἐπ ορποίμαίοπεπι, Ἐπὶ κοϑ» 

. ΒΟΙΣΑΔ ΘΧ 8184 1Υ8:} 8] δι! οηο, υἱδὶ ἰητ- 
ῬΓ68 ἴοοο ὝΤΌ "22, αὖ ἔρεα τειριῖ- 

ἕρπε, Ἰερὶς γῶν Οζι Ῥογίῃ ϑγέε- 
ὅν. Οὐτὰ ΘΠΣΤΒ ἉΓΡΘΘ δυμχὰ ΘρτΆρ] 4: 
ηφῖορ, ΠΡΟΓΌΤΩ εϑῖ βυρουῦ δαγιιτα ζιχὶν 
ΠΗ βιτϑάιτὶ. Αἀὰς Βαγῳοῆ. Υ. 6. εἰ 
ΔΛυβίορΒ. 8η, 400. ὅςβοὶ, ΡΙμ, 
414. ϑρῆοϊ. 0] νἱᾷ. Κυιίοτυβ μδζ. 
8 
᾿ΔΜΑΔΟΣ, ρίφνεμ, ἐπυὰε, αφμαῖϊεν 

φαμοξίϊε. ἡ γῃ. βγρισα. βες, εοὰ, 
108. Ηοῖπι. Γλειιά. 111. 10. τοῦ ὁμα- 

οοαἰπογιηῖ. ϑγτητη. Ῥεῖ. ΧΧΨ. 
18. Αηυ. Ῥεδΐα. ΟΧΕΪΕ. 10. εἱ 
Ἐπκοοῖ. ΧΕΝΙΙ. 8. ... ἵν) ἐοοι 

οαγερεείγίς. Ααι. οἱ ϑγτητῃ. Ὠθαῖ. 
1.1. ἐν τῇ ὁμαλῇ, 80. χώρῳ, ἐπ ρἱρ» 
πἰδε. ἴῃ (οὰ. Ῥαυ]. 1105. Ἰερίταν 
ἑνμαλεῖ ῥχὸ ἐν ὁμαλεῖ, βεὺ ἐν ὁμαλῇ. 

Ἵ 



᾿Ομβρίο. 

α Ὕιᾶε δὰ . ᾿. ϑβδμαυξοπροσρίυν. 
Αι ἢ ους ΧΧΧΙΨ. 1. ἀπὸ ὁμαλῶν, ἃ 
»ρἰαπδίε, ὃ ἐστιν ἀπὸ τῆς σεδιάδος, Ἰῃχζοτς 
Ῥγείε Ῥγοοορῖο (δῖ. ΝΙο. Ρ. 1671. 
αυἱ ἢϊς νοῦ ϑγιασι. δὺδ ἔδοϊς, αἱ 
Ταοίθ Οὔβογναν ΘΟΒΑΓΓΘΏΡΟΥρΊΙ8. 
Αᾳυ. Νυπι. ΧΧΙ]. 1. Απιοβ ΥἹ. 
14. οἐὲ 200. ΧΧΧΙΧ. 6. ΗΠ ϑγοὶ. 
ὁμαλὸν, λεῖόν, ἴσον, ἰσόπεδον, εὐχερές. 

᾿ΟΜΒΡΕΏ, ρἔμο. »Ὰ 7 ΗΙΡΆ. ἃ 

ὃ γ))» ϑοαξιγήγε ζαοῖο, ἐγμοίο. Ααα. 

Ρε. ΘΥΧΥῚΙ. 3. ὀμβρήσω. 

ὌΜΒΡΗΜΑ, ἐπιδεν, ρἰμυῖα. ΤΣ» 
Ρἷαν. ἡμεπία. Ῥβ. ΧΧΥΤΙ. 49. 
ὌΜΒΡΟΣ, ἰάδιι. τὺν »ἰμυΐα. 

Ααυ. Ρχον. ΧΧΥ͂. 94. ὄμβρον. Αγ. 
ϑγιτη. ΤΒοοὰ. Ζβοι. ΙΝ. 16. Αᾳυ. 
ὅεμ. ὟΤΊΠ]. 12. βεο. οοά. Μοβαι. 
Ααα. ΡΕ. ΧΥῚῚ. 10. 86ς. ϑυϊάδιῃ 
ἴῃ Υ- ἑχούσιος. ----- 2» ἰάδῃλ. ϑυτητω. 

« ὅον. ΧΧΧΥῚΕ 6. --- “γυυΐω», λέγεις 
ἕως. εαῖ. ΧΧΧΙΙ. 9. ὉΡ1 Σοῦ 

Βυηι ἐπιόγες, 8 ΑΥΔΌ. γα 9 ἐπ ετἰξ, 

οπαπαυὶ!, ρἰμὲξ, ταυαϊαῖο ἱ ἴῃ γν υἱ 
δ101. Ιά6 οἵ ϑαρ. ΧΥ͂Ι. 16. δῖτδο. 
ΧΙ ΙΧ. 10. Ηδεγολ. ὄμβρος, χοιρίδιον 
ἢ ὑετός. 

ὍΜΗΡΟΝ, οὗδες, ρίρηπις, ᾿φιοα 
ἐεί ἰοοο οδδια δ. “γυν, ἰξδαίμα. ΤΠεοά. 

ΕΕΙΧΧΙε8. ΧΥ ΠῚ. 1. χα. ὥγτοτ. 
ἀ Ῥγονοσ. ΧΙ11Π. 17. [ε8. ΓΥΝ 11. 9. 

1 Μδος. 1. 11. ὃς ἦν ὅμηρα ἐν τῇ 'Ῥώ- 
μῇ, χυΐ διογαῖ Εογηδ οὗδες : αδὶ νοὶ 
Ῥοβίζυχη δϑῖ ὕγοὸ εἰς ὅμηρα, ἑπέεγ' οὐ εἰ- 
εἶἐς, ναὶ βοσ θηάιηλ εδὶ ὅμηρος, υἱ 
Ἰεροῦαῖ ἴῃ ὑπὸ οοάϊοςα Ὠγυθῖι8. 
1 Μδος. ΙΧ, δὅ8. ἔλαβε τοὺς υἱοὺς τῶν 
ἡγουμένων τῆς χώρας ὅμηρα, Ῥ͵ο εἰς 
ὅμηρα, δοοορὶς Π]108 Ῥυϊποίρυτη Γα- 
σἰοηῖβ οὐδίεδ. Μιὰς εἴ 1 Μδοο. 

ε ΧΙΠ. 16. εἴ οσπέ 1 Μδος. ΧΙ. 62. 
δὶ εἰς δΔἀἀϊέυγ. 5.80]. δὰ Τμαογά. 
Ἰ. Ρ. δδ. Β. οα. ΥεςΒοὶ. ὅμηρον, ἐνέ- 
χυρὸν τὸ ὑπὲρ εἰρήνης παρεχόμενον, “ἀρὰ 
τοῦ ὁμοῦ εἴρειν. ὅ΄οδο]. ΑὙἰθίορἢ. 1ῃ 
Αδἤδγη. ν. 826. ὅμηρα ἐχάλουν τὰ ἐπὶ 
συνδήχοις διδόμενα ἐνέχυρα. Ἡβγοἢ, 

δ56 Ομολία. 

ὅμηρα, τὰ ἐπὶ τῇ συμβιβάσει; διδόμενα 
ἐνί - 

᾿ΟΜΙΛΕΏ, οοπύευϑοῦ, οοἰξοσωον, 
οὐπδιείμαέμεηι ἄαδεο, εἰμργὲ ᾿σοπευε- 
ἐμάϊπεπι καδεο οπὶ τπξεγε, ΠῸΡ ἡπι- Γ 
δο. δ᾿ ΧἽ ΟΠΑΙα. Ὁ δη. 1. 19. βες. 

εοἄ. ΟΠ ἴδ. --- ΠΤ ΔΙΠ ἩΠΡ. οὐα- 

ἐϊπεμπέου ἀπιδμῖο. Ῥτον. ΧΧΙΠΙ. 80. 
ὁιωλεῖτε ἐν στριτάτοις; δὰ ἀπατα ἰοσυπ 
νἱἀάδρηάυς “6ορογιβ. ΜΙῊΣ ὁρωλεῖ ἴἵπ 
δος εἴ 41115. Ἰοςῖὶβ ποΐασγα γυἱάδεω ἀς- 
φιάμεπι ὅδε ἐπ αἰημα γὲ, αεεάμε 
ἐναοίαγε, αἱ Ἰοερίτας ϑδῖτδο. Χ]. 10. 
στῆνι ἐν διαϑήκῃ σου καὶ ὁμώλει ἐν αὐτῇ, 
ὉΔῚ ὁμιλεῖ εϑὲ ἱ. ᾳ. ἱῃ βεαυθηθθη αὶ 
«αλαιοῦσϑαι, φΟὴΗδΕΝΟΣΟΕΤΕ ἐπ οἰδοϊο. 
Οοπῆδν βυργὰ 8. ν. διαϑήκη. --- Ὧν 

60, απιδιῖο. Ῥτον. ΧΥ͂. 18. μετὰ δὲ 
σοφῶν οὐχ ὁμιλήσει, πὶ Βαρ᾿ΘΠΈΡι8 
δυΐθη ΟΣ ΠΟΠΥΘΓΒΑΌΪΓΩΣ. --- ΣΠῚ Ἢ 

ῬΙΏ. ἐγγίρο. Ῥτον. Ψ. 19. ἔλαφος φι- 
λίας καὶ αῷλος σῶν χαρίτων ὁμι).εἶτω 
δο!, ΟΟΥΨᾺ ΔΙΩΟΥ5 οἱ ΠΙπηιἶυ5 Ἐὶ 
ται ββὶτη!8 οοηδεοίμαἑποεπι ἰεῦῶπε 
λαδεαὶ : ὉΌΪ ΙὨέοΥρτεβ βοηϑυτῃ τηθ- 
ὈΔΡΒοσίσυμι νοοὶβ Σ 7) ΠῸμ τπδὶε 

εχργδβϑὶς. Οοηξ. εξΐατα ὕιά μι. Χ]Ι. 
11. ϑυβδβῆη. ν. δ8. ὅδ᾽. ἄἀθ αὐπογὶς 

. οοπιηιογοῖο νοὶ οσοποιδιίμ Ὦος γοῦθοὸ 
ββ'τη δεϊδιη 8.8 οϑὶ 2Ε]14πυ8. 
146 [πάϊοοπι ε᾽8, οἵ σουίεσ, αὐεξ 

οχ [λιοίδπο δἴδοσι Εθβϑο υβ ἄνευ. 
ϑδοτ. 1... 1. ς. 90. Ρ. 158. ομιλος 
αυοαὰθ ΡΐῸ οομειείμαϊπε υεπετεα 
οὐσυγτῖξ δρυὰ Ῥῃϊοκίγαῖαντα Ἡδγοῖς. ἱ 
6. 19. Ρ. 796. υδῖ νἱὰ. ΟἸδαγῖν. 
Οοπέ. εἴ ν. ὁμιλία. ---- "γρὶν» ππεάέΐω- 

εἶο. ϑγύντα. 1 Ἀορ. ΧΥΤΙΙ. 27. 700. 
ΧΙ. 8. --- γΐ). Ἰάοπι. ϑγτηχι. 08. 

ΧΥ͂. 4. ὁμιλήσας. ΨἸὰδ εἰ Α4ηα. Ζαυά. 
ΧΥ͂, 10. Ρε. ΧΥ ΤΙ]. 13. ϑγτημι. 
ον. ΧΙ]. 8. Ηεεγοὶ. ὁμιλεῖ, συνανα- 
στρέφεται, μάχεται. Ιάοτα: ὁμωλεῖ,, ἐπα- 
χολουθῆσαι, ἀναστρέφεσθαι, λαλεδ. τίθεται 
δὲ καὶ ἀντὶ φιλίας καὶ διαλέξεως. Ἰάδτα: 
ὁμιλέομεν, διαλεγόμεϑα. Ιάδτα : ὅμιλος, 
ἄθροισμα, ὄχλος, ϑόρυβος, δῆμος, αλῆθος, 
μάχη, σύνοδος" ἀπὸ τοῦ ὁμοῦ εἰλεδδαι 
κατ᾽ αὐτὸν ὄχλον. δὶν. ΧΙ. 10. ὁμιλεῖν, 



ὁ 

ιχ] 

αὶ 

᾿Ομιλέω ἀνδιρώκποις. 

υεγδονὶ, ὦ . Α. . ΣΙ͂Σ. 8. ». 
038. οα. Ηκν. ὁμιλεῖ κινδύγοις. 

᾿᾽ΟΜΙΛΔΛΕΏ ἈΝΘΡΩΊΟΙΣ, οοπῦεν- 
δῸΥ οὩπὶ δοικπεδιξ. ὈΝΏΣ» τι» 

δοσοο. Ῥτον. ΧΧΙΠΪ. 30. ὁμιλεῖ ἀν» 
ϑρώκποις δικαίοις, ΘΟ ΟΓΕΔΙΪΩΪ οὐτα 
Βοχαίητρηϑ δι. Ηἰἱς εἰρηΣδοβῦο- 
ποῖῃ ἀεαιχολιηῖ ΟΧχ νοῦ ὉΟἽΝ» 

ἀονιο. ἴΐὰ Βι6] 9. δεά ὃχ Ἷο]]δίίοηθ 
υἰτίαϑαθα ἰοχίβ δρρᾶγεί, νουθίϑ 
Οτεοῖβ δά ἀπ σξ]8 ΠΗ] τεϑροηάσσο ᾿Ώ 
[οχῖι Ηορταΐοο, 80 θββ6 δ᾽ υημθ 
ΒΏΏΘΧΔ. --- 106 Δ11}0ὲ σανούργως. 

ὍΜΙΛΓΙΑ, οοπυεγϑαΐξίο, οοἰϊοχωῖμηι, 
Σέγπιο, οοηστεῖδιξδ, οοποιδίξηξ. ὉΓ» 

πιμδεϊέαίῖο. ϑγτητη. ἴε8. 11]. 8. ὁμι- 
λία μυστική. ---α ΠΡ» ἀοοίγίπα. Ῥτον. 

ὙΠ. 41. ἀπιπλάνησε δὲ αὑτὸν «ολ- 
λῇ ὁμιλίᾳ, βεάυχῖς δυΐολ 1]υ τὰ 
τα υ]ῖο βεσταομθ. 8561]. νοχ γγρὺ Ἀ. ]. 

ατίος ποιαδῖ, φμέδεϑ φιὲς οαρίίεγ (ΕΧ 
ποΐίοῃα οαρίεπάϊξ, χυδτὰ ΓϑαΪχ πρὸ 

ΒΑΡΘΙ), ἱπίοΣ αὐλ8 οϑὺ ὀμνλία. -- ). 

ατγοάπείηι, ἰξ. οοπσίϊιηι. ϑγτωτα. «08. 
ΧΥ. 8. Ῥεῖ. ΧΧΙ͂Ν. 15. σζϑοβ. 
ΧΙ]. 9. εγοαι. ΧΧΙΠ]. 18, ἴπ 
Ῥτίοσα Ἰοοο ὁμιλία οοἰϊοχείμηι βαπιὲν 
ἔξαγε ἐδ τεδιις 2εογείὶδ πιοῖαῖ.---- }}ν» 

ἀεδέίεηι οοπγωραῖς, δὮὉ Ατδῦ. οχίς, 

“πογέο ἡμποία ἐεδί, δὺξλ Ῥοζίυ8 

ι «ὧς μρότόης ἀμαϊί, οολαδέίαυϊ!. 

Ἐσοάδτα β86π8ι ΓῊΝ, ᾳφυοφὰα δρυὰ 
ὄΥΓΟΒ υδυγραίυν. Εχοά. ΧΧΙ. 10. 
φὴν ὁμιλίαν αὐτῆς οὐχ ἀποστερήσει, 00Π- 

ομῤίέμε Π]Ατὰ ποῃ τινα. Εοάδαι 
βεῆδυ νόσδηὶ υϑυχρανῖὶ ΖΕ] ἰδηυβ Ρὶυ5 
νὶοδ βυρ"οὶ, εἰ Απιοηϊη. 10. ΕΔΌ. 
6. Ῥ. 44. Ματίβ Ατἰςοϊϑῖα : ὁμιλίαν, 
οὗ τὴν ἀιίάλεξιν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν συν» 
ουσίαν «ρὸς γυναῖκας, ᾿Ατειχῶς. λαλμὰν 
"Ἑλληνικῶς. Οομξ, ΑἸδοεγι δὰ 1 (οσ. 
ΧΥ͂. 88. τ. 8357. εἴ ν. ὁμελέω ΒΌΡΓΔ. 
-- "Ὶ» δοὺ ἈΠ» ἰεπερεεέϊοε ἰοφμοτ. 

ϑγιώτη. 68. 1.. 4. 001 ὁμωλία βεπβὰ 
θόοπο αἰϊοφμΐμπε 8εὰ οοἰϊοφιέμπε ἐσπε- 
ρΡεσί σιῶν πιοῖαϊ. --- Γη πιεάμαίϊο. 

651 ᾿Ομιχλόω. 

Ααυ. Αχδοο ΓΝ. 18. --- γγθ. ἰάδῃ,, 

Αι. 1 εορ. ΧΥΤΠῚ. 97. Ῥᾳ. ΤΙΝ. 
8. ῬΒ. ΟΠ]. 85. ὁμιλία, υδὶ ΧΧ 
διαλογὴ ΒΑΡεπΐ, ΝΟΣ διιζοειῃ ΗθΌγ. 
ἄἀθ οαγνεπε ἐπ ἰσμάοηι εὶ 86 
ἄψπιπο Ἔχρ] Ἰοδη δ οϑὲ. Αἀά 6 
ἴατα Απιοθ Λ΄, 18, ϑο!οοῖ χη 

οἴίατα ἰοφμῖ, εἰοφμὲ ποϊαῖ. ϑ6ρ. 1]. 
18. ἐν συγγυμνασίᾳ ὁμιλίας αὐτῆς φρό- 
νησις, ἴῃ Οεχίδιμϊπα οοἰοφεὶξ εἷυ8 
Ῥγυάθσῃίία. 
ὍΜΙΔΟΣ, οαέι, φοπυεπέεα, Γγ 178, 

ἰάδ. 1 Ηδρ. ΧΙΧ. 20. ---- ΣΤ), 

ἰάδχα, ϑγτγαζι, Ῥβαΐτῃ. 1. δ. ϑυϊάδϑ: 
ὅμωλος, ἄὥϑρωσμα, ὄχλος, “λῆϑος. Ἰἄεπ 
ψεῦρα Ηοσηοτὶ βυθ)] πρὶ, ααυΐριυιϑ 
ΥΟΧ 60 86η8: ἰασίταν. 

᾿ΟΜΙΧΛΗ, πεδιιΐα. 5,2» Ῥγμέπα. 

Ῥρ, ΟΧΙΤΨΊΙ. δ.--οῖτθνυ, οδεοιιγίξαε. 

Ατροϑ Ι΄. 18. -- ὮΝ: Αᾳα. ει. 

ΓΝ. 11. ΤιαἸοσίευν αυϊάσῃι ἱπ Ηοχ- 
8015. βϑά ρεγίίηες ρου δὰ ΕΣ.» 

εὐ ἐἰθυθηάυτη ϑυταζωβοθο. --- τ γν,, 

οαἴἶρο. Φοῦ. ΧΧΧΥΤΪΙΙΙ. 9. 98]. 1]. 
ᾧ. ϑορῆ. 1. 16. )146 οὲ ὅδρ. {1. 4. 
δίγας. ΧΧΙΝ. 8.. (ὡς ὁμέχλη, δἰοσμέ 
πεδιέα. ἸΩΓΟΙ]ορσς τδηθῦγας τίμα - 
αοηϊα5, 406 ϑεσιηάιτη ὕδεη. 1. 2. 
ἐγδωϊ ΡΟΣ ἔδοίθτα ἈΡΥ886ὶ : ἴπ αυδ 
ΘΟΙΩΡΑΓΔΌΟΠΟ Ρ6Γ 86 ὩΟῺ 8518 δρίβ 
ἰΔπΐυπι πέυεγραϊαι 5 ΠΟΌΟ δβρθο- 
ἴδηᾶα εβὶ. ΝΙδὶ ὁμέχλην ἀ6 αν οἱἷγ- 
ομπηγεοίο ΘΧΡ]ΙΘΆΓῈ χη 8118.) ΧΙ.111. 
37. Ἡδδγοῖ. ᾿Ομέχλη ἢ ὁμίχλα, ἀὴρ 
παχὺς, σχοτενὸς, ἀχλὺς, ὑδατώδης σχο- 
σία. δυϊάδβ: ὁμίχλη, ἀορασία ἢ παχὺς 
ἀήρ. Ιάδτα: ὀμίχλη, ὁ τεϑολωμένος ἀὴρ, 
χαὶ μὴ διαυγὴς, μηδὲ λαμυσρός. Ἰωοχῖο. 
Ογε ΜΆ. Βγοῖὰ. ὀμίχλη, ὁ ταχὺς 
χαὶ ὑγρότατος ἀήρ. 

᾿ΟΜΙΧΔΟΊΏ, οὐπιδέῖο, πεδεῖα ἐερο, 
οὗδομτο. Πν σίεἰϊο. Ιῃς. ῬΒ. ΟΕΧΊΥ. 

18. ὀμχλωδ)ήσοντα.. ϑεουπάυτι Ηογα- 
οἰεοίδπι ἴῃ Οοιμππεηῖϊ. δα ἢ. 1], Τ. 11. 
Οδίοπο ῬΡ. 66. νΡ. 964. [προσ 
᾿ς ἰηΐοιρτοβ δεῖ ϑγιατιδοῦυθ, σαὶ 
ἴῃ Ἡεχαρὶ 9 γνοφωθήσιται ἰδυίϊξατ, 

Αααϊ- 7 

ᾶ 

ὃ» 



Ὄμρμα. δ58 Ὅροι. 

« ἀπσὰ κδξαπάσπι οὐδ ότη δέ Αὐὐεΐ. 
᾿πρ. (πίεγανα αἴαγαπε Ἰορὶς ἸΒγυν 

ὭδέῚ γομν ἀλδὲ ἑεπεόγων. ᾿ 

ἼΟΜΜΑ, δοιεῖμα, ἀϑρδοίμφ.͵ Υγ}), 
σέμϊαα. Ῥτον. ΨΊ. 4. ΨΊΙΙ. 5. Ἀ. 97. 
δἰ ἰδὲ ϑπορίυθ. Αὐἄε βάν. ἊΨ. 
1. ᾿ 

᾿ΟΜΝΥΏ ναὶ "ὌΜΝΥΜΙ, λων. 
ΨῸΟΣ δ »Ἀ. Ρα. {,Χ11.. 10. ὁ ὀμνύων 

ἐν αὑτῷ, Ἰυται 8 μὲν ᾿]υμὴ. Ὑίιἀ 6 οἱ 
ὁ δέεται. Υ'΄. 7. εἴ επί. Μειν Υ΄. 34. 

Αρος. Χ. 6. ϑυσηπίος Ρ]δίο 1ωὉ. 
ΧΙ. ἀὁ Τερα. Ρ. 966. ϑεοὺς «αραχα- 
λῶν ἑπόμνυδιν ἐν τοῖς τῶν ἀγορανόμων νό- 
μοιδι, ἄδοβ ἰηϑοοάηθ ΡῈ. Ἰορὸδβ γοὰ 
γΈΠαΪξα ουγαπευμι ἤιγάς. Ῥε. ΟἽ. σ. 
χατ᾽ ἐμοῦ ὥμννὸον, τὴ 6 Τα Α πηΐ, 
Ψὶδδ εὖ ἴεὐὉ. ΧΤΝ. 28. Απσό ΓΚ. 
3. 111. 14. 81ις Πομησθι ποθ οὐχε- 
8 Οομοη. Ρ. 732. ϑυὉ ἔῃ. ἀξιοαισ- 

ο Ὑόγερος τοῦ χατὰ τῶν αἰείδων δμνύοντος 
ποι διὰ τοῦ πυρός. Ἐκ ἀ6 Ἑδὶδα Τοραὶ 
Ρ. 489. κατὰ τῶν παίδων ὥμνιες. ἴθ, 
ΧΙΧ. 18, ὀμνύοντες (ἐπὶ) τῷ ὀνόματι κυ- 
ίου Σαββαώϑ. τὰς εἰ 169. ΧΙΨΥ͂ΤΙΠΙ. 

1. Ψεκείη. ΧΠ. 16. Ζδςξ. Υ͂. 4. εἰ 
φοιεν Ὠοιΐ, ΥἹ. 13. Χ. 90. υδὶ 
ἐκὶ δαάϊίυν εἴ ὁμῇ -δδῖ ἱ. 4, ὀμνύσεις. 
Νυ. ΧΙΝ. 16. ὥμοσεν. ΤὨδοάον. 

το. Εἴοκ. ΠΥ. 16. μὴ ὀμνύετε 
ἀ ζῶντα κύριον, ὯΔ Ἰαγαῖε ΡῈ; νἱναπίοτα 
θοάππεα. Οοπῖ, 7466. Υ. 19. ϑ8ὶς 
Ῥρδδαῖτι εἴΐδια δριιὰ ῥτοίσλμιοθ ϑοσίρ.- 
ἴοτοβ ΘΟΠ ΒΓ ΩΣ συ οὐδ απατίσ. 
ΨΙᾶς Ῥοτεεῖῖ ΡΣ ο]ος. ϑδοσ. ς. 86. 
-- "0 υ᾽αηρον. Ἐποςὶ. ΥἹ. 9. 

ἰπύοτρτεθ νἱάδίυῦ, ΓΦ ΡῬΙῸ 

ὙΠ 22 τα δυαίνιβδο. ---- Ἵν 

ἶο, ἴνγιο. ὅθ. ΧΧΧΥ. 12, ϑοϊοσὶ 
11) ἢ» 1. ποῖαξ φγοηεόδέστε αἰῤχωιϊά εἰ 

4 ηαμδάεια μγε)ωγαπᾶο ὑπέεγροεο. ΟἿ. 
; Ν, τ, 8. γ. δίδωμι. ---- ὕετθα 

καὶ ὀμούμα, Ῥσυς. ΧΧΧΊΙ. 46. ἐσηϊ- 
ποις βἸούθαλ Ε τπαῦρῖτια ἴῃ ἰοΣίθ) 
ἰχαπαϊδίδι δὰ νεῦρα ἀρῶ τὴν χεῖά 
μου. ὅφρ. ΧΙΝ.. 81. οἱ ὀμνυόμονοι συινῖ 
ὅδ, Ρὲν φιοῖ αἰαὶ εγαί, πωρεέκα 
ϑυγαία, δας οἰίδυα νοοίβ τηϑάΐα ἰΔ1- 

ἀιοδν “δος σι νεγά ᾿βοθόσ! γῶναν- 
ἐει. 
“ΟΜΟΓΝΩΜΩΝ, φεΐὶ φακίειι εεὶ " 

ϑενίενενος, εἰἰπαπὲηπδ, οὐμοῦνς; ἀπείσι. 
ΓΝ» οοπείδεπι, ἀξογείμηι. ϑέγτωτα. 
Ῥε ΟΧΥΙΠ]. 24. ἄνδρες ὁμογνώμωνις 
μόν ἢ. 6. υὴὔΖῪι οαριεφεπιε, δεὺ, αἱ 
Ηϊογομγταὰδ νογϊ : υὐγὲ ἀπολοὶ δεὶρεὶ 
νελὶ. ἴπι μος βρῆδβιι οςοαστὶξ ηυο- 
ἂπθ ἀρυὰ Χοορῆ. 6 Βερυθὶ. 1,2- 
οφά. ΨΊΠΙΙ. Ι. ϑδϑυϊάαβ: ὁμογνώμονος, 

γοῦυ. 

᾿ΟΜΟΞΒΘΝΗ͂Σ, εὐιράξαι σενίξε ς 
Βεὰ πάϊοπὶδ, σεπξἶς, μορωΐατε. Φ 
Μεδες. ἹΡ. 4. Υ. 6. Ἰ. ν. 
88. 97. Αἀὐοόξίναπι ὀμόεϑνος Ἰερὶ- 
ὯὮΣ δρυΐ 9οεεββυτω ὦ Αρίσε. μ. 
455. 12. ἕ. 
ΒΟΜΟΖΗΛΓΑ, ῬΑΥ εἰμάδε. 4 

Μαςς. ΧἼ1]. 94. 
ὋὉΜΟΘΥΜΑΛΟΝΝ, ὡπαπενεϊέεν, 

Βνα, εἰππκὶ, οοπ)αποίίνε. ὝΣ2, «ἰσυΐ 
ἀπὰς. Ἐδάν. ΕΠ]. 9, .-. “ΤΙΝ ΝΣ ἃ 
ἴῃς. 1 ϑ4:. ΧΙ. 7. --- γι «πα, 

εἰπε, 7ου. ΧΥῚ. 10. ὁμοθυμαδὸν δὲ 
λανέδραρον ἐπ᾽ ἐμὰ, σοΒΪποῦτνα ποΐδηι 
δες θδηϊ δὰ τ. Ὑ άε δὲ Ψοῦ. 
ΧΥΠ]. 16. ΧΕΙ. 98. ΧΧΙΝ. 4. εἰ 
τοπῇ, Αὐοἱ. ΧΙΧ. 20. «- ὙἼΓΡ ἰάδαι. 

Ἐχοά, ΧΙΧ. 8. 700. 11.11. ΧΙΟΙ. 
31. εἴ Ἰδὲ βαιρίπ. -«- Ἴθψϑο ξι- 

δεγναΐο. 7ο0. ΧΧΧΥΠΙΙ. 38. δὲ 
ὁμοδυμαδὸν ποΐαγε νἱά δίας δεεωπάππι 
ογἀΐπενι παΐεγα. ---- ὙἽΝ οὐμπεῖσ. εχ 

Ἵν '᾿σμε αὐ. Νυχα. ΧΧΊΥ͂. 94. ἰ 

8 Ἐδάτ. ΚΝ. 47. Ἡεῦν. ἽΠΝ ον» 
Εϑάγ, ΠΙ. 1. Ηδεγεῖν. ὁμοϑυμαδὲὰι, 
ὁμεῦ, ἐμοψύχως. ζα. εξ. ὁμάϑομα- 
δὸν, εἰπόυεγοϑὶ, ππα, μαγίϊεῦ, σγεραΐῖεπι, 
δἰπιμὶ.. 

᾿ὉΜΟΙΟΠΑΘΗ͂Σ, δἰρπλδωε ᾳ[[80- 
ἑιομέδις οὐποχίμς, εἰτε εν αὐόὸΈεοίεε, 

ὙΙ1. 8. ἐπὶ τὴν ὁμοιοπαϑὴ πκαείπεσα 
γῆν, ἴῃ ἴδττασα δἰσείδιδιε αὐ εοξῥοπίδωε 
ἀδιεβρο νὰ ἀοοίαϊ. Ψυϊχβῖι χε ας: 
οἰηεἑέεν ξαοίαπι. 4 Μδος. ΧΙ. 14. 
ὍΜΟΙΟΣ, δἐηιϊς. “τον ἐπε. 
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᾿Θόγεθνα. Ὀυξβεῖ. ἘΠῚ 10..- "3 
ὅτε πἴενο. 20». ΧΧΧΙ. 16. ϑγτωτα, 
ἐν ὁαοίῳ τρόσῳ. Τα Ἰερτίαν τι Ηδχα- 
τ]ὰ. βεὰ πιϑῃ τϑοίθ, εἰ 8ἱὰ νκῖεο. 
ῬΡεγϊμεπεὶ ρμοΐυβ πιὸ νεῦρα δὰ 
ὙΠ ὉΠ» ἐπ ΜπῸ κίεγο, χυὸ 

εξ βυπσοδοθεθ ἐδ ᾿“ππειθξ. 
Νοῦν ΘὩϊ Γλου8 ΟἸΒΠ65 ἴῃ 0 ἴον- 
ΤΩΔΥΪ αἱοτο, 86 (4ς δος νοϊυϊξ .10- 
Ὅυς ἀΙΠΕ,6) ΟΙΏΠ6Β ῬΑΣΙΕΥ ἴῃ πΐΟΣῸ 
ΤΑΔΓΤΙΒ ἔοστηϑνὶ, ὯῸΒ ΟΙΏΠ6Β ΟΟΠ}" 
τα οτίι σαυάετηθθ. ψεγθα ἐν 
ὁμοίῳ τρόσῳ ΟἸγταρϊοάοτιια υοχυθ 
τεῖυη" δὰ νοσδα ἐν τῇ αὐτῇ χοιλίῳ, 
ὨΘῺ Ὑ6ΙῸ δὲ ἐν γαστρί. πῶς 
Θὐΐετι ἤδος νουβῖο ϑυτησηδοῦ! ἴδη- 
ἔμ δὰ ἽπΝ Ῥεττίπεί, αυοὰ Ἀ. ]. 

δεῖ ραγίεγ. ϑειωῖετο δὰ ὡς ρετίἐ- 
πότα νἹάσζαν. --- ΤῸ φυπίδε δωτι. 

ἙἘσεοῦ. ΧΧ ΧΙ, 8. -- ΠΡῚ ἢ ΓΘ» 

Κωὶ Ομαϊὰ, χρδϑο. εἰ ἔζη. 
δη. {Π. 926. ΥΙ]. ὅ. -- ΠΣ5Ἵ, 

«σδνεϊμεμάο, 166. ΧΠΠΙ. 4. --- δ Ὁ, 
«ἰϊενέίον. [1ε8. Ἰ,ΧΤῚ. 7. οὐκ ἔσει 
γὰρ ὑμῶ ὅμοιος. ἴῃ τησηῖα ΒδΡιιο- 
το Βοὔοποια σοδημίσπα!, ἡπλτὼ 
ῬδΡοῖ [ΤΟ Ἵ οὐτὰ ἀοτίνδεῖε. --- "ἢ 19 

ΓΙ ΥὙΔ7, εἰομέ υενδμηι πιαρπειπι 

ἐσέιωϊ. ΟἹ λοκτοὶ δες. οοὐ. 108, Ηοΐπι. 
Ῥουΐϊ. Ι΄. 89. ὅμοιον αὐτῷ. ϑδεᾶ, υἱ 
φαυΐάεια ρυῦο, νεῦρα μεθο βαπὶ ρο- 
εἶδ τεΐοσομὰδ δὰ ἼΤ53 ἴῃ ἤπὸ 

φομριιδῦδ. -- ἔΩ 02. “σέ ἀφμα. 

Ῥτον. ΧΧΥΊΙ. 19. οὐχ ὅμοια. .186- 
Ἔεττιβ δχἰ δι ἰπηδῖ, ἐπ ογρσοίὶ οὔνοτδα- 
δασα 6686 2. ΜΡΙΒΙ διῖθπὶ 1θβῖθθ8 

νἱἀ σπέος 12), δὰ χυσὰ δαίετα ὥσπερ 
νοσεῖ, 1ἴὰ υἱ οὖχ ὅμοια 86 8118 6Χ- 
ῬΙΘΠΣ οαιι88 ἀδ διὸ δὰ ἀονηΐ. --- 
ἽΡ ἴα. πο. Ῥεαῖη. ΟΧΙ ΤΠ]. 20. 

ὅμοια. --- ἸῸ2.» “ἰοιέ, Ὑβοοά. 7υά. 

ΨΊΠΙ. 18. -τ- 5» εἶκε 6 τερίοπε. 

Ὅεῃ. 11. 20. -ἰγῷ, ϑρεοῖες. Τονὶϊ. 

ΧΙ. 14. 15. καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ, ᾿) 7. 

Θετδιπη Ἐχρσεδϑεσθηῖ. Ὠεαΐ, ΧΙΥ͂. 

δδῦ Ὁ ; φ 

13. ὃν. ΨΊ1. 18. μηδὲ φῆλῳ ἐὸ δον 
Φοῖε;, τιοαιιθ, αιτοί δίχα δεξ, αὐ θὸ 
ἔπος [68 : υδἱ ποῦ ορῇο εδί, υἱ σαωα 
Οτσίίο ἄμητον, οὐαὶ 16] 0 ἄνομων, 
διυιΐβ συχα 8118 ὁμοῖον, μέγέψιιε, ρατίξ 
Ἡϑβθωμυ μα 11. ν΄, 358.) Ἰοζσ ὅμῶνον Κὶ 
σαῖς. Ηρεγοῦ. ὅμωος, ἐν ταυτῷ 

συνισεώς. ϑαρ. ΧΥῚ. 1. δὲ ὁμοίων, φεῦ 
διθσγα}α 18, αυό οΟἸποσοῶϊ, δἰητῦ» 
ἢ. 

ἌΛΛΟΣ ὍΜΟΙΟΣ, οαὐδὲς οἰηιδέδ, 
ἐδ λ» σπρίωδ. 90». ΧΧΧΥΊΙ. 98. 

νΝοχ Ηδορτν. ἢ. ]. οοτησσαο σα 
Ῥεῖ ὥφιμξδ πιαρῆτηϑ βοὰ ἐσοείίεη. 
ὍΜΟΙΟΣ ὍΜΟΙΟΣ, δέρε φέ- 

»εὐδϑ. ἽΝ, ἡπαδ. δυὰ, ΥἹ11. 18. 

ὍΜΟΙΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙῚ, εἰπενὶε ὕο. 
[ΩΝ Ἵ, «ἰδο. 166. ΧΧΙΠ. 4. οε- 
τηυϊλγυης ἔογίδδβο ΣὩ3 Ἵ οὔτω ΠῚ 

-- 5) ει δἰοκέ, ἘΦ. ΧΧΧΙ. 

8. -- ΠῚ» αᾳμαϊε δυηι. Ῥτονεσθ. 
ΤΎ 

ΧΧΥΙ. 4. 
ὝὍΜΟΙΟΣ ΕΥ̓ΜΙ͂, σἰπι ἐς δΌΝὶ. 

ΓΤ : ΓΘ Ἢ Καὶ εἰ Πρ. ὕδηξ. 

11. 9. ἴεβ. ΧΙΥ͂. 14. --- 7 18}. 
ὧο εἰϊενίίωπι, 164. 10Χ11. 6. ---- ὑ, 
οὐρανὸ. 90Ὁ. ΧΙ], 28. 

'ΟΜΟΙΟΎΗΣ, σἰπεῤεμιάο. 7.0, 
δρεοῖθε. Οδῃσβ. ἴ. 11. 195. Αὐάε 
ϑαρ. ΧΙ, 19. υδὶ ἐπιασίπενι, ς9}» 
εἰεηι ποδί, 

'ΟΜΟΙΟΎΤΡΟΠΟΣ, σέμεὶϊις πιο- 
γίδιιδ. γὙ5ν»:» υξία ἀοϊϊπιαΐίοπεπι 

“Δ ὶ 

"πέαπι.. ϑγτανα. Ῥβ, Γ.ΕΥ͂΄.. 14. ὁμοι- 
τροσος. [ἴἴὰ οογίε Μοηεξίαιοοῃίιιθ 
ΕΣ Ἰυεεῖί. ϑεὰ ες. Επβερίυμι αὶ 
Οοταριθηΐζ. ἴῃ Ῥβαΐτη. ρ. 299. ϑγτω- 
ΤΑΔΟ 18 ΒΟΥ ρθογαῖ ὁμόγροασυς. Αἀάο 
ϑ'ν. ΧΧΥ͂Ι. 18. ες. οα. Οοιρὶ. 

᾿ΟΜΟΙΟΎΗΦΟΣ, οι δίνεδδε 
δ  αρίωπι εεἰ. 2 Μδοο. ΧΙΥ͂. 90. 
ὁμωοψήφου συγγνώμης 566. ΑἸ]Ἰαχ. Οὐν 
ἔαπάϊθιν [0] συχα ὁ ᾿ 

ὉΜΟΙΟΊΏ, πεεὶπείο, οοπζοσπιο," 
οομαραγο, Φσμερανο ; εἰ ὁμοιόομοι, 51:- 
“ελέδε διρα, οοπδεηῆο. ΤΡ 'Ὰ Καὶ, 

ΝΕΡΆ. εἰ ΡΒ. Ῥε. ΧΙΨΊΙΠ. 12. 2]. 



Ὅμοίωρια. 

.β Οδηῖ. ]. 8. Ι1. 17. οί ΓΠ Ὁ Δ᾽χυο- 

168. ϑγιμμ. Ρεβ. ΟΧΧΧ. 4. --- Ὧ» 

εἰϊοπέξωπι. Ῥβαΐτα. ΕΧΧΧΊΙ. 1. 1π 
τηϑηΐδ Βαδυογυπῖ ΓΘ; αεδεὶναυϊξέ. 

-- ΓΝ οονϑεπίο. Οεη. ΧΧΧΙΥ. 

15. ἐν τούτῳ ὁμοιωϑησόύμεγα ὑμῖ, ἴῃ 
Βος οὐμεεμέδεηιμς νορῖδ. ὙιὰῈ εἰ 
ν. 42. δὸ 488. Ἐδάδιω νοχ Ηδθῦσ. 
2 Ἀερ. ΧΙ]. 9. μεν συμφωνῖ τεααϊὶ- 
ἴα». --- 2)» σὲγοιρηοϊάο. ΟΘΏ6Β. 

ὁ ΧΧΧΙΨ. 15. βεὰ ΜΒ. βασσ. ὁμοιω- 
ϑῆνα. [Ι,δοῖϊο δρεοσγῖθ υἱζῖοβδ, αι 
οχ νϑῦδὶθ δηοσοαοηθυβ Ἶἶνα γένησθε 
ὡς ἡμεῖς καὶ ὑμεῖ, οτῖδᾶ 6886 νἱἀ δία. 
Βοροποπάσα δβὶ σεριγμηϑῆναι. --- 
7 ΝΙΡΆ. δέν ’ο. Ῥε. ΧΧΨῚΤΙ. 

τ. ΟΧΙΙΠ. 8. --α  “είώπο, 
αυοὰ οἴΐατα ἰῃ Υ. Τ., υἱ ἰπ Ἰπρτδ 
ΑσΡ., οσπιραταπαϊ ποζομοια Ὠαροί. 
Ῥρ. ΧΧΧΙΧ. 7. 65. ΧΙ,, 18. -- 

εἰ») ἀφμαϊῆΣ δηι. ΑἹ. 168. ΧΙ,. 95. 

γιά εἰ ὅδρ. ΥἾΙΙ. 10. ΧΙ]ΠΠ. 14. 
ϑίγας. ΧΠ]. 1. ὁμοιωθήσεται αὐτῷ. 
νυ ραῖ. ἱπάμεί δωρεγδίπηι. ΘΥΤᾺΒ: 
ἑπάωτέ πιοῦος ὁ). 81. ΧΧΥΙΙ. 95. 
καὶ οὗχ ὡμοίωσα αὐτῷ, 8βεὰ πϊ}]] 
Θαῦα δο ἴαΐθαι οὐὐἷο βαρθθο. [Ὁ1ἀ. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 11. υδὶ Ἰδθθῃ ργο σξωτο- 
γόνῳ ὡμοίωσας, αἱ ἸορίτυΣ ἴῃ (οά. 
δῖος, ουπὶ δ. Οοιηρὶ υἴ. Ἰορόγα 

ἐ το] θῶ πρωτόγονον ὠνόμασας. (Οοπξ, 
[κχ. Ν. Τ᾿ 8. ν. ἐνδύεν. 1 Μδος. 1Π]. 
4. 

'ὉΜΟΙΏΜΑ, δἰπιμάο, ὥπαρο. 
ΓΔ, Ἰἰάοι. 4 ἤερ. ΧΡῚ. 10. 

2 Ῥατγαὶ. ΙΝ, 8. 1.8. ΧΙ, 18. --- 
Ὁ» ὕπαρο. 1 ϑδτη. Ἱ. 5. 11. -- 

ΤΊΡΙΣῚ ΡΙαγ. οαἰεπα. 165. ΧΙ, 19. 

ὁμοίωμα. Ν. 1,. --- ΓΔ. Ὦδαϊ, 

ΙΝ. 16. 17. 18. 108. ΧΧΤ]. 48. --- 
εν ογάο. Ολδηῖ. 1. 10. ὁμοιώματα. 

ϑίπο ἀαδῖο δοσοροσιμῖ ΠἸυὰ 5.5, 

αυδϑὶ δϑϑεῖ ἃ ἽΝΤν αυοά βφαταπι 

ποίδλι. Οὐπέον ᾿φιοχαο Βοοβδιανεὶ 
Ηἴετοχ. Τ. ἢ]. ρΡ. 600. οἀ. Ἐοθεδιν- 
ΣῊ 11. χαΐ 608. γ)}ν ὑπασίπες, 16- 

560 'Ὡμιοίωσις. 

αἶδθ6 Ρυίδί. Βαρεοσγῦ κι ϑγτηῦ. δὲ 
ἢ. 1, ταῦοπθοωλ ἢ υ)α8 νογβίοοβ Ἃ ]. 

Ατδ. δγοδβδϑοπάδτη βδαβρισβδεισ, ." 

πῃ Οὐ]. Ι΄. ε5ι ἑξεγαυΐξ, οἱ ἄ, ̓) 7, 

ὁμοιόατωσις, υοσεπι δεν ἀεείπον- ἢ 
ἐξμηι οοπδοπαπέδα. --- ΓΝ ΌΓΥ Εχοά. 

ΧΧ, 4. Ὀευῖ, ΙΡ-. 12. (Νὴ ,αοίσης 
ποῖδξ, οἵ οὐὰλ μορφὴ ἴπ οοὐά, ρμεῖ- 
ταυϊδίτ.) ᾿. 8. ΨΜιαῈ εἰ ϑισζας. 
ΧΧΧΙ͂ν. 83.. ΧΧΧΥΠΙ. 45. 1 
Μδαοςο. 111. 49. Ο].ο88. ἱἰπ Οὔοἰδί. 
ὁμοίωμα, μορφή. Ἐ γτλοϊορίσαπι ἴῃ.- 
εἀϊτυτα: εἴδωλον καὶ ὁμώωμα διαφέρει. 
τὸ μὲν εἴδωλον οὐδεμώαν ὑπόστασιν ἔχει, 
φὸ δὲ ὁμοίωμά τίνων ἔστιν ἤὥδαλμα, χαὶ 
ἀπσείχασμα. ἐπειδὴ "Ἕλληνες ἀνααλάς- 

τουάι τὰς οὐχ ὑφιστῶσας μορφὰς, σρέγ- 
γας, τρτωνας, χωταύρους, εἴδωλα λέό- 
γουσι τὰ τῶν οὗχ ὑφεστώτων μωμήματκα, 
ὁμοιώματα δὲ τὰ τῶν ὑφεστώτων εἰκάσ- 
ματα, οἷον ἡλίου, σελήνης, ἄσερων, ἀν- 
ρώσων, ϑηρίων, ἑρπετῶν. 

ὉΜΟΓΙΩΣ, εὑπεμεγ. Ἢ.» Ῥνὸ 

ἐεῦρο. Ῥτον. ΧΙΧ. 40. ϑεῆ 19] 
ῬΓῸ ὁμοίως βπε ἀυδὶο Ἰορεπάυτση δεὶ 
ὥμοις, οἴ αυϊάοπι διοίοτ δῖε (}ε- 
ΤΑΘΠΓΒ ΑἸοσ, 1,0. 11. Ῥᾳά, ς. 1]. 
νΙάΘ δὰ ἢ, ]. Μομίΐδιιο. ὃς δερο- 
Τυμι. -- Ν5» δεουπάμνι δεἤβοῖθη- 

ἐΐαπι, ἷ. 6. φμαπέμηι δαέὶς εε. Ἑσ(Ὦ. 
Ϊ. 18. -ο “25, «ἰοιξ. Αχὰ. Ηοι. 

ΝΠ]. 123. .-.- ΜἼΓΟ, «ἡπεΐ. ϑγτατα. 

Ῥβ. ΟΧΙ,. 70. υδῖ᾽ ἐοτγίαϑοε ἰοβεῖ- 
ἄυμι 6ϑβὶ ὁμοῦ. ---- Ώ 5), σίρε. ϑγτώτα. 

ἴον. ΙΧ. 426. ψυὶς. φμαεὶ παῦε. --- ἃ 
ἭΠΕ Ἰ3Γ» "πεησαγα μιπὲμρ. Ἐχεοῖ, 

ΧΙ. 11. Αἀάο Τοῦ. ΧΙ]. 4. 
,. ὉΜΟΙΏΣΙΣ, ἰ. 4. ὁμοίωρια, εἰπεὶ!- 

ἐμέο, ἱπιαβο. Γ] Ὁ. δμεβ. 1. 26. 

Ρπαΐτα. ΨῚΤΙ. 4. Ἐξοεμ. 1. 10. --- 
ΠΡ ΤΕΣ Τβοοβοι. οἱ ΧΧ ΕζΖοεδ. 

ΨΠΠ]. 10. --τ ΠΣ, δαρπα. ΕΣ. 

ΧΧΥΤΙ. 19. Ιδρεταπὶ ΣΝ. -ο 
“ΓΊ ΘΥν, οοὗκυηπα. ΕΌΤΗΝ Ομπηι. 

111. 6. Ἱεερὶς Ιλ ν δὰῖ ἸΟΣν 



Ομϑλόγέω, 

« ΟΝΟΛΟΓΈΏΩ, οὐπλέοον, φαβραρθαρ, 
φουέρ, ἤεγο, οεἰεδνο, ἑαμᾶε ῬΤΟΡΕΦΊΏΟΥ. 
ΓΤ ΗΙΡΒΙ ἃ τ» 700. ΧΙ. 9, 
Αια. Ρε. ΧΙ... 6. δὶ ὁμολογεθλαι 
αδῖ. ἱ. 4. ἐξομολογεῖσϑαι. --- “ἴνν 

τοπάϊοο. Αχυΐ!. ϑγταστα. 9.06. ΧΙ. ὅ. 
ὠρμολόγησαν, ἮὮ. 6. ραοίὰ διπέ, αυϑτα 
ἐχρ  Ἰοδέϊομετα ασθοαῃε ἢ. ]. δἀπατες 
ἘΤΕΙΝῚ Ἵν ᾳυοα γεθάϊ γοῖεεί: 

8. “ροπεϊοηϊδιιΣ γπμέμδρς ἵπίεν 
ὃ 4ε οδείγιοἰὲ ειρεῖ. - ὙΤ ὕοῦθο, ψοσ. 

ΧΙΙ͂Ν. 426. ποήσομεν τὸς ὁμολογίας, 
ἃς ὡμολυγήκαμεν, ρετδοϊνειτητ5. υοία, 
ἢυ86 νονίτηιβ. 80:6 αἱ δ]188 νρίτον 
Ὅταοο “ροπάεγε, ργοημέίερε 5ἰρτιὶ 
τας. [ἰὰ Ῥιοτγϑ. Πα ὶ!ς. ἜΣ] Ι 
Ῥ. 181]. τοὺς ἐνόχους αὑταῖς ἐαὶ δίκην 

ἐξειν ὁμολογούντων», οὑπὶ βοηῦ88 868 
τὶ γῸ8 86] δυρρ]οῖπτα ῥτοταϊθ- 
τοῦ. Ἐπ ΤΡ. 11. ν. 189. Τυῤῥηνοὶ 

ς ὃὲ σομμαχίαν ἀποστελεῖ, ὡμολόγησαν. 
ψιτὰδ εἰ ϑαϊπηδϑίατη ἂε Μοά. ὕευτ. 
Ῥ. 707. 5864. --- »Ὲ) ΝΙΡΒ. 2υγο. 

“ἐτεῖι. ΧΕΙΝ. 26. ὡμολόγησα τῷ 
διόματί μου τῷ μεγάλῳ, }ειγαυὶ 

᾿ ΒΟΙΠΘῃ γηΘΌγΑ ΤΩΒΘΤΙΌΤΩ. ΑἹ. 168. 
ΧΙ. 93. ὁμολογήσιται φᾳἄσα γλῶσσα 
ϑϑοὸν, ἡεγαδίί οτηηῖϑ Ἰΐπρυα Ὧ6ο. Κ'!γ. 
ΙΨ. 39. μὴ αἰσχυνδῇς ὁμολογῆσαι ἐφ᾽ 
ἁμαρτίαις σευ, ἢ Ῥυάεδῖ ἴ6 οοπβέετε } 

εἰ Ῥεσσδία ἴπ8. Ιλ. Μδπῃ. Χ. 
423. ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ, αυἱ οοπη-» 
»ιεδίἑεν τα, Ψιὰθ δά ἢ. 1. Ὑγο)- 
ἔστη Ρ. 187. ᾿ 
ὋὍΜΟΔΟΓΙΑ, οοηγεεεῖο, ὑυοίμηε, 

ἔαεισ, ρίονία. ! ΠΝ» οδίαϊο υοἰμπία- 

τία. Ὁευῖ. ΧΙ]. δ. 17. Εκ. ΧΙΕΥ͂Ὶ. 
13. Αἰποϑ Ι΄. ὅ. - υοξηπ. 

ζενῖι.. ΧΧΙ]. 18. «ρσνόγχῃ δῶρα 
κατὰ «ἄσαν ὁμολογίαν αὑτῶν, οἰεταὶ 

ε ἥουδ Ἰυχία οἴημα υοένης οοζίι. ζ6:. 
ΧΙ Υ, 485. ποιοῦσα! ποιήσομεν τὰς ὁμο- 
λογίας ἡμῶν, ἃς ὡμολογήκαμεν, οταηπῖ- 
ΒΟ μεσβοϊνοιηυβ υοέα ποθίτα, 486 
γονΐνητι. 8 Εϑάν. ΓΧ. 8. δότε ὁμολο- 
γίαν καὶ δέξζαν τῷ κυρῳ. ΜοΡΌΑ Βεος 
ἃ ὩὨοΠΏ0]}18 Ἔν αμ, με ἰαιάαίε οἱ 
ρεϊεῦταϊς Ποταίηυπι : οοἸϊαῖο Ηφυτ. 
Χ11]. 1. νυνὶ ἀρχμρεὺς τῆς ὁμολογίως 

οι. 1]. 

561 ὍὍμονοξω. 

6686 νυνίδίυν ἴ. 4.  ἀρχηρὸρ τῆν τῆς ̓πρλμῷ 
δαρεγαῖος, φψφαεηι οοἰέππασ. δι- 
ἔετα Ὦθο νοτθα τον εἰπε ΠΣ 
ἀεπέυῦ ἀδ οοπέεβείομε ἱπροῆυδ δς 
γοχιῖδε σοηνθηΐθηΐβ, 4012 ταν θγθηί 8 
οὐβαὰ ᾿ου ἀεοίαγαϊυσ, οὐ], .106. 
ΨΊΙΙ. 9. 

“'ΟΜΟΓΛΟΙῸΣ, οοπδοηίδεης, 6᾽.2- 
ἄδηι δεμίοπές. δα. ΧΙΊΠ, 60. 5860. 
οοἄ, Ομΐ8. ὁμολόγους αὐτοὺς κατέστη» 
δεν ἀμφοτίρους ευδομάρτυρας, εἰἶδοο- 
ταί, αἱ ἱρ8] Ἀν θαμεν τος 86 ἔα βυτα ( 
[ϑταοηζισ αἰχῖδθθ. Ὑ16Ὰ6 αυοαὰς 
δι ὁμολόγως. 

ὉὉΜΟΛΟΓΟΥΜΕ' ΝΩΣ, εὐηρμμμπὶ 

οπρέμηι Ομ ϑδίονπε, οὐΝβεμε, θη 
Νέμηι. ΠῚ» υοἰμπίατίε, Ἔροπέε. ΑἹ. 

ΗσοἝ. ΧΙΝ. 6. Αἀδδ 4 Μεεος. ΥἹ. 
81. Οομἶον 46 ἢδο νοσὸ ἴοχ. Ν, Ἐ. 
"ΟΜΟΛΟΊΤΩΣ, μπαπὲπιὶ οοηδόηδη. 

ΓᾺΡ νοἐμπέατίε, δροπίε. ]:οα. ΧΙΨ. 

ὃ. ὁμολόγως, Ὦ. 6. ἴΐα, υἱ 18, αυΐ ἀπιδ- ἃ 
ἴαγ, οἷ σεοίθυϊ οἵσπθδ ἱπ 6] σδης εἰ 
νἱἀοδηΐ, θυ διπδυῖ, ἢ. 6. ὕῃ]06. 
Ηἰοτοσγεηνβ - ἰεχὶς ὁμολογουμένως. 
γΊΔ6 δὰ Ἀ. 1. Ὀσυδίαμι. Ἡδεγοῖ. 
ὁμολόγως, συμφώνως. (Οσπῖδν ϑυϊςεῦὶ 
ἼΠΒοβ. Εςοΐεβ. Τ. 11. μαρ. 470. [ἴὴ 
Οοάϊοε αυοάδμι ΗΒ. ]. ο. Ἰθοΐατα 
ἔαΐθθα νἹἀεῖυΣ, οἱ αυϊάθη Τεςίίι8, 
Ἰυᾶιοα ΒΙ6]1ο, ὑγὸ ὁμολόγως, ὁμόλογος. 
πᾶ δηΐτα Ο]οβ8. ΜΆ. ἴῃ Ῥγορῆ. 
ὁμόλογος, σύμφωνος. ἘπΊ, Ἔχ. ΟὙπἘ[[} 
ΜΆ. Βγϑπι, ὁμολόγως, συμφώνως, καὶ 

ζ- ; 

᾿ΟΜΟΜΗΤΡΙΟΣ, ἔς οαΐεηι ππαΐγε 
παίιια, μἰετίπς Κ αἰεΥ εἰ μἱεγίπα 20- 
ΤΟΥ͂. Ὀλδν γπαίεγ. ἴῃο. εὐ ΤΧΧ δ. 

ΧΧΧΙΝ. 17. τνϑῶν ὁμομήτριον. Β5εῃ- 
δι θοάύεπι, Εστίαδθα δυΐθιι 16 96- 
τυηΐ τος 13 ἀφοθρ δμπϊροθάδηϊθ 

ΣΟ ΧΡΤΤΣ -- Ν 1: "εἶδε πια- ἃ 
ἐγ. Οοη. ΧΙ.ΠΙ. 40. 

᾿ΟΜΟΝΟΕΊΏ, οὐποογᾶο, σοπδεμέϊο. 
ΠΣ ΗΡ»ΡΒ. βἴ γπ Ῥαγαΐμξ δμηι. 

ΠΕ 1. 41. ὁμονοήσαντες, ΘΟΠΒΘΏ 6 ἢ“ 
- πν» δοογίογ. ἴον. ΧΧ. 5. 

Ἧ πε. Ῥταίογεα Ὦδῃ. 11. 48, δβθο. 
φρο, ΟἸΪ8. οὐχ ἔσοντμω δὲ ὁμωνοῖντες, οὔτι 

Νὴη 



ὋὉμόνια: 

α εὑνοοῦντες ἀλλήλοις, πϑὶ Οἰνεῖ. Ἰορὲ- 
ἴον ΤΥ ΠΥῚ ΡΖ ΠΟ ΜΡ 
εἰ ποη αἀ εαἰτέσπιδεπαι: αὐδανεμπῖες θυ: 
λπηο οι ἐἶϊο. 
ὉΜΟ ΟΤΑ, οομοογαάΐα, οοπδεπξι. 

“10, 00}. Ῥρδα. ΠΧΧΧΉ. ὅ. -- 

συ οομϊο, σφἀμπαίο ρνορεῖξ ομπι 

“ἰγορίξε, Ἰνϊης “οσἰξίαε. Ῥεαῖτα. 11]. 
15, ἐν ὁμονάᾳφ, ΕἸΘὮΣ. 7. απο 

νυΐρο νογζυπί ἐπ εἰγορίξα 86, ΠΩ 
ὃ ἱμγδα, δβεὰ ροϊϊιι οδὲ μπαρμὲπιξ σοη- 
δδο εἰ υοἱωπίαίε, 1. α. ἹΠπν. δυῖ 

κάενε λαηςῦ. Οοπίοες Ρα. ΧΙΥ. 
8. 001 οὐτὰ Ὁ Ρετταυίδζογ. ψυϊα. 

οπνι οοπϑελξι. βγτωνη., συνδιαιτώμενοι. 
γΥἱάο οἱ βαρ. Χ. δ. ϑιγας. ΧΧΝΥ. 2. 
4 Μδοολῦ. 11.320. ΧΙΠΠ. 22. 6 
ποϊίομο ̓ αάεγὶς νοςὶ ὁμόνοια δι}0͵6 οἴ 
ψιὰθ Οὐεβ. ΜίβοβὶἹ. Αχωδίεὶ. αὶ. 
1. μᾶς. 8386. 

ς ἝὋὉΜΟΠΑΤΡΓΙΑ, αὖ εοεηι Ῥαΐνε 
περέϊα, βετπιαπὰ. Ἂὰ ἔχεν. Ὦ» παία 

»αϊτίε. 1ὅνῖῖ. ΧΥΠΙ. 11. ὁμοσατρία 
ἀδελφὴν ΒΟΙΟΥ φετπαμα, 
ὉΜΟΡΈΩ, οσηλβπὲς διηι, υἱοῖπεα 

δός ργορίπαπμδ Ἔμηι. 52}» ἐεγηπῖδο. 

ὅ τα. Ζαοῖ. ΙΧ. 2. ἁμορούσῃ. ΞΞΗΣ 
5.0}. Ὁ» τυδιγδίιπι. Νυαι. ΧΧΧΥ. 

ἢ. τὰ ἁμορυῦντα, 5660. οοὐὰ, Ηοΐαι. ς0]}. 

ν. 7. στ ΑΛ» Ῥτορύνχμεις. 1 Ῥαταὶ. 
ἐ ΧΠ. 40. --- ἸΡῷ» καδέϊαίον. ὕετετα. 

Ι.. 40, ἔξει. ΧΥ͂Ι. 426. Ἠδδγοὶ.. 
ὁμοροῦσα, γειτνιῶσα, αλησιάζουσα. 

ὍΜΟΡΟΣ, οοηηῖς, Ξηνεηιμ. Ὁ» 

Ιποετὶ. Εζθοῖ. ΧΧΥΤΙ, 4. -- Ὁ 

σὰ πιαπεπι. ἃ Ῥαγα]. ΧΧΙ͂, 16. ..- 
Ὁ» σωδιιγδίωι. Νυιῦυ, ΧΧΧΥ͂,͵ 

δ. τὰ ὅμορα φῶν πόλφων, 861]. χωρία, 
οομῆπία πὐρίυω. [Σ. Ογτῆῖε ΜΒ, 
χεια. ὅμορορ, πλησιόχωρος, γωφγιῶν, 
"'᾽ΜΟΎΠΟΝΔΟΣ, Μεάερφξι, ἴδ. 

ἄεγνε 7ωποίωδ, οἴ εχ δβα]υποῖο αηρέοιι, 
δεμευαῖμα. 8 ΜδςοιΡ. 111. 7. υνὶ μὴ 
ὁμοσπόνδους ἐἶναι ἴῃ! ΒΕαΌΘΠΕθι.8. 6Χ- 
ΒΡ ΟΔΌΙΡ μὲν ὁνσμενεῖς παὶ ἐνανειουμά-. 
νους εἶα. Ηρογοῖι. ὁμόσπονδος, φίλο. 

, δῷ Οριόω. 

δυάδα: ὁμιάσανσδον, φίλει. Ἐχγεαοϊ. 
Μ. Ουάϊδη. 439. 39. ὁμοσαύσδους, φί- 

δΌΜΟ' ΤΡΟΠΟΣ, πίε δέκα, 
απὶπιβ εἰ υοἰωπίαξε. ὩΣ» ἡμχία Γ 

αεἰἰνιαίίοποπι πιραης. Αηυῇα Θγτασα, 
Ῥβαΐιω. ΓΙ. 14. ΨΜίάἀδ βαρτα α8. ν. 
ὁμοιότροπος. ΤιερίτυςΣ ρῥγαίεσεδ μας 
γοχ δρυὰ Ῥ]δίου. ῬΠεράοι, ἰ. 83. 
Ὁ. εἰ ΗἩετοάοσι. [1]. γναρ. 108. 16. 
για, χυοαυς ΕἸδοδοστηι δὰ Τοσρᾶν. 
ΟΒαγ. ΧΧΥῚ. 4. 

ὉΜΟΥ͂, εἰεδ. ὙΔῈ5, “ἰσπέ 

“πιῶ. Ἐφᾶτ. ΠΠ. 64. --- γι. 70Ὁ. 

ΧΧΧΙ͂Ν. 29. Αᾳυΐ. 1 ὅατι. ὙΠ. ς 
10. ὅγιωπι, Ρε. ΧΧΧΊΙ. 15. 2οὉ. 
11. 18. ΧΧΙΨ. 4. 
'ὍΜΟΦΥΔΟΣ, ρτορτίες εἰμεξέάξεπε 

ἐγίδιια, οοπέτι δεῖς, ἀεῖπ 6 αἰπαρ]ιοῖ- 
[ΕΥ̓ ρορωζαεί, γμὲ δὲ εξ) κσάδηε παῆο- 
πὲ. ῷ Μεδος. ΙΥ. 10. 8 Μδαος. 11]. 
21. υδὶ ϑγγὰθ νεγῦϊ: ΑΙ ροραὶ 
δον. ὃς Ἰερίξυν αυοαὰθ δρυὰ 
Ζοθοριαπι Α. {. ΧΙΧ. . Ῥας. 948. 
οἀ. Ηκγνεσο. ϑιὲς εἰ ἀ δβαπί 
εκέεγί. Αγρυαὰ Ῥοϊγθίυπν ΙΧ. 57... 
7. ΧΥ͂ 20. 3. ρίδοεξ, χαΐὶ εὐεάεπι 
δεπί βεομεγὶδ, ὁμόφυλοι ἀιϊσαπαιΣ, αἰ 
δρυὰ Χοπορῆ. Ογτορ. 1. 6. 10. 
αῦο6. θεῖ. ὁμοφυλία Ἰερτοιν ἀρυὰ 
ΒΕ θσπετη ἴ. ρμαρ. 70. Β. 
᾿ΟΜΟΎΨΗΦΟΣ, εγισάεπι ἐεῆτ' 

δοπθογα. ἃ Μβοοδδ. ΧΙΨ. 90. Α. 
Ἡδετγοάοις. ΙΙ. 497. (Οουέεσ 1,..- 
Βεδο! ΟΡδβ8. δὰ Ῥμγγπίοδυμι ῥρρ- 
2. 

δοῪῦ 

Φ'ΟΜΟΨΥΧΟΣ, φαΐ ομεδνε εὶς 
απὶρνοδ, ΟσὐΜΟΟΥ, ὑπαπενεδ. 4 ΜΔΟΟΑΡ. 
ΧΙΝ. 20. 
᾿᾽ΟΜΟΏ, ἱ. 4. ἐμνύω, δισο. »»ῶ» 

Νὶρ. σε. ΧΧΙ, 94. ἐγὼ ἀμοῦμαι, 
ἾιΡο. ὕευε. ΧΧΧΕΙ, 40. ἐμοῦ- 

μοι (πωτὰ) φὴν δεξιάν μου, ἦχο μεῖ 
ἀτὴ τηθδ. [Ι͂ἢπ ἰοχία ΕἸΘΌΣ. 

τὐϑὰϊ μὲο Νὲβ γευδὶϑ ᾿Ἰορίέαν, δὲ νὶ- 
ἀεπίας ϑεβα βίοβδοσηα ἐϊοσυτα, 4υς 
καξεοσάυτί. ἴπν ΘἸοιβ. Μ88. ἱπ 
δ. ϑευῖρί. οχ ἢ. }. ὁμοῦκαι Ἔχρο- 
ΠΣ ὀλωύω. [ἴὰ εἴ ἀρυὰ Ηεεγοδὶ- 
Ὁδ, Ηἰδὶ απο ᾿τρ Ἰὐδελσα τδ8]6 

9 



᾿Ωμλφαείζω. δ68 

α δι)ουῖ ὕϊατι οὔὐμὰ δρέπεδι ἀὀάρεῦο δβιστὶ-ὀ σοείκε. Ῥσχονεῖβ. Χ. 47. 1 Ἔροτυλὶ 
Ῥίυσ ὁμοῦμω. ἴῃ 1,κεχ, Ουτῖ]}} ΜΒ. ξοσίαβοβ ὙΌΣ» κρα ματυα εἰ αοἰάα, 
Βγετω. ὁμοῦμα;, τοῦ ταν ὀμόσω, 7μγα- 
δο. ἴεε. ΧΊΝ. 23. ὁμέναι «ἄσα γλῶσ- Ἡ 
σὰ τὸν ϑεὺν, Τυκαθὶὶ οὐππῖβ ᾿ηρΌΔ Ρ6Σ 
ρα. Μιὰ εἰ ἴε8, υΧΝ. ἴδ. 
ψεΐωα. ΧΧΙΙ. 5. κατ᾽ ἐμαυτοῦ ὥμοσα, 
χοῦς 26 ᾿ρβυμη ιγανὶ. [νὴ 

ἰβ ΟΟΟΏΣΤΙ ἀρυα ΑἸΟΙΡΗσοπουα 
τς Π|. Ἐξ. 8. Ρ. 380. --- "2. 

ὃ ἸΤρὶ. ϑέίαπρον. Ἔκϑον. ΥἹ. 9. 1..- 
ξετυης ἰς »ϑῶν' - θῖν φΡε- 

λεπάο. Ῥχον. ΧΧΧ. 10. ἀμέσων τὸ ὄνο- 
μά τοῦ “)οοῦ, ὠγέμηε σοηημεξέαηι. 
[τὰ αποαὰε οχρ σα βυπξ νεῦρα 
Ηεδναὶςα. 

᾿ΟὺὀΛΦΑΚΙΖΩ, αὐαᾶς αοεγδαε γοῖὶ 
Ὡπρεα Ν Τα 3 ,) δὲ ἔμφαξ. 1[ε8. 
ΧΥΠ]. 5. υτἱ ὨΪΗΠ δεῖ 'π ἴεχῖα 
Ἡερσαΐοο. Επρίϑῖι, Ετοί. 881. (812.) 

ς 184. (914.). 
᾿ΟΜΦΑΔΟῚΣ, ἐρηδέϊῥοκε, ταεΐα ρον 

τῖθες ά, φμοὰ ἕπ αἴφωα τὸ πιδαΐδντη 
εὐ. “3 φυλή δεὲ ἔοομε ἐνεϊπομέϊον, 

οοἰϊὲδ, πιοπς, νυῖρο ὃχ δῶσ δυύ σις 
ται πσῦ παεδίξῥοι», ἷ. 6 
ἑεγτα. 7, ἸΧ. 57. Ἐς. ΧΧΧΎΠΙ 
12. ἴῃ πποσαα Ἰοοο Ἰερίξιν ὁ δμ» 
φαλὸς τῆς γῆς, τρεδίποιδ ἰεγτα;, Ὦ. 6. 
“πεάξινν ἑεντ. ϑϑὶς Ἀοῖροε αξεεαὶ 

ἀ τῆῤς γῆς ὀμφοιλὸν, ὈΥΛὈΠΊσιτα [6] τῖε, 
ΠΧ ρασιπξ, αυοα ἴῃ χηοϊο ἴοττος 
ἤ]οα εἰϊοα οτειάεταηϊ, ἩεργΟΝ, ἐμ 
ἀαῤϑρυ ζυγοῦ τὸ Εν χαὶ Δελφοὶ, 

"δῇ μεσκίτατω. Οομ. Βοπέίγοχίυσα 
«δα 706. Σ Ὁ ἢ 317. οἱ Βεϊδηδυτη 
ῬαΙκδεῖ. 110. 1. ο. 10. βαρ. 562. 
-- Ὅν. τιδέβομα. ὕππς, ΨῊ. “ἃ. 

Ἐσεοῖ. ΧΥ͂Ι. 4. ϑυίάδε δά Ἡ. 1. ἐμ- 
φαλόρ οἷξν τις ἐς τοῦ βείφους ἐσν), 

ε δὲ ἑκεδου γὰρ αὐξάνεται καὶ τρίφεται. 

"ΟΜΦΑΆ, νυ ἔρεγιαίωγα φεΐ αὐδεν- 
δα, ἷξ. συξοὶε οἰιδ ἱμενιμέωγι. 

ἼὮ, σπρλας, ἐλλερ [ε64. ΧΥΤΙ]. 
5. ὄμφαξ ἐξανϑήσῃ ἄνϑος, Ηρϑ ἰπι οτο- 

ενδῶδι, 1ε:. ΧΧΧΙ, 29. 
50. Ἔσο. ΧΥΠῚ. 2. -- γῸΠ: 

᾿Ονειδίζων 

860. Βααὶ Ατκοῖ. ϑοά ρεσυπάν Κ 
εϑγοῆιπι ὅ δ σώνγα τὰ 

πὐστὸ καὶ ὀξία. ἴμεκ. Ογν}}} ΜΒ, 
ὁ μήψῳ σεπαδϑὴς (ἰεβθ 

εὐλαις τ βότρυς. ϑυυῖϊὰδθ: ὄμφαξ, 
σταφυλὴ δριμεῖα, οὖσα, καὶ οὗ αὐπειρος. 
"ὌΦΑΞ, ΠΡΟ ὭΡΑΣ, να ἕπ- 

πιρέμγα απξε ἐσνρια. ἼΘΆ ἸΡ» υἱὲ 

ἱχΣ μαπαδιξα. Ψο». ΧΥ͂. 38. 
ὍΜΩΓ' ΝΥΜΟΣ, συράσηι πορεη. 

Ῥχοῖορ. ϑίγας. ἔχγονος δὲ ̓Ιησοῦ ὁμωνὗ- κα 
μου αὑτῷ. 

ὍΜΩΣ, ἐἑαπεν. 8 Μδύθδρ. 1. 
98. ΧΥ, ὅ. ͵ ἩδαγοΝ. ὅμως, “λήν. 

"ἌΛΛ᾽ ὍΜΩΣ. ὍΙΩΣ εἰίατα 

φοίαι Ιπορκί. 1 8, ΧΧΙ. ὅ. 
ὌΝΑΓΡΟΣ, ᾿ αδίπως εἰ,» 

υξείτία. ΤῊ Ὁ . Ρίαγ. εχ 
 οπαατί. λον 38. -- ΝΜ» 
Ῥεδῖτα, ΟἾΠῚ, 13. ὕαάρειι. ΧΙΨ. 6, 
βγταπι. 00. ΥἹ. ὅ. Α4υ. ΤΕοοά, φῇ 
ἘΔ. Θυὰδι Ηοε. ὙΠ]. 9. 

᾿ΟΝΕΙΔΙ ΖΩ, ετργοῦτο, τγοῦνο 
ἀδιοῖο, ργοῦγοξο οὐιοίο, ἵῖ, δἰ περλδοῦο 
ἐεγ οὐγέσῖο, ἧι. ἀεργίπιο, ἐπ ἀείετεονεα 
οὐπάοπεπι ἀςββοῖο. ἘγῚλ ῬΙΒ. 168. 

ΧΧΧΤῚΙ. 6. -α ΠῚ ΗΙΡΆ. 
γῶν ἀγρεο. ἴθι, ΧΧΧΥΊΙ, 4. -- 

“Δ ΗΒ. δ. γη"} δέον ἴθϑ. 
ΧΧΥΙ͂Ι. 8, πονοῦσι Ἦ!ΡΆ. αὑάίτε 

ιοῖο. ἴδε. ΧΙ,ΠΠ1. 18. ὠνίδσι, 
᾿ιαϊαι ἐνργοδγαυδ. ϑεϊαιοσαδ (ποῖα 
βοοιίι5 αυοαι δε [λοράεγ]οίπἰ 6) 
ὍΣ 12816 οσηλίοῖ!, Ἰορεπάτιπι ϑοδ 
ἐνώεισα, υὐ αραξ γνασγεὶῦ Αὐδδὶολ. 
Ψαϊμαῖσδι αμάέα Ζεοὶ. -οἜΠ: 

ὝΒῃ» Καὶ εἰ ἨΪΡἢ. Ῥ, ΧΧΧΊΨ. 

8. ἴεϑ. ΕΝ. 4. “ότι. ΧΥ͂. 9. -- 
ΠἼΠ : 5.1. Καὶ εὐ ΡΒ. Ψυά. . 
18. λαὸς ὀνειδίσας ψυχὴν αὐτοῦ εἰς ϑώ. 
γατον, Ῥορυΐμᾳ οὐγιοίοῃα νεὶ ἐσρομεπς 
ΔΏΪΙΔτη δύδη χροσίϊ. [14 νεσγῶϊξ 
ΒίςἾϊὰ8, Ροϊεβί αιοσιε νοσί : ἀρ- 
Ῥτέβεὶξ δ] τπογίοα ϑάπε ταΐγηδτα 

Νῃ 4 

’ ἢ 



Ὀνΐϑισμα. 

α βύδιι, ἢ. 6. ποῖ σϑπαϊξ τηογιΐδ ρενὶ- 
ουϊο 86 οὔ ἤΐοαγθ ὕγοὸ Ῥορυὶὶ δυὶ 58- 
᾿υῖ6. Μαΐᾳ. οὐέμίογεινί ἀπίπας τυαᾶς 
“ποτέ! “υά, ὙΠ]. 1δ. 1 ὅαπι. ΧΥΤΙ. 
10. 25. οἱ δἰδθὲ βρορίπβ. ὅϑγταμι. δ. 
ΧΙ.ΠΙῚ. 18. Αγα. ϑγχθσιδοη. σον. 
ΧΙΝ. 381. Ααυ. ϑγγαπιαςβ, ΤΒοοά, 
Ργον. ΧΥ]]. ὅ. -.-- Ἢ ἀψειηδ. 

Ῥχον. ΧΧ. 4. ὀνειδιϑόμενος. Ηἰς Ῥτο 
ὙΠῸ Ἰερογυπί ΗΟ: διυῖ μοι 

ὃ ὨΓῸ Ῥαγί. ἃ ΠΤ. - “ΠΟ ΝΌ, 

δαΐιμη, τισπδεγα. ἴδε. ΧΧΥ͂ΙΙ. 8. 
ὀνειδίζω. ΝΙδὶ δο νὸσχ σοξεσοπᾶδ 
δεῖ δὰ ΠΣ Γν 7μαϊοαδὶξ φαπι, Β6- 

ϑύτη Ἔχργϑαβοῦιηῖ. Νδηι ΠΌΝΟΣ 

δὲ ἢ. 1]. πιοάοναίο, πιοάοε, ἡπιδτα πῸ- 
Ὀοπετλ αὐυοαια δαϊυποῖλτι αροπὶ 
τεῖρα μαχόμενος καὶ ὀνειδίζων. ---- 

ΕΘΝ Ὁ, Ῥαοαξὶ, δες. ΑἸἴσβ: ἀαδμη- 

ἀαπίεε. Ααι. Ῥβαϊω. ΟΧΧΙ͂ΠΙ. 4. 
ὀνειδίζοντες, ἡ.) νοχαῖο, δἱ νοὶ ποῦ 
Ααᾳυμς τὐἰρυσηα οί, δλθη ἤθη 
ἱποοιμσηοᾶδ αἰεὶ ροῖοδς, Ηΐδθδὲ δπΐπα 
νοχ Ηεῦγ. ποιομθιῃ ἡ αδέμδ οἱ ἐπ20- 
ἰεπέδσ, Ἰαϊογάυτη δάθο ἠεγοοϊεηίεια 
οἷαικογεπε ποδὶ (᾽ς ΜΙομδδ]ῖ 
ϑυρρ!]. Ρ. 32738.), αυεθ ποῖΐο ἃ νεσβο 
ὀνειδίὔω τλϊηῖτης δαῖ αἰἰθθα. ΟἸ]δθγίοο 
Ἀφυΐα Ἰεορίθϑϑε υἱάθγ Σν»»}})» 

σομεπίεδ, οὶ]. ἔηφναηι. ΙῈ πιοὔοσια 
ἀ εχρτοδγταπαϊ ἰερίταν ϑὅδρ. [1]. 12. 

δι». ΨΠΙ. 6. μὴ ὀνείδιζε, Πο}} ἀδδρὶ- 
οογα δῇ ἘΧΡΥΟΌΓΑΡΕ οἱ ρδϑοσδίδ ρσγε- 
τον. υ]ραῖ. πε ἀε , Νογες 
ἐηι ἐς εἰ, ϑίταο. ΧΥΤΙ. 18. 

᾿ διῳδιαῖ, 1}}} ἐχρτοῦταί, τορηα!οἰίδίοτω, 
ἱποχίαιτι, τα πἰαύδηι. (Ζομασαβ 
1μκχ. 1454. ὀνειδιῶ. ᾿Ατεικὸς μέλλων. 
Ῥᾳ. 1 ΧΧΤΙ1. 11. Οὐσπίεσ δαϊάκτ) 
ιν. ΧΧ. 14. αολλὰ ὀνειδίσει, ἔαρτο- 

6 ὀναδὶξ δὶ ταῦτα εποῆςία, ΕἸ πο 
τηϑγεπε γεὶ ἱηρταῖο οοἸ]αίά. ϑίγδο. 
ΧΧΙΠ. 425. ὀνειδίζει», ργοῦτγμηι οὔ) ΈΥΕ, 
οοπυϊολατέ. 

ὍὌΝΕΓΔΙΣΜΑ, ορρτοῦνίμνπ, ρτὸ- 
ὄγμηι. ΠΡ ΚΉΑΚΕ ππαία, ἜΝ. 

ΤΣῊ 8. Ηετοάοι. 1]. Ρ. 180. 
10. . 

δ 

δθ4 “Ὅνειδος. 

᾿ΟΝΕΙΔΙΣΜΟΣ, ἰάσπι, ὈΛΟΤ 

Ρἷυν. ἴε8. ΧΙ.111. 28. --- ΠΡ 

ἀεεοϊαίέσ. 7 ετετα. ΧΧΥ. 9. εἷς ὀσωδια- 7 
μὸν αἰώνο.. Ἐοτίε Ἰεβεταπὶ ΓΘ ἽΓΠ- 

Ιάφδτα ναϊοῖ ἀ6 ἰοσο ἤδη. [Χ. 2. δες. 
οοα. ΟἸ 8. ὀνειδισμοῦ, ἘΒοοά. ἐρηκώ- 
σεως. ΝΟΩ ἴδτμθῃ δά πιοάπηι σεριρ- 
ΠΆΓΟΙΩ, δὶ 4818 6086 ἰπι υἴτοατο ἴοοο 
Ἰθεγε ἰὐδπβίυ θθ6 δἰδίπεσε ταδ]ῖει. 
- ἡ» σείμς ἱγα. ει. ΧΙ]. 18. 

Ηἰἱς πους ναὶ ἰορμεσιπὶ ΠῚ» 5 

Πθν νοὶ, αασὰ ταϊεὶ αὐδπυς ῥτγο- 

Ρθίϊίαε 6ϑῖ, εβεοΐπια ρσὸ Ἴδα Ρο- ὁ 
ΒΌΘΓΙΠΗΪΙ. -- ΡΠ: ὅο5. Υ. 9. νει» 

δισμὸς Αἰγύατον, ἃ, 6. οοποίοίμμε, 450 
ΞΕ υρεὶ αἰξας παίϊονεο 
1 ὅδ. ΧΥ͂ΤΙ. 26. ΧΧΥ. 890. εἰ ΔΙΌΣ 
ΒΙΕΡΊ 8. --- ΠΟ)» ἐρποικίπα. Ἐς. 

ΧΧΧΙ͂Ν. 29. ΧΧΧΥῚ. 6. ϑὅῖας. 
ΧΧΙ!. 44. υδὶ ὀνειδισμὸς νοὶ Θδὶ ρτο- 
ὄγμηι ἀεἰδενγαίνον ἡαοέμηε ἐπ δονιῖα 
ποηιέη, νοὶ ἐπε ων, ἢ. 6. ὄενε- 
Ποῖς οοἰϊα!ὶ ἐσργοδταίίο. 

ὌΝΕΙΔΟΣ, πἤθη. ΠΡ» ͵ ,)νια πια- 

ΤΙΧ. 18. Ψίάε ϑαργα β. ὀνωδιμὸς δὰ 
ἡ ηπ’ --- ὈΌΓΝ υἱοίεκέϊα. 205. ΧΙΧΣ. 

7. Ῥτον. ΠῚ. 31. χαχὼν ἀνδρῶν ὀνείδη, 
ΒΕΒϑΗ!: Μηνολθαο οφρρστούτια. ἼΣ 

» ὖ ἢ τὰ, χαῆγορ 
αἰοχύναι. ἐΑ ἄς Ῥίον. ΧΧΥῚ. 6. 

-- Ἰ157ν. εν. ΧΧ. 17. βγη. 

τον. ΧΙΝ. 84. δεῖ. ἽἼΟΤΙ .μαδεοί 

αυσαυα ποὔοβεσα ργοῦτέ. ϑὅγτ. εἴθ, 

ουπέωνεοῖϊα αἤᾶεοῖξ, ἀπὰς Ἰγρρυν, Ῥτο- 

ὄγιμπ. - ΠΡ: σεη. ΧΧΣ. 2423. 

ΧΧΧΙΝ. 14. 1 ὅδ:η. ΧΙ. 2. εἰ δἰ τοὶ 
ΒΕΘΌΪΙ8. --- ΣΙΝ ἑρποιεένέα. Ῥυον. 

ΧΙ]. 18..168. ΧΧΧ. 5. Μίοδ. ΠΠ. 
6. γν,")» τμδεαππαξῖο. Ῥεαῖτα. ΟΧΧΤΙ. 

ὅ. ποτῷ ἄσπιν. Ῥχον. ΧΙΧ. 6. 



Ἑὶς ὄνειδος δίδωμι. 

“.Ἰαρετυὰὶ εἶπο ἀαρῖο 111. ἀϊνῖθο 7 
πῃ ΐεσαβ ἀπα8, αὐοὰ ἴπ δὕτα θεῃ- ΠΟ χίχῃ ὩρΏΒΌΠΙ Ῥεῖ, ΤΧΧΧ, 7. 
εχ βοεαπεηῖ γυ}} Ἔχρ]ϊοβηῖ, πί σθοῖα 

οὈβογνανῖ δὰ ἢ, 1. «δοῥβεσγιιβ. 880. 
ΧΕΥ͂. δ. εἰς ὄνειδος ἔρχεται. ϑίκας. 11]. 
10. ὄνειδος, οσαιδα τρποπήπμξ, ςο]]. 
1 Μδβοο. ΙΝ. 68. Βαγιςῖ. ΥἹ. 71. 
ὄνειδος, ἀεάσομδ. ΞΘΙΧΑῚ γὑδοηθ Ὧο8 
«πόα ἀ6 σα, ηε6 ἀεξοττηϊίαίο δι 

δ αἸἰηαϊᾷ ἀεάεοοταῖ, νοῦ ἐεῦδημει, 
ἐο ἄΐεσταοο, πὶ Βο]δύμτβ. 
ΕΓΣ ὌΝΕΙΔΟΣ ΔΙ ΔΩΜΙ, ἐπ ρ»γο- 

ὄτιρπι ἐγαάο. τγγχγη ῬΙΆ. Ῥβαῖσα. Εὐύ]. 

4. 
ἼὌὌΝΕΙΡΟΣ, δοιπῆέμηι. 9.» 

1ἄδτα. ϑγιησα. (δ ε]. ΝΥ. 2. 7. ν͵ὰΘ 
εἴ βαρ. ΧΥΠΙ. 17. 19. 4 ΜαςροδΌ. 
ΧΥ. 11. 4. Μδος. Ί. ὅ. 

ὍὌΝΗΜΑΙ, εδέαίοηι, ἐοο. 
«ε ὅ::. ΧΧΧ. 2. ὀνήσεται ἐπ᾿ αὐξῷ, ΗΝ 

ἑαίεηι (ἰαμάσηι εἰ υοἱκρέαξδηι͵) δ} 1110 
Ῥεγείρίεί. Ἰιιβεγυδ: εἴ οὐ “(εὖ 
ἐείπ ἔτεπεπ, ἀκ ντοἱἱ τοϑοῖσε ἐπ ἐΐ. 
Τοῦ. 11. 8. ἀδ του ]ογε τπδαϊταο- 
σι ἰηΐζυτα : δβορίθδσια δδθυϊδα 

808 8. ΤΩΑΡΙΟΒ, χαὶ ἑνὸς αὑτῶν οὐχ 
ὠνάσϑης, βες. ςοἄ, ΑἸοχ., πο486 υ]- 
πιο δοσίτα νιον δία 64. ἴα αυο- 
υς ὅγτυϑβ οἵ 1814, υδὶ ὄνημαι, αἱ 

ει Ἶμαῖ. “τεὶ, ἀ6 οοπομδέέμε ΟΧΡ] ΙΔ τὰ 
εδὲ. (Οοηξογ χυοαυα γι Κοπθτν δὰ 
ἸΒεοοσσίι. Αἀοηίασ. Ρ. 362.) ϑδεὰ 
το] ἰχυὶΐ ΠΌΤῚ ΒαΡοης τοὶ ΟὉ θυρδο- 
ταῖδεητπὶ ὠνοράσϑης. Ομρίδεοτα οοπῆ. 
ΣΧ. Ν. Τ. 8. ἢ. νυ. 

ἜὌὌΝΗΣΙΣ, ἡιοίως, κεαδ. ὉΝᾺ, 

ἐμοτετι. ΑἹ. ΜΊοΒ, ΙΝ. 18. ἀναϑήσεις 
τῷ κυρίῳ τὴν ὄνησιν αὑτῶν, ΘΟΠΒΘΟΓΔῚΒ 
Ῥόσμο ἡπμοέμπε Π]ογατα. δὶς θηΐσω 

ε ἴῃ εοὐϊοο νοὶ Δ ΈΤΡΓΡΟΣ αυοάδτῃ 
Ἰδοΐυτη 6586 Το] ]Πσὶς ΒΙ6] 18 6 Ο]ΟΒ8. 
Μϑ85. 1 Ῥχορῆ. Μίη., αὐ 'πὰθ 
ὄνησιν Θχροπεζα νυἱάθηῖην ὠφέλειαν, 
μέξἐπαίεηε.. ΤΟΧΧ ἸΌΪ Ἰυχία νυ] άγαβ 
οοὐά, Βαρδρηὶ τὸ σλῆϑθος. ΑἸ. τὴν ὠφέ» 
λωαν. ἴῃ 1,6χ. Οὐ[ ΜΆ. Βγεμι. 
ὄνησις ΟΧροΟΠΙΠΙΡ ἀσόλαυσις, ὠφέλμα. 
Αα τοδίσοσα ἢ] 1116 δριιὰ ρμοξίδια 

δ65 ᾿Ονοκένταυρος. 

ῬΈΠοΙσποῖα : Γένωνό σον τόχγων ὄνησις, 
ὥσπερ καὶ δίκωον, σλιιάϊο εἰ οτοοὶα- ἢ 
τοϑηῖο τἰδὶ αἷηνς ᾿ἰροσὶ, υἱ οἴίδτα 
Ὁ 6δῖ. : 

᾽᾿ΟΝΟΚΕΝΤΑΥΡΟΣ, οποοεηέα δ 
ΔΏΪΤΑΪ ἔδγυχα δἴημο δρτοβίθ, αυδαὶ 
ΟΧ δϑῖπο ἰδυσοαια ΟΠ ροβί απ, 
Αραὰ ΔΒ] απυπι ἄς Απίπι. ΧΥ͂Π]. 
9. ὀνοχενγαύρα νοσδία ἡ)1ἢ 5» 

ἴαρίάεε ἱπαπία δ. 1ἴε6. ΧΧΧΙ͂ΓΨ. 1]. 
Αὐἱ βαηβυμι ἐχργεββεσυμί, δυὰς Ἰοοὺ 
ἡ») δὲ ἰεβεσιαῖ ὯΨ δος, Ἐ. 6. 1.» κα 

οοἷας. ---- ἢ Ὀ᾽ ΠΑ] Δ6 ΕΣ ν}4» αΡέξ 

ἐπδιίαη, εἰγίρεθ. ἴεβ. ΧΙΠ. 22. 
ΧΧΧΙΡ. 14. --α δῦ, εἰγίΣ. ἴ68. 

ΧΧΧΙΨΡ. 14. δυο. ὀνοχένγαυροι, 
«αρὰ ᾿Αχύλᾳ τρεχίωνες (Ἰορὲ τριχιῶντες 
εχ Βαδ]ο δὰ ἴθ. ΧΙ. 21.), δαιμό- 
γῶν τι γίνος, κάϑυλον καὶ σχοτοινὸν τῇ 
ἐπιφανείς, ὅπερ σείην (ἰεβὲ σείειν εχ Ἐπι- 
βεῦῖο δὰ [68. 1. ς.) ὠνόμασαν οἱ τὴν 
᾿Εβραϊκὴν φωνὴν μεταϑίντες λοιποί. σε 
ποίκίδ εχ ϑυϊάδ ἱπῆγα ἴπ ν. Σωρήν. 
Βοολιατίι5 Ηΐοτοζ. Ρ. 11. [23Ὁ. ΥἹ. 
6. 10. Ρ. 840. : ““Οετίμυμπι εϑΐ, 0π0-» 
οδηίδυζοβ ἰῃ νογβίοηῖθιθ Οατεεοδ δ 
Ψυϊμαῖα Ῥγοὸ δῃΐγωδὶἱ ποῖ ἀϑιρασὶ, 
β6α ῥγσο ἀδεισοπιτα ϑρθοίγβ οἴ Ἰασνΐδ. 
1.8. ΧΙΠ. εἰ ΧΧΧΊΝ. Βροοῖε ἰρίτυν 
ΤΒβεοάοτοῖι : καλεῖ ὀνοκενγαύρους; ἃς 
οἱ καλομιοὶ μὲν ἐμπούσας, οἱ δὲ νῦν ὀνοσχε- 
λίδας φροσαγορεύουσι. Β1᾽5 οσουγτυης 
Ρἴο 2 )ιΝ» β86ϑμδὶ ὑγό Χγ52»"}» ποὺ- 

ἴαχῃο 111ο ἀδπιομθ, ἀθ α10 Ἶδτη δο- 
ἴπτπι. Ιᾶ6ο ρεγβυδβυὰ Ὑυδίεσιραδ, 
ὉΠΟσΘὨζΔΙΙΤΟΒ 6886 ἀατμοηΐδ σἜΠῺ6 
κάϑυλον καὶ σχοτεινόν.. Ψιὰα Ἡδεγοῖ. 
εἰ Ῥμανοτίπυσω. [πίογίτα Π8]]018 ο8- 
Ρἷο, φιυογϑισα 5 ΔΝ ταῖτα οἵ 

Ἰπδυ τα τιϑίδεπογρβοϑὶ ΓΧΧ ἴῃ ὁπὸ- 
οδηΐδυτοϑ τπυϊδνοσίπὶ [ε8. ΧΧΧΙΨ. 
11. Εδὶ]οῦ δὴ δ οἴμῖθθο Ἰδβογυπί καὶ 
7 5)» 81108 Ἰηδηϊαεὶβ βθὰ θαι, 
400 ποτηΐηθ οποσεηίδιζοβ οἱ βρθοῖστα 
αυεονίϑ, ἴῃ ἀσβογεῖβ Ἰοςὶδ ἃ ῬΘΙΈΠίϊδ, 
ποηαϊπασὶ ρῥπϊανεγίπε ἢ Ἐπὶ οἵ 1ἃ 
νϑάθ πον, αυοα ΡΣ οπορεπίδυ- 
το8 Ογυίϊυβ ἴῃ Ἐδαίδτα. ἱπίο]] 
τοὺς ἀγρίους τῶν ὄνων εἶνε ὁπαρτοδ. Ἐὲλ 

Νι δ 



ὍὌνμα. δδδ "Ὄνομα. 

« Ὁτοροεῖτ ἴβ ϑοβιπὰ ΨΊ]. 14. π΄ ἼνῪν "πείνοτ. Ῥεωπι. ΟΧΕΙ͂Σ. 1. 
ὑπίοοο οἕ οἰβθδο." 

πόνου πΟΊΒΦΗ, ποηνπις οοἶρο 
ὄγίίας, ξαπια. γὴν δ0γ8. Νυπιοτ. 

ΧΧΧΙΠΙ. δ4. αδὶ Ἰοοα τὸ ὄνομα, γὶ- 
ἀοίων τὰ ὅρια ἰεχοιμάιιτ 6886, υἱ Ἶάτα 
τφοῖο 7υἀϊοινὶς Ποράετοίηίυα ΒΡ]. 
ἼὭΤΒοοὶ. Τ΄ 1. Ρ. 844. -- τ "- 

ὄνηι. ἃ Ῥαγα]. 1. 9. υδὶ᾽ ἴδιλθῃ δὶ 
Ῥτο ὅμμα τεοῦυ ῥῆμα. -- Ὁ} “ἀη- 

ὁ βῥαΐ. Ῥελνε. ΟΧΧΙ, 1Φ. πὶ τοὶ 1θ- 
δήταῦς σῷ. γα] βοσϊθεμάυπι 

αἷμα, 'αυοὰ ᾿Ῥοεΐοα ἸΣθγασλ ΘστΌ σα 
νοὶ 80 ῖοἱ! δ οαὐαβ ἰοτλουαίϑ ταυΐα- 
ἕατι ἔξ ἴῃ ὄνομα. Οετῖα σοϊααὶ 
ἕωτι. οἵηῆοα σοπϑοηταηξ οσατπὰ Ἡ δεν. 
Ουοπῇ δὰ Ἀ.]. Κοαβίδευμαι ἴῃ Εἰοῖ- 
Πότ Βερετὶ. ΒΡ]. εἰ ΟπΈεηὶ. 
Τάρονδι. ΤΊ ΧΠΙ. Ρ. 158. 8εα. -- 
Ὃν ΝΟ ΙΟΥΩ. ΕΒΕ ΧΧΥ. τὸ. 

Φἴνομα εὐἰ Ἀ, 1. ἷ, 4. πιοηιογία. ---- 
τιν αταίϊα. Ρὰ ΧΙ]. 46. ἕνεκεν 

Φοὔ ὀνόματός σου. ΤΌ εἷηθ ἀπρίο 6Χ 
Αἰ Ῥκαϊνοοσυτ Ἰοτὶδ ὐδιησί]ογτιηΐ, 
“οί μέεδο νοσῦα οοάδβε ϑεηδιι 
δῶν, ν. ὁ Ῥε. ΧΧΙΣ. 8. ΧΧΈΕΙΥ. 14. 
οἰε. Υἱάθ φασημο ἱπθνα Β.ν. ἐνιμάξω. 
πᾶν. πιρβότ. Ἱ Ῥασ. ΧΗ. 98. 

ταῦτα τὼ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων τῆς 
στρατιᾶς, ἢϊς δὲ πων τ δ ὈΥΪΠΟΙΪ ΡυΤΩ 

ἀ ἐχθγοῖθλβ, δὶς ρος. [1]. ἃ. ἔχεις 
ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν, ἃ οὐκ ἐμό- 
υναν τὰ ἱμάτια αὐνῶν, Ὦαα8 οχὶ- 
συύυτῃ πωηιέγεπι ΒΑΡ θ.8, ααὶ ΠΟᾺ 
Ἑιάσν!ὶ νοδσαθηςα δὺ8. ΕΠ Αροῦ. 
ΧΠ. 18. ἀπεχτάνϑησαν ὃν τῷ σεισμῷ ὃν. 
ματα ἀνδδρώκων χιλιάδις ἱπτὰ, εἰ οὐ- 
οἶβα8 δϑὶ ἴῃ ἴσο τπὸϊὰ "πέσ 
Βοιβίωυν 80 Κα} κα. Β'ς εἰ 
Αος. Ἰ. 15. ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐαή 

« ψὺ αὑτὸ ὡς ὑκατὸν υὖχοσι, ὁσαῖ δΔιυξςο 
τοι ο πυθσὶ σΒΠίΌΙΩ οὐ τὰ 
γι ὑῆδ, 80. οομστορθία. ΑἸ 
αἰΐδον μδοίθηιυ ἰδὲ ὀνόματά δΌΘΕΡΟ- 
ταμς. νιάς Ὑνοϊῆωϊα δος. ],εχὶς. Ν. 
Τ. 5. Β. ν. “- Ληούδ οὐφενυασέϊο. 

Νααι. ἹΨΥ͂. 98. ἐξ δνομάτων. ἴκο- 
τὰς γἠ' -- Ν ἡ) Νίρμ. α 

ὅκα τῶ ὀνμανός σου. Μαϊϑ. [ρβαιν- 
ἄυχα εδὲ ἕεχα τοῦ νόμου ὁου, υὲ αυο- 7 
'ψαε οὐἱαϊς Οταρῖμβ. Νασα ἣπ Ηεἶς. 
δθὶ ΔΙ ἸΏ Γρϑὶ δυΐειπει ἰορο- 

τυπὶ ΝῊ ἵν Θορερεσυηίαυθε Στὸ 

ΤῊ τ 2)» προ. Οεπ, ΧΧΙ. 
28. Ἐοτίο Ἰεσεσταιὶ Ἵ» ᾿ἰδὶ αυἱ 

ΘΈΛ ΌδΡΟ τα ΔῊ, ὅρα ποῖαξε Ἐ. } ἐὰ, 
650 ΝΟΠΙΘΗ ἀὸ τιετνοτία ἀἰκοιβαα δον- 
δεγυασίμτ, Υ͂. 6. ΡΟΜΝΕΓῚ. -- [Ρ)» σε. 

Ῥξαΐπι. Ἱ,ΧΠ]. ὅ. τὸ διομά σου. ᾿ϑετῖ- 
βεπάατη τὸ στόμα μον, υἱ Ἰοσίταν τὰ κα 
ΑἸά. εἰ ΟσαρΙαξ. ν υἱρ. Ηἴοτοῦ. εἰ 
ΠΟΏΏ}} 186 οοὐὐὰ. Οτεροῖν, ν. α. ΧΙ, 
ΧΙ. Οουξ,. ϑίασοϊ. δειλία θαν:- 
αἀϊβ οὶ. 1. Ρ. 144. --- δ} γεεῖ- 

ἄμωνι. ϑορᾶ. Ι. 4, τὰ δνέμεσα εἷς 
Βαὰλ, ογδίοπι 1348}18 δεῖ βδοσίδοι- 
ἰοσίσι ππεπιοτίαπι. Βαπθ ἀποδα θεῖ.- 
Β0 1. --- μεεί. Καὶ ἐσ ὥὩ Ὁ. 

ροπο. Ῥελῖχα. Χ,. 5. ἴροο ὩΨΨ Ι6- 

βετυπὶ ζ: "τ Ὁ» πομιεν. Οςῦ. ἃ 

ΧΙ, 4. ποιήσωμεν ῥαυτοῖς ὄνεμμᾳ, ἔκεϊο,. 
τῶ πιορὶθ οεἰεδγἑαίενε πομεὲνόξ. 
1 Ῥασ. ΧΙ. 94. τοότῳ ὄνομα ἐν ταῖς 
τρισὶ τῶς δυνασοῖς, ας πόνθαν οείεδσε 
πίον (768 ἐοχίεβ. γιὰθ οἱ 83. ὅδεβ. 
ΨΙΠ. 18. Ἐοάσει παν γοΚ ἘΠΊΗΙ 
δρυὰ Ηετοδοίυαι, [. Π΄. Μιὰς 
ϑοδνατισι! 196. ὧδ δ) χχ 
[μπ. ἀρυὰ Οἰεαείωτο (6 ϑεῖϊο Ν. Τ. 
». 816. ὅεη. ΧΙ, 41. ἐκπάλοσι ἃ 
ὅνομα τοῦ «ρωτοτόφου Μανασυῆ, γῶελ- 
Υἱξ δυΐοτα ὔσθαρῃ ποβθὰ μεῖσπιο- 
δεηϊα,, ἢ. 6. ῥσιταοροηίζῃαι, Νίδπαδι- 
86. Κὶς εἴ 810] γμᾶβδα. Οοηΐ. Ὗοῖ- 
5[}} ῬΗ1]οΙ. ὅδογ. ὁ. 18. Ρ. 8350. εἱ 
Θεοῦ νειᾶϊο. Δ ΕΡταίσιι. 1,0. 
ΤΙ]. ο. 8. δ. 10.1 Βερ. Ν'΄ 3. οδχοδο- 
μῆσαι οἶκον τῷ ὀνόρατι χυρίου, εοα βσΑγα 
ζεταρίπιῃ Ὠθο. Οοπξ 1 Βερ. ΝΠ. 
16. 4 Ῥαν. ΧΙΥ͂, 11. ἐπὶ τῷ ὀνόματί 
ἀρήὶ μλορμηϑ νη αἀγοπαθριθδ μι ρὲ ὃ. 

τίαίε δ εἶδ, νου τ. 9 Ῥαγαὶ. 
ΧΧ Ι. 8. ἦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕως εὐσέδου 
Αἰγύττου, ὕαπια εἦνδ ὑδαὰς ἴῃ 2Ε-. 
σγρίσμι οτοδλπανεγαῖ. Οοηΐξ, ποϊαῖα 

β 



"Ὄνμα. 

λωῖτα Βοϑὲ 'νοοθεα χη γί. Ὧδε; ΙΧ, 

6. τῶν προφητῶν, ο Ἰλάλησαν ἐν τῷ δνό- 
ματί σου, γπορδοίαγυτα, αϊ Ἰοου 
Βυδὶ ἴπ πιοσυΐηδ ἕο, ἢ. 6. ἤμδον δἕ 
ἀποίογε ε ἴωα. Ψιδὰ εἰ Ἐχοάα. Ψ. 
φ8, Τ)ευϊ. ΧΥΤΠΠ. 98. οἵ οοπῆ, ΕΒ. 
ΨΙΠ. 9. υνδὲ ἩΘῸΠ σι Δ᾽ ΙΧΧ 

χοαδαπὶ: τοῦ βαοιλίως ἐπιτάξαντος, 
πανάαηίε ναὶ πιαπάαίο τερί:. 
Αἀάε ἢυί(δ. ΓΥ. 11. ἔσεαι ὄνομα, οτὶς 

ὃ νεῖ εἼεῖο νοιμεν (απ, ΒΩ. ἐποίψέμωπε. 
0». ΧΧΧ, 8. δὶ Δηῖρ ὄνομα ἐν 
Ῥἱομάυτη εδὲ ὧν. Αὐπορ 1]. 7. υδὲ 
ΆΥΔΡΒ Ἰοοο ὄνομα Ι νόμον, αι 561:- 
δύση ΟΧρΓοαβῖί. ραΐα, ΟΧΥΥ͂Ι. 4. 
πτῶσιν αὐτοῖς ὀνόέματα χαλῶν. ϑυϊαν 
δὰ Ἀ. 1. δόματα, γιῶως. (οι 
ϑϑιιϊεῖδα 5 ὀνόματα χκϑλεῖ τιν Θδδθ ἱ, ἢ. 

γνῶσι ἔχειν τινός.) Δαβίδ ὁ ἀρδιμῶν --- 
δνόματα καλῶν. τουτίσε! διαφορὰς, καὶ 

ς τὴν τούτων ϑέφιν τε χαὶ διάταξιν, καὶ 
τὴν πρὸς ἄλληλα σχίσιν. οὗ γὰρ ὀνόμασι 
κεχρημάνος ὁ Θιὸς τοὺς ἀστίρας χαλεῖ, 
ἄνθρωποι ἃ ταῦτα ἔϑισαν. --- Ὁ Ὁ 
τῦ Ομιεαϊά. Εϑάν. Ψ, 1. προεφήτευσεν 

ἂν ὀνόματι θεοῦ ᾿Ισραὴλ, ῬΓοΟρδ οίεθαξ - 
3. Ὡοκέκίηο [δὲ [αταδὶ. [Ὁ. 4. 10. 12. 
θα. 11. 420. 66. ΙΝ. δ. 16. .-. 
"ἸρΦῷ. οἷο. Ῥτον. ΧΧΥΙΙ. 16, 

Δ Ἰερεττζ ον ὰ νεὶ νῦν - 

ἀ γοφ ναὶ »Ὀὰ» αμαίέο, τιρπον, 

Δ 

͵ὕωπα. 1 Βερ. Χ. 1. ἤκουσε τὺ ὄνομα 
Σολομῶντος, δυά!εῦας ἥαπαης ϑαῖο- 
φισπῖα. μῖο οἱ ὅεη. ΧΧΙΣ, 13. 
Ἴαια. ΧΙ͂Ν. 15. σαι. []. 95. οἱ 
«οι, ϑίγας. ΧΙΥΠ]. 17. κε ΟΙοα- 
χίατα ἀ6 581]ο Ν. Τ. ρΡ. 816. δεα. --- 
νΌΝ, ᾿άετα. 706. ΥἹ. 28. ΙΧ, 9. -- 

Ὶν ες, ἀοσίτίπα. 166. ΧΊ,1]. 4. 

1ῃὼ Ν. Τ. αυοχυθ ὄνομα ποξίοποται 
εἰοοέγίκα: εἴ τεϊἐ σἰοπὶ Ἀαροῖ. (οι. 
1οχῖο. Ν. Τ. 8. ἢ, ν. 5. 8. ἀτόχο 
ΝΊ. 423. σοφία γὰρ κατὰ τὸ ὄνομα αὖτ 
ἔστι, ΒΑΡ ΕΆΤΙΑ εϑΐ βεσιιπάυτα ἀριεύβία 
εἦτι8, χυδεὶ δοφία, Ὦ. 6. ΟΡϑοῦγα οἷ 
ἈΣΟΔΏΒ : Βεαυ τον Θηϊ χαὶ οὗ αυλλοῖς 
ἔστι φανερά, ((οπῖ. Ῥιποάδχῃ. δα «700. 
ΧΧΥΤΙ. 18. ζόφος εεἰ οαἰϊ φρο). 

867 

ἡπρὴτν αροὰ Ἐρηνδημι δὶ 86 ἐἰοσῖναι 

᾿Ὀμομάφν. 

8 ὉὩΓ» αδδοομάετε, Ἰδεαὶ. ΧΧΧΤΙ. 

84., δαῖ ἃ Ἰ8 2» ᾳυοᾶ (δ]α, ὅγε. εἰ 7 

ΑΥ̓ΔΡ. ποίκί ορομίανὶἑ. Οομ, (ὑογ. 
Ὧ6], ἃ Ιιαρίὶάο ἴῃ (οϊχοθς. δὰ ἢ. ]. 
Ῥ. 172. ϑισβο. ΧΡ. 6. ὄνομα αἰώνων, 
͵ἴιιαδι εἰ  οεἰεὐγίδαίεηε «οχΏδτα. 
ϑῖσδο. 1, 4, χαγὰ σὺ σλῆος ἑλίους 
καὶ ὀνόματός ὅου, ναἷ, υἱ 411} τροΐυε, 
ἑλίους τοῦ ὀνόματός σου, Βοουπάμτι 
ταῦ Εἰ ἀἰποσα χη Ἰϑο τ οογ 8 πουιϊηΐβ 
ταί, ἢ. 6. χρ βου ρου 8 ἴθ. Ναΐὰ 
Ἡδρῦτεὶ αἰσοηῖ: 
ἽΦΩ» ᾿ϑορέεη δια ἐδὲ τ 
πο ρρα δῶν. Ὑιὰδ ἜΣ 
Βἰσάς. 1. ο. 1 Μοοοάδ. {{]. 41. δὲ 

ϑγτυ: τὐσιδλο. ᾿Ἑοάειὰ πιράρ 

ἵν. ΨΠΙ. 1. αβαπι ποίδί. ϑαρίει. 
ΝΙΙ11. 14. «ἄνες ἦν. δ) ὀνόματι 3α» 
κάτου νικροὺς εἶχον ἀνερϑρήτους, Β. 9. 
ΒΏ0 δοάθεραῃ6 Ὁ ΤΟΣ (αὐδεὶ 
βοτιρίυμι εαθεΐ ἐν ϑανάτῳ, ᾧ ἦν ὄνομα) 

ΝΠ) δ Ὶ ἀν ο “ 

ΔΌΒαΣΙΡίΟβΒ ἱΠΗΠΓΤΑΡΓΑΌἢ 68 τηογίιοβ ἃ 
Βαρθθαπί. ΝΙεὶ ἀΐοογθ ψδ]ῖβ, ἄνομα 
Ἦ, 1. δὰ τηϊατίοπο Ἡδῖτ. [9 

Βίαι 8 αὐυμπᾶλχζο (μεσ ΟἸδβεὶ! 
ἈΠο]. 5. Ρ.. 111. οἁ. δι. δα. 

ΧΙΧ. 18. ὄνομα Β ΤῸ ΘθΔ6 
νἹάοίαΣ κιοδμίαίο, ΠΤ ομείάς, (δεν 
μαι ὐν ῥωΐ ἐμπε, πιεϊρώψ, ποηιξν 
Φ0π0 ἀφβηπιίο, νεεϊοάϊα, οἱ ̓ ὴ 1)» α 

Ἰοραπῖαν Ῥε. ΧΙΧ. 4. 56. Ψεσθα, 
.Ξ δὶ Ἰάρτπαπίαν, ἢὸ συπῖ: ὦ 

᾿δρήδερ ἡ φϑόγγα τοῦ ἰνϑμοῦ 
διαλλάσσυυδι «ἀντοτε μᾶνοντα, 

γῆρῆς Βὲ ἴῃ ρμοϊγοβογάο βοῃΐ εοσισϑῖ- 
ἔυ γαυῖ! τοοἀεγαπίν (Ὁ Θῃἶτι γετ- 
τε ὑπὸ ἐδὲ ἢ, 1. διοιλλάσσουσι) ταο- 
ἄνα 5. τιοδυ]αιίοποη, τὰ ἀπιδεῖν, 
τ ὑπυν οὐ θι 5 Βέτρδν αν. 
αἰκξζ Βυπιθνυτα. 

ἘᾺκπ ᾿ΟΝΟ ΜΑΤΟΣ, πονεϊπαίμη. 
8 ἍΜαος. ΙΡ΄-. 14. Αρυὰ Ῥοϊγρίυτη ΥὟ.. 
85. 9. ΧΙ. 16δ. 1. ἸορΊΓΟΥ ἐπ᾽ ὀνόματορ. 
τ ροῤοίς ΚΥΡΙΟΥ͂, ποηιθ 1)0- 
πεἰπὶ, Γγγ7.. εις, ΧΨΙΙ. 19. 168. 
ΧΙΧ. 18. “.- ΙΔ αἴτοὶ ἅγιος, ἁγιά- 
ζω, οἱ ῥύπος. 
ἐυδυμῖ ΖΩ, ποριῖπο, ἵπυόοο, τό. 

Νιυ4 

δὲ» 



᾿Ονμάζυ. 

« οὐγάον, εἰ ὀνομάζομο, προιθονοῦ, ὧμ- 
ἴον, οεἰεδτον. Φι: Ὁ» ΚΑΙ] εἰ 

ΗἸΡἢ. τγδοογάογύ. ὅ.0β. ΧΧΙΠ]. ἡ. 
τὰ ὀνόματα τῶν ϑεῶν αὑτῶν οὐκ ὄναμμαισ- 
ήσεται ἐν ὑμῆ, Ἰοτηΐπα Ὠλδοζυΐα ἱἸ- 
Ἰογῦμ τιο ἐπυοοαδειμίμν ἰρίον νοα. 
ἴε8. ΧΧΥῚ. 18. ὄνομά σου ὀνομάζομεν, 
ΟΠΔΘΙ (ππτ οοἰξηΣ νοὶ ἑπυοσαηπιδ. 
Οοπέ, Ῥεαΐι. ΧΙΧ. 18. υδὴῇ᾽ Ηροῦτ. 
ΣΙ τεἀάϊξαν Ῥὲν ἐσικαλεζϑα,, εἴ 

δος Τίμη. 11, 10. ἂς ὙΠοϊδυμ δὰ ἢ. ]. 
Ῥ- ὅ20. .6γ. 111. 16. οὐχ ὀνομνασϑήσε-. 
ται, ὯῸΣ πισπίϊο εἾι8 Μεί. ΧΊΔε εἰ 
ο8. ΧΧΙ]Π]. 7. 168. ΧΙΧ. 17. 76». 
ΧΧΧΙΠΙ. 86. .-- Δ» ἔχργεεδε πο- 

»εἶπο, ἴἴ. ιπαϊδάϊοο, ἐχεογον. ἴχδυ, 
ΧΧΙ͂Ν. 16. 1 Ῥατ. ΧΙ]. 31. [οκ. 
1,Χ1]. 2. .-ὄ. ἀξ» υοῦο. Οθῃββ. 

ΧΧΝΥῚ. 18. 7.16... ΧΧΨΡ. 990. σοῃξ 
δὰρ ογοῖι ἰοοσυτῃ ποίδία ἴῃ ν. 

ς καλίω. Αἀὰε ϑγτημι. ΡΒ. ΧΙΨΊΙΠ]. 
12. - "Ὁ. απμαβέο. Ἐδιμ. ΓΧ. 5. 

αροφίπεσι γὰρ τὸ αρόσταγμα τυῦ βασι. 
λέως ὀνομασδλῆνω ἐν πάσῃ τῇ βασιλείῳ, 
δοοιάερδῖ δία, αὐ τυδηθαίυπι τορὶδ 
απαιτείιγ ἴὰ ἀπίνοεθο ταζηο. [{8 
1 (ον. Ὗ'. 1. ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία, 
ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔϑνεσιν διομάζεται, ατ- 
ἀνίαν ἸΏΓΟΓ σοϑ βοοχζίβεϊο, οἵ (8}15, 
αυῬ προαὰθ ἱπίοῦ σϑηΐεβ απ ἐμ. 

ἀ (οηΐ, οἱ Κογα. ΧΥ͂. 90. ΤοΡ. Π|. 
8. καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὖχ ὠνομάσϑης, 86. 
γυνὴ, ἃ Ὧν}1]0, 'οορποηϊη, ἀοοερέφεϊ, ἢ. 
6. 0 }]ὰ8 χοῦ ἔπϊδεὶ μὲρ οοῃουθί- 
ἴατῃ. Πα ἰδρίτυς ἰῃ οα, ἤοπλ. ΑἸ]ὰ. 
εἰ Οομρὶ. ϑεὰ γεϊᾳυὶ θτὶ μαρθης 
ὠνάδῃς, γα] ὠγάσϑης. ὙΊΙάα ΒΌΡΓΔ 8. 
νυ. ὄνημα;. ϑίταο. ΧΧΙΙ]. 9. ὀνομάδων, 
86. τὸ ὥγιον, αυοᾶ δυρρίοηάιμι οϑϑὲ 
6 ν. 9. αἱ ἰδηοτα ἢ θιλ οἵ βδηςίοα 

ε ΘΙ τ68 βαμποίαῳ ποιμίηδί, πονιεη Πεὶ 
αεεϊάμο ἐκ ογέ λαδεί, ἱ. ᾳ,. ἴῃ 5εᾳ. 
φᾳολύορχος, ατὸ εἰχηίβσαεα, Ἰμάῖος 
Ὁγαοῖο δὰ ἢ. ]., Ββαυδ ἔβδοὶ]θ ὩΒΟΊΘΤΩ 
ἱπνυθηίαβ. 1 Μδϑοσ. 111. 9. ὠνομάσϑγῃη 
ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, ποπιϊπὲς φκμε 7ζα- 
πιὰ ὑδαυς δα ἤἥπϑη [ΕΥΤα ὀπαηαῦεέ- 
γαί. 1 Μδοο. ΧΙΥ. 10. ἕως ὅτου ὠνο- 
μάσϑη τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ ἕως ἄχ. 
ξὺυ τῆς γῆς, υϑα6 ἀυηι ποΙθδῃ 

δδ8Β 

αἱονίο: ἱραΐτια οεἰεδτανεῖαν πδαὰς δὰ Γ 
ἤπιετα ἴεσσβ. Βαγιςῖ, 1. 30. σπρα- 
καλέσει δε ὁ ὀνομάσας σε, ετίσος τε 5ο- 
ἰλῶο Ὠευδ, φυὲ τος διδε 
εἰεριί, 8. ομως μοριῖπε εείϊε. δὶς 
δ ̓δἰ καλεῖ εἰ ὀνεμάζεν τα ϊξοΣ 

1ε6. ΧΙ 11. 1. Ζαοῦ, Χ]ΙΠ]. 9. 

᾽᾿ὌΟΝΟΜΑΣΥΙΑ, ποπεμαίἑο, ποιίδη, 
αρρεϊϊαείο. ἘΞ γγχ]. ποπεεν. ϑγπεπι, 

Ῥβαϊη. ΧΙ,ΨΊ11. 19. ΧΥ͂ΤῚ. 5. 
ψιας εἰ δίταο. ΧΧΙἧΠ). 8. ἃς ὅϑοδε- 
ἔεγυμι δὰ Ὠοηγθ. Ηδῆο. ἀθ Οοαι- 
Ῥοβίοπο γοσθοσια Ρ. 38. 

“ΟΝΟΜΑΣΤ, πονεϊναΐίπε, πονιῖπε 
4:0. ΓΟ» ποπιῖπα. ἴῃς. Ῥβαῖΐχα. 

ΟΧΙΊ. 4. ΤὙΒοορἢσ. Ομασ. ΧΙ. 9. 
Αἀὰε Ἐδι. 11. 14. ΑΙοχ. Ζοδασας 
μοχ. οὐἱ. 1Φδδ. ὀνομιασεὶ, ἐξ διέμεατυς. 

᾿ΟΝΟΜΑΣΤΟΣ, πομεὲπαίπς τὲ 
ποριπαδιϊιε, οἷατως, οεἰεδγὶε, ἱπειρηὶε, 
4ᾳ. ἃ. ρναοίατὲ πονεπῖδ. νἍἶς, ρίοτία. κα 

4 

Αᾳυ. ΤΒοοὰ. Ζ2ετεπι. 111. 19. ἐν- 
μαστεὴ. --- δ )ἽΡ ΡΑτί. Ῥαῆ. υοσαίπε, 

οεἰεδτίΣ. Ἐπ. ΧΧΊΠ. 48. --- νὴ 

Ῥατῖ. υἱάεαφ. )ετεῖα. 1.11. 992. Ηὶς 
ὨΟῚ ἴδιη βρεσίδμαβ εδὲ Υὸχ -ἸἸ ν 

αυλπὶ ἔοστηυϊα υἱάεγε ζαοίεηε γερὶ:, 
διἴϑιδ 1114 6 απιοὶς δὲ πειπερ γὶς 
γερίι, χαὶ γϑοΐθ ὀνομαστοὶ ἀϊςΐ ρμοΐε- 
ΤϑΏΐ. --- Ξ .), ποπιεη. σε. Ί. 4. 

εἱ ἄνδρωκοι οἱ ὀνομαστοὶ, νἱεὶ οεἰοῦγές. ἢ 
γιά εὲ Νυι. ΧΥ͂Ι. 8. 1 Ῥαχαὶ. ἡ. 
84. ΧΙ. 80. Αἀάς 4 ὅδ. Χ ΧΗ. 
18. δὶ [Ὡς. εἰ ΠΧΧ ερο. οὰ. Οὐοεω- 
Ρἷυξ. ρεο τον ἠδ); εἰ ἀμὶς ποπιεπ 

εγαΐ, ὨδΌδηξ : χαὶ οὗτος ἦν ὀνομαστός. 
Ἠδεβγεο. ὀνομαστοὶ, ἔνδοξο, πτρηβόητοι. 

ἘΞ δ Δ 2)» πόπιεν πιαρπτι. ἃ 

ὅδ. ΥἹ]. 9. .-- ὋΣ, ἰδέ... Ἐσεον. 

ΧΧΧΙΧ, 1]. Ιποτυὶς Ὅν: -- 

ΠΡΓν ἔαμε. σους. ΧΧΨΊ. 19. ἕς καὶ 

ἐποίησέ σε ὀνομαστὸν, χυὶ ἔδοϊξ 6 ἐακάε 
οοἰεδταίμνι. ϑῖς Ἰϑοοταῖοα [,δυὰ. 
Ἠδεϊει. ρ. 818. ἐπαφρόδιτος καὶ «ταρὰ 
πᾶσι ὀνομαστὴ ποίησις, σταϊϑεῖτοα οἱ 
ὁτηπίτη Ἰἰαυάθ οοϊεδσγαία ροδεῖβ. 



᾿Ονοματογραφία. 

ΤΣ πο δ τ, ν.1. ν. 

ῬΟΝΟΜΑΤΟΓΡΑΦΙΔ, ΠΟΙΝΕΝΉΡΕ 
δογέρεο βοὺ ἐνδογὶρέϊο, πονιεποίαμιγα, 
ποῆμεν, ϑοτίρίο ἐχργεεσωηε, οἴϊατα ἀδ- 
δογὶρίϊο Ἀὲν ποιπῖηα. 8. Ἐδβάγ. ΥἹ]. 
12. 00] τεβροπᾶάος νεγρΐβ ΟΒιβὶα, 
ΜΝ 22 ΓΙΌ ν: ποηπα υἱγοόγμηι, 

Εϑάτ. Ὗ. 4. 8 Ἐϑάγ. ΨΊΠΙ. 561. σών- 
τῶν ἐσημάννη ἡ ὀνοματογραφία ϑυπῖ 

ὃ νοτοῖο νευρογυτ ΗΘΌΓ. ΣΩ) Ὁ 

γὶδῷ» οπαπες ἠὲ πονεϊηαϊδ διπὲ μὲν 

ποπεῖκα. Ἐϑάσ. 11. 20. ψυϊραῖιδ: 
ῥδίαμτα κονεῖπα εἰρσηπίποαία τνέ ἐπ 
Φοτίρίμτ. 

ὌΝΟΣ, ὃν ἡ, ἀδίμιεα, αείπα. Ἷ γλδ» 
ἰάεια. Θεη. ΧΧΧΙΠ. 15. ΧΙ ΙΧ. ὶ1. 
Νυνα. ΧΧΙ]. 21. οἵ ΑἸ]. -- ὙἸΌΓ 

ἴάετα. Οεπ, ΧΙ. 16. ΧΧΗ]. 8. ὅ. 
ΧΧΙΝΡ. 385. οἵ ΔΙ] μαβϑίτα. Α1. 1 

ς ϑαη. ΧΥ͂Ι. 20. 4 ὅ61:. ΧΥῚ. 20. --- 
“ἜΏ3, διώποτμα. 168. ΧΧΧ. 6. δες. 

Ηεχαρῖα Μοπες ἐκ) ὅ ὄνων. Οὐγιοτῖυθ 
ὥνων, νοχ νυἱδία οχ ὥμων, αἱ ΤΊΘο- 
ἀοῖίο Βαρεῖ. ᾿Ποεδενιοἰπῖσδ ἴῃ ποθ 
τ νογβ. 1, δι. ἢ. ]. οοπῖσϑ του, 
ἐπὶ ὄνων εἰ σεπυίπυμι 6866, εἰ ῬεΣίϊ- 
πο δὰ ὈΞῪ Ρ ΠΏ Ὁ» 4 1181 

ῬοΓΙΡὮ ΓΑΒ Ῥταυ δεξὶ βιυδοπίεβ τιοα 
ἐταπβειϊετυπί. -- νυ» Ρεξωδ, αδεῖ- 

ἃ ἵμε. “ον. ΧΙ. 12. [ε85. ΧΧΧ, 6. --- 
δὲ ἼΞν σπαρεν. Ψψο». ΧΧΊΨΝ. δ. Ψιάθ 

εἰ ϑῖταες. ΧΧΧΙΙ. 29. 

ΦΌΝΟΥ ΘΕ ΛΕΙ͂ΑΙ. ΔΓ» αεὶ- 

πα. Μαά. Υ. 10. ; ὶ 
ΓΟὌΝΟΒ ἌΓΡΙΟΣ, αϑίημε ἀργεείϊδ, 

οπαβξεν. Ἔν» αγόον πα. “οτοτη. 

ΧΙΥΠΙ. 6. ὥσαερ ὄνος ἄγριος. ἴ,ε56- 
τυ ὙΠ ὺ5 " ὨΞΙῺ ΠΝ οϑῖ ΟΠ αΡΕΥ͂. 

Οοπῆες Βοοδατιὶ Ηΐεγος. Ῥ. Π. ΡμΕ: 
« 390. --- ΝῊ» παρε. οῦ. Υ 

ΧΧΧΙΣ. ὅ. 1ε6. ΧΧΧΙΙ. 14. 
ΟΝΤΩΣ, συεγε, τεουσγὰ. 3» ΠΧ 

Ἴπς, 4 ὅπ. ΣΙΡ. ὅ. Θγταπ. σε. 
ΧΙ. 42ι. μάλα ἢ ὄντως: υδἱ πα 
γογβίομθθ πη1ὰ8 ο υϑάδπιαιθ νοοῖ 

δ690 ᾿Ονυχύδομαι, 

οὐδε σιμπαῖ.-- 7} 9. ϑ πη, βες. οσ, 
Μοβαυ. ὅεη. ΧΧΥΊΠ. 16. -ορρὼν 

υέγε. Νυαα. ΧΧΙ]. 37. Οουΐ, Μᾶτγο. 
ΧΙ. 82. ἴκιο. ΧΧΙ͂Ρ. 834, εἰ Ἐρϊκ- 

Βεαγὰϊ ΟΡβοσγνδῖϊ. οχ Ασϊδίορῃ. Ρ]υΐα ἡ 
ἴῃ Ν. Τ΄ ὑ. 58. 

ΟΝΥΕΈ, κηρεῖς, ὑπραΐα, ἴτ, σεπενα, 
ἵξ. ἀγοπια. ἍΕΧΟ ΟΙδ]4, :ἄδη. Ὠδη. 

1. 30. ΥΙΙ. 19. --- ΓΦ.» Ῥέππα, 

ρίμηια. Ἐπξοοῦ. ΧΥ͂Ι. Ἶ8. 7. δὶ 
τροτα οοηϊδοίυσε. ἀυςι! ἰγαπθίι]6- 
Τα. -- ΠΡ» μπρμία. Ἰουῖος. 

ΧΙΡ. 8. .- τὸν. “δέἑίωα, δοαΐργεηε, 

Φεγοα. ΧΥΠ.. 1. Υοχ Ηθρσ. ρὑζ. 
μπρίόης Ἰοῖδξ, αὐτὰ ποίοπδεα 4πὸ- 

486 δρηοκοίς ᾿ΐπσυα Ατὐαθίοα ΙΔ; , 

τροῖδρβοτῖοα δέλέμηε ἀομίμηι ἑπείαῦ 
μηρί. --- ὈΧΥ͂Θ.» δαγάοηψα, ΤὨοοά. 

εἰ ΧΧ 70Ρ. ΧΙ,ΨΊΠ. 16. ϑγτηχη, 
σε. [1.12. Ααὰ. δγτατα. Τμοοά. 
Εχ. ΧΧΥ. 7. ΧΧΥΗΙ͂Ι. 9. "ονυξ εεἰ 
ἢ. 1. ροτατηα δυνηδηὶ πηρσιυΐβ οΟἸΟγΘ 
οἱ σδῃάογο, αἵ οἵ "ρϑυμι ποϊηθῃ 1ἢ- 
ἄϊοαι. γιάς [βἰάοτυαι 10. ΧΥῚ. 
Ὀτίργ. ο. 8... Ῥγθίδν ϑυπι οδὲ οπψα 
ΘΟΠΟΒΥ]Ι 80 ῬΙδθοῖ8 ζϑῆμδ, 40 πο- 
τηΐπθ οἴίδιι εἸυϑάσηι ΡῥΙδεὶδ οοποῖα 
ἀϊείεαν, χυε 6 Ὠ᾿οβοοσῖάβ [15. 11. 
ς. 8. μπρμὲς οὐοταῖμα, 810 8}118 ἀτο- 
"παίίοιι αἰοϊθαν, ἃ ΡΙ πο (Ἡ. Ν. 
ΧΧΧΙΠ. 10.) οείγαοίεα ὙΟΘΔΓΙΥ. 
Ἐορουζαν μἰς Ρἱϑοίς]υβ ἴῃ ᾿πάϊα 
Ῥαϊυάϊρυ, ἰεεῖα Ὠἰοβοστῖάθ, 'π φαϊ- 
θυ παγαάξ ϑρίοα ογεβοῖξ, χὰ Βῖ, αἱ 
(εβία παράυνα χϑαοϊοϑδῖ. ---- γγτῷ, 

αγοπια ϊ δ᾽ ὁρέοῖεξ. Ἐχοά. ΧΧΧ. 84. 
νιάς δυο 1,6χ. Ηρ. Ρ. ἀν 
εἴ βυργα δὰ στ ποίαῖδ. 

οἰίδαι ϑίγδο. ΧΧΙ͂Ρ. 18. εἴ ἐπ ος 
Ηΐδτοζ. Ρ. 1. 0. Υ. α. δε. 

ἤπειτα. ἴδν. ΧΙ. 1. 
᾿ΟΝΥΧΙΖΩ, ἐπηρεΐαπι ἀϊυϊάο. γνῷ» 

ἀςππάο. 1μεν. ΧΙ. 8. 7.58. Ῥευῖ. 
ΧΙΝ. 6. 7. 
᾿ΟΝΥΧΙΖΟΜΑΙ, μησμες πελὶ ργα- 

οἷάο. 4 ϑατι. ΧΙΧ. 94. οὐχ ξϑεράσευδε 



᾿Οιύχων. 

Ῥεάδθβ βι.05 Ἰδνυθσδῖ, ποραὺῦβ μηρμέ 
ἵδὶ ργαοϊάεγα!. ἴὰχὰ ἩΌγ, τοχαὶ 
ΒΕ Β] τὸ ἢοο σόῖρο ἰορῖμ. 

. ἌὌΝΥΧΙΌΝ, τσιριομῖΣ : Βυτα 
εἴδια Ῥτὸ ἰαριαάε οπηολίίε, φοταχοθο 
ΒΡΕςΙΘ, δίς ἀἰςίβ, ᾳυοά σαπᾶοζα υἢ- 
ϑυαια δυτλαπονα τϑέογας, 70)» 

Σπιαγαράπς. Ἐπεοῖ. ΧΧΥΤΙ. 13..--- 
ΣΡ» ͵3α"ρ4. Ἐχοὰ, ΧΧΥΝΤΙ 20. 

" Αἰ. Ἐχοὰ. ΧΧΥΙΧ. 11. 
᾿ΟΝΥΧΙΣΤΗ͂ῬΡ, πη ,όϑιγα 

δὺξ ἴροα πιπροΐα. 4,» ππριία. 
Βεας. ΧΙ. 8. -- νον. [δν. ΧΙ. 

8.26. Ῥευε. ΧΙΝ. 6. 7. 
᾿ΟΞΕΊΏΣ, οεἰοενίίεν, νοὶ οοἴΐεν, ναῖ- 

ἄς, υελεικεπέεν. ΓΙ Ῥχεῖ. Καὶ οχ 

αὐ γν 7 εἰπαυΐ. 165. 111. 8. ταχίως 
σεύλευδον, ὀξέως προόμευσον, οεἰοτίθον 
Βροὶϊα, νεϊοοῖνας ἀἰχίμο, --- ἽΠ.» 

εὐὐξεδαιιε. 166. ὙΠ). 1....- Ὁ» ἐενῖο, 
ἰευΐεγ. “οξ]. ΠΠ. 4. αὶ, αἱ Βος αδὶ- 
δι ΣΟ θδση, ὀξέως νἱκίο96 δϑΐ Θ0Ώ- 
εοῖυχα οὐσπὰ ἐπ᾿ ἐμοὶ ἴῃ ρ]οτίβαιθ 

. δαϊοπῖθυθ. Αὐτὰρ οἱ νδιίς. 8β80- 
πεητρυδβ δηπεοίυαηί. ΔΘ οἱ ϑ6ρ. 
Ϊ. 18. ΧΝῚ. 11. Ηδεγοῖ. ὀξέως, 

ταχέως, ταχυδρόμως. Ἰχ. ΟΥΤΠῚΙ 
ὍΜ5. Βταῖα. ὀξέως, ταχέως, σφοδρῶς. 

͵ ὌΞΟΣ, δοεέεηι. γον Ἰάβαν, Νύυχη, 

αὟἮΙ. 8. Ἀπιν. 11. 14. Ρᾳ. ΕΧΥΠΙΊ. 
86. Ῥτον. ΧΧΥ. 96. , 
- ὌΟΙΒΚΥΓΡΑΦΟΣ, σεζογεϊον φογίδονις. 
ΧΆΟΣ εἴπ, ρνονιις. Ῥῃ. ΧΊ ΤΥ. 

. 8, Οὐμξ, Βομεῖδυι [πᾶϊο. Οχεοῖς. δὰ 
Οτεροτῖδιν ἂς Ὁ αἰϑοιῖβ 5. ν. γράν 

"" Φιν. ' 
᾽ΟΆΥ ΘΥ͂ΜΟΣ, οεἶεν καὶ 

πὰ ἔγανι, ἐγαοιπάμε. 12» ον. 

Ῥιον. ΧΧΨῚ. 90. Ηἰς ρσο Ἰυδῖτα 
ε 81υ0ἃ ροητ8 Βοπείηνχη 1165 Οκολέλνν. 
ἄππι Ῥοθιθγαηΐ. -- ΝΣ Ὃν; 

ὄγεουϊδ παγίδι 8. Ῥγζοερα ἰγαγεμε. 
Ῥτον. ΧΙΝ. 17. ὴ 

᾿ΟΞΎΝΤΗ!Ρ, ἑῃ αουΐμη; ἀδείπεης 
ἐπείγμηεπέμηι, δοαΐρννηι. ΣΟΥ Π 

,δ10 ΩΣ». 

μὲιε. ρριυπένα. Α4υ, ον. ΣΤ,]..29. 
ἀξυνεῆρες, ἢ. 6. “γταμεοπία ἐπ ἀσεέπαι 
ἷ .., ᾿ 

᾿ ὈΜΥΝΩ, ἀρμο,. ἀσκέμα τοῖο. 
ΡΠ ΗἸρΒ, ρενέεγγφίαοιο. Ζαολ, 

1,91. τοῦ ὀξῦναι αὐτὰ εἷς χεζας αὑτᾶκ. 
ὍΡ᾽ ποὴ ἱδρεγιπὶ ΤΊ 5εἀ δεπδύτῃ 

ΘΧΡΓΟβϑογυης, οοππμοοίδίεα Ὡρηνος 
ΤΠ ΟΌΣΩ 566. Στὸ, 8 ἀξένει, 

ᾳυοά οἰίατα 4]. ἐμείίσαγε ποξαὶ, εϑὶ 
ἢ, 1. εβέοσνε, μὐ αἴδξομᾶς οεἰενίδεν αἷὲ- 
φεά γζασίαξ αἰ ϑεπΐαὶ, ἡπὸ ἔροα πο- 
[ο φουηᾳμοία ἐδ στῖτὰ οἰ πΙ οδέέσειο 
νει κακαί, χμαάτα Βαλνεί νὸς Τγι-.-- 

. ἽΠΝΠΩΣ Ηρ. αἰὔσιο πεᾶ. Ἐχροῖ. 8 

ΧΧΙΊ. 16. ὀξύνου. ϑεσυπάπην σαρρεὶ- 
ἰκαὶ ἴῃ Νοῖίβ Οὐδ, δὰ, Ἀ. }. ρ. δ51. 
ϑοοερεσμηί, αὐδϑὶ θόϑεῖ ἃ ΤΊ Δον- 

“γέ, χυδοῖ 7}, ϑύθοῦο ΑἸερῇ, 
ΒΘΏΒΙ; ΟΟΙΑΙΩΟΩΟ, 81 ΑἸΕΡΆ εἷς εε- 
Οὐχ πορορδῖυσ. ϑ'εα οἕ Ηΐς χη ϊηες 

. 

Ὑἱθηταν 6 βϑῆδιι τηδρσὶθ αὐδτα ἦε 
νετδἐδ 86] οἷο ἔϊεε6. ᾿ 

ΧΧΙ. 9. 10. -- υὐὯ"». ϑγαπα. 3οὉ. 
ΧΥ]. 9. ὉδῚ ἕοσεμυϊα ἐξύνεν τοὺς 
ὀφθαλμοὺς εἰς «νὰ, ἀοεότο οσεῖος φοε-. 
ἔγα αἰέψμεπι, νοὶ πιοϊδῖ : ἐμέθηξὶς οὐκ- 
ἢ αἰέχιιεπι αδρίοεγε, νεἷ, αἱ Ψυϊρα- 
ἔπ πη ϑιας : ἱεγγίῤηϊέδιες οομδε αἷς. : 
φμρηὶ ἐπέμοτί. 

ὌΞΥ ΠΕΡΟΣ, ἀοοϊρὶϊεν. Σγχ νοὶ 

ΠΝ. ἴπο. θεῦς. ΧΙΝ. 13. ΨΙὰς 
ὴ᾽: τ 

Βοοδδσάιαι Η!ογος. Ρ. Π1. ΓΟ ΥῚ. 
α. 8. 

ὌΞΥΣ, αοιμδμς, ἀσεγδμς, ἰτ. υεἶοχ» 
Ῥτγονεῖιιδ, εαρίεμε. ΓΥΊΓῚ ἔρετυΐη. Ῥϑ. 
ΕἿ. 6. Ιε6. ΧΙΙ͂Χ. 9. -. “ΘΓ 

ορργούτίωπι, ΑἹ, 700. ΧΥ͂Ι. 10. ἐξεξ 
Ῥ͵ΙῸ αὺοὸ ἴῃ Ε͵δποοξ. δὰ. Ἰερσίεων ἔξω. 
Οοηΐ, ὨὈγχυκίαμλ «ἃ Ἀ. . -.- ΟΡ 



᾿Οξυσϑνῆς. 

ἐεεία. 2οΌὉ. ΧΤῚ. 4. ὀβελίσχω δξωῦ. 
διε ταλυὶ Ἰορῖθθα ΤῊΝ Ῥοι- 

οαὶῖ αυοᾳιο Αγσρῦ. ον δα» 

ὄετε, ἵπ σαϊοϊίατη νοσατί. ---- ΤῸ, 

.“)εεἰΐπιιΣ, ρῥγοηείμσ. Ῥτον. ΧΧΤΙ, 428. 
ὀξὺν ἐν τοῖς ἔργως αὐτοῦ, ργοπιέερε αμὶ 
δαρέεπίεπι ἴῃ Ορετὶι8 δυΐδ. --- Ὁ, ἡ 
ἔευῖϊσ. Ατηὴοϑ 1. 1ὅ. ὁ ὀξὺς σώς ποδἔν, 
ἔευῖε, υεἶος ρεάίδις. (οί. οι. 11]. 
15. Αὰἁ ᾳυθαι Ἰοσιμῃ γχεϑρὶοΐθη8 

ὃ Αὐυρπβείπιι8 Ποςῖγ. ΟΒτῖςι. 1115. 1]. 
ο. 12. ἃ: “ὶ Ἐχ διηδίρυο Πη στο 
τεδοεδεπείβ ρῥἱοτυππασς ἱΠΌΒΥΡΙΕ5 
Πξασ, οὐδ ποτ ὈδΘ ποῦϊ 6ϑὲ 8568- 

ΘΘΏΕ5, οἵ δὰ 5 σΠ ΠΑ ΈΟΏΘΤΩ ΤΥΆῚ- 
ξατῖ, απὸ ἃ β6ῆϑιι ΒΌΓΙ ΡΟΣ 6 ΡΕΉ 18 
δέου οεἱ. ὅσας σπίάδσω οοα οο8 
πάρες: δομέὶ δογμηι αὐ εὔπῃ- 
αεπάπ .» ἀξὺς δῃΐτα δραὰ 

. Ὅταοοβ οἱ σομένηι οἵ υείοσοηι Ὡοῖδί. 
« 1116 γος κμεοπθασ, αἱ 

ἐσδηδίυϊες τεΐοσον μεΐδε δογισπ δὰ 
εὐμπαάεπάμπε φαπρωΐπεηι." [ΙῸΔ οἱ 
δρυᾶ Ὠϊοάον. δῖς. Ρ. 30. ἡ χαταφορὰ 
τοῦ αυταμοῦ οὕτως ἐσεῖν ἀξ χαὶ βίαιος, 
ὥστε δοκεῖν μηδὲν βίλους διωφέρειν. ϑ8ὶ. 
φἱ ἐξύχερ μὲ οεἶεγες πεάνες λαδαί, 
αἀἰϊοῖαιιν Δυυσοίδηο δῖος. Αρα]. εἰ 
ψυΐοαη. Τ᾿ 1. Ρ. 198.--;ὨΗηττηῦ, ἡπῶν- 

«αίο. Ῥτον. ΧΧΥΨΙΙ. 4. ᾿ἐξεῆς ὀργὴ, 
ἃ αρεγδα ἴγα. οοσρα ΗθΡΌΣ, τηρία- 

Ῥβοσίοθ. ἢ. 1. δοοερδζιηῖ. --Ὁ Ἰγυὰ 

ΕΠ Ῥαῆ. ἀοπέαξως. 168. Ψ΄ 38. ὅδρ. 
ΠῚ. 12. ὀξὺς εὑρεϑήσομοι ἐν χρίσει, 

ϑοιῖαθ, ἢ. 6. δασας εἴ ἐπρεπίοσιξ, 
4. ἃ αριρμῖπε πιεπὶὲς ργαάπια, τὸ- 
ῬοΣΐΑσ ἴῃ ἡυαϊςῖο. ὅαρ. Ν1Ι. 92. υδὶ 
σοφία ἀϊοϊξυγ πνεῦμα ὀξύ. ἸὨειηοείδ. 
82. 92. γνῶναι πάντων ὑμεῖς ὀξύτατοι 
τὰ ὑϑίντα. Τιαεῖδῃ. ἂς ϑδῖαι. Τ. ἢ]. 

εὉ. 808. οὦ. ἘεῖϊΣ. ὀξὺς ἑπσνοῆσαι. 

Ἠρεγοῖ, ἀξὺς, ταχὺς, δριαὺς, Ῥρόν- 

ΜῊΝ ΟΥΣΘΈΝΕΥΣ ον. ΧΧΧΊΚΧ. 

98. κες. οοὰ. ΑἸοχ. ἀξυσϑοὴς μάχαν- 
ρα, Ὁρὶ ἐοείδεβθε Ἰδρεινάθτη εδὲ ὀξυ- 
τὴς, ἐπ ἀουέμηι ἑεπάεπε, ἀσπεπαΐαε, 
80 τοδροπᾶεις Ηεῖν. ΓΟ “ΠΡ 

ἱππεΐμα: 5. ἥξγτωπι ἰαποεα. 

571] Οεήνα. 

. ὍΜΥ ΤΈΡΟΣ, σοιραΣ. αοιόον, ἷϊ. 
υοἰοοῖον. τιν αομέμ δίπ. κΔΡ.].8. 

δξύτιροι ὑπὲρ τοὺς λύχους τῆς Αραβα 
“τῶ ΔΝ υἷδι) Ἰαρῖ8 ΑὙΔ δ, 

.ἈΡ. λας τοδὶ υἱπρπ ἐπέοηδἑ, σφε 

αομίο εεἰ. Ὑμὶχ. υεϊοοίογε:. 
ΟΈΤ ΤΗΣ, αἀουπιοη, αοτίγιοπῖα, ἵκ. 

οεϊοοὶέα. ΓΤ Π)» γλοποΐες. Ζογοτῃ. 

ΥΠΙ. 16. ἐκ Δὰν ἀκουσόμεψα φωνὴν 
ὀξύτητος ἵππων αὐτοῦ, 6 Ὁ.ΔᾺ διάϊε- 
ΠΗΙδ ΘΌΕΙΩ Οὐ ἐπ, Ὦ. 6. ἀομέϊπαὶ. 7 
ὍΝ, ΘΙΔΟΣΌΠΙ 67π8} ἘΠῚ πες. Βό- 
(ΒῪαγίυσα Ηϊεσοζ. Τὶ 1. Ρ. 72. βῆ 
τυ ΠδΙοιἢ Ργὸ Βδβο ΓῊΠΣ 18 

δυΐεια ρϑυΐο ᾿ἱρουίυβ ἰγδηβξα ἶβδο 
γδεπέίατ, τμσποδιβ επῖτα ἢ. Ἶ. εατὶδ 
εὐἰθυϊας οὐ νεϊοοϊαύσιη, απ δᾶ. 
μιαϊμλδι σπτταδί. 

᾽ΟΠΑΔΟῚΣ, οὐπιβα, αρεοοΐα, Σεοία- 
ἔογ, ἱἐπιδαίογ, ΔΌ ὀκάδω, ἐπεοηνογ, 
ὉΠ Ῥταρσὶθ δτῃ σιοίπε, φμὲ υεσίμοι ς 
αἰα αἰἑογῖς φεοίαϊμν. Ῥιοίορ. ϑιγ. 
ὀπαδὸς Σολομῶντος, μππἰαίον δαίονιομδε, 
δυῖ ατνημίωδ, πὶ ἃ Οἰποσοηα νοσεζυσ. 
ὍΠΕΡ. 0}. ΨΊ. 17. ἸΥὍΝν 

εἶδ ἴοοο δωο. Τοῦ. ΥἹ. 17. ἥν, Ὦ. 
δ. ἡ. σι εἰαίεε 6. ἀϊρηξέαξε 
Πρενύν. ἘΝ ποίδξ ΒΑ οαΠ6 

εἰαίια, οοπαϊοποι, αἰοηπίαίουι. 
Οοηΐξον οδξίδτ ἔοσεμυΐαδυη εἶνα τὶ ἴῃ 
Ἴχ. Ν. Τ. δὰ τίς. 200. ΥΙ1. 10. 

ῬτῸ ὅπερ ἰθρθ οὗπερ. 
᾽ΟΠΗ;, )όγανισν. ΠΝ» κεῖνα. 

Ὀοδεὶ. ΧΙ. 8. -.--ο ὩΣ Ρὶυν. ,3- 

“γα. ΑΡά. ν. 8. --- ἍΠ.- Οαπε, 

Ψ. δ. Ἐσϑοι. 111. 7. Ζδολ. ΧΙΝ. 
12. ΑἹ. εἰ υΧΧ δοο. Ἐάὰ. Οσπιρὶαί. 
 Βερ. ΧΙ. 9. -- ΠΡ» Ρεγῦτα- 
ἐΐο, ἐαοαϑαδο. ΤὨοσα. [6ε. ΧΙ. 1. .... 

ὙΤῊ}» υὕνγανιση, Ἐχ, ΧΧΧΙΙΙ. 93. Σ 
-- τρνῷ, φοορπῖμα. Ἀ], συά, ΧΥ͂. 

11. ἰδ 410 ὥσαβη ἴοθϑ ΕἸ Ὁ ἕεδω- 
ταὴι ἐπ τποπΐε δθοαὰδ φρεϊμποαηι 
“ποίδῖ: 00]]. ν. 8. οἵ ἴοβ. ΠῚ. 21. 
ὍΠΗΝΙ ΚΑ, σμαπᾶο, φιμαπάοηεῖο 

ὅση. ιν. ΧΕ. 14. 4 πος. Τί. 



᾿Ονάσιον. 512 ᾽Ονσίσα. 

4 31. ἴδχ. Ογεῖ!} ΜΆ. Βεδπι. ὁπηρήχα, ἐεμδίο ἀονε. Οομδ᾽ ΜίοΣΙΙς 8αρ- 
ἡνίκα, ὅτε, ὁσύταν. Ρίαι. Ρ. 9181. ΟἸοεβ. Μϑ. ἐπ ὑπ. 

᾽᾿ΟΠΗΊΎΤΙΟΝ, εμδυΐα, τῳ αἰϊγμίά ϑοτὶρι. ὀπισϑότονος, εἶδος νόδου ΐ 
Ῥεγζογαίωτ. ΝΎ. δυδιιία, 2απιεα. σευτον. ΕἶΘαγ εἰν. ὁσ᾽ισϑότονος, ἐναντίον κίρ- 7 

Εχ. ΧΧΙ. 6. Ῥθυΐς. ΧΥ͂. 17. Αρυάὰ τῶμα- Ρ] πὰ ἴώ}. ΧΧΨΊΠΙ. ς. 19. 
- , ἀοίογεπι ἐπειεὶδέίονι ορὶεἐλοίοπιμν τὸ- ᾿λορ υρτῷ 110. ΝἿ]. ο. 21. ὁσήτεια οἱ οαπί, Οοπξ, Ἠαοϊηεῖ! Ἔχεις, 5δοτ. ἢ. 

ὌΠΙΣΘΕ, εν, ροδί, τεῖτο, α ἐενυ-ὀ 184. Βοπέγεσίασα δ Ὅευς. ]. ς. Ἀ. 
4ο. τι. [ε8. 1{Σ. 18. --τ ἡ Πν- 1044. ᾿ εἰ Βἰαποατάσχτα ἴῃ Ἴχκο 

ἃ ϑατι. Χ. 9. 4 Ῥαν. ΧΠῚ. 14. σε. ἐλ το. ; . 3 Ῥαν. . 14. 16. ᾿ 
ὃ ΨΠ]. 48. --- “πν- εν. ΧΥῚΠ. ᾿ΟΠΙΣΘΟΦΑΝΗ͂Σ, γείγογφεπι αἰ- 

: ᾿ἑεπάδηΣ, 8. πιοπιίοηι αὐλέξεηε. Σ 10. 7οα. ΥἹ. 18. ἄπει, 1. 16. εἰ αἱὶ- πα ΓΎΤΕ 
δὲ διερίτδ. -- ΠΝ. ΑἹ. 1 ὅδ. ἜΡ ὅεη. τὰν τὰ Ἡῤτρεῆαν 

ὑπ ε ἢ Ῥτο οφανὼς ΑἸεσ. εἰ ; 
ἵν. 19. - ὝΠΝΟ» α ἐεγᾷο. Ἐχ. Ὀριΐοῃ, Ἡξεεγοῆ. ὀσισϑοφανὸς, εἷς τοῦ- 
ΧΙΝΜ. 19. -- ἌΔΡΥ» ἐπ υεείϊᾳφία, πίσω αροσίχων. Ἑδάστα ἀποαθς Βαρεί 

“ 86: ροδὲ υεεξφία. ἴπο. Οδπί. 1. 8. Ἰμεχὶς. ΟὙεῖ!! ΜΒ, 
ἈΠΟ ὌΠΙΣΘΕΝ ΜΟΥ. ΠΝ ᾿ΟΠΙΣΘΟΦΑΝΩ͂Σ, γείτογσωπε. 
ὀον οἰ ὙΠ ΓΜ, ἰάδπι. .ΧΧ 86ς, δῖ. 

1 ὅδη. ΧΥ͂. 11. Αψυ. 4 ϑδω. Υἱ]. ᾿ ΜΝ 
8.--- ΜΝ, {46 ροεί. Αηυΐα Ρρε, ΑἸά. εἰ ὕοταρ!. σα. 1Χ. 38. 

ΤΧΧΥ͂ΙΙ. 71. ᾽ΠΙΣΩ, »οεέ, γείνο. ἼΓῃ ἢ. Νυτα. 
“ “ἘΚ ΤΟΥ ὌΠΙΣΘΕΝ. ἡπ Ὁ. ΧΧΥ͂. 8. Τυᾶ, ΠΙ. 929. 1 86πι. ΧΙ. 
3 ὅ δια. Χ. 8. ἴπο. αἰ πυρ!!οίδος ὕσισϑεν. 7. εἰ ΑἸΠρὶ, --- ΤΙΝ, αἶξες. Ῥτον. 

᾿ΟΠΓΣΘΙΟΣ, οείεγίοτ, μοείδοια, ΧΧ, 9, ἀναχωρεῖ εἰς τὰ δαΐσω. 1.- ἃ 
αὐενξμδ. ΝΜ... Οαπε8. ΧΙ ΙΧ. 17. δοσαπὶ ΠΝ πεν: Ροϊΐϊαβ -γην- 

.8ες, ΑἸά, οἰ (σαρίας. Βεϊίαψαὶ ἰρτὶ [ἄδαι ναὶεὶ χυοχιθ ἀθ Ἰοθο Ῥβαῖτι. 
Βδθοηΐς τὰ ὀκσίσω 1 Βα. ΥΙ1. 94. ΧΥ]. 4. υνὲ Υτητηλ οι νοῦ 
πάντα τὰ ὀπίολια εἰς τὸν οἶκον, οὐγηΐα, εἰς τὰ δαίσω Ργὸ γυϊφαῦο ἽΠΝ [ἰορὶς 
θρυῤῤα μὰς (θουπι) νϑῦβυβ [ειηρ] μι. Ομαϊᾶμς θὰ 

εβυοῖ. ὀσίσϑια, ἄλλα τὰ τῶν ζώων τοὐπὶ ο ΠΣ αυδ Ἰεσῖιο τοϑ- 
οὐραῖε. ---- [3 ἰαμι6. Ἐχ. ΧΧΥΙ. ρὶβ ἀυδτὰ νυϊραία Ρίδοεῖ. --- ΠΝ 

ἀ 38. 27. ΧΧΧΥΊῚ. 44. 990. --- θη), Ἐχοὰ. ΧΧΧΙΠ]. 48. τότε ὄψει τὰ 
͵,»πδνία. εν. ΧΙΠ]. 22. ᾿ ὀπίσω μον. Ῥαῖτεβ Οταοί ἰορίεβα νυἱ- 

᾿ΟΠΙΣΘΙΏΣ, ἃ ἑεγρο, τείγογδιπι, ἀδθηϊαν τὰ ὁαίσλιά μου, υαξ τοοηυΐέ 
᾿Ῥοπδ. ΤΥ ΤΙΝ» γείτογειηπ. 1 ὅϑτα. ϑυΐσοσυβ ΤῊ 65. Ἐοοῖαβ. ἰπ ν. Ηεϑυοῖ. 

ΙΥ͂. 19. δ Νὰ ὀασίοϑια, τὰ ααρελϑόντα. 8 ϑδγῃ. ἴ. 92. 
᾽ΟΠΙΣΘΟ ΤΌΝΟΣ, ΓΟΌΓΣΪΕ ἐπ Ῥραΐω. ΙΧ. 83. εἱ ΓΡΣΙ βρερία5. --- 

αυεγϑπι ἑδμάθης υεὶ ἡκέιαν, ἂς ἥᾶς ΠΝ: Οεη. ΧΊΧ, 6. δαίσω αὐτοῦ, 
πιογδι, 4μο σεγτυὶξ σα ξοαρκεῖας ο05- ρμοεὶ ἐϊιρκ. Οδα. ΧΊΧ. 17. μὴ βλέψῃ 

, ἐγαλὶίεν εἰ τα ῇδοίδέειν, ἑία ψῇ ποὺ τἷς. εἰς τὰ ὀπίσω ὄντα, τα τεϑριοῖμε δὰ εα, 
ἐγα εγὲρὶ ροεεῖ!, 8. αἡεοίδο, φμα οον-.- ἀπε γτεο δυπί, ναὶ πὸ σεϊγοερί οἶα. 

εὐἱΣ ἴα αἰγιρωΐ, τὲ Πδοί πον ρορείί, Ψιὰδ οἱ ν. 46. Ψυά. ΧΧ. 40. 1 δι. 
ναὶ ἐδηϑὶο πιμδοιζογεπι οὐγυϊοὶς υεγσι ΧΧΙ͂Ν, 0. οἵ οοπδ, [ς. ΙΧ. 69. 
Ῥοείεγίογα, 488 αυὶ Ἰαροταῖ, ὀσισϑοτο- (926γοθῃ. 11. 98. ὀσίσω τῆς Βάαλ οὖκ 
γώδης ἀϊοϊταν ΗΙρΡροσταῖὶ Ῥγεβάϊοξ. ἐσορεύϑην, Βαλίοωυ ποῖ οί ἀἑυΐπο 
Ρ- 74. ουἱ ὀρροπιίαγ ἐμαροσϑότονος. ρτχοδεημμίμδ φμπα. Ὑιὰθ οἵ ϑεγετα. 
2» ἐπέ. Ὅευι. ΧΧΧΙΙ. 34. ὝΤΠ]. 5.8. Ηοβ. 1]. 5. 18.--ὴ  . 
αδὶ 1,δὔην ἰμίεσρσεϑ γρδαϊαϊς 6ς- ρορὶ ἱσγρεηι, 1 Ἐερ. ΧΙΥ͂. 9. --- 
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« 
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Ονφλὴ. 

"ἢ ὙΠ ἰάθη, ἴέ.. ΧΧΎΨΠΙΙ. 

ΧΧΧΠΙ. 9..- ΓΟΥΎΤΙΝ γείγοῦ διηι. 

1 Κερ. ΧΥΠΙ. 81. 2 ες. ΧΧ. 10. 
11: -- Ἴ Ομ]. Ὦλδῃ. 11. 39. --- 

ΕΝ ἰαίκς. Ἐχοὰ. ΧΧΥ͂Ὶ. 29. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 23. --- ΚΟΥ ΠΝ Ὁ, ἃ ἕεγρο, 
Ἐ,χοά. ΧΙΥ͂. 10. -- Ἡ1Ό, ἐχίγειπίίαξ. 
«720 8}. 11. 90. --- Β» οὐγαπι ὕαοὶε. 

1 Ἀδρ. ΧΙ]. 80. Φ υηι, υϑὲνιδνία. 
7ετο. ΧΙ]Π. 46. Νῆσυμι. 1. ὅ. 
[πε υἴσοαῖθ Ἰοοο τὰ ὀπίσω ποῖαϊ Ῥᾶτ- 
ὕδι νεδί8 ροδιευϊοσεπι, ΧῸΔ τε εοία 
3 οδρᾷϊ δίαυδ ἴπἀ6 ἴῃ Γδοίοσα, σὸ- 
τορυ πίον ροϑίογίοσζα, οἱ Ἀρραγεῖ πυ- 
ἀϊοι5. Ηεβυοβ. ὀπίσω, πάλιν, ὕστερον, 
μετὰ καῦτα καὶ τὸ μάλλον. 

᾿ΟΠΔΗ), μηρία, πηρμὲρ φμαΐγω- 
»εάκπι. ΠΟ» ἰάσιμα. Ἐχοά. Χ, 96. 

Τν. ΧΙ. 8. Πους. ΧΙΥ͂. 6. οἱ «ἴθ, 
Αἀάε ἴε8. Υ. 28. βεες. οΟἸΠοΠ οι τῶν 
ο΄ Ἠεχεαρἴΐετει. “--- ΣΡ» ἄθη. 

ϑγαα. Τμοοά, [ε8. ΧΧΥ͂ΠΙ. 98. 
1 Ἔρεταηὶ γϑπξν ἃ ΠῚ μηρία. 

ὍΠΔΛΔΑΣ ᾿ΕΚΦΕΡΩ, κπηρβιΐαε 
Ῥτοΐστο. ὈΥΕΣῚΊ Ηρ. ἰάδτ, Ῥβαΐση. 

ΧΥΊΠ]. 86. 
“ὉὍΠΔΙΣΤΗΣ, ἀγπιπέογ. γηγὴ 

στὶορ. Ῥαΐ. ἐτρεάμια, αοσοὶποίει. 
πὸ. ΧΧΧΙΠ. 91. βος. ΑἸοχ ϑεά 

τοροποπάσμι ἔοσίαββε ὑπλίτης. 
᾿ΟΠΛΥΤΉῊΣ, αγηιαίμ, αγπιὰδ ἐπ- 

δἰγμοῖμ. ὉΠ Ῥατί. ΡδΒ. ἐσρεάίδπω. 

Νυ. ΧΧΧΙΠ. 921]. δυσί δυΐδσω 
δαλλκα! Ἀ. ]. τρῖβέοε, σκὶ πίε ρταίεν 
αγπιὰ ρεείαπέ, εἰ φμοτίπι λιωππεγὶ πον 
Ῥτεπαμπίμῦ. αυὶ δαγοϊπαγμσε ΟΠΟΤΕ, 

υΐ δ]αβ εὐζωνοι, δὔδυα ἐνωπλισμένοι 
ἀϊουπίυν. Οοηξ. ΞΕἰϊδα, ν. Η. Χ. 
44. εἰ ΧΙ]. 61. ---- ὉὩὭο φῖν- 

ἐαίὶ, ϑγτατη. βες. οοά, «, Ἤοϊπι. εἰ 
Ἀοάᾶοτ. ὼ (δι. Νίὶο. δὲ Ἐχ. Χ]ἼῚΙΠ]. 
18. 
᾿ΟΠΔΟΔΟΤΕΏ, αγα (ὅο, αγηιὶδ 

ἐμφσέτωο. 1 Μδοο. ΧΙΝ. 82. 

"ΟΠΔΟΘΗ ΚΗ, αγιπαηιοεμίαγη, 

δ18 “Οελον. 

ἔοοια, αδὲ αγ"Δ τερονμηένρ. 12. εἶψ- 

Ῥεια. ᾧ Ῥαυ. ΧΧΧΊΙ. 427. Ν. Τ Βῖπε 
ἀπρίο ἰοχῖυ9 Οτεθοι5 ἢ. ). 6ϑὲ οοτ- 
τρία, εἰ Ἰοοο ὁπλοϑήκας τεροπεῦ- 
ἄυμι 6οοῖ ὅλων. οχ Ἰερίέυν δξίασα σ 
πλρΣ ΖΕ ανυτα Υ. Η. 1,0. ΥἹ. ς. 

ΟΠΛΟλΟΓπΏ, αγριὰ ἱερὸ νοΐ 
. 3 Μδοολρ. 111. 427. 81]. 

᾿ΟΠΛΟΜΑΧΟΣ, αγηῖδ Ῥυρβπαπε, 
δεϊϊαίον, ἀγηιαέωδ, β6ὰ φυὶ αγητὶδ τα» 
ἐἱεατίδιι εἰ φομίο ἀερμρπαί. ζηγνὶ Ὁ» 

σᾶδα 5. ἐπείγωπιεπέα ἐγ ἀἰυΐη;. 168. 
Χ]ΠΠΙ. δ. ϑοηβυτη ΘΧΡ ΓΤ ΒϑογὨ : Πδτα 
οχογοϊξιι8 Μοαογαμλ 86 Βουβαχυα ἢ. 
1. Ἰῃι6] ρίαν. 
ὍΠΛΟΝ, εἱ ρίυγ. ὍΠΔΑ, ἀγπια, 

εἴ βρεοϊδιϊτλ σομέμηι, οἶψρεως. τὶς 

Ῥασί. ἐπείαἑαίον. Φετετι. [0]. 12. ΥἹ- 
ἀοπίον ταϊῃὶ Ἡ. ]. “Π Ἰερχίοϑα, διὲ 

ὅασλα 60 βοῆϑδιι δοοθρίβ86, αὐὸ Ἰερὶ- 
ἴων δρυὰ Ἐπτΐρ. ΒΌΡΡΙ. ν. 701. αἱ 
εἰστιίδοες σγωυμεῦ αγπιαίος »εβέδε. 
νιάδ αυοαιθ ἱμέτα 6. ὉΠ. τς --ῦ» 

μοπ. του. ΧΙΝ, 7. ὅπλα ἀἰδϑήσεως. Δ 
ϑίπε ἀυδρῖο Ἰερεσιπῖὶ "5, δἰρϑοῖβϑο " 

εχ 864. Σγ}}Ἴ): ϑαιαϊθτὰβ ἸΘρΡΌΓΧΕ Τηδ- 

γυϊὶ οὐβὰλ, υἱ εἷξ ἴρϑαπι Ἡεθταίσυχα 
85». δια ργῖαβ τοὶ ῥγοθδοίιο 

6886 ὙΥἹά δία. --- ΓΤ, λαεία. Ῥρ. 

ΧΙ. 9. Τβεοά. Ἐά. Ουἱπία εἰ 
ϑοχία δὸ υΧΧ Ρβδαΐη. Ε]. 6. 
Νδδυμ. [1]. 8. ΗΑΡ. 1Π1|. 10. υδὶ 
Ἰοοο ὅξλων δου τεροπεαπάσσω εὐΐ ὅπλα 
σου, δι οτίαδϑ86 υῃϊδίῖϊθ ὨΙΙΏΊΟΤΟ αὶ 
ὅπλον σου, ἐξΐμηι ἐμίηι. «--- “Δ ῚΠ» εἰα- 

ἀϊκε. πο. ἴωΐ. Ἑσϑοῦ. ΧΧΥ͂Ι. 9. 
ὅπλα. Αφυ, Τβεοῦ. 200. ΧΧΧΙΧ. 
9. .-- ὦ» υαξ, ἐπείγεπεοηίμηει, οἰίδτη 

αγπα. ὅετεα. ΧΧΙ͂. 4. ΕΣ. ΧΧΧΙΙ. 
246. ϑγίῆμα, 1 ὅδ. ΧΥ͂Ι]. δ4. --- 
ΓαΎΡΒ᾽ ὩὉ Ρὶυτ. γὲ8 υγεϊοσα. 4. Ῥατ. 

ΧΧΙ 9. Θυδπαιδῖη Βοῖ ἱταρσοῦᾶ- 
Ὁ168 εβὶ δοβ ἰαρίεθε 5}}} δῇ» Εἶ18ο “, 

(Δεμθ δἰδίῃετο ἈΤΡΕΝ 603 ὅπλα 
8. 1. Ἰαϊίοτε βαῖβιι δοοερίδδβα, 400 
υαδα εἰ ἐπείγωμηιεκία ΟἸΝΙΣ φΈΜΕΤΙΣ 



δ4 “Ὅπου 

1881.) --“ Ἢ» [5 μια; ἔσσω. γὴγε 
δρόμο, ἐρί, λαὸ. ὃ ΕΙΧΧ 
Αἴηοῦ ΙΝ. 2. Ὀεαυχογυσ οὐαὶ} 

“Ὅελον- 

« ἡρίεϊ: ἀ6 416 ποίξα;ο νἱίε ἴκοχ, Ν. 
Τ. 5. ἢ. ν. - ὃν» οἴψρεια. 3. ϑδυὰ. 

ΧΧΙΠ]. 86, δες. οἀ, Οοτρὶ. 1 Ηοα, 
Χ. 17. Ῥβαϊα. ΧΧΧΙΨΝ. 4. ϑογετῖα. 
ΧΙΝῚ. 8. Ορηΐ, ὅαρ. 111. 21. υδἱὸὴὶ 
νυϊραῖυε τὸ εἧς ας, λωτωργίας ὅκ- 
λον ἱπίεγρσζοίδίυῦ σεγυδμ ἐμὰ 20ι,- 
ἐμ. Ὑιὰθ οὐ Ὠτωδίατο. Δηϊταδάν. 
110. 1. ο. 51. υτὶ δομέα [ωμ6:1Π18 οἴἴδτα 
ἀγῆια ἀοποῖδσο οὔϑοσυαδῖ. --- ᾿ δ] 

ὃ ῬΊΗ. ἀεάο, ἰγαώο. Αχυ. Ηδε. ΧΙ. 8. 
δελῳ χυχλώσω δε, οἶψρεο οἴπβαπι ἰδ: 
δὲ σαὰὶ ΟΧΧ ρυΐϊανὶς ἀοχϊναπάυτμα 
Φ688 ἃ 1.))» 8ι1ξ ἃ γ}5. Βορῦυφ ϑυν» 

τοδοῦυν γεοὰαϊάϊ: ἐχκδώσω σε. --- 
τ» υἱα ἐγίία. Ζοξϊ. 11. 8. Νατα 

βογίαϑϑα ἰδὲ ἰοοο ὅσλως τερσῃοπάυχηῃ 
Οοὶ ὁδοῖς ὃ τ;ὧὐ ὅσλοις ἀεΌΘΑΓΟΥ 5αῖ οἷο 
ουκίαι, αἱ, ον ϑϑαιθῖθ ἐν τοῖς βέ- 
““ν.ν αὑτοῦ, τηδίυοτις ὅπλοως 

ς ΑἸ1 τρλρῖθ τσ εῖ ορὶπὶο, ΤΧΧ. 
᾿Ιορῖδοα Β. 1. ἡ Ὁ νεὶ ἡ δῶ» 
ταϊδον δοδῖδο, ἐπ “να ἀγηιαένγα. --- 
μρ 3 Βοϑᾷ- ΣΧ, 4. Ἐπεςἢ. ΧΧΧΙ͂Χ. 

9. 10. Αἀάδ Ααυ. Ἰμοοὰ. 1108. 
ΧΧΧΙΧ, 21]. ὕυδῖ᾽ ρὑγὸ ὕσλου Ἰοξε;.» 
ἄμ νἱάἀοίυν ὅπλων. ΒΞΙΞ ἡ, ἰρογίοᾳ. 

εγε.. 1,1. 8. --- ΠΟ» μησμα. 

Φοτθ. ΧΙΝΊῚΙ., 8. δὲ παθη ῃσὸ 
ὅπλων Ἰεραπάτιοι ογῖξ ὁπλῶν, 6} ὁσλὴ, 

ἁ αυοὰ νἱάε ϑιρτα. Οοπὲ Οριυ5ς. 
Οὐ. ὑ. 884. -- γὼ οἶγρειια. Ῥα. 

ἫΥΨ., 15. κύριε, ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἰστεφά- 
νωσάς με, Ἰδουαῖπα, ἰδηαμδπι οἶγροο 
Ῥαπορ δοῖ(ὶ οἰηχίϑιὶ ποθ: ἃ. Ψαϊς, 
δομίμηι Ῥοδιυϊῖ. Ῥϑλίυι. Χο. δ. ὅσλῳ 

εἰ ρλατρι δε ἡ ἀλήϑεια αὑτοῦ, ἰΔΠατιδτὰ 
τοϊυπαο ῥχοίερεϊς (8 νεΥΙ Δ 8 

ἐρήμῳ Ιπη ἢίε ἰοξῖς Δ αΥοΥ δα ἔον- 
τσὴ ΓΟ δτη Οἰγρδοζυσα, ααυὶΐ 

ε οἰἶΐτι βοάϑμῆραθβ 80} 1119 (χίαταθῃ 
Ῥτροδίαρδηῖ, Οομέ, “Οελῳ χυχλύω, οἱ 
ᾳυα ποίδϊδ δυὴΐ ἴῃ γοοα ἃ ἴζω. 
ΟἿΣ δυΐεη 'π [χ. γι] Μ5. 
Βγϑτλ. ὅαλον εὐδοχίας ΘΧΡΟΠΔΙΙΣ σταὺυ- 
ρὺς, 411} αἰορίείαης. ((οπίίϊποι ες 
ἰοκβα ἱπιοεργοίδομπεοιω ἱπίουρυοείθ 
ΟἸυτδδηΐ, Ῥίδι) σωδρὶο ἀυδηὶ νό- 

Ααυϊΐα, ᾳυΐ ϑυριὸς Βεαρεῖ, ἃ Στον» 

ποά ονελξ Ὠοϊδῖ, “μω ΟΥ̓ Σ Ῥγοΐξ. 
Ζδι, πουλί οἰγρεμπε εἰ Ἀαείααι. 
--ὔτ οαίμα. Ἐποοῖ. Χ ΧΙΠΙ. 47. 

ὐὶ ἰδίαθὴ μχῸ ὅπλων 41} γεοῖξειδ ὅχ- 
λων Βαροπΐί. ΥἹᾶβ ἰλιθθ δάρεα κα. 
ΔΝ -- γι» πηεϊεεῖΐε. ἃ ῬΑΓᾺΑ], 

ΧΧΙΠ. 10. Νεδβοη. ΓΝ. 98. .-- 
ὈΝο)) Ρὶαν. δομία. ἴης. 32 ϑδσι. 

Ψ ἢ 11. 7γ. τὰ ᾳυοᾳιιε ἰερίτας αριὰ Α΄ 
ἴπο. [πὶὶ ὉὉ1 ἄυμεε νοχβίοπες τω ες β 
συηΐ, μδπὶ ΣορογιοΣ 101 απθοαᾳὰθ νοχ 

τας αυῷ οϑὲῇ σϑοσα οιηθιμδθο 
ἃ ἰαχζατα ΗΘ γ. ---- 5) ΕΚ), ἐξπ- 

ἐογέμα, ἄδτοια, ΧΙ.Ε11. 10. καὶ ἀφαῦ 
σὰ δαλα ἐπ᾽ αὐφούς. Βετα χυομα πετι- 
δύω: πη, αἱ πὶ Ὠαίδνυε δὰ ἢ. 1. 
οὔδοσναν, νὰχσχ Ηθῦν. ὧδ ἐσπέοτδο 
οαείγεπεὶ ΘΧΡ]Ἰοατμα, εϑὲ μοο βαῆξις 
οαδίγα ὁμα ἐπ᾿ εἰς βιεί. Αἀὰδ 
ΧΥ]ΠῚ, 91. 1 Μδος, ΙΧ. 839. υδὲὶ 
δαλα ἀρραταίμηε ποδί. ἩΟΒγ ΟΝ. ὅκ- 
λον, ἔνδυμαι σολεμεχόν. ΟἼοαθει: δαλω», 
ἐρέμηι, δοιιίενι, 
ὍΠΛΩ, ΚΥΚΔΟΊΏ, ξοκέο γον. 

ὧο, οἶψρεο τοίμπάο ργοίερο. ΡΙᾺ, 

ἀοᾶο, ἰναὐο. Αηα. Ἐϊοα. ΧΙ. 9. ὅπλῳ 
κυχλώσω σε. Κοτία ἸορΊς νόῦεπι ἐπ 
Σβίομα Ῥυποίδίδτη, απ οἶγρεννε 
ποῖαϊ, --- ας Αἰϊοὶ καύνελιζ : 
᾿ΟΠΔΟΠΟΙΞΚΩ, αγπα ζαοῖο, ἀγπιο. ὶ 
ΗΝ . 18. ὁσλοκοιήσει.  α]ρ. ἀγηια-- 
ἐ. 

"ΟΠΛΟΦΟΡΟΣ, ἀγηεῖρετ, αγπα 

ἀπ. 8 Ῥαν. ΧΙ͂Ν, 8. υδὶ Βδο 
νοδθ η 8 ]}} η ὑοχίυ Ηορτ. Ἰερίταν. 2] 

9 ὅγπιχα, 1 ὅδαι. ΧΥῚ. 431. εἰ 
ΧΧΧΙ. 4. , 
ΦΟΠΟΙῚ ΟΣ, ᾿αιρᾳ ὍΠΟΙΡΟΝ. 

ΓΟ. ἴπο. 706, ΙΧ. 4. 

“ὍΠΟΊΤΕ, φκαπάο, σπι. ἸεφΣ, ἐς 

ἐμπο. ἴεβ. ΧΥ͂Ι. 14. Αἀὐάς Τοῦ. Υἱ!]. 
11. ὁπόγε ἐὰν, ομαπάᾶο, εδὲ. 
ὍΠΟΥ, δὲ. "ΒΝ, αυοὰ εεὶ 

» 



“Οπουδήποτι.. 

α ΒΟΒΏΘΙ τρρδοινοο, ποθως. ἈΠτοῖ,, ΥἹ, 
10. Ιερετυπὶ ΠΡ» υδὶ. --- 

Ρτγεεῆχυπι, ἐπ. Ῥιου. ΧΧΥ͂Ί. 20. -- 

ἡ- ϑγτηνι 70». ΧΧΥ͂Τ. 14.--- ΟΡ» 

ἴοομρ. 208.0 1. 11. ἴῃς. 1014. οσάσδαι 

ταοῦο βαρεῖ ὅδου ἦν, ὑτο "ΡΟ, 

δε ἴοοο σιο. 5 Ἐπάν. Ὲ. 394. τεβροῦ- 

ἄεε Ομαά, γὴ ἽΣΙΝ. ἰὐοὰς φμο. Ἐνάν. 

ΥΨΙ. 3. 

᾿ΌΠΟΥΔΗ ΠΟΈΕ, μδίομησωδ. 
ὁ ϑγιθτω. 1 ϑὅδιη. ΧΧΙΠ. 18. υνὶ 

ἴπ ταχ δεῖν. τεβροπάεὶ ψοῦ ἷ8 

ἩΞΟΤΓν εν “5 450 ατοδωΐαυέ- 

τ. ᾿ 

᾽ὴΟΠΤΑΖΟΜΑΙ, υἱάφον, Το, 

ΓΝ) ΝΙΡΒ. Νύμι. ΧΙ, 14. ὀπτάζῃ, 
[2 

δὶ ἴθ ἄυο οοὐᾷ, Ἡοΐπιθϑ. οἱ 
Ἐνωρε. ὀπνάνῃ μαθοηΐ. 

᾿ΟΠΈΑἯΙΟΝ, ομέέπα, εἴὔδια ογέ- 

"πὴρ οἱ τατιηπεπία οὐ ἀδεαπάμηι ἐρηὶ 
« ἐηεοία αρυὰ 7οβερῖ, ς. Αρίου. 1. 
Ὁ. ἔετο εχισ. Οοηξες Ηοπιβίεγδυ. 
δὰ Τβοπι. Μαρ. Ρ. 693. ")Γ.»δμ- 

πες. Οαἴος. Εσΐς. Ηοι. ὙΠ. Φ. [τὰ 

ϑεΐαμε γοσ σοτυσείς αριὰ Ατἱρρδα- 
δεῖ ἴῃ Εσαεΐς. ν. 1030. εἴ ἱπ ΡῈΟ. 

ν. 891. Οοπξ, εὐ Ῥαγγηίϊοναπι ν.. 
περ λίαρ Ὁ 120. Α}249 ψεσὸ ΒΟ ΙΓΕΣ 
δατανεδν. ἩοενοἈ. ὀπτανεῖν, μαγερεῦν. 

Ψιάο οἱ Ῥοϊυοειι 1“. 1. ο. 8. βεβτη. 

ἀ 80. εἰ 14. ΥἹ. οδΡ. 1 βερτα. 18. 

"ΟἼΤΑΓΝΟΜΑΙ, υἱάεον, σρρατεο. 

πν 1) Νῖρι. Νύχι. ΧΙΥ. 14. ἐος. 

οοἄ. Οχοι. (Επεορ. ΒαμιομσΌ. Ἐ- 

γδρ. Ὗ. 18. Ρ. 244. τ 1 Βες. 
ΝΠ]. 8, νἱάς εἰ Τοῦ. ΧΙ, 10. δς 
οουῖες Αοῖ. 1. 8. Ηδογοῖι. ὀστανό- 
μενος, ὁρώμενος, ἐμφανιζόμενος. ΠΟΥ 

ΟἸοδβ. ἴῃ ᾿Αεἴ. Αροδῦ ὀσγανόμειος, 
ὁἡρώμωνος, φανόμενος. ᾿ : 

ε ᾽ὍΠΤΑΣΙΑ, υἱοίο, ἀρραν δ, οεὲθ}.- 

ἰσέϊο. ΠΝ τδεουϊ. ἤδη. [Χ. 33. 

Χ. 1. 16. --- Πρ ἢ ἔατω. Ὠδῃ. Χ. 

γ 8.- ΠΥ. Μον αΐ, ποίμθῃ ὕσο- 

ρείατα. ὅγιαεα, 65. ΧΧΙΙ, 2, Εχ 
ΠΝ δας νσσθα ἀαεϊναίανα. γυ" 

615. "Οατορα!- 

γἱξ, πιυίϊαϊό μα ἰδ ". -- ἀρὰ» Νιρῆ,. 

Μαὶ. 111. 2. Ἐφ. ΧΙ͂Ν. 16. ἐν ἡμέ- 
ρως δανασίας μου, ἰᾳ ἀϊεῦθυ5 οείεπέα- 
ἑἰομπὲ τωϑερ, φυΐθυο 5οϊϊ. πῃ ρυιδὶίσυχα 
»γοίοο, τορίο μαϊέζι οστιαίθ. ϑῖσδο. 
ΧΙ.ΠΠΙ. 2. 18. Ψ' 
᾽᾿ΟΠΤΑΊΏ, αϑ5ε0, οὐφμο, ἰογτεο. ᾿γῦ » 

οὐφκο. ῷ Ῥαταὶ. ΧΧΧΥ͂. 18, Αἀδε 
δυι ΧΥῚ, 7. υνἱ ΠΟΧΧ παρεης χαὶ 
ἑψήσεις καὶ δατήσεις, φιοα εἴ ορροεῖ- 
ἕύχτα ἐπ Δρροεῖίο. ἱπορῸ βοῦῖρε ἀπϑ8 
ψεγαίομδβ ἰὼ δῖ οοτωρδζεσιηΐ. 
Ψίά6 Βοομαγιὶ Ηϊόσος. Ρ. 1. Ρ. 688. 
6ἅ: ΒοδθΏτι. --α γὰν 1 84πι. 11. 17. 

Αὐ, ϑχπιτ, Τμοοά. ΧΧ [68.. 
ὟἭ).Ἥ.ο19. --- πη» οὐπιδεγο. ὅδῃ. 

ΧΙ. 4. Υἱὰ εἰ Τοῦ. ΥἹ. 4. Ρ 
᾿᾽ὍΠΤΗ ΣΑΣ ΟΠΤΑΏ, σεϑαπἢ 

αεεὸ, Ὦ. 6. ἀνέμενεν ἀπ20. Τῷ» α:20. 

ΧΤΙ͂Ν. 16. 
"ὍΠΤΟΜΑΙ, υἱάεο, εἰ υἱάεογ, ὦ» 

Ραάτεο. ὈΡ ον» υἵνογμπι ζογίμπε 

ορπερίεσιις εἰ οορία. ϑγτατα, ἸΒοοί. 
Ι1.ω.(. ΧΧΧΙΠΙ. 7. ὀφϑήσυμαι αὑτῶΐξ. 
Ηαεριεξυοῖ Νίουλ ῥὑτὸ δἶχο, οὲ ἱρ" 
ΒΔ Ὑούδσ ἀεάμχεγυηὶ ἃ ΓΝ 

ἴτα οετῖο αάϊοεϊ Ἡϊοτοπγτπιθ βοτὶ- 
Ὀ6η8: Κεγδυπι Ατεϊίαπι, ργο χμὸ 
Αφιξία (ὁρασ)ήσομαι) ϑψηιηι. εἰ Τ᾿ λ66. 
ἀοί, ἱπίεγρτείαϊα φεριὶ Δρρατεῦο εἶδ, 
ἐσίγεπιαιη ευϊϊαδαπι αἀἰυϊάεπίες εἰ ἴε- 
Βέπίες Αὐφιάβοτα, Ηεδταὶ δἰρπῇ "Ὁ 
σαγε δηρεῖοθ ατδιγαμέμν. --- δ» 

ναπῖο. 1 Ἀδᾳ. 1Π.. 16. τότε ὥφϑησι 
δύο γύναῖκες φόρμωι τῷ βαφιληῖ, Ῥοπίθα 
ἄμε του ΐοσορ ταογαίοες ὑέπεγιτ 

ρα τοζοη, θὰ ἀρραγμογιοιέ Οὐκαχα 
Σεχθ. ἴία οἰδδπι πορφίταῖθθδ νοθρ 
εἰοεδείηξε, ἐο φρρόαν, αταπᾷμν, ἰῃν 
Ῥτίγαϊβ Ὁ0] ϑεκτῃο ϑδὶ ἀε 1186, αὺἱ 8ρ 
οοχϑτα μοϊρηδονῖθα εἰβαιπί. ---- 10, 

γευεῖο. ἴε8. ἈΤ,. δ. ὀφϑήσιται ἡ δίξα 
πυρίου;----Φ Υ  Ὑ, οοἷο. Φεήετα. ΧΤΙ͂Χ. 

422, χαὶ ἔψεται. Ῥεγταπίαγιηίΐ ΠᾺῸ» 

τοίαγε, ουχα γγλ , υἱάενε, Ἰοξεηίαβ 

ΠΡ. το ΘΔ Ηρῖν. ἃ 5.) 



"Οστομαι. 

« ϑγπιη. 1 ϑαιι, Π1. 82. ὄψει, οἰἀεδίε. 
-“οὐΥ̓Ὸ ΠῚ ΗΙΡΒ. ΥῈ» ευἰχείο. ῬΒ. 

ἌΡ. 17. ἐν τῷ ὀφδῆνα: μὼ τὴν δόξαν 
ὅνυ. β΄ ΠΒΌΠΩ ἘΧΡΓΟΘΒΟΙΌΠΙ. --- ΓΤ» 

οοποὶριὸ. ἴεα. ΧΧΧΙΤΠΙ. 11. γῦν ὄψεσθε. 
γιάεμίας Ἰορῖββα ἡ} Π- - πῦρ» 

σἱάεο. Ἑχοὰ, ΧΧΙΝ. 12. Ῥρ. ΧΥ͂Ι. 
17. (δηῖ, ΥἹ. 12. ΙΝ 1. οἷ. δἰ οὶ. 
ἘΕΣϑ ΝῊ ἐΐπεο. (οδοὶ. ΧΙ]. 5. 1..- 

δβετυπῖ ) 5» 8 Γηλ υἱάεγε. --- 

ὃ ἮΝ. ἑπυεηΐο. πο. Εχοά. ΧΙ]. 10. 

οὖκ ὀφϑήσεται. Οὐδπασδτα ἧεες ψεῖ- 
δἷο ουτὰ τοχίυ Ηθῦν. ἔβοϊϊα σοπο τί 
Ῥοίεϑῖ, ἰδθεπ Υἱθα 6888 ρἕίοβϑα 
ἀδβιιθνία 6χ οδρ. ΧΙΠ). 7. υδὴ᾽ Βεος 
εχ σεροϊα δϑὶ, οἱ νοῦρα Ηθρε. 
ΠΝ ΝῸ 8 ΤΧΧ εχργοϑθα βυπξ 

Ῥετ οὐκ ὀφθήσεται. ---- ΓῺ» αερίιοο. 

200. Υ. 1. - ΠΝ. Εχοᾶ. 111. 2. 

φϑη δὲ αὑτῷ ἄγγελος κυρίου ἐν φλογὶ αὐυ- 
εὸς, αρραγεῖξ ἀιαῦοτα 1}}} ΔῊ 6].8 Ὠο- 
χαϊηὶ ἴῃ ἥδτωχηδ ἱστιῖδ. Οοηξ [μς. Ι. 
11. Ἐχ 111. 16. χύριος, ὁ ϑεὸς τῶν σα- 
τύρων ἡμῶν, ὥστα μοι, Ἰ)οταΐπι5 δα 
πρράμει ΠΟΒΣΟΓΌΙΩ ἀρρατγ δ τοϊῃιὶ, 
ΟἸοδβ. ἴῃ Οεἴδξ. εἰ Ηδεγοῖ. ὦσται, 

. ἔδιάϑη. 9 Ἀερ. ΧΙΝ. 8. ὀφϑῶμεν αροσο 
ὥώποις, υἱάεαπιμν πος ζαοϊεδις, Ὦ, 6. 
οογαπι αἰἐπιοσηιμδ, αἰεῦ οσομίγα αἷ- 
ἔογμηι. Νιάς εἴ ν. 11. 4 ες. ΧΧΊ]. 

ἀ 20. οὐκ ὀφήσεται ἐν τοῖς ὀφγαλμοῖς σου 
ἐν αἄσι τοῖς χακοῖξζ, ΠΟ νἱάθδη ιν 
ὉΟῸΪ18. ἰΐϊθ οτληΐα τηδὶα, δυξ: πἱἰ ἢ] 
νοὶ ἄθ οἵγηπὶ ἢδο σδδ]δυέξδίο. 
γ᾽ άο εἰ 4 Ραν. ΧΧΧΙ͂Ψ. 98. Ῥβαδ]ηι. 
ΤΧΧΧΥΊΤΙ͂Ι. 47. οὖκ ὄψεται ϑάνατον, 
ΠΟΙ ΥἹΌΣ Τηογίοπι, ἢ. 6. ὩΟῚ ςοηἐἐεέ 
ΤΩΟΤΊΘΙΩ, ΠΟῸῚ πιοσίδίυτ. δ΄. δεν ϑάνα. 

τ ψὸν ἵλιο. 11. 26. οἱ Ηδθῦν. ΧΙ. δ. 
εἰ ϑεωρεῖ. ϑάνατον 7Ζοἢ. Ψ]11. δ]. 

4 υϑιυτραῖαγ. Οοηΐ, Μοϊδυνι δὰ 1, ης. 
Ἰ, ς. Ρ. δ88. Ρᾳ. ΧΧΧΊΨ., 17. “όσα 
ὄψῃς αηυδοΐα νυἱάθρὶθὺ 1). 6. ἴδηῃ 
8818 ΤῊ] 18 Βοσὰμπ Βογαϊπιιτα βοθί γα 
νἱ ἀϊδιϊ. --- ΠΡ Ῥαδοοῦ, ραδίμηι. 

αφο. ΜίςοΝ. Υ'. 8. χαὶ ὄψεται καὶ ἄοι- 
μα. Ἐδοὶὶο αυνδοιῃ δῖα ΠῚ 

δ16 οἰ Ονώρα. 

οχοίδοσο ροϊεϊς ΓΕ (ψασὰ εἰΐκαι 

Ῥτο ΠΝ Ἢ δ. οοδά, Κεπηίοοιε. Βὰ- 

Ὀθωΐ), βεὰ εἰ ( -9 οοπδέάετατεί 

εἰστιίβοδε, αἰ ἰρίέαν ἀυρηοῖα ἱπίετ- 
Ῥτεϊβοηϊθ, δρυὰ 1ΧΧ βαρῖαβ οὐ- 
ΥἹδὲ, ΒυΒρὶο10 βυϊμηαθοδίιν. --- ἢ, 
οοπίεπερίον. 700. ΧΥΤΙ. 15. ΧΧΧΕΨ.. 
40. -.-- Ἰϑῷ λαδίίο. Εχοὰ. ἘΧΥ. 8. 

θευῖ. ΧΧΧΙΠ. 16. Αρρανίεἰσεένας 
Θαΐμη ᾿ϑυτ μγεββεπεϊδση διῶχο ἴῃ 
δ᾽ίαυο Ἰοοῦ ἀδείδσανε ζυμροὶ οχίςὶ- 
τδρϑαῖ. 1 ορίτιν ῥσίεσοα δ. ΓΨ. 
29. 866. οοά. ΟἾ8. υοὶ ΠΙΗῚ1] το- 
βροῃάεΐ ἰπ ἰοχία : εἰ Ρτον. ΧΧ, 90. 
ταδὶ ὙΠ ἡ σν ἐπ πίρτοτε ἐεβε- 
ὄγοφιαξίε, ἰταπιδιυϊογαης αἱ κόρου τῶν ὁ 
ὀφ)αλμῶν αὐτοῦ ὄψοννγα; σχότος, φυδεὶ 
Ἰεριδβοηξ ἸΦῪΝ, ἐπ οἴπε οσαίεε 
ἐτειπὲ ἱεπεῦγτα. Ἐστταυα Ἰοχποπᾶϊ 
ὄψονται. σχότος, Ἱπροβῖο ὄψονται, γχτὸ 
ΣΩΔΙ5 1}}0 νὉ] Χατὶ ἐγκμέ, εἰν Πίστη α 
εβί (υΐ τϑοῖθ τηοπιΐξ δὴ ἢ. ἢ 1) 
8) {υδρίςοοχίπι βλόσων, δεδορχὼς 
σχότος, ἀ6 αυδ Υ ΑἸοῖκοηαν. δὰ Ευυὶ 
ῬΒαμ, ρ. 186., υἱαὶ φαοὰ ῬΣΘΡτα 
δ.118 εἰρτύβοις οὐμῖβε σα Β. } 
 εἰξοαίίε ἔμοε ογδαίωα. ἃ δες. Ὑ1." 
48. ὥφϑη, 86. αὐτῷ, υἱεκκι ἐπὶ εἰ, 
Ἀ. 6. ρμωίαυϊ, ὧἰ ϑγγακ τπασισΐοες 
αἱ 32], 7οβορῆυ8 νομέϑων Βα]νεῖ Α. 1). 
ΧΙ]. 9. δ. εἰ ὑπολαβὼν Βεῖ!, 74. 
1ΛΌ. 1. ς. 1. ὃ. δ. Βίχαο. ΧΙΠ. 10. 
ὄψετὰ! σι, (6 υἷδο. 

ὍὌΠΤΟΣ, ἀξϑκς, ἑοϑέαμ». α4:6- 
ἕμγα. Αχὰ. ϑγιωω. Τποοά. ΓΧΧ 
Ἐχοά. ΧΙ. 8. 168. ΧΙ ΓΥ͂. 16. Ηξεα. 
ὀπτὸς, φαινόμενος, ἢ ἐψημόνος αυρί. 

ὌΠΦΕΓΡΡ, αἰΐδα ᾿Οφίρ. ἴρεὰ νὺχ 
Ἡρθτσ. Ὑθὴνν Ορλὶγ, ΑἹ. 165. ΧΠ]Ὶ. 
13. ϑευϊδίθιν φυσχιο ὠφεὶ σωφὲ οἱ 
σουφὶρ, ἀδ αυδ γασίοίκξο Ἰδοεδ δές 
νἱάεπάυς 1. Η. Ῥατοδυ ἴῃ Οὐχηνιρες. 
ἀ6 Ἰτηνμον αὶ ἐπεῖβ ἃς γέ Επέατεα 
Νοίε ἴῃ “οβὸ Ρ. 809. δ6ῃ. 

᾽ὍΠΩΑ, ακνέμπενμε, ἵξ. βωο- 
ἐμξ ακέμπεραἶδε. γ), "μοίμα τεοςπε. 



᾿Θυνρισμὸς. 

ἼΕ, δες. ΥἹ. 10. ἀρ τισί ἘΞΕΣ 
ργιαοέάπεέἐκεννιεν. 

ΤΟΝ ΧΧΧΙ͂Π. 156. Ααυ. ΑὐσοΝ 
(και. ΓΝ. 18. 16. .-- ὯΔ «είως, 

αυοὰ οἴϊαια ἄς 7, πκοίέδεις Δἀὐμίδοξαν, 
« τιοκὶ, τε» αδεοϊνάεγο. 7ετ. ΧΤ, 

10. 12. ΧΙΊΙΙ. 89, Ἑά. Θυίης. 
Ῥαλῖα. ΧΧΧΙ͂. 4. ϑγιπι. Ατποῦ 
ΨΙ1. 1. κάλαϑος ὀσώρας. Ν αἰραῖιο, 
ΦΆΟΣ ΜΈΣ ῬΟΙΝΟΓΊΩΝ. -.- ΘΎΤΩ. Φρονίδ 

δ᾽ παϑοεης. ϑγτοτη. ἴ68. ΧΧΧΥΙΤΙΙ. 30. 
δαώρας. Οοπῖεν Αρος. ΧΥ͂ΠΠ. 4. υδϑὶ 
ἢ ὀπώρα τῆς ἐφυμίας Νιτῖηρα θΘη6 
δῖ ,γκοίμδ ἀεεϊαεταδίε. Οοπῇ, εἰ 
Τιοὴρὶ εἰ Ρ᾽ υϊαγοδί Ἰοοα οἰρβεσναῖα «707. 
ΕἸβηεγο δὰ ἄρος. ]. ς. Ρ. 468. Ηρ. 
ὀσώρα, τὸ ϑέρος, καὶ τὸ ματόσωρον, χυ- 
βἴως δὲ ἢ ἢ σταφυλὴ, τὰ τς ἐμυώεις δὲ 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀκροδρύων. 
᾽᾿ΟΠΩΡΙΣΜΟΙ͂Σ, ἡγμοῖμε αμἐκημιαῖξε. 

ς ΣΡ» πιιρίμα. Αηὰ. Θευῖ, ὟἹΙ. 

18. 1ΐὰ Βιοϊϊυδ. ᾿Οσώρα κατ᾽ ἐξοχὴν 
ΨΟΘΆΓΙΣ πρα, υχιὴρ “} Θεὲ δὺς 
Ξη 0 τρκς τΔ διιῖ ἐτργέεετε εἰμσοίεηι 
ΦΣ αὐὖὐἱε, οἱ "σμὸς δὰῖϊ υἱκπαεπιὰ 
εβῖ, πὶ σαῖς τ νοῖν. Ῥουῖ, ὶ. }., ἀυϊ 
ἐσργεξεο ἡπουὶ ἐς δὲς, ἀεῖμμο ὁ 
δειοοιδ γδοσΉ 8 εαργφεϑαε, Ὦ, 1. οἱπδαι. 
1 ΧΧ τὸν οἷνον Ββαθεηΐ. 

᾿ΟΠΩΡΟΦΥΔΑΚΙΟΝ, ἐκμρμγίοίωνι 
ε 8. ἀωπεϊ αο τοϑίέοαπα οαδα, ἐπ μα 

οεφόοἑωνέων: μονα εἰ 7γμοίνα, ἐς 
»ωπογῶπε ομείοες οτοιδίαε 
ΓΙ)» ἐυφωγίοίκηι, ἴε8.1. δ. Χ ἵν. 

20. --οῦν» αρεγϑα, σμπεμῖμς. ῬΒΆΪτ,. 

{ΧΧΥΠ]. 2. υνὶ ὀπωροφυλάκιον ἔα-- 
ἔλαβα ἀϊοιϊτας ἡρεα πιαοεγία, φμα λογ- 
δὸς οἰγοαιηπαατὶ αὐ εογμπι σωείοαίατε 
2οἷεί. Ζετετα, ΧΧΥῚ. 18. Μίοδ. ἴ. 
6. 111. 19, Ιὰ σησῖνυδ Β᾽5 Ἰοοΐξ 

νἱδεπίυν τεϑροχΐβθα Ασδῦ. ( «Ὁ» 

« Ῥροίεσ, πταᾶς ἀρεϊναίπιον Αἱ υἱ ἢ 
,. ἸΟΙΑΣ τε ΟΝΝΕΟΙΝ, ΚΣ ΦΜΡΕΥΝΕ 

αἴρεις οδενιόταί. ΑΥωδδβ νετᾶϊ. 

ἀϑηγϑν 4υα νὸχ τρηδγαομίμπ 6- 

Ψο;, 1. οο 

ὀπώρας. Εδαγοῖ. ὀτκωροφυλάκνν, ἡ 
σχηνὴ, ἣ ΠΕΥ τας βλέποντες Μ' ἀν 
ὀσώρας. χ. ΟΥ̓] ΤΌΤ. 
ὀπωροφυλάκιον, λιϑολόγιος φύχος, ἐφ᾽ ᾧ 
» σχηνὴν ἔχει ὁ φυλάδσων ὁδώραν παν- 
συν 0χίὰ Ηϊετοηγευμ ἴπ Ἐὰν 
8: 8:η. εἰ ΕΤοί. ὀπωροφυλάκιον 6δὲ 
Φρεσιία, φμανι οἰσίοασες φαίογέηι εἰ 
Ῥοπιρτειηε λαδεγε οοπδιευογμηί. ᾿ 
ὍΠΩΣ, εὐ, ἴα μὲ ἐπάε, φμοπιοίο. 

ΔῈΝ» ὕέγε. Ηοδ. 10. 4. .--" “3Ν, 

“απ. της. 42 διὰ. ΧΥ͂Ι. 12, 
ἼΧΧ ὥὄκως, υπᾶὰρ ἀρρατγεῖ, εἴπως κα 
ἑαϊογάστο γέ οεγίοιι οἰρτήβοιρα. 
νιάο ἴα. Ν. Τὶ 9. ἢ. ν. ὅσου, 1. ἃ 
- "δ», εἰ ποη. Ἦοβ. ]Ϊ. 2. -- 

1}. Ῥι. 1,. ὅ. ὅσως ὧν δριμοδῆς ἐν 

φὺΣ λόγοις σου, ἴα ὩΣ ἰπδ6 7υδ[λα δῷ- 
ὨΟΒΟΆΓΣΪΒ ἱπ γουδὶθ τυ}9. δ 1489 1 ΄ 
ν. ἔσως ας νοσῦὰ δβάάυοεῃβ δαάϊξ : 
οὖχ ἔστιν αἰτίας δηλωτικὸν, ἀλλ᾽ ἐχβά» 
σεως. Ια εἱ Ησδ. ΥἹ].. 4. ΑἸλοϑ 
11, 7. οἷ οὐ Μαῖῖ. ΧΙ. 85. δὸ 
ϑυίοοῦ! ΤΒ68. Τ᾿ [1] ν. 407. Αἀάδ 
ΤΉροάοί. βεο. οοά. οὗ Ὅλη. ἴ11. 
06. ὅπως ----- εἷς ἀπώλειαν ἔσοντα. [τὰ 
αυσαὰα ῬΥβοδίδ ἢ 8810] αυΐαῃα ΒΟΥΙΡ- 
(ΟΥ68 ὅπως ἸΠ0ΙΟΔΕν; πιοαϊὶ Το ΡΟΥΑ 
εἀὐάυηί, ν. ς. ϑορὶι. Ε]δςῖν. ν. 1140. 
ὅπως ϑανὼν ὄχωσο. ΟΟμἕΥ ΑὈτοϑοῆ. 

᾿ἦηὴ ΟΡ β8. Μιβ80611, Νονυ. οὶ. 1, Τ. 
ΠῚ. γᾶν. 18 --- 16, ΑΡά. ν. 9. --Ὁ 
Ῥγο ᾳμοπιρίο ὅπως ἰεχίϊτυν 2 Μδοσ. 
ΝΠ. 22. ϑαρ. ΧΥΙ. 28. 8 Ἐάτ. . 
81. υδὲ ΟΒαὶά. ν τεϑρομπάεϊ, οὐ]. 

Ἔαν. ὟἿἾἼ. 11. 
ΌΠΩΣ ἌΝ. Ὀδν νογα. ἴπο. 

20Ὁ. ΧΙ. δ. 

ὍΡΑΜΑ, υἱδίο, ἀρραγίϊϊο. πῖπ᾿ 
Ρατί. [ε6. ΧΧΧ, 10. -τ σι ΜῈΠ 

Ομαδ]ά. Ῥδῃ, 11. 19. 1Υ΄. 10. ΨΙ]. 2. 
“-ν ἮΠΠ’ απ. ΥἼΠ]Ι. 4. --- ᾿ἰχία 

. Φ2ο». ΙΝ. 18. 
ἴπ Ῥοδίδχίοτα Ἰοοῦ 

ον. ΥἹΙ. 14. 5 
ΧΧΧΗΙ͂Ι, 185. 

ἂ»ἤ 



᾿ Οραματίξοραι. 

6 Ῥῖο ὁράματί μου, ἸΏφετΊΔ σ Ἰἰΐετα, ὁρα- 
μασισμοῦ ὉΠ 6586, ΠΘΙΔΟ Θαΐ, 
τἱπ ῥτῖπιο βίδιίπι οὐίαξι ᾿πρ6]] ρα. 
401} δυΐδιι! ΠΑΣΙΟ νοι ΟΏΘΣΩ 6586 

εχ “ονἱ ΙΝ΄-. 13. ΤΟἸ αὶ γοίεδι. ΟΥ̓ 
Ορυδουΐα Οὐολ Ρ. 162. -- ΤΉ 

Ιε5. ΧΧΙ. 2. -- ΠΤ. Θεη. ΧΥ͂. 

1..- ΝΦΌΠ Ομ], φοπιπίμπι. δα. 

1. 86. βδες. οοὐ. ΟἸἑβ. Νοῦ τδὶο 
ᾳυοφὰ ϑβεπδῦσω. --- ἐδ} "εέμα, 

ὃ εῦῖοσ. ΓΝ]. 84. ΧΧΥΓ. 8. 7ἐγοτὰ. 
ΧΧΧΙΠ. 21. ἴῃ οἵαπῖρυβ δῖ5 ἰοοῖϑ 
ΓΝ Ἰερῖοδα νἱἀθηΐζισ. -- ΓΝ Ὁ 

χηδος, ΟὍπα8. ΧΙΥ͂]. 9. Εχ. 1Π]. 8. 
ΟοΒεὶϊ. ΥἹ. 9. -πν  Ὁ ἔατα. Νυμι. 

ΧΗ, 6. -- νΦὉ» οπι, ογαομῖεηι. 

Ιεβ. ΧΧΙ. 11. ΧΧΙ] 1. ΧΧΊΙΠΙ. 1. 
Αφυ. Μα].1. 1. υνἱ ἴῃ οὐ Ἔχοση- 

Ῥἰδυῖθυν ἔα]9ο ἰορί ὅραμα Ῥτὸ ἄρμα, 
οπμσ, τϑοῖα χηομοί Μοπίιξαιοοῃίῃ, 

ε τεϑρθοῖα Πέτρα Ὠδθῖϊο γαϊἰοηΐβ, {ὰὰ 
τι [ΓΔ ἸΔΈ ]00}6 Β18 ἀδὰ8 εϑὶ Ααυ)Α. 
Ὅραμα βἷπα ἀμθῖο εβὶ δἱϊὰβ ἱπῦίεσ- 
ΡΣ τεῖῖβ. Ἰερίτιν ρῥγθίθγοα ἃρυὰ 
γτοσηδομυῃ Εχοὰ. ΧΧΙΨ, 10. φυὶ 

ὁράματι ἀδ 8βπὸ δα ϊξ, οἵ δύδηη ἐδ 
οἵμηὶ δδὸ δρραγϊομε βϑηξδης πὶ 
Εχροποτγοῖ, ὅδιγας. ΧῚ,111.1. ἐν 
πρρόὴ δίξης, αἰ υβνῥ ΣΩΔΘΏΪ ΟΣ. ἥδ 

αμα, ὀκτασία, ὅρασις, 
άε " προ Τα δϊα ϑέα. ῬΒΔΥΟΣΙΠῺΒ: ὃ- 

φα εἰσὶ «ροφητῶν, ὅσω ἐς 
βλήκοναν οἱ ἐπί ἀμίας: εἴτε ἐν ὙΠ ΕΝΣ 
ἐν ἡμέρᾳ. ἱἰνύπνια δὲ, ὅσα χαϑεύδοντες 
φαντάζονται. 
᾿ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΙ, υεάοο, ἐπέμδον. 

Γησ' Αφι]. Ρβ. Χ. 4. 1Χ1]1. 19. 

πὸ. Οδηέ. ΨΊ. 11. Αᾳυ. κῃ, ΥΨΙΙ. 
1. εἴ [ε6. ΧΧΧΙΙΠΙ. 20. 

'ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, υἱσῖο. .}Π, 
ε ἰάοτα. Ααιι. 70". 1. 18. ἨδΔΡ. 1]. 

2. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 18. γ᾽ άδ χυοαιθ 
ΒΌΡΣΑ 8. Υ. ὅραμα. 
"ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣΣ, υἱδίοπανίμε. ΓΠ 

δἰεγίεηδ, δὺς μοῦ ἀεβταπξ. ϑγτητα. 
166. ΕειΟὟὍ]. 10. ὁραματισταί. Ὑὶας δὺ- 
ῬΙΔ 8. ν. ἑνυσνιάδομαι. 

ὍΡΑΣΙΣ, υἱσῖο, δρεοϊδι! πὶ υἱδίο 
7 

518 “Ὅρανσις. 

εοείαίίοα, δοιμπῖμνε ἀϊοέπιαν, οἰ ὄψες 
δρυὰ Ηεροάοι. 1210. 1. εὦ. δίῃ, 
Ῥας. 50. 96. ΔΝ )αεέβειε. ἴεα. Γ 

ΕΧΥῚ. 94. (σα ρμ]ογίβαυς γεῖε- 
τυῖι δα χδὰ. ΠΝ τεϊυϊεσυμέ. Η6- 

Ἀεὶ διιΐδι ὅραδις, ἢ, 1. δ νεοι συρραρθη 
ποθοποτη ,ασέαἑ. --- “ΤΠ φθοε. 
ϑγτημα. ὅεη. ΧΙΧ. 2]. ὁρώδε; ὀδυσω- 
«ἤϑην φὺ πη ὴμ ἐν, Τα θιν ἐοιμεα 
δ᾽ δὰ Ῥσοδδὲ οοπ͵εοΐζαξασα 
Ῥγυδῖὶ 88[18 ἐπρθηίοβασα ὅρα, δοη, 1125 
ἴδύθθῃ ΟΡ δοαυθηῖβ τὸ αρύσινπτόν σου 
Υἱχ Ἰοσιπὶ ἤπάρεσε ροίεδί. Θιυοά ξ 
ἴρϑε θ6 16 βεπίεηβ, ἀεϊπάθ δαὶ, 5ὲ 
ἀεϊοεῖο δὼ οὐχ Ν᾽ 4] δτοῖο δὰ Ἡϊοσγο- 
Ὡγταυ Ουεοϑῖ. δα ἢ. ]. ραν. 334. 
6 νοϊυβίο αυοάδπι οοαϊοε ΜΆ. 16- 
ἔετα τ δῖ] : ὅρα ηὗτε (εἶνε εὖτα) ἐδυσ- 
ὡπήϑην, υἱάε, φμέπια γευεγὲ- 
ἔμ δἰπι. ϑ8εὰ ἔλο]Πα5 ασιὶ 
ῬΘΡΟΠΟΓΟ ὁρᾷν εἰ ἐ. αἱ Ἰεςεῖο νἱΐοδα 
6 οομεπυδ βου ΡΟ Πα σαοσε οτία 
εἷς. --- Ἢ ΟΒδὶά. ερίεπάον. ἴ)γαι. 

Μ. 6. εες. οοὐ. (μία. ἡ ὅρασις αὐτοῦ καὶ 
ἠλλωώϑη. Ἀδοῖδ [ἃ νεγϊοσγωηξ : πδπὶ 
ΟΒα]ά. γ»1 ἴῃ μὰς οζδϊίοιῖβ βϑοσί υμῖ- 

ἐμπι, λαδίέέωπι οογροτὲς ἐξίεγπενε το- 
(αἴ. --- ΓΙ υἱάδο. Ζεοῖ. Χ. 3. ὁρά- 

σεις ψευδεῖς, αδὶ Ὑ}7Π δοσθρεττιπξ Ῥγὸ 

ΓᾺϊτ αὶ ρτὸ (βαὶά. 1}, φυοά 

οἰδίοηδηι ποίας. --οἼ 1: ΕἼ τι μαια. 

Ῥαι. 11. 28. ΓΙ. 2. ὃ. γ. 1. 1.15. 
40. --- μα. 1 ὅδ. 11]. 1. 9 Ῥᾳσ. 

ΧΥΙ͂Ι. 15. μαῖα. ΟΧΧΧΥΠΙ. 19. 
οἵ ΔῈ ὶ δορίυδ. --- 3 ϑδση. ὲ 

ΥΙ]. 17. 7οξϊ. Π. 28. Ζαςι. ΧΊΠΙ. 
4. --- ἹἹΠ εἴπρ. ἔωηηι. 3 Ῥὰσ. ΙΧ. 

20. -- Γὴ τ ἰπῆη. Ἐχοοῦ. Χ ΧΙ. 

99. --- ὙΤΌ» πιοίίοτ. Ἑκεοῖ, ΧΙ, ΠΙ. 

10. ϑϑὰ ταδίϊοπι ἴοὶ τὴν ὅραῶν δὰ 
ΓΌ ἐπσεερίαν, τεΐεττα, ἂς ᾿γβ8- 

Ῥοκϊσπετα νεσροσγιπι εἰδίποσε. --- 
ΠΙΠ: Νιυχ. ΧΧΙ͂Λ. 4. 16. Εκοωὶ. 

ΧΠΙ]. 7. - ΝΘ Μαπινγε, ποίσεῃ 

Ρτορσίατι Ἰοοὶ. Ιποεσίυς ((οτῖδβδε 



“Ὅρανις. 

Ααῖ!α) ὅταν. ΧΠῚ. 18. ἀσὺ ἐράανως, 
4υεπὶ Μοπεκυοσομίνιβ ἘΧργθϑδίβθθ 
Ῥυΐϊδι Ὁ Ῥτεροβι ἴομομι, εἴ ς ἽἼ 6 ΣΧ 

αὶ Ὡ υἱδδ. ϑ3'΄οἃ ΒΟ δασδηρενρίυ 

«ὦ Ἀ. 1. ρυϊαῖ, ἀυςία Περο 6856 6 
50Π0}115 ταλτρίπδιθυ9 ΟΥϑηΐδ. [ἴῃ 
Οδθηδ ΝΙΊΟΕΡΒ. Ρ. 194. Μαμβρῆ ἐρ- 
ἐεηνεύεται ἀπὸ ὁράσεως. (οπέ. Βοδο]οη 
Οτίρεηβ δὲ οὰρ. ΧΧΥ. 9. (δῖ. 
ΝΙς. ». 808. [Ιάοτὰ ναϊοὶ 46 νϑγ- 

; ϑίοῃς ἘΠεοάοί. 9Ψυά. ΧΙ]. 6. --- 
ΠΡΌ» Φρεομία. θη. ΧΧΧΊΨΝ. 48. 

τ ΠΈΣ τῖδος. [εν ΧΙΠ. 12. 

7Ζυὰ, ΧΗ. 6. Οὐμεὶ. ΧΙ. 9. οἵ Αἰ]. 
Ααάς ϑγτηπι. 168. ΧΙ, 8. --- ΓΝ 

ἔκανα. 1 ϑδτι. Π]. 16. Ἐπσδοῖ, 1. 1. 
ΨΙΠ11. 8. ΧΙ, 2. --- Ν᾽ ΟΜ, 

ογαομέμπι. 168. ΧΠῚ. 1. ΧΙΧ. 1. 
ΧΧΧ, 5. ἴῃ οππΐρυβ ἢΐ5 ]οοὶβ 
ὅρασις εεὶ υἱεῖο ργορλείϊσα. ---- ΒΓ 5Ό. 

ς ϑιεολιμδ, Ὀοῆθη ῥγορσ. Ἰδβοάοῖ. 
Ατπιοϑ . 26.  εγίναν!ς οχ βεπίθῃ- 
[6 βρρεὶ ἴπ Οὐ. 8. ρᾶρ. 514. 8 
Ὁ γε] ἐδ 5) ᾳυοὰ ὅγε. εἱ (Βαϊ]ά. 

ποίδε υἱάενε, ἑπίμογτὶ. ϑοὰ νὸχ ὅρα- 
σις, απ ΤΒοοδομοηί ἢ. 1. νοΐ 
ἴπ5 Ηχαρ ῖβ, οϑὲ τόσα νοτοῖο Μοηῖ. 
εχ Ηϊἴογολγιιο, αυἱ ἰτκαϊτ, Τμοοάο- 
τἰσποσα ϑιμοσοίλ ἰγδηβευ 656 ὑὲδῖο- 
πέπι. ϑετηΐϊεστο ἰρίυν ΗΕΗἸεγοηγτηυϑ 

ἃ ζαϊοο Ἰερίεδο νἱάείασ, βόιερε σχόψιν 
Ῥεὸο σχόεην. --- ̓ ν» οομῖας, Ἰξ. οοἴοτ. 

Ἠδοῦτσεευδ [πὶ. εἰ ΤΧΧ Εζεοβ. 1. ὅ. 
ϑγτοχα. ἰν. ν. 16. ,ΧΧ Ἐςσεοδ. 1. 
42. 97. -.ὄ Ε}κ} 1} ἑπέεγρτείαἰϊο. 

Οεδαβ. ΧΙ, ὅ. ϑῖπο ἀυθίο νοοῖ 
Ηφρε. ἰὼ ποξλίοῃο ογαονίξ δοοδθρεγυῃί. 

“πον οἷάεο. ϑγτωταδοῦ. 68. 

ΧΧΥΗΙ. 7. ΓΝ Ἢν υἱάεξης, Ῥοδὶ» 

ἴασαι εξ Ῥτο Γκ Ὁ» υἱδίο, φςοπογαῖα 

ε μοπϊξο ῥζὸ διγδίσβοῖο. ϑγτασα, ΟΟΒοὶ. 
ΧΗ. 8. ΓΝ, αἱ ὁράσεις, οτ- 
1.586 ϑγτσαλομαβ ΌΣ φοτίρϑεσγδαϊ αἱ 
ἑρῶσα:. - ΝῊ; ΝῊ 1 βγη, ΧΥῚ. 

19. 720Ὁ. ΧΧΧΥΙΙ. 18. ὡς ὅρασις. 
ἴα φαορᾳαθ Ααᾳιΐϊδ. [ἢ γροεϊεχίοτί 

619 ὋὉρατῦς. 

Ἰοοῦ ὅρασις Ζρεομέμηε Ὡοίαξ, αυδπὶ τ0- 
ὕοπεις ιοαι6 μαρϑὲ νὰ}. --- νὰ 

Ομιαϊά. Ὁ δη. 11. 31. 11]. 46. --- 
ΓΥΝῚ ΡΪαγ. υἱσίονες. ΑἹ]. 2 Ῥαχαὶ. 

ΧΧΥῚ. 5. -..- Ἵ. ογο, ταΐο. 1 ἢ 

Ῥαν. ΧΥΤῚ. 17. [πῃ πηϑηΐα Βαθιι6- 
τὰπε ποοποῃ ἐχρίογαπαϊ ρμενίμ. 
ἐταπο, ἀυδτα Βαρεὶ γούνατα “Ἢ Ὦ- 
8αΡ. ΧΡ 15. οὔτε ἐμμάτων χρῆσις εἷς 
πν ΘΟ] οῦυτω ὑκὰ8 δὰ νἰἀοπά τι. 
6 ϑἕόγπια οτίεγπα, φια οομἶφ οοπ- ὖ 

Μ7., ϑυγραΐιπι ΣΟΡΟτ ταν ἃρυά 
δὲν. ΧΙ. 2. μὴ βδελύξῃ ἄνϑρωπον ἐν 
ὁράσει αὐτοῦ, πρὶ ὅρασις ορροπίτυν 
κάλλῳ, 6 δῆς 86ιὶ 

όνπιαηι ἀσερὶοαδίδεπι ποιϊαῖ, αἱ ϑὅψταϑ 
ἀυοαμα ᾿ηξογρχοίδζιιβ οί, δὲς. ΧΙΧ. 
25. εϑῖ υἱέες, σμὲ ἐπ οσμίος ἑπομντι. 
1 Μδοοαρ. ΧΙΉ. 47. τὸν τάφον τῇ 
ὁράσει, ἢ. 6. βαρῃ]οζιυλι δα ἔδοὶς δἱεὶ- 
τυᾶϊπο, αΐ ἃ ἔτοηίο οἵ ἴοσβὸ 80. οἱ- 
ὨΙΡῸ8 οομδρίοὶ μοβϑδίξ. 
αυοαυς βουρενα ὁρατὸν, χυοᾶ νἱάα 
ἰηῖγα. ΤοΡ. Χ]]. 10. ὅρασιν, υἱδίοπεηε, 
ἢ, 6. δῃηρείυτη ἔοστηδ οἱ εἰὐλώς Βα- 
ΣΩΪΏΪ8 : (0]]. ν, 922. 

'ΟΡΑΤΗΣ ΕΥ̓ΜΙ, δῆς. 
ἼἜΞὉ. οοπίεπερίοτ. 500. ΣΧ ΧΥ. 18. 

ὋὉΡΑΤΙΚΘ᾽Σ, υἱάεκϊ γαομαίς 
γ»γαάίδμις, ρεγερίοας. ΓΤ. υἱάοο. 

Ῥγονυ. ΧΧΙΙ. Φ0. ὁρατικὸν ἄνδρα, υἱ- 
γμηὶ μεγερίοαοεπι. 

υἱα!δίξ, Ἰοαρογιηῦ 7) 5] γὴν» Ἀ. ε.ὕ 

υἵτωπι ἐπείρηϊ ρεγερίοἰσηξία αο 
ἀεηίϊα μεῖξιν! ὰ Ἤ εγεῖ, ας 
Ογτῖ ΜΒ. Βγθμι. ατικὸν, γνωστικὸν, 
δὰ αὐεῖ ἰοουπι Ηεϊπδὰθ: Νοη 
ἀυρῖιο, 4υΐῃ ,ΧΧ βοσι ρβεσίπι δρασ- 
τικὸν ἄνδρα, αποα ονϊης!ξ τὸ ὝΠΟ ἴῃ 

(οχῖα, πο τὸ δρααστιχὸν καὶ ὀξυ ταδηὶ- 
ἔεϑια ἀοποίδϊζυγ. ϑεὰ εἀ ὝΠΌ Ρεῖ- 

ποῖ ὀξὺν ἱπ βεα. 
ὋὉΡΑΤΟΣ, οοπφρέσιια, Φρεοίαίμδ, 

οὐδίῥἐδε, τρεοίαδιϊιε. ΓΙΌ "περσωγα. 

1 Ῥαγαὶ. ΧΙ; 28. ἄνδρα ὁρατὸν, ὙἹΓΌΣα 
δρεοία βίεπι. Νομ ἰοχοσιης ΠΝ Ὁ. 

ϑεὰ ΠῚ ΟΝ οὶ υἱῦ ὀχθηδοε δίαξει- 

Οο 2 

1 

Ῥοϊυϊεκες 

801}. Ῥχὸ χη}, 



Ὁράν, 

« γεῖ, εἴ ὁρατὸς οδὲ ἢ. 1. ὑνυσεγη πίε σἰἢ- 
ἐμ ἐμὰ πιαλίριε εἰϊδ. «.. 
ΓΝ, ἀδρεοίμδ. ἃ ϑαχα, ΧΧΙΠ]. 

91. δὶ οἰἶΐδπι ὁρατὸφ οδὲ παλίὶνιθ 
δρεοίαδῥϊδ, πδταρα βυδ ογσβεπι τη0- 
ἀυτῃ δχοθάσδπις τραρηϊιάϊπα. [κ1:- 
(πόγὰβ: ατειτὖ, ἐεγγίδίε. ---- πεῖν 

υἱάεο. ον. ΧΧΧΙ͂Ψ. 96. ὁρωτοὶ δὲ 
ἐναντίον αὐτοῦ, ν᾽ 166 διιξοτι ΟΟΥΘΩΣ 
11ο. ον». ΧΧΧΥΊΙ. 21. σᾶσι δὲ οὗχ 

ὃ ὁρατὸν τὸ Φῶς, οὐδ! δυῖΐοτα Ἰὰχ 
ΠΟΙ Υἱρ}}}}16. Εν οδ. ὁρατὸν, αἰδϑη- 
τὸν, ϑεωρητικὸν, καὶ ἘΡΕΝ 

- ὉΡΑ ΤΏ, υἱάοοι ἡ, υὲγειπέαποεν, 

ἐπη μηϊπιοάο. Ἐχ. ΧΧΧΊ. 19. ὀρᾶνι. 
ΝῸΠ τρλὶβ συοβῆ βεηβη. ΝΆΠΙ 
ἽΝ ει Β. 1. ματταα εχοϊίαπάϊ, 

γὲΣ οὐχ. Αἀῃ, 
ς ᾿εε. ΧΧΧΙΠ]. 7. ὁραϑήσομαι, αὐγῆς, 

. πέπεῦον ἐρσὶΣ. Νοίαρθ, υἱ ΗΪεγοὴν- 
τὰ δὰ ἢ. 1. θ6 πὸ τησπυῖϊς {νὙ}46 5. 
ΡΓὰ 8. ἔστοκιν), ὀΧίτοισδι ΒΥ ΑΡΑΠὶ 
αἰνιάθῃβ Ἰορὶς 9 ΜΉΝ. --ὦ ᾽"» 

. Θεἐό, ϑγτητὴ. 7 0Ὁ. ΓΥ. 18...“ ΌΓν 

εἶα. Ῥτον. ΝἹ. 1. ὁρῶ. ΜιΔα βυρτα 
ἀν. βρόρος. --- Τα. 9 Ῥαν, ΓΧ, 40. 

γ7τ : 

ἐν ταῦ, ὁράσεσιν Ἰωὴλ τοῦ ὁρῶντος, ἸῈ 
σἱβιοαΐθ5 “0618 νἱοητῖ5, Ἦ. 6. ᾿ῃ 

ἀ ῬΤΟΡἢΘΕ8 «0818. »γορλεία. Μὶὰς 
εὐ 2 Βερ. ΧΥΠ]. 18. 1 ΡῬαχὰὶ]. ΧΧῚ. 
9. 9 Ῥαγ. ΧΧΙΧ, 28. εἴ οοπῇ, απ 
εχ ΤὨοοάοτγεῖο ποίδϊα βυπίὶ ἰῃ ν. 
γνώστης, ἃς 8. ν, βλέσω. ---- ΠΙΠ 

ὑμαϊᾷ. ἴδῃ. 114. 96. --ς την δόλῖν 
πἰο. Οεη. ΧΙ. 16. 55. ὁρᾷν παδη- 
ἄοαυς ἀδ6 υἱσίοπέδιι ποοέιγπὶϑ 8δα 
ὑποηεμες ΔΒ Βεζαν, --- 9», δοίο. 

που. Ὥξαῖ, ΝΊΙ. 16. ὥς ἰώραχας, 
Σ ΧΔΟΓΡΟΒ, α08 νἹ ἰϑϊ : αὶ πομ Ἰεβ6. 
4 γυης ΓΝ ὝΦΕ» υἱ ϑολιατγέδηδεν- 

δῖο νἱάθθδξιΣ, βοᾶ Ἰῆνεσὸ γετϊεσυηῖ. 
-- "πὴπν «[εῆουα. Ῥτον. ΧΧΧ, 0, 

ΤῊ γ2» τίς με ὁρᾷ, υξ δὲν. ΧΧΙ]Π]. 

18. ἀοροταδί 177) Ὧ: Υἱά6 δὰ Ἀ. 

δ 

480 
᾿ Ἢ 

Ἰ. Ζλοβονητη. "ἡ , ἀδράζθω, 

200. ΧΙῪ]. 98. οὖχ ἑώρακας αὐτῷ; 
ποηπὸ υἱαϊ δὲς εὐπι Ἰλθοτδ γεπ- 
ταπῖ, παῖὰ ἀπ ἰεχία ΗΓ, Ἰερῖον 
ΝΘ εν αὐ αδρεοίνε ς7μ1.--Ἴ 

οσπίμδι. Ψοῦ. Χ. 4. Νυχα, ΧΧΙΥ. 3. 
ὁ ἀληδινὸς ὁρῶν: Ὁδὲ ἔοτίαδοθ μγῸ Ὁ} 

ἱερογαηξ Ῥν οΙριαη γυὴ, οἠάρπε, εἰς 

ςοτ)θοὶξ βου δηρογρίυβ, ϑοὰ με 
ςση)͵δοῖυγα ἢ αὐϊάσαι ορὰβ οἱ; 
δὰ νὲ ἀροτίϊ φεπί οκμδ, εἰ υοίο! 
ϑέγας 8. 34ε ἀϊσπιςΣ βαπὶ ἴοπιεὶας 
᾿ἄθπι νἈἸΕη[88. Ελεὸ ὁρῶν. Οοἱ, 1]. 
Ἠοΐμπαι. Βαρσὲ λαλῶν. -α ἽΝ Ἐν 

ΓΝ. 51. ὅρα πάννα τὰ τέρατα, ἃ δὲν. 
κα ἐν ταῖς χερσί δου, «μήσως αὐτὰ δαν (ὦ 
τὰν Φαραὼ, Ἦ. 6. σεγα, αἱ μιοι εις 
ἰϑέδ οἴηηΐα, αιογαπι ραϊγεπδοπιπὶ 
ὯΙ τραπάδξυμῃ οἱ ὦρύ, 
γώ ῬΏΔΓΆΟΠΘ Ἑχοΐβ, ΧΧΥ͂, 
40. ὅρα, ποήσεις κατὰ τὸν τὗτω τὰ 
δεδενγμάνον σοι ὃν νῷ ὕῤει, ορετανι δ, 
αἱ οἴηπία ἤαπί ἴυχίδ ἰγρισῃ σϑίεῖ. 
κὑτα Οἰδὲ ἴῃ τποηίδ. Ὀοπξ, Τοῦ, ΧΙ. 
ῷ. Ἰαχὶδ εὐϊς. Οοιωρίαϊ. 2 Βηπὶ. 
ΧΧΙΧ, 8. ὡς ὑμεῖς ὁρᾶτε τως ὀῤδελ. 
μοΐ; ὑμῶν, φασιιδπἀηνοίυσι τοῦ Υἱόρο! 
(δ οσυϊο γεείσϊθ. ὅδ ποθ τδες ρτοῦοι 
Ἰοφυμπίυτ. νἹὰ. ὙΝοΙα «ὦ 1 1. 
9. Ρ. 948. Εκοὰ, ΧΧ. 18. κα πὰς 
φωνὴν, νἱἀοθδί, ... ὁ. ρεγοιριοδαί, θ05 
φεῖα. ΝΊἀ6 ν᾿. 98. εἰ Οτοῦυι δ ν. 
18. δοὸ φῦ: οχ ὅεη. ΧΙ]. 1. πσίδ’ 
(8 εὐτὶ ἴπ ν᾿ εἴδω. Αἀάε 1 ὅμι, 
ΧΥῚ. 1. ὅτι ἑώρακα ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτὼ 
ἐμοὶ βασιλέα, Ἡδτὰ εχ εἦν8 ΕΠ115 τῖδι 
τοζοῖὰ οἰερὶ: ἀδϑὶ ὁρᾷν, αὐ πορίσαι. 
ἐξεεῦεπι, ἐο ἐοοξ οὶ, οεὶ οἰλφετε. 10}. 1 
ΜΠ]. 19. οὖν ἑώρακας τοῦτα, ΥἾ. 
086 ἈζῸ ἑώρακα. ---- υχὴν τοιμδηϊακ.. 

Ἐχοά. ΧΧΧΙ͂Ι͂, δ. υϑὶ 5} }}}. 

τελαϊτυν ὁρᾶτε μὴ, δὸ εἶπε ἀυδίο ἰδο. 
βεπάυτω οαἱ ὥρᾳ τῇ μιᾷ, αἰ ὑεπὶ Το- β 
τοὶ! δυ8 οοτθοίε εἰ δηΐα σαπὶ Εὐο-. 
τὰβ 140. 1. Μίθοεὶ), .ο. 1. 86 
ϑοβιμα]σγυβ δὴν ΧΧ ἰερίθε, 
ΠΕ »λὴ: 46 αὐσοαθε ποῖδθ μ 

Βοι. οὰ Ἡ, 1. --ῦΝνν κρίνος 



“Ορα σοι... 

« Οὐμο, ,'. 10. --ο τὴν ΟΒαϊά. βαον 

ἐμίο. Ὥδι. 1. 237. 860. οοἷ. (ἾΪ 9. τὸ 
μυστήριον, ὃ ἑώραχεν ὁ βασιλεὺς, αδὸὶ 
φυϊπθοῖ νος ΧΧ ἸΡοΓα νογεῖβθε. 
Ῥγεῖεσοα ἰερίτατ γον. ΧΧΥ͂Ι. 19. 
δὶ νοσῦα ὄταν δὲ ὁραϑῶσι [108 Ἠο- 
Ὀγϑῖοα ποὴ Βα)βηξ, αυοά 118 ΓΟΒΘΡΟΙ- 
ἀεδι) δα βϑϑῆβὰβ βρξ: δης λα οοῖῃ- 
τηοάδ βυηῖ δά)θοίβ. αϊρ. σωπεὶ γ3μ΄- 
χὶξ οὐπερτελέπεια. 1,. Βοβ, ἴῃ Απίπ). 

ὁ ΟΥξ. ἰερογα ἸΔσ θῃ τρδυς ὃ- 
ὦ. 2οὉ. ΧΙ]. 1. οὐχ ἑώρακας αὐτόν. 
80. πὲ ἱηϊογτορδθοποιι ψογβί συ] υτα 
δοοερίβθα υἀθηζι, δα δἱ ϑϑδιι} δῶν 
δεῖ: πμδε ἐτρεοίαἰϊο δ 6εο 7ῳ εἰ 
ᾳυρά μδι}]ο ᾿ἰρογίυθ, βοὰ τϑοῖθ 86 
οχργίοοσε ρυϊαγεσιης ἹΠμά, 
ποππε υἱέες εὐπι Ὁ ἴπι Ἰιρτὶ8 Αρο- 
ΟΥΥΡἨἷ9 ποῦ βοΐαμα ἀ6 νἱϑιι, 56 ἀδ 

τυ αἶδα ρεγοεροπε ΦΕΉϑΗΣ 
ς αἰείξν, αηἀδ τιοῖδΐ : δεπέξγε, ἐζρονί 
νὶ, ρμεγίεννγε. Τοῦ. ἹΨΝ. 4. σ«ολλοὺς 
κινδύνους ἑώρακεν ὑπὶ σοι ἐν τῇ κωλίᾳ (56. 
ἡ μήτηρ σου), ΨυΪϊραῖ. “ δέ: 00]}, 
Ϊοἢ. 111. 1. Αἀάθ ϑίγας, ΧΥ͂Ὶ. 6. 
ΧΧΧΙΠ. 11. ΧΙ.11. 21. ΤορΡ. ΧΙ], 
]. ὅρα, τάκνον, μισδὺν τῷ ἀνδρώσῳ,. σι- 
γα, γμῶτε νεῖ σχλὲδε 111} τοοτοςεάθῃ. 

ὍΡΑ ΣΟΙ, ἐξέ ἐἰδὲ. ΣΧ). ϑγτατω, 

ἀεη. ΧΙΧ. 21. Ηἰοτοηγτουβ δὰ ἢ. 
ἀ]. σεσε ἐ  οῖεηε ἐμά, ἐ. ε. ὧ0- 
φμῖεϑοο ἐδεις ἐμὲξ. Οκοά ϑ'ψηιπια- 
οἦκπὲ δεσωκάμπι ξεηδοπι ἐπίεγργείαη 
αἱ: ὁράσει ἐδυσωκήϑην τὸ πρόσωπόν σου. 
Ῥτιδίυβ ἢ Ετσαστα. γοῖς, [πτὶ|. 66. 
Ρ. 948. ῥγο ὁράσιω Ἰεσεπάυτη βυβρῖςε- 
ἴΩς ὁρᾷ σοι. ϑοά ΒΙ6] 15 ταμνῖ ὅρα 
σι. Ψ αθ δϑύρτα 8. Υ. ὁράω. 
ΟΥ̓Χ "ΟΡΑ,, πον υἱάεί, γι» νμῖν 

ἔω. Οαποθ. ΧΧΧΥΙΙ. 90. εν 411} 
ε Ββαδεπε οὐχ εὗρε, ϑεΏδιι: εοίοχη. 

᾿ΡΓΑΝΙΚΟΙ͂Σ, ἐπείγιαηπεημίαϊἑε. 9 
Μαοο. ΧἼ]. 15. μηχανῶν ὀργανικῶν, Ἐν. 
6. ἐμπρρα σατο δεϊξοαγεπι, φμῖδως 
εἰγδξε «οἷεπέ γπατὶ εἰ ἐχρυρπασὶ. 
τ Βαδμείϊαια εἰ Οτοῦυῃ δὰ 

ὌΡΓΑΝΟΝ, ογβαμμηι, ἐπεί γωπιθη.- 
ἔμηι, εἴ ἴῃ βροοίθ παιδίον ἐπείγως 
"πἐπέωπι, Θἴ πρροδὶα8 οἰήαγα, ἰῖοτῃ 

δ81 ᾿Οργῇ. 

ἡπαολίπα δεϊϊδρα, ἐρενης ὁριε, φυυὰ ὕ 
εἰββοιέντ. "λγ}» ἀψεοριω. ἴῃς. ἴων. 

ΧΙ͂Ρ. 4. ἴΙὉ Μοῦ. δοά ρεγέμποι 
δὰ νΣ νυ. δ. ---- "55. Ῥαγ. ΧΥ. 16. 

ΧΥῚ. 5. 42. ΧΧΙΠ]. δ. οἱ 4110] β6- 
18. --- δῶ, ογιπὶδ. 4, ὅδ. Ί. 5. 

πηΐ “22. -- 22» οἰέλαγα. 

Ῥβαῖα. ΟΧΧΧΥῚ. 3. τοῦ» Μίαν, 

ἴαφεπα, ἀοϊηάο ἐπείγιηοπέμπι πιιδὶ- 
σηι, ἐδὶα ιὠὐνὶοιϊατὶΣ Βοὰ παίει. 
Ατμοϑ Υ. 23. ΝῚ, ὅ6. Αἀάδ ϑὅϑγιπηι. 
2». ΧΧΧΥΙΠ. 87. ὄργανα οὐρανοῦ, 
Ῥγὸ μέγίδι οαἷδ, Ἀ. 6. πεδίδιις σα 
Ῥγαρπαπέϊδιια. ΜΡ. οοποοπέμνι οοἶξ, 
“-π })» ἐπείγεπιενέωνε ττρϑέδιηι, δοὰ 

σεις ἤόγηια ἱστιοταῖαν. Ῥβαΐπν. ΟἿ, 
4. ᾿αἱνεῖγε αὐτὸν ἐν “χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ, 
Ἰδυάδῖδ ἘῸΝ τ τμε εἰ οἰεδιαγα. ΑἹ. 
κϑάξᾳ, ϑὶς οἱ ὄργανον ῬτΟ οἰέλατά 
ΟΟσαΣτς δρυὰ ΖΕ] δη. Υ. Η. 111. 
89. Αἀάα Αᾳιῇ]. «οὐ, ΧΧΙ, 12, 

2 Μδοο. ΧΙ]. 27. ὀργάνων καὶ βελῶν 
«ολλαὶ παραϑέσεις, πιασλίπατμπι δεὶϊὲ- 
οαγμηι Οἵ ΤΔΙΟΥυτ τπδοτ8 ἃ ν 
ἴι8. 3 Μδος. ΧΙΠ]. δῶ προς 
εὺς, τοέα 8. πιαολίπα, φμῶ οἱἰγομηιζεγ- 
ἔμγ. ϑϑόύτῶο 10] δδὲ ἀθ' βϑηδγα ογυ- 
ἀεἰ Ἰοαῖτοϊ δυρ οἱ αρυ ἃ Ῥασεβδβ ἰπ- 
ῬΥΪπιΐὶθ γεςορῦ, αὐοα ἴδεῖο ἰσξοτία 
8 Ῥορῃ]18 οτθηιλ! θυ δὶ αγουα 
ταπάδαι ρεγνοηϊ. Αἀαθ 4 Μίαοα. 
ΙΧ. 20. Οοηξ. Απι. διότι Ὁ. ὧδ 
Μανίγτυσα Ογυοίδεαβ Ὁ. ὅ8. 5664. 
- νἼἜαἀδ ᾳυοαὰθ 8. ν. ἀρμόζω. 

᾿ΟΡΙΤῊ;, ἐγα, ἐστοαπαοδοοηδα. ὮΝ» 

παδις, ἰγα. ὅοη. ΧΧΥ͂ΙΪ. 44. Ὁ δα. 
ΙΧ. 10. ΧΙΠ]. 17. εἰ δἰ] παρίιν8, 
Αἀάο δη. ΧΙ, 41. 966. οοα. ΟΒίδ. 
Ῥευξ. ΧΙ. 17. υδί ὀργῇ ἴπ οοὰ. Ψαῖ, 
ταϊηὶ νοσρθασα, ποτ δυ αι π νυ", 

οεγίθ ᾿ἰἰὈτὶ μαῦφης ὀργισϑῇ. Τοαῦσε. 
ΧΧΧΙΠ. 10. υδὶ δυοῖον γϑγβίοηΐβ 
ἢ» ᾳυοάὰ Ἀ. 1. παγές ποίδξ, γ241]6 ἀδ 

ἔγα δεσορὶῖ. ὅδγηιο δηΐμι Τ᾿ ὶ οϑὲ τἶρ 
δου βο 5, αποτυ οὐοτοιΣ Ὠρμ8Β ἢδ»- 
τἶρυν Ῥδσοίρογο συγ θυδίσ. 3. 58:8. 
ΧΧΙΝ. 1. υὃνὲὶ Ἰοοὺ ὀργὴν τεροπρῃ- 

Ωοδ 

ἂν» 

ἂν» 



3 οΟ ,Ὶ 

« (ἀττν 6686 νἱάδαιν ὀργῇ. Εἶοα. ΧΙΡ. 
δ. Ὁ] το ἀσίέσεροψε τὴν ὀργήν μου ἀκ 
αὐτοῦ Ἰεσεπάϊτηῃ εχ Α]ὰ, εἰ Βατρο- 
τἰῃ. ἀσήσερεψνεν ἡ ὀργή μον. Ψυϊραῖ. 
αυεγειδ ἐξέ ἔμ γῸΥ πιξμα. ---- Γν}}» ἱπ- 

ἀϊρκαῖο. Ῥε. ΧΧΧΥΊΙ. 8. ΠΧΥΤΙ]. 
40. ΧΧΝῚΤ]Ὶ. 54. οἴ δἰ ΌΣ βορίυβ. 
Ὅ55 Ἣν» ἰάδῃ. ὁ Ῥασ. ΧΧΥΠΙ. 9. 

Μιοδ. ΥἹΙ. 9. --- ΝΌΠ ΟΒιαδὶ]ά. αϑέμε 

ἐγ. ἴλδτι, 1Π1. 18. --- ημννῸγν δι- 

ὃ ἔψγμηι. Ῥβαῖω. ΠΝ. 428. Ἰπροτυης 
ΓΌΠΌ, ΔΓ. τ ΠῸΡ γα. Ὠσδυῖ. 

ΙΧ. 19. ΧΧΙΧ. 28. 28. Ρε. Ἱ. 1. 
εἴ Αἰϊρὶ ἐδερίυ. --- Ιάσῃι. 1 ὅϑὅδιι, 

ΧΧ. 38. 168. ΥἼ1]. 4. ὅταν γὰρ ὀργὴ 
φτοῦ ϑυμοῦ γένηται, ὉΡῚ νἱάθ δρρΡε}}} 
Νοῖῖ. Οὐΐξ. Ρ. 497. Τῆγσοῃ. 1]. 8. --- 
τὴν ἀάοπι. Εχοά. ΧΥ. 7. ΧΧΧΙ͂. 

11. Νυμον. ΧΧΥ͂. 4. εἰ 4110]. --- 
δὴν ἡ ὴν ἐγα παεὶ͵ Ἦ. 6. υελεηϊξης. 

ὁ 4 Ῥαταὶ. ΧΧΥΤΠ1. 18. ϑορῆ. 11. 2. 
-- "οσϑιϑνμαάο. Ῥδα. 111. 6. δος. 

οοὰ. ΟΒΐ8. ἐν ϑυμῷ ὀργῆς. --- 75: 

ὧν (ὦ Ῥτο Ὁ), ἱπαϊρηαΐϊο. Ἰδιξ. 

ΧΧΧΙ͂Σ. 19. 27. 200. Υ'΄. 2. ΥἹ. 9. 
ἴπ ροαϊετίοτε Ἰοοο ϑ'γυωπιδοθιϑ απο- 
61|6 ὀργὴν φοσυϊ,, ατεὸ νὸχ εἰυρ] οὶ 
Ἡ, ]. ϑεδὺ δοςὶρὶ ροίεκῖ, υἱ νοὶ ποίεϊ 
οαἰαηιδαϊες, πιαία, ἐπζογτίμπία, αυδῖο- 
ἈΌΒΡΓΟ δἰ ζτῖδ γε ἀἰνὶημο ΒΟΡΘ ΒΔ Π ΟΣ 

ἐ (ϑυδάσε-δος ἰοχῖμ6 Ηοῦτ. Ὁ] ν5 

ὕχα [71 ἱη ογέμπδιπι, ἴθ βεαυθη- 

νυθ φοχτηυϊαῖυ»), νδὶ . δἱχυϊῆοος 
Ῥεοοαέα, φμέδως ἑγα 1) οὲ Ῥγουοοαίων. 
ϑις νυϊχαῖιθ: εὐέπαπε σρρεπάεγεπίων 

: ἃ πιοᾶ, φεΐδιιΣ ἐγαηι πιεγ μὲ. Ῥ. 
ΧΧΧΙ͂Ν, δ. εἴ 4110]. .- "ΠΡ. 

. ρἷαρσα. Νυταεγ. ΧΧΥ͂. 8. δες. οοά, 
Οχοη. υδὶ ὀργὴ ἰπ ποϊίομα ρωπα 8ο- 
εἱρίδηάνιι ει. Οοηῖοσ 1, ρα απ δὰ 

4 Χεπορδοηῖ. Ἐρβεβ. ρδαρ. 356. --- 
ΠΘΪῸ» οορίαξο, Ἀ. 1. 1ῃ ταδίδσω 

ἀλϑοι ἀδ ἀεογείο ρεγἀεπας. “οτετη. 
1. 11.--ἰ ΝΟ» πίω. Νυπ. ΧΙ. 

11. Ἰοουμ αυἱάθπι ΒΑροσα Ῥοξεβὶ 
ἰεσῖίο ὀργὴν, υἱ ϑεπδύζα δῖ τηοῦο 6Χ- 

582 
ὍὌργε 

ρεοδοέσιηϊ, ΠΟ ΓΔΙΩΘΕ 
βὶ 4} ὁρμὴν (ἐμπρείμηε, Ἡ. 6. φκετε- 
ας, ἐπροείμϊαίέοπες. ΘιχΠ ἸοΕΥ ταλιους 
φυοᾳυς 'ἰπ Οταῖ. Μδηδδβ. ἱηϊξ, Ἰοὺ 
ὀργὴ τῆς ἀπωλῆς τεροίατε νέϊ]επι 
ὁρμὴ τῆς ἀσειλῆς, Ἰπρτγιταῖξ χυΐᾳ ῥγα-. 7 
οοάϊς ἀνυπόστατος. ΝοΙ ἰδτιώθῆ χο- 
Ῥυρτιαγεσα, δἰ 418 μεες νϑεθα με 
Ἡδπάϊδάγῃ εἐχρόπεσε νε]οῖ, αὐ 
βἰηξ ραπα οοπιπιπαίἑοηξδμε Ῥγοροεῖ- 
ἐπὶ 6 οοἷ. ναῖῖς. ΤΟρΟΏΕΓο υηδ]]οῖ, 
οἷ]. ν. 17. Μιὰ αυοχυα δ .]. 
ον δ θοσρίυτω. --- τ» ἐγτὶ- 

ἰαἰὶο οοκἐμπιεϊοεα. ἴεο. ΧΧΧΥΠΙ!.8. 
-- "Οὐβιυ ἀπέπια. 700. ΝἹ. 7. δες. 

οοά. γαῖ. Ἐεϊαυὶϊ ΠΡτὶ Ψυχὴν Βε- δ΄ 
θεῆς. [6 ποιϊΐϊοπε ἐγ, 408 χυλῃ- 
ἄσᾳις εδῖ δυδ᾽δοία νοῦ γ7τ., υἱά. 

Βυποπὶβ [.6χ. Ρ. 1049. [Ιπίογάυτα 
φιοαιο ὀργὴ, ργεεοῖρυο αρυὰ Τταρὶ- 
6085, γ. 6. ΖΕ δ.}}}}. Ῥσοιωθῆ. Μίηςι. 
γ. 8379., ἀπέμεινε ποίαϊ. ---- ΣἼΘ)γ0. 

ἐεγδο. Ῥβ. {ΧΧΧΙ]. 14. 0] το- 
οδδι ΗΡΥ. τηεϊδρδογῖοα δοοδθρεγεαι. 
-- ἼνΌ. »νοοεϊία. ὅεν. ΧΧΧ, 19. 

5.11. ργοοοῖϊΐα ταθιδρμοχίοα ἢδυὰ ἢ 
ΤΆΤΟ ποίδὶ ἐγαπὶ ἰεὲ ασοτίέεν, ἐαπ- 
γμαηὶ υελοιπεπίδείπες υενίμς, ἔγχα- 

19. --- ἼΏΥ. ἴγαπεεο. ϑγανσας ῃ. 

Ρχγονυν. ΧΧΥΙ. 10. Ὡυ ὺ» ἵσαπε- 

ϑνερονίδειΣ, ἐργαί. 1,εἐσὶς Ὁ ΩΡ 

ουπὶ ΤὨεοἀοϊίοπο, αυϊ χόλοι Βαρεῖ. 
- ΓΔ, ἐτοαπάεεοεπίϊα. )οὉ. ΧΧ Ὶ. 

80. ΡΕ. ΟΙΧΧΧΙΝ. 8. 1ε5. Χ. 6. εἰ 
Αἰτρὶ. -- ἣν» ἐπίηκίίαε. ἴε8. ΧΧΥῚ, 

41. ϑ ]Ποεὶ νοχ Πξεῦτ. αυδπάσοχας 
Ῥώπανε μεοσοαίογωι τιοῖδῖ. --- Ρ 

ο5.. Ααυΐα, ϑγγωσηδοῆιβ. 3. ὅδ). 
ΧΠΙ͂Ι. 8539. βες. οοα. Βορίυτα ςὰἱ Ἰο- 
ςο. Μοπίυςομϊυβ ἢξεοςε δβάδβοσὶρ- 
οἷι: ΥἹΧ ἰδθη οσοα! ἀδγῖτη, Πδὴς 
ΨΟΓΒΙΟΠΘΙΣ, 4185 ῬΑΤΑΡγαδῖτι βαρ, 
6886 Ααυ]]α, ᾿ΠΟΥΡ τ 8 Πἰ γα ϑοσ- 
νἱεητβ, αὐ συπΐ ΔΌ οἦυ5 ἀοσισίπα 
εἰ βαρδοι δῖ ῬΧΟΒυ5 δ] θα. Ἐχ 
ΤΩΘΔ βδῃςθη(α ἰσοο Ἧ Ἰορέγαπε νϑξν, 

αυοὰ ἀε ἐγα δαρὶυε δἀμίδειις. 



᾽Οργὴ. 

4 Ἑδίδια ἴπ οὐ. Οσεαρ!. Ἰορίξον ἐν ὀργῇ, 
4υοά. οἱϊπι Ῥξὸ τρϑσοὸ ρἰσδδοσηδίδ 
Βιοδαὶ, αυοπίατι νεῦρα Ηδῦε. (δ 
εἰεοτείο δὲ πίοϊδοενεἶδ ὩΘΟΘ ΒΑ 6 Χς 
Ῥ.οππάκ βυηξ, αυοα κ5ἱ Βυπιοξαίογ, 
τ αυϊάδτῃ οριιβ εβϑοὶ δὲ γαγίθ- 
ἴδια ἰδοϊοηϊβ σοπέσρεγζα. --- Ἵν» 

ξδπυδεγπαίου. Ὦδτι ΧΙ. 18. δες. οσᾶ. 
ΘΒ 5. ὀργὴν ὀνειδισμοῦ. ΝΌΣι ἔογίλθδα 
Ἰεχεοτνιηῖ ἢν» ἐγα, ἑπαϊπαξϊο  --ι 

δ τῆν, εθεγυεεοο. Νατα. ΧΝῚ. 92. 

͵.οα. ΧΧΙ, 18. ε.- ἢν» 7 ενυον. 

Νυ. ΧΥ͂Ι. 46. 3905. ΙΧ. 90. ΧΧΠ. 
40. εἴ ΔΓ] βεορίυβ. --Ὁ ἘῸΡ Ομδὶά. 

᾿ῆσι. γ6] ποθ. ἢ δι. 1]. 19. ---- 
τὸν οοπρηοέο. «οὗ. 111. 26. ΧΙΝ. 

1. «πλήρης ὀργῆς» Ὦ. 6. Τερ]δίι πεμῖ- 
ἐξε πεδεγΖ. Μιάδ ἰηΐγα 8. ν. ΣῪ 

ΧΧΧΙ͂Σ, 24. (υδὲ Ρτὸ 4111 τοθ- 
}18 ἴῃ ἀαμάϊ οὐδ ἢ ὀργῇ). 

« Ἡαῦ. [1Π|.1. .-- Δ ιοπρεηέμης, 

Ρε. ΧΧΙ͂Χ. δ. ᾿Οργὴ Ἀ. 1. ποῖ ἑγαηε 
πούϊί, βοὰ μπαίμπε, φιοὰ αἰλομὲ αδ᾽ 

 ἔγαίο ἐπἤέοίεπς εεἰ, αγωηιπαπι, σα- 
ζανεϊξαίεπι. Ψεῖῦα ΟΥτεοὰ δηΐηι 
δα: ὅτι ὀργὴ ἐν τῷ ουμῷ αὐτοῦ, εἴ 
ὀργῇ ορρουιταν ζωή. Οείογιλ ΠπΟῊ 
Ἰεσεγαπὲ 7), υἴῷὁ Ο ρΙεσίαυθ οὐπιοὶ 

βικίθεγυπί. ϑ86α ἡ δ Ἰυχία 4υοα- 

ἄδτη οϑὲ δἴδηι ᾿πουεγὶ, σοηεπουεξγὶ. 
ἃ σοῦ. ΥἹΙ. δ. ἐἱ ΧΧΥῚ. 12. [ε6. 1.1. 

1δ. 6«. ΧΧΧΙ. 81. Ηἴπο αυἱάπὶ 
ΣᾺ Ῥοίμετμς δΌΠΙΘΓΘ ῬΓῸ ΟΟΜΩΝΟ- 

ἐΐοπε απὲπεὶ, ἑγα ὶ --- γτν φμίείια. 

Ῥ,. ΧΧΧΙΝ. 20. ἐσ ὀργὴν (86, 
ἸΏ Δ] 16 Πρ το ἸορΊοΣ, ὀργῇ, υδὸὶ γῆς 
Θχοϊ) ὀόλους δαλογίξονευ. Ηὶς αυο- 
41:6 οχ ϑβϑηϊδηζίδ τυ ]ϊίοσζυτα 162 6- 
κατ 7.- Νομη δαΐσπι ταθῃ- 

ἄστα ἴηδδέ6 ρυΐϊδηΐϊ, εἴ ὕτὸ ἐπ᾽ ὀργὴν 
6 Ἰορετάυτα οεηθοπὶ ἐπ᾽ ὀρυγῇ γῆς, ἱπ 
,ῶνεα ἐεγγα. ΑἸ γμυϊατυμί, ὀργὴν 
αἰρτιίβοατο ζουεανε᾽ δυῖ ἰαίἐδωίωνι, Β. 
χρυφίαν, ἴοσις αδάδιηπ εἰ ἰαέεῦτας, 
βεὰὰ οοπίσα υὑδυπὶ ἰοαυσπά!. Αρεῖ- 
Ἰἴπμ6α ἴπ Οὐτηχηδηίαγ. δὰ ἢ. 1. Ῥὲγ 

888 ᾿Οργὴν τοιέω. 

; ἤει ἃ ἐπεοεσῖς ἐσω.. 

ομπαίανι, φμαπε ἐΠὲ ἐρεὶ ἰεγτα, Β. 6. 
ἀουείπίδας ἐεγταπι ἹποοίεμένδιιΣ, ἐπ ζε- 
γταπέ, αὐ ὀργὴ εἷξ πιϊδετγία. --- ΤΠ» - 

ἐγέέμς, ἰΐετη ἐγα. Ῥτον. ΧΥ͂ΪΙ. 92. " 
68. ΕἸΧ, 19. --- σ᾽, ὑπιράσεο. 

Ὧι. ΓΧ. 46. βΒεο. οοά. ΟἿ ἴ8. μετ᾽ 
ὀργῆς. ϑίγδο. 711. 18. μνήσϑητι, ὅτι 
ὀργὴ οὗ χρονιεῖ, οορῖία, οοτἰϑοῖπλο δὶ 
ἱτωτηΐποῦο ράπαπι. Ααάε δὲν. 1. 27. 
Υ. 7. ς0}]. νεσβ. [λιοσὶ Βοιὰ. ΧΙ]. 
4. δ. 8.80]. ἴῃ Ρεαΐγηοβ δρυὰ 
Μεαίβμαὶ ἴῃ [κος. Μοραθδπα. Υο]. 
ΠῚ. Ρ. 47. ὀργὴν φησὶ τὴν τιμωρίαν καὶ 
κόλασιν. δι». 1. δ. Ῥοεῖ ὀφϑαλμοῦ ἔ 
ἧἱπ αυοάδιῃ οοάϊοο, αυθῖι ἰδυάαὶ 
Οογῃ. ἃ [αρίἄθ ἱπ Οομδπς. βὰ 
ἢ. 1. Ἰορίτα χάριν ὀργῆς, ηυοᾶ ρεξ' 
Βαιθηλ ΟΥ̓ ΙΟὨἷ8 ὨΪΠ1] αἰϊυ ἃ δἰρτιΐ- 
ἤσατο μοϊδβί, 4ιδπι "6 ἔμηε ἐχζαδρέ- 
ΤΕΣ, δυῖ αὐ ἔγανι εἰ ξιγογέηε ργούοσεε, 
μὴ ἴσῃς αὐτὸν, 001]. ν. 2. πδῖὶ 
46 ἐγα ἀτυϊδὲδ, δὰξ γα Ῥλεὶ ἐχρ)οατὶ ᾿ 
οοταπιοὰθ ποαυϊς. θῖν. Χ. 18. 
ϑυμοῦ ΟἹ ῬΔΓΔΙ]6᾽ ἰδηγυτα δοηϊθηξίδ» κα 
Ῥαπι 6686 υἱάείυς ἀπώπης ἐπήαΐμε: 
Οεὐτίδ ὅϑγτυβ δαροῖ: δἱαίο οογαϊξε. 
Ῥίδμθ δηΐ ποῖ ἀρ οὐγ Ηἷο 
γεο τηϑητο βεγεί. δὲν. ΧΧΥ͂Ὶ. 9. 
ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μόϑυσος, ογμ 
βειι 'παρπβμηι πιαΐμηι Θβῖ του ϊον οὈσὶ- 
οδα. Ηρογοβίιθ, ὀργὴ, τρόπος, μανία, 
ϑυμός. 
ὌΡΓΗ' ΓΙΝΕΤΑΙ, ἐγα Μέ. ΤΥ 

δι» ἐσογάεο ἴγα. Ῥαταὶ. ΧΧΥ. 

15. 
᾽ΟΡΙΗῊΝ ᾿ΕΠΑΊΩ, ἐγίηι ἱπάμοο. ᾿ 

ΌΝ» ἱπαίρποῦ. Ῥ8. ΟἾ]. 12. 

ὌΡΓΗ' ΜΕΓΑ' ΛΗ, ἐγα πιαρκα. 
ἢ, ἐγασμμάία. ΖδΔΟ,. 1. 1. ὀργὴν 

μεγάλην, ἢ. 6. νελειηεεπίογ. ῬΊθοιμδθ- 
ται οἰ ἢ δίίσυ. 

“ὌΡΓΗΝ ΠΟΙΕΏ, γαπι ρῥγουο- 
οο. Ὠδδ Ὁ ΤΊ, Ῥόπο ἔγαπι. ϑυτήτη. 

Ψ0ν. ΧΧΧΥΙ, 18. υδὶ ῥγο δίῃ ἴε- 
εὶς Βεδ, δυῶν 6 Ὁ)» “πϑέίατε. 

γυϊ,. ργουοοαπέ ἔγαηι. δ΄. ἀυοαυθ 
Ἰεχεπάιισ) εδί ἱπ ἰεχί Πεῦγ. Ὁ 

ΟοςἝς 



᾿Οργιάω. 

α ἀυτίοσα αγοάλομιῖα. .-.. γ᾽ὼ χαοχυὰ 
αἰ θὲ ϑυρός. 

᾿ΟΡΕΊΑΏ (φοεΐιϑ άδω, δὉ 
δίογα οερδγο, ἐμά ϑηίοε 

εἰδότο. χγγρα γ᾽, τρία. ἴα. Ὁ. 

ὅδ Ὅρῃκ 

δις οονυεροῦγε ναείεινδα ἅμα. -- 
ἣὶς ΓΤ. Ἐχοὰ. ΧΧΧΊΙ 41. ]ὰ 
ΧΧΧΙΝ. 4. 5. --- Ὀγ1ν ἐνῖγασ: 
Νεβρα. ΙΝ. 1. Ῥραΐπι, ΟΧΙ. 19. -- 
σζν» ,ἤἤημπο. Ῥεδῖτη, ΟΧΧΠΙ 1. 39. ὀργιῶσιν ὡς λίοντες. ϑβρἃ συμ 

Ὀερ δ πΪἢ}} δὲ ἰϑουοη, οἱ 1ΧΧ 
8.66 Ηεὺς. π᾿ Ρεν ἀρύεσναι ἴῃ» 
ϑογργείεπίαν, μἰδοθὶ οοηγδοῦισα Βο- 
εδασεὶ (Ηΐἴετοσ. Ρ. 1. Εἶν. 1. σαρ. 

δ ῷ. Ῥ. 780.), ἀπ Ῥτὸ ᾿ὀργιῶῶν Ἰοροη- 
ἀπὲ οσΏθες ὠρύουσιν. Ἰώ 

ἘΧΧΙ͂Χ, δ. Ὑοσῦα Ηεδν. ηυμ. 
ἄοαιε ἐθ ἐγᾷ επἸοαμάεεοεπίε (ἰα, 
ποζαχα ἐβῖ. ---- ΠΡΌ. εἰετυκιοο. δι 

ΧΙ, 4. ΧΙ,1, 10. Νυμ, ΧΧΧΙ.1. 
δὲ δ]19], -- ἣν 9, ὕέγοον ἱγα. 3 Βα. 

ΧΣΙ͂Χ. 8. -οΊΣ οομέτειείϑοῦ, (ὐφη. 
ΧΙ. 24. Ἑχοά. ΧΥ͂. 14. ὠργγίϑε: 
σαν 86ς. αι. Οχοι. (οὶ. εἰ Αἰὰ 
ϑϑὰ νϑσὰ Ἰβοζίο δϑί ἐφοβήϑησαν, ψιαπι 
δβοΐυα οοἷ. ΑἸοχ. ἐυφαιν, υἱα χβ ἐ 
βίδίθεγε ταδὶ, ἐργίζεεναι ἰν ], οδθε 
"είς μεγοοῖϊι, μεγίεγτετὶ, γυετοδί: 
τηοάστ ἱπ πμηΐνογβαμι ἀ6 φίανε 
ϑελεοιιδηίονγο ἀπὶηιὶ οοπεπιοίοιε δὲ 
Ῥενέωγδαίίαπε δὐπϊθοίας. 34. Βεξ. 
ΧΙΧ. 17. βγταπι. Ρβ. ἵν. ὅ. 

ΟΥ̓Κ ᾿ΟΡΤΥΖΟΜΑΙ, πολ ἐγάθοῦ. 
ὈΤΣ Νίρῆ. οονδοίαξίομενι αἰὐπιμίο. 

Ιε5. 1]. 6. 

ὌΡΓΙΔΟΣ, ἐγαομηάκ. ἌΡΗΝ 

“είωϑ γα. Ῥτον. ΧΧΙ]. 24. ΧΧΙΧ. 
34. ---- ΓΧ., ἐκαγεῖδο. Α΄. (ὐεπεξ. 

ΓΨ. 6. ὀργίλον τῷ Καὶν, ἐγαίν; αἱ 
Οδίη, ϑιαορίολσεσ, πύατο ἣμ 
βου ρβῖββα ὀργίλος (8ς. ἐγένετο), γεὶ, ἃ 
ΒΔ οεΐ ἰροῖΐο, ἰεβῖίβθβ ΥἹΠ 3). 

δ» δὶ ορδίαγος Ἰοοῦβ (θη, 

αρμΕ 80. Αἀε ϑὅγπιηι. ΤἹιοο, 
1 βδιη, ΧΥ. 11. οἱ ϑγίσμι. 3 ὅκα, 
ΥΙ. 8. --- 52» ὑπάιρηρίο. γον. 

ὌΡΓΙΓΙ ΖΟΜΑΙ, ἰγαβοον. ΟΣ ἔγαξ- 

θ᾽. 1 Βορ. ΧΙῦῚ 9. Ῥρεϊη). ΠῚ, 12. 

ΧΙ. 17. --- 5γη, ἐσένινο. 165. 
ΧΧΨΥΊΙΠ. 28. υδὶ Ῥτο ΥΩ Ἴ)05» 

οαξ᾿ σγιηθοΐηι ραπαάγιι αἀἰσίπατωπι. 
“ 2 ΠΙΡΗ, 6 3γη, ἐμέο. Ῥα, 
ΕἸ. 9. ἴῃ Ὀχία Ηρον. πδέσατε ἀο 
ΦΟΤΌΟΡΕ παρ συμ Δ. -- 
Ὶ)» δοοτίογ. υά. Χἶχ. ὁ ἀρηβη 
αὐτῷ ἡ παλλαχὴ αὐτοῦ. Νυτ ἔοτ- 

ὦ ἴμμεδ6 Ἰοοο ΓΏΙΏ ἰορετυπὶ πων 
δις, ἀυοα πιορχὶα μἱδοοῖ, ΠΙᾺ Ρεὺ- 
πλαξασιιπί στα γγ} } ΨΏΪΕ,. γεϊἐφωΐ 
δ, 50, Ἰγαΐίδ. --- Ὧν» ἐπα σναίϊο. 
9 Ῥαυ. ΧΟῚ. 10. ὠργίσϑη ἐπὶ τούτῳ, 
ΡΟ Ὠ}}.), ἐπ ἐπιέρνισίδαπ, ---- ΔῈ]. ΧΧΙ. 19. Οὐοπῇ, Ῥγοϊδιακα δὰ ΤῊ. 
ἐπα σηον. τι. Ῥγον. ΧΙΧ, 3, Ε Ὑ. Ρ. 558. ταν ργιεβεῖθα 
ψω)ν. γεθγλα ΓΥΟΣ ΠΌΤ. τ Ῥω ΧΥΤΙ. ω. τὰ φοεῖ ὑμῶν 
ἵγα σπανγάρεοί. δ. 1. 18... βὸν Τ,ΧΧ, οαπρεπεηίς αϊβείο, ΓΤ, ἐσατάεο. Οσῦεε. ΧΧΧΙ. 856, ἡζίλον ἀθ κῃο δἀϊδεγυπί. τπ 

΄ ἥν". , ἢ Ἃ Ν “ Ἐχοὰ. ΧΧΤΙ. 44. ΧΧΧΠΙ. 18. δὲς χροὸς ΨΙ͂Σ Β. Ὧν χρίλαε μι νά. αἰδὶ. Αὐάθὸ . δὲ Ἐπεοὰ, ᾿Εν κεν ὙΠ τ 
2ον. ΧΙ.1]. Ὑ. Ὃ πὸ ἴοοο ἀρρατεῖ, γὴν 9 "οὐ εἰ μεύα ἀπε πηνθ ε 
ἀρχίξιαϑαι εἰ ϑυμοῦφλαι συτὰ γοταῦ, ΟΡΕΤΩ, δξέενεθ, ρογβο. ΤΗΤΤΤ 

ϑγτημῃ. Ζ20Ὁ. ΨΊΠ. 20. ὀρέξει. ΥΣ 
ργελεμάεγε αἰδοι)ες πιανμπε 86 ΡΟ’ 

“" 

11 τσ εἰ ἱμδϊφηαίδοπα, ν. ς. ϑυμὸς 
οἱ ὀργὴ, σΟΠ]ΠοΙΔ Ρ6Ὶ ἐσοαμιίεεσοτε 



«γέρενε᾽ ἀαὔοιις πεανπναι Ἄεθσα Ὀδραπα 
αἀἰδόευδε. ! 
᾿ΟΡΈΓΝΟΣ, ποπίαπας, δ ὅρος, 

0. Ῥαδεῖτη Ἰἰοκχίϊ ἡ ὀρεινὴ, 586}- 
Ἰοδῖ, χώρα νεὶ γῆ, τιονέανα τερίο. 
Ὕ "ον; τεξίο τιοπίαμα. Οαπα, 

ΧΙΨΡ. 10. εἰς τὴν ὀρεινὴν ἔφυγον, ἴῃ ἴετο 
ΤΆΤα ΥὙΩΟΌΪΒΠΑΠΙ ἘΠ Υἱὰε 
εἰ .9ὕ0ε. 11. 16. ΧΙΠΙ. 6. ΧΥ͂Ι. 1. 
εἴ οσῖεν δας. ΧΙ. 11. 2706. Χ. 40. 

ὁ ΧΙ͂ 15. υδὶ γῆ δἀὐάϊυν. (Οὐπίαν 
εἰ Ὑγοϊδονα δὰ ἴμις. 1. 39. Ρ. δ64. 
- 32» πεεγίάϊεν, ααείγαϊ ρίαρα. 

Ζδοι. Υ11. 7. νοχ δῦ. Ῥσορτγίθ 
ποίαξ ἐέγγαηι δἰοσαπε, ατίάαπι εἰ ἀἐ» 
“ετίαπε,; αιδὶρβ ταοηΐθϑ εὐδηΐ ἴῃ «11.» 
κα, πὲ οὐθεγναίῖ ἵ,. ἄς Ὠϊου δα ἢ, 
1, δὶς ἘΡ) ἀεφϑοτέστωα ἃ τροπίθι8 

ἀἰείαπι οσί, εἰ ΤΧΧ [ε6. ΧΧΙ. 1. 
ῬεΣ ἔρημον ΗΕΡΓΤ. 5.}» τεοῖε γετίε- 

ἐ το. 

"ΟΡΕΞΕΙΣ, ἀρρεϊέε, οπρίάδασ. 
ϑίχαο. ΧΝῚΤΙ]. 80. ὀρέξεως εἴ ἐσ ϑυμίαι 
8681 ᾿Α10 ἀὸ φῳγουΐ εμρίαϊδμε 
δ θεῖν. ὅδίγας. ΧΧΊΠ]Π]. δ. ἴρεξζις 
κωλίας, ρεΐα, σνίοεαε. ΑΔ Ἰηῖοῖ. 
Ῥχοιδδῖτις ἀ6 ἐϊδίαἐπα, βεῖι γεὶ ὑεπέ- 
ΤΑΙ͂Σ ομρέδέπε, αὐἱα συνουιασμῷ, χυοά 
οοἰΐωπι ἀοῖδέ, Ἰυπρίτατ. ϑδαρ. ΧΙΨ. 
4. ΧΥῚ. 2. εἰς ἐπϑυμίαν δρέξεως, ἴῃ 

ἀ ὁσῃσιρβοοιιίατη ἀρρειζυδ, ἢ. 6. 
186. Το. ν. 8. 

σὴν ἀνκωγκαίαν ἔρεξιν, πεοεεεατίΝηι 8. πα» 
ἐνσαΐευε ἥππ. Ἡφογοδ 
τς γᾶς φυοχυς ες, Ν. Τ. 
8. ἢ. γ. 

ἼὌΡΘΙΟΣ, τϑοέμε, ἀγεοίιβ. 
ϑέπες. 1 ϑδια. ΧΧΥΙΙ]. 14. ἄνδρα 
ἄν. Ἰρβατυπὶ ἘῸ» 8 τρῖ. ἘΡ}» 

ἐγεσὶ!. ἔπι οἂ. σοιυρίας. Ἰορτταν αὐἷ- 
ε ἄετα γέροντα, Βεα ἢεες Ἰδοίίο 6βῖ δαξ 
αἴτια ᾿ἱπιοτ ρτοαῖ8, δῖ τποτα ετηθηἶα- 
ο δὰ ἰσχίστι Ηδῦτ., 40.2165 ἐδ 
παρεῖ ες δαϊῖο. --- δ, Ἂν Ἐδοοδ. 

Ἰ. 7. τ ὨΙΘῸ Ῥαγὶ. ΡῬΙΒ. φοἴσεπε. 

Α]. 1 ἢερ. ΧΧ. 11. (αἰ. ΧΧΙ. 11.), 
αἰὴ ἔβϑιος τῷ χυρτῷ σρροιίταν, 8δὸ 
ἀϊεοειοεν Ῥσονουθίαϊαπι συμ δὲ 

δὅ85 ᾿ Κατ᾽ ὀρϑϑόν. 

αἰχαῖϊ! σης. Ναί τὶ ὑσχίι 
ἩοῦΣ. ἰεκίτων : κε αἰογιεία» ἀοοίκοίνε 
ΘΩΕ 0 ἐἀδεονμοίονιϑ. ---- Ἵ.0» Ῥογ. Γ 

ρίεχωηι. ἴπς. ὅαη. ΧΧΊΙ, 18. Βοδοῖ: 

ὕρϑιος Ἔἀγεςῖιδ, μέ ἑάδδι υῶν 
θα, αας λοεγείμξ Βἰτοιι φμ 
ἐξ υἱὲ ἐπσοεπάεγαί. πο 
Ὠγυκίυα ἱπ Εταρτα. Ὗς. [{π|ξ 
Οτεςο. ρας. 104. - Ὅν» ἕπιαφο. 

βγτων. ει. 1. 47. ὄδϑιον ὁ ϑεὸς ἔνα 
σιν αὑτῷ. ϑιεα νεσῦδ Βαο νυἱάδηξυν ς 
ἰδουπεβ διρρ]οηρε οδυδα 8 1 σατο 
Ἰοσυπι Οοδεὶ, ΝἼ]. 80. τεβρίεἰδηῖς 
δ δ 6886. 

ὍΡΘΟΣ, τγϑοΐνϑ, δϑοῃδα ἕλσα μῆγ- 
εἰοο, αθδτι τροσαὶ!. ἯΙ Ῥυσ. Ῥγον, 

ΧΧΙ͂. 8. ἁγνὰ γὰρ καὶ δρδὰ τὰ ἔργα 
αὑτοῦ. ---τ 2)». Ῥτον. ΥἾἼΠ]. 9. ΧΙ. 

6. ΧΤΣ 6, 16. εἴ Δ] δἰ αᾳμοίίθϑ. “το 
ῷν γεοβίμαο, Ῥγχον. ΕὟ. 11, -οὔὦ 

5322» γϑοίξ, Ῥ].γ. Αφι. σευ. ΧΙ.1]. 

11. -α ὩΣ Ὁ οἷυν. γεοίἐμῆο. κα 

Ρτου. ΨἼΠ. 6. ΧΧΠῚ. 16. ΠΡ 

τὰν ῬΙΏ. δοίυεπσ. 1 Βερ. ΧΧ. (αεἷ. 
1.)11. Ψιάδ βυρχα 8. ν. ὅρϑωος. 

- 3) Ρυσ ΝΗ. ἃ ἢν ἑηέεϊϊς- 

ἔεκε. Ῥτον. ΧΥ, 16. δϑιδῖυΐ αὐἱάσηι 
Ῥοεδοῖ, Γ,ΧΧ σαϊβου!βθθ συμ 713}, ᾿ 

δοιὰ τηασίϑ νοσὸ δεοθαϊ, 608 ᾿ἱδεσίοσὶ 
ἸΠΙΟΥΡΥΘΙΑΠαΙ σΈΠΕΤΕ 808 6886. 
Οεγῖε ἐδηάοτα νοσεῖ ἴὉ, ΧΙ. 88. 
Ρες ὠγαδῇ ἰταβειυϊοσιιπε. --- 5» 

οογαηι. Βτογοσῦ. ΓΥ͂. 95. --- ΠΟΛ, 

εἰαἴο. ΜίΙςεΝ. 11. 8. Ῥγρεΐοτθα Ἰορὶ- 
ἴυΣ Ψυὰ. ΧΥ͂. δ. υδἱ ΠΧΧ ὀρῶν 
Ῥοεδί σγαχύων 6 δυο, οἔ αὐἱάστη θ6 1.» 
88 σ5β:,88, δἀ ἀἰἀετυης. ἘΡ. «Ψ«τγοπὶ. 
94. 8 Ἐπάν. ΙΧ. 46, δίχας. ΧΧΙΨ, 
34. 

ΚΑΤ᾽ ὌΡΘΟΝ. ὙΠ» αμτοτα, 

Ῥεαῖτι. ΟΧΧΧΥΠΙ. 9. ϑεὰ κατ᾽ ὁρ- 
ϑὸν 10] ταυϊαπάυτη 6δὲ ἴῃ χατ᾿ ὄρϑρον, 
866. υϊᾳ. ἀἠμομίο, αἴ ααοαμ ἰερὶε 

τως 

αἰ Οὐδοτμας ᾿μαϊοορὶ. ἰπ Τορομταρῆία 



᾿Ορϑὺὸν “οἵω. δ86 ᾿Ορϑ»ρίγο, 

α Ομεῖδε, 1.1. 11. ρ. 157. ὉΔΝὲ νοῦ ΐβ ἐν 
τῇ ἢ ἐχρ]ἰοδξαγ. Νοηπυ]}δ εἰα- 
τυυχί, χΧ ΒΟΥ ρεῖθθα ἄρχεον, ἢ. 6. 

ΤΊΟΝΦΊΝ. 

ΨΌὌΡΘΑ' ΚΡΙΝΕΙΝ ΟΥ̓ ΔΥΝΑ- 
ΜΑΙ. ΓΙ. πιμίο ἡμάϊοίιαπ. Ῥχον. 

ΧΧΧΙ, δ. ϑεοηδα δούρση, 
ὌΡΘΟΝ ΠΟΙΕΏ, γεοίμηι Καοῖο, 

γεοίξβοο. ὉΝῈ) ΡΊΒ. ἀρρενάο, ἰξδτο. 

Ῥγον. ΓΥ͂. 96. 
᾿ΟΡΘΟΤΟΜΕΙΏ, γτεοίδ δέοο, ἴξ. τεο- 

ἐϊῆοο. αο ΡΙΏ. Ῥχον. 111. 6. ἕα 

δρδοτομῇ τὰς ὁδοὺς σου, ταὶ τοσῖα Β6ο ΕΒ 
νἱδβ ἴπ49, ἢ. 6. εὐ γεοίας υἱῶν εας, 
86 : γεοίε οπιπία ζχοῖαε. Ῥτον. ΧΙ]. 
δ. δικαιοσύγη ἀμώμου ὀρϑοτομεῖ ὁδοὺς, 
7υφαϊία ᾿που]ρδίὶ τοοίδ βοοδὲ νἱδϑ, ἢ. 
6. γεοΐΣ υἱὲ Ῥγοοεαδέ, 8. γεοίε οπεμὲα 
ποῖ. 7δερμοτὰβ ἐοστηυΐατα ἤδπο ἴῃ 

- ΠΌσαα ἰοοο Ἔχρ]ϊοδξ : υἱας ἄφματε, 
ς δεν ἐχρεάϊἑιηι ργωείαγε εἰ ἱηποήεη- 

διπι. ΟἸοβδρ: ὀρϑοτομῶ, γεοξιαοὶο, 
γεοίε ἐγαοίο. Αγυοὰ Το οδί ὀρϑοτγομεῖν 
ὁδοὺς, 4118 6εδὶ δρυὰ 1,ΧΧ᾽ ἐμ β, βάζειν 
τρυχιαῖς ὁρδαῖς, οἱ ὀρϑὰς τροχιὼς «οιεῖν 
φοῖς σοσὶν, καὶ τὰς ὁδοὺς κατευϑδύνεν. ΜιΑά. 
Ῥγον.ἿΝ.11. 96. Εἰ Οτεςοὶ αδἰϊδαγεοία 
ὁποεάεγο τέμνειν ὁδὸν ταΐϊ χέλευϑον εὐϑεδων 
ἀϊσυπε. ιάς Βυάδρυνη. 1,βἰϊηΐ υὲχης 
Φέεοαγε. Ὑίγρ. 1ΔΌ. ΥἹ. ΖΞ. ν. 800. 

ἃ υνὶ ϑογνίι8: ϑέεσαγε δε γεοία υἱὰ 
ἐγε, εἰ αὐ ἥπεαηι υἱαπι ἀμοεγο. (οι, 
εχ. Ν. Τ. 8. Β. ν. 

᾿ΟΡΘΟΤΡΙΧΕΊΩ, ρίϊος εγεοῖος λα- 
δεο, ῥογτὶρείο. ὝΔΌ; ἄογτεο, λογτί- 

κου τυ Το 
᾿ς πὶ ον. Ῥἠοεὶ, ἀἰγεμε, ΤΒοοὰ. 

165. ΧΙΠῚ, 21. ΧΧΧΙΥ͂. 14. ἐρϑοτρν- 
ἄγ, : 

᾿ῷ ̓ΟΡΘΟΏ, ετγῆφο, γδοίμηα γιοῖο, ἀἱ- 
γίρο. ὩΡῚ Ῥατί. Ῥεβ. Οδ]α, ἐγεοίεε. 

Ἐπάν. ὟΙ. 11. -ο- η)5, ἀἐτέρο. ΑἹ. 
εν. ΧΧΧ, 17. ὀρϑωϑήσεται. ---- ὭΣ 

ΝΊΡΒΑΙ ἃ Ἄν» οοπειδίο. Οἰσπεα. 

ΧΧΧΌΥΙΙ. 6. -- ἸῸΝ» “ἰο. Ἐ ει. 

ΨΙ1.. 9θ. ιάθ εὲ Ερ. Ψοζεμι. 94. 
8 Ἑφάν. 1. 21. διτ. ΧΧΥ͂ΙΙ, 14. υδὶ 

Ρῖο ὀρβϑώσι; (οἄ. ΑἸἱοχ. ἀτορνώσει με. 
θεῖ. ᾿Οϑώσω ἐχ 5 » λογτέρεξαδίοπααι 
σαρὰ σ“ἰαίωεί. Οὐἱοοι, ἀοντερεϊαίαν, 
ὀρϑοτριχεῖ, Ἡ. 6. ρὲϊος ἐγδοίος δαδεί. 

δ᾿ ΟΡΘΡΕΤΏ, ἱ, ᾳ. ὀρϑιίζω, πιᾶεε 
δσωγρο, ἀεϊπᾶς πιαίέεπες αὐοιἑα ἀρο, 
"αν ργοβοίδοογ. ΤΟΌ. ΤΧ, Ὁ. ὥρϑρεν- 
σαν (οο, ΑἸοχ. ὥρϑρισαν) κοινῶς, χαὶ 
ἦλθον εἰς τὸν γάμον, πεᾶπε μτοίξοίἑ ανα.- 
Ὀοὸ νϑῃογαης δὰ πυρίΐδα. Μοτίβ Αἰ. 
ὀρξδρεύει, ἀτεικῶς" ὀρϑρίζει, ᾿Ἑλληνιχῶς. 
ῬΒγγηςἢ. Ρ. 190. δὰ, Ῥδανν. οἱ ἀρ- 
χαῖν ὄρϑρον καὶ ὀρ)ρούεσδαι, τὸ «ρὸς ἀρ- κα 
χομένης ἡμέρας, ἐν ᾧ ἐτι δίναταί 
τις χρήϑω. Μὶαδ Τ,αοίδη, ϑόσηη. Τ. 
ΠῚ. να. 708. οα. Ἐεΐξα. εὲ ΕἸδεδοῦὶ 
ἴδωμαι ἄἀὸ Ψ 8 Γ,εχ. Ν, Τ. μασ. 

᾽ΟΡΘΡΙΖΩ, πιαξμίἷπο, πιαπε ξυγρο, 
ἀἠμοιῖο ὑεπῖο, φαποπο ππᾶπε ἀοοεάο, 
πισίμγε ὑεπῖο, αἰ ρεηέεν ἀρὸ, εἰμάϊοετε 
φματο. ὈΛΣΥΙ ΗἰρΒ. σε. ΧΙΧ. 

3. 397. ΧΧ. 8. ἀδπι. ΥἹΙ. 12. 76;. 
ΧΙ. 7. ὀρδρίδων συνεμαρτυρόμην, ονπὶὶ 
δίιαδο, ΕΑ οοπέδξίαϊιΣ ἕμπι. 
εν. ΧΧΨΥ. 8. ἐλάλησα «ρὸς ὑμᾶς ὧ- 
“ρίζων, Ἰοσυξιο δὰ νοα βυπὶ δὲ Ἵ 
ΟἸγαηιριοάοσι δὰ ἢ. ], δρυὰ ΟἈἨ οἷον. 
ἴῃ Οδίδυδ ρμαρ. ὅθ6. τὸ ὀρδρίζων ἀντὶ 

τοῦ μετὰ σπουδῆς. ---- ἸΡῚ ἢ οαρί- 

υἷα ἄμοο. ΤΧΧ δβεο. Ἡδς. 58. Τῆοο- 
ἀοῖ. ὅεγεπι. ΧΙ,], 10. ὥρϑρισεν, δὶ 
ῬΣΟ ων εἰ οαρέδυος ἀμσῖ εος, 

αὖ ἴῃ πορισΐα οοὐά. Ἡ εἶν. 
βύτη ὨδΡοιηθθ, ἰαρὶς ὥφυν. -- 

πΠ, 0" χματο. “0Ὁ. ΨΙΙ. 90. : 

ὙΠ. 5. σὺ ὃ ὅ εἰζε «ρὸς κύριον, ἴα 
δυΐοστωῃ δ ἐβοΑ κν 6. ἐμ υλα χα ΓΙ 
Ποταίδυπι. ἘΕοχίαδθο ὀρϑρίζειν Ἦ, ]. 
εδ ἱ. ᾳ. ὅρϑριον ἔδων. Ἰὰς Βογδοπΐυπι 
8 ἢ.1. Μιά6 εἰ Ῥμβεῖγι. [,Χ1]- 1. 
ΙΧΧΥΊΤΙ. 838. [ο. ΧΧΥ͂ῚΪ. 9. Ηοι. 
ΥΙ. 1. οὲ δη. 1. 19. δεο. οοὰ. 
Οδΐβ. Ααυ. 20». ΧΧΙΨ. 56. Τηο, 
γον. ΧΙ]. 94. υδὶ δ ρἴζειν τινὶ εδὲ 
τκανε οαὐλίδεγε αἰλομὲ, εἰ προοϊδξίηι : 
α ργίπια ἐηζαπέϊα 5. α ρμμετὶς αὐλίδετε 
αἰκονὲ ἀἐδοὶρδπατε. Ὥγτααο. γ. 90. ὥρ- 
ϑρισὲν ὁ βμοιλεὺς τὸ ἀρωῖ, πιῦνδ τὲχ 



᾿Ορϑρινὸς. 

ὁ σεγρεδαί. γιὰ οἱ 1 Μδος [Υ͂. δ. 
ΥἹ. 38. ΧΙ. 67.. 8δρ. ΥἹ. 14. ὀρϑρί- 
δεῖν ἐπὶ φοφίαν, δἰμίδοιε ἜγῈ 86.- 
Ῥἱεπίδσω, οοἱ]. δὲν. ΓΥ. 18, Οομοσ 
αυοαθε ΒΌΡΓΤΑ 8. ν. ὀρϑρεύω. 

᾿ὈΟΡΘΡΙΝΟΙ͂Σ, παξιεξίπωσ. 573. 

ἐπ '᾿ιαῤμέϊπο, ἢ. 6. σματε ὈΥΡΉΜΉΣ. 
ϑγίώσι. δα ΕΧΧΧΙΧ. 14, χαὶ 
βδης νόσδῖι σὔτα δε4. ΤΊΟΓΙ “0Π- 

υηχῖς. - ὈΞΨῸ Ρϑεῖ. ΗἸΡΒ. 

ὁ ηυοὰ Ἀ. ]. εδῖ σμοά πᾶνε Χὲ υεἰ εεί. 
ὁ. 7Ἶ. 4. ΧΠῚ, 8. --- δηπῦ. 

Αι. Ῥεαΐπι. ΧΧΙ, 1. ὀξδηρή. γιὰ 
εἴϑαρ. ΧΙ. 428. Οοηέοες ϑίυγχ. ἀδ 
Ὁ 4], Μδοδά. ὑ. 186. 
ὌΡΘΡΙΟΣ, ἰάεπι. νῦν» »ογέα. 700. 

ΧΧΙΧ. 7. Ἰρροσυπὲ εἷπο ἀσυβίο 
ποῦ. “Ὅρος ῥὑσὸ ὀρῤϑρίως οοσαστις 

οἴδτι ἰπ [Όγῖ6 ΑΡΟΟΣΥΡ 5, νυ. 6. 
9 Μδος. Υ. 10. ὄρϑριος ἐπὶ τὴν αὐλὴν 

ς φαρῆν, ἐξ ν. 38. ἄρτι δὺ ἀλεχερυὼν ἐκε- 

τόνε ὄρϑμο. 
ὈΡΘΡΙΣΜΟΙ͂Σ, πιαξιξέπα ἐπυεείὶ- 

ξαϊο 8. φεοσίαξο. ὝΠΦ᾽ πιαπε σμᾶτο. 

Ασα. Ρχον. ΧΙ, 37. Ιοοὸ ὙΠ 16- 

εἶς τι: 
ὌΡΘΡΟΣ, “πᾶπε, ἀμωομῖμηι. 

πο δ» υἱρία. Ῥραῖτχα. {Χ}1. 

γ. ΟΧΨΤΠ. 147. --᾿ Δ. Εχοά. 
ΧΙΧ. 16... Ψυά. ΧΥΪ. 1. δι. Υ.. 

ὰ 14. Ῥτου. ΥἼΙ]. 8. ΑἹ]. Ρε. ΟΧΙΠ 1]. 
9. ἐξ ὅξϑρου, τουτίστι ταχίως, Ἱἱπίοτ- 
Ῥγεῖθ ΟἸσγϑοβίοσηο. --- ὈΨΣ 

ΗἸΡἢ. Ψεζεπι. ΥἼ]. 24. ΧΧΥ. 4. 
ΧΧΥῚΙ. δ. εἰ ΑἸΠοὶ βεερίαδ. --- χω» 

ἀπτογα. Οοπεα. ΧΙΧ..]1δ. ΧΧΧΙΠ. 
96. 906. ΥἹ. "ἧς ἄντα ρὸν εἰέετε 
8. Ὁ τὸ χατὶ ὅ 1 Ἰεσαπί χατ᾽ 
δρϑόν. πὰ πόας, Αρολ ταῖν, φυὶ 
᾿ιοδεῖ ᾿ϑυπύρους «τό , Τοοία τ0- 

ς ἰαπίεε αἰαε, δεὰ τοδὶ, τξ ορίῃοσ. 
8 Ἑβάγ. ΙΧ. 41. υδὲ Ηφῦτ. "ἦν το- 
βροπάεϊ, οο11. Νεῖι. 11]. 8. δἄδο- 
απὸ σνγοναης, Ὁγὲ ἀεὶ ἱμοξηι τος. 
(αἱ. ϑίσωο. ΧΧΤΨ. 82. παιδείαν ὡς 
ϑρον φωτιῶ. ῬἈγγηίονυς Ρ. 120. 

581 : Ορίξω. 

Ῥδυν. ὅ τούνον οἱ «ολλοὶ νοντος 
λέγουσιν ὄρϑορον, τοῦϑ᾽ οἱ ἀρχαῖν ἕω λέ- 
γουσιν. 

ὌΡΘΡΟΣ ἘΣΤΙ, αἀμιομΐωηε ἐεΐ. 
ΡΠ ΗΙρΆ. ἃ γὴ}» ευῤψίϊο. Ρχον.." 

ΧΧΊΠΠΙ. 88. 
Φ'ΌὌΡΘΡΟΥ, 8εεὶϊ, ὥρᾳ, πιαπε. ἴδῃ. 

ΧΙΠΙ. 18. βε6ς. ςοἄ, (ἢ ΐ5. 
᾿ΟΡΘΩ͂Σ, τεοίξ. ἍΝ Π ΗΙΡΒ. ἃ 

Δ», δεπε γαοῖο. ἀαπεβ. 1. 7. οὖκ, 

ἐὰν ὀρῶς αγοσενόγκῇς, ὀξδῶς δὲ μὴ διξ- 
λρῃς, ἥμαρτες ; ὨΟΏΏΘ, δὶ Ὀ6:6 οἴἶΐαχαδ, 
Βος Ῥ6ηα ἀϊνιἀδβ, ρεοοδο αὶ νά 
ΒΆΡΓΑ 8. Ὑ. διωρέω. Ὠουΐ. Υ΄. 28. 
1 ὅδ. ΧΥῚ. 17. (ΟἹ ὀρθῶς οϑὲ Γαΐ. 
δεπε, Ἐππιιϊεὖ, σκι εϊῳ, ἱ. ᾳ. ν. 18. 
ἐπιστάμενος Β. εἰδὼς «ψάλλειν.) εἰ Δ}}}}. 
--- Ὁ, δοπιρ. Οεη. ΧΙ, 16. Ἐχ. 
ΧΥΤ]. 17. --Ὁ δῦ» ἐπ τεοϊἑιάέπε. 

τον. ΧΙΨ. 93.-- 9. Νααι. ΧΧΥΤΙ. 
7. --- 322 Ῥασῖ. ΝΙΡΆ, 8 112, πέο- 

ἔωπι. ϑγτατοδοῦ. 0)». ΧΙ,11. 7. -- 
ὰ ΓῚΠ2» γεσία, σπυεγά. ϑὄγτωτη. ἴδεβ. 

ΧΧΧ. 10. 4 Μδοο. ἷ. 1. ξεσίο. ---- 
Ψιάδ βύρσα ἀνασερέφομω. 

ΟΡΙΖΩ, ἑογηππο, ἐεγηνίπεπι αἴ, 
δέρατο, ἀείεγηιπο, ἀρβπιο, ἀξοεγηο, εἰ 
ὀρίζομαι ταϑὰ. οὐϊέρο πιε. “Ό,Σ, ἄρο. 
Νυχὰ. ΧΧΧ, 8. ὅς ἂν εὔξηται εὑχὴν 
κυρίῳ, ἢ ἐμόσῃ ἔρχον, ἢ ὀρίσηαι ὁρομῷ 
φερὶ τῆς γυχῆς αὐτοῦ, αὐἱουπαμθ γο- 
ἴυγὰ ἔδοοσις Πογαῖηο, νοὶ Ἰυγσανοσὶς 
)υγδηιλοηίυιβ, νεὶ οδέἐχαυετι 86 00]1- 
βὝαίουθ ἀα δηΐϊπια δι. Ὑ166 εἴ νυ. 
4. ὅ. 6. 1. --- ὃ) ἑεγηεέπωε. ΝΌπι. 

ΧΧΧΙΝ. 6. 706. ΧΠ]. 27. ΧΥ. 11. 
ΧΥΠΠ. 19. [πὸ οτηπῖθιυα ἷο Ἰοοὶβ 
ΠΟΙ Ορὰδ οδίῖ τις βἰδίυδιιυβ, υχΧΧ 
22 Ἰεξῖθθ6.--- 5}, ἄεοενγπο. ΤΠιοοά. 

00. ΧΧΙ]. 98. ὁριεῖ, ἄξοεγπες. ὅς. 
δέσανε αἰοίμηι Ῥοδιζατη 6ϑί Ὁτὸ “ία- 
ἐμέτε, ἀεοέτγπετγε αἰϊφωά. πο ΤΥ], 

ἀεογείμηι, Ὦδη. ἹΥ. 14. 91. 2: 
ὙΠΠ97 ΗἸΡΒ. δρατο. Ῥχον. ΧΝΤΗ. 

18, Ὁ} ὁρίδων ἀξμάΐοατε (ἰὰ υϊς.), 
ἐξέεπι ΟἸΤΉΝΕΤΕ (Ὁ οοπερόπεγε ποίδϊ. 

θῃ 

ἂ» 



΄ 

Ὄρυδς. 588 
Ὅευι. ΧΧΧΙ͂Ι. 8. .96. ΧΥ͂ΠΣΕ 90. α - Ὅν ἰαυῖξ. Α΄α. 6. Επρο- 

δίυσι ΟὨοχῃ. 8. ν. ἀλαή. 208. ΧΙ. 
17. ὁρίζον τὸ ὅρος, αχ ποῦοπε αἰυξάθη- 
εἰΐ, αὐτὰ ΠῚ νὰ) μαρεί. -- ΓΙῸ 

ῬΙΒ. ἀξόεγπο Ῥτον. ΧΥ͂Ὶ. 80. ἀἶζει 
ᾳάντα τὰ κακὰ, ἀεοεγηέξ οτατῖα ταλῖδ. 
“- 30)» ἐργειθε ποριὴνο. ϑγυηχαδοῦ. 

Θθηθα. ΧΙΠ. 98. ὄρισον, τἴννς -- 
“1 ΟΠ, ἀεοίρπο. Ὦδη. ΥἹ. 

19. 9φ6ς. οοὐ, (Βέ8, οὐχ ὁρισμὸν ὡρίσω. 
ὃ Τμοοά, οὐχ ὁρισμὸν ἔγαξας. -- πτῷ» 

ἑἐπνοΐνο νιδ' ϑγτιπίηδοῖ. σου. 11. 8. 
ὥρισι. Αὐθἱέγος βεσϊρθηάστα 6886 
ὥρνξε, δ δρύσσω. ΤΠ ἐπὶ ἤυεα ἃ 

ΠΤ, γεὶ γῃ. Ηδεγοξ. ὀρίξει, Ἰστη- 

δίδωσι, κρίνω, ϑερανίζει, διαιρεῖ, 
τ :, Ιάεπι : ὥρισιν (δὶς Εηϊπὰ 
βου θεπάνσῃ ᾿σὸ ὥρισεν), ἔκρινεν. 

ὌΡΙΝΟΣ (ἴ. 4ᾳ. ὀρῤεινὸς, ΔΙΌ ὄρος, 
5Μ0Ν 4), πιοπίαπμδ. ὙὙΓῚ» ῬΟῊ Ἠιδε, 

6 ναὶ: πποπίαπειξ. δοτετα. ΧΥ ΤΙ. 8. «-.--.. 
Ἵ» "πιοπδ. ΑἹ. Νυμι. ΧΠ]. 80. 908. 

1, 99. Χ. 6. 
ὉΡΙΟΘΕΤΕΏ, ἐεγηνίπερε : 

5}}» ἰάετα. ψυ. θεαί. ΧΙ Χ. 

᾿ ἀρεϑέτησαν, εἰ Ζδοῖ. ἸΧ. 2. ἌτΟΝΝ 
σεται, ἰεγηιπαδίίεγ, ἐεγηιπεδ ροπθ- 
ἐπ. 

ὝὍΡΙΟΝ, ἐεγηιη, Μπὶε. ὉΝ 

ΡΣ ἰεγτα Οαδεϊ, ἰ. 6. ἀϊρίξοεη, 

ἃ ειρίζεγα. 1 Ἄδρ. ΙΧ. 18. Ἱδρο- 
γυπὶ 25}. -- 5... ἐπ δο. Ὠδαῖ. 1, 

80. διὰ τῶν ὁρίων αὑτοῦ. ϑὲὶς σαρα- 
φρασεικᾶς μας παν ἴῃ (οά. Βαϑ]]. ἴ4. 
οἷο, ΠΟΙΆΪΠΘ. --- “ΤῊ22» ὑἷδα. Ψψυά. 

ΧΙ. 26. τὰ δρια, πες, Ἃ. 6. ἴοοα αά- 
αοεπέα εἰ οἱγοιρη)ασεπίδα. ϑὶ Θσηΐτὰ 
ατὸΣ δα αἰραυπίαν, υἱ Β.]., ραρὶ 
αὸ υἱΐα;, εἰ οπιπῖπο ἰοσα οἰγουπλασεη- 
ἐϊα ἸΗΡΘΙ]ερὶ ἀερεπί. νυϊρ. ἐπ υἱομέ 

ε ζζ(μμα. Ῥαστλυϊδίυς ἴδὶ 1η οοὐά. συχη 
ν. ατρίοικα. --- 2» ἐεγηπο. ΖΑΟΆ. 

ΊΧ. 2. Ηἰϊς Ἰοφεγυης ὍΔ. “ὍΣ 

Οεπ, Χ. 19. ΧΧΙΠ. 17. ΧΙΡΙΙ. 
31. εἴ δἰἴδΐ δβεβρίῃβ. --- Ση , 

σ Ορια, 

40. Ζ2ο». ΧΧΕΙ͂Υ. Φ. δὲ αἰ ὲ -- 
δ), δοῦβ. 206. ΧΥ. 1. ΧΥῚ. }. 

ΧΧΙ. 20. ὃς. ἰπ οπιηίδυς Βΐβοο ἰο- 
οἷο σ}}} ποίδε ἔροα δογίε ἀδείρπαίε, 

αάδοφιε οεγεΐς βαίδιιδ αο ἰενπεὶπὲς οἰν- ἢ 
εἰμηξογρία. ϑοθασ θεν κῖο δὰ .108. 
ΧΧΙ. 20. 9522 Ἰοςῖδθο νι σαῖυν. 

ΠΣ ἱπ Ρίυγαὶ:, ἐγαοσίως, ἔέππίϊεε, 

ἐπ οἱτοιιδέμπι 5. ΠἸοεξ οἰγονπεδοτίρη. 
203. Χ1Π1. 24. ϑγιη. 206. ΧΧΙ]. 
10. γιάα Μαβδὶὶ Οοιιπεδηῖ. Ρ. 316. 
τ λ5},}» πιοππδα ρτορσίστα. Ααυ. 

Ὑποοᾶ. [ε8. ΙΧ. 1. Ῥ͵ο ποιηῖηρ 
ΔΡΡοΙἸδᾶνο ΔΟΟΘΡΕΓΌ.---τγτγ, ππῦπὲ 

Μαΐδοῃ. 1. 8. τὰ ὅρια αὑτοῦ. Ιλ 
φυοχφιυα Αὐὰρθ6. Βοροπθοπάττη ἐ8θε 
χὐλοιήνεὶ τὰ ὅρια, δυιῖ σὰ δρινὰ αὑτοῦ 

“δ, αθδπαυδη, υἱ Βακὰ. 
ἤυθ δὰ ὕμο μὰ ἢ οὐφαίνανίν, ὅρια δας. 
ΟἿοβθασ. γαι οἴϊαη ἀφ τποπέϊδυ: 
ΒΟΟΙ͂ΡῚ γοῖοϑί. Ῥχεῖεζθα τηοπίεβ 
6886 βοϊϑηΐ τα Ατυση ῥσουϊποΐασαπι 
(ΟΥΤΩΪΩΣ δὸ ᾿ἰπιΐζοϑ, ὃς τοῦς δ᾽ δὲν σο- 
αἷο πιοπίοϑθο᾽ ἔμ, τιοπεθιυιβαιυθ ἃ 
δυάερα ἀϊθοτοία. ὕοιηΐδνυ ΕἾδΟΒοτὶ ἁ 
Ῥτοΐυδβ. ἀθ εσβα. ΟΟ. Ρ. 184. -- 
ὈΓῚ, ἀεογείμηι, οἰΐατι δέαἐμένηε, Ἂδ- 

πιεησιση. Φ0οὉ. ΧΧΧΨΙΙΙ. 10. --" 

“παπι. 1 Ῥαν, Υ1]1. 90. μι ἱπίετάυπι 

ποῖδὶ φμοά αἰομὶ αὐ πᾶμε δεὰ ἃ 
ἰαίεγε ἐεί. --- δνῃ, ὠτὸς. 4 Ἄερ. 

ΧΥΙΙ. ὃ. 86... Οουυρὶ. ἐν ὁρίοις. --.- 
Πρ» απρεΐμς. ἘχοΟ. ΧΙ Π. 18. 

- Ὅν» 7αοῖεε. Ἰης. [ε8. ΧΧΊΨ. 

1, Οοπέ, Βιταοηίβ [μεχὶς. Ηεδε. Ῥ. 
1299. --- ΟΥΧΏ »ίυτς. ἵἵκες. [εὲ. 

ΧΧΥΙ. 1ὅ. --- Ῥ᾽ ΤΠ ἐρηβίησεω:. 

ἴε8. 1.071. 9. υϑὶ πεῖρα ὕσὸ Ἴν 

ΡΠ; ᾿ϑϑήμε αὐ ἰοπρίπσικιε, ροσυ- 
εσιιηΐ ὑπὲρ τὼ δριά σου. ---- ἀκ ἢ σρετ. 

)υὰ. ΧΧ, 6. --- γον, Νῆως Μι- 
υἱκα Ἔργριδ. 1 Ῥατ. ΧΙ]. δ. Νοῖ 
χαδὶθ αι αθα δΘΠΒιιτ. ---- [)γ͵» Ῥοκνεη. 

Ἐσεομ. ΧΙ]. 1. υἱδοὲ ἔλπηθῖ ὩΣῸ 



Ὅ ὗχι 

« τὰ ὅκα τορόθοσο τβδίϊοι τὰ δόματα, 
τὲ δἰδὶ ἰμτὶ μδῦσης, “Ὁ Ὁ[2)» Το» 

δογ,, Ὠοτηδῃ ρὲσργίυτῃ. ϑγτογα. Ἐ7οΒ. 
γ.}».. [αχὶς οΧ ποηπδυ ]ούυμι 86.» 
ταμτα “Ἢ. 212» ἐκδσγ, ἔρομα εὐἰέηδ, οοἵο 

ἐὲς σιπε πένεονε. 880 τοῦθ ΤΠαΡΟΥ 
Τοσιηϊυβ οὐδέ ἱπῖορ ἀπ88 {ΠΠ0Ὸ8. 
Με Βείαπαϊ Ῥα]δοδξ. ἢ. 881. σ0- 
ἀπ. 1. 14. ἐκδικεῖ πάντα τὰ ὅρια, υδὶ 
ὅριον, αἴ γῆ, ῥτὸ ἑποοῖὲς ΡΝ Ῥοπίτιγ. 

δ 1 ϑάγω. ἀπ . 18. ὁχοιαϊδ νοχ ὁρίου 
ἴῶ νεχβίσηθ Δαυϊα δοῦὺβ τοῦ ἐχχύμ. 
φίνουϊ. 

ὍΡΙΣΜΟΣΣ, ἀείενηδπαίίο, οδῖϊσα- 
ἐἶο, εὐἰλοῦεην, ἀεον είναι. “γρ)» οὐθφῶν 

ο. Νυτι. ΧΧΧ. 8. ἀ. 8. 9. 11. 19. 
Ψιδα ἱπ ὁρίζω, εἰ οὐ. 2 Μδος. ΧΊΙ. 
45. .-- » ἰάοκα. Νυ. ΧΧΧ. ὄὅ. 

6. 8. 1ὅ. -α ὙἿοῸ}ν δ ΠΣ ΟΒδ)ά. 

ἐμθεν εἰἐσέωοι, φὐδοίθηι, Ὅδαῃ. Ὑ}. 7. 
“14. 15. “αἴ ὩΣ γορ »εβοίδωπι. 

Ἑχοᾶ, ΥἹΙ. 15. στρ! τοῦ ὀρισμοῦ (Ὁ 

Ἵ21) τῶν βατράχων, ὕτο διμλΊΟΠ6 

τδυάφισι. ψυΐσ. Ῥγὺ τρονδίονα γα- 
πάγει. ᾿Ογαμὸς οδῖ ἢ. ], φυοδὰ φ6:.. 

βία ἐμεπέπμίο, δὰϊ 1. ᾳ ἐξορισμὸς, 
διαϊοεγυνκπαίδο, αἴ δδο 5ϑηδβιαι ἘΧ- 
φεεανετὶοϊ, «-Ὁ ἴα Δ... ΝΌ 2, ὕγο: 

ποενρζίαϊρη ἰαδιοτιθη. Νύχτα. ΧΧΧ.Ό. 
-- "ΔΩ Ὁαϊὰ, “υγίρέμσα. ἴδῃ. 

4 ἮΊ. 10. δὶ ῥγὸ τὸν ὁρισμὸν Ὑποοάοῖ. 
σὺ δόγμα διαρρεῖ, -- κἼἘῬ0, δδεν. 

9 Ὁ Ῥε ΧΧΣΙ͂ΧΣ. 8. υνὶ 
βρΑγπίι ἱπαξίο, υοἰωνία, βηξιρηρας 
ϑ!ς ἔοσ «2}060βϑρδυ8 ὅραμα Α. ὦ. 

ΧΥ}111.4. 6. Ακο ΐυϑ τὰ σαυεηϊ. 
«ααὦ ἢ. 1. δυσρίοδῖαν, Θγτησθδοῦυχῃ 

9οΣ ρβῖβθ8 ἀρϑμοῦ,. ἐπ υοἰμπιῖπε ημ- 

“εν. Ἑπίθες. ΧΙΥ͂. 0. ἐξᾶραι ὀρισ- 
χεὸν στόαατός σου, 56 ΔΌΟΙ ζυΣΟΒ ὠξέεν.- 

ε "αῤςαϊοπεν ναὶ ἀδογϑέμπι ΟΥἿΒ [α]. 

ὋΡΚΙΖΩ, αἤξκτνο, 7εγαπιεπίο οὖ» 

«σύϊο. ΠΩ φϑΤν αοφμίοξου 
λαδόίατε. ϑγτοτω. Εχοῦ. 11. 21. ὧρ- 
κισε, αὐδωγαυΐ. Νερὶοχὶξ ἀἰθοσσοοα 
νοεροσομι πεν 7υγαν, εἰ δὲν 

589 Ὁρμάω. 
νοὐνόμ,κ-- υὴγ} Ἡ ρὸν, Θση. ΧΧΊΥ. 
87. 1,. ὅδ. Ἐχοᾶ. 11]. 19. εἰ αἰ πὲ 
δυιερὶῃ8. 1 Ἠεκ. 11. 43. ἀρκισά φε 
κακὰ τοῦ χυρίου, ΔἸΏτΑΥ ἴδ μεν Ποιαΐ- 
ἤυτα. Ὑ ας εἰ 2 Ραυ. ΧΧΧΨΥ͂Ι. 18... 
Νεΐοτ. ΧΠῚ. 25. ὥρκισα αὑτοὺς ἐν 
τῷ ϑιῷ, δά]υχανὶ 1106 μεὲῦ θειυβ.--- 
τς ΕἾΝ. ργαοίρίο. σευ. [ἴ,.. 16. 

8 Ἐράν. 1. 48. ὁρκισϑεὶς τῷ ὀνόμαει 
τοῦ κυρίου. ΉΒΕ ἢ τηοάο εὐχαὶ ἀδ- 
εἰ οοπδίσυϊςος ΠΔη. ΥΙ. 18. ε60. 

18. 
᾿ ὋὉΡΚΙΣΜΟΣ, 7υγαπιοπέιη. ΠΝ δὲν | 

ὀχοογαέίο. Θεὰ. ΧΧΙ. 82. εἰ 838. 
ΧΧΙΨ. 41.1.εν. Κ. 1. 
ἔῃ τας. ΧΧΧΥΙ. 7. 1 Μρος. ΥἹ. 

ὍΡΚΟΣ, ἴάδαι. Σ, ἐχεογαίίο. 

Ῥχον. ΧΧΙΧ. 24. ει. ΧΧΙ͂Ι, 10, 
-- ἸΌΝ ὩΣ» υεγδα ἐπεοογαξίο» 

ΜΜΜΒει πλ ιν ἢ οἱ. Χ. 1. «ὦ ὉΠ 

θη, Ηἰρἢ. αψζωγαπάο. Ἐχοὰ. ΧΙ1Π]. 
19. -- ὙἽΡ υσέμπι, [ον. ΧΧΤΙ. 21. 

-- τυ Ὁ, ισαπιεπέαη. ΟἼΏ68. 

ΧΧΙΥ͂. 8. ΧΧΥ͂Ι. 38. Εχοὰ, ΧΧΠ. 
11. οἱ δἱἱδὶ δεορίῃ8. Οἱ λοιποὶ [68. 
ΧΥ. 15. Ὅς ἡάετε ἃς ἑδείοηξ, 

ὦ ἐξέ ἡ γ γε η 00 ἱπὲ ο, 
ταν βϑαρ. ΧΥΪ11. 6. οἱ 33. ὅρκους 

φατίρων καὶ διαλήκας ὑπομνήσας, ἄυχα 
φτοπιδοίοπόα αἰνὶπ68 ταϑ)ουῖθαβ ἔδο- 
[8 τοοϊατοῖ, Οοῃθον Μαῖι. ΧΙΥ͂. 
9. 

ΦΟΡΚΟΏ, αα)ωνο. ΔΨ» 7. 

γαγὲ {οῖο. 4 Ἀδρ. ΧΙ. 4. βεο. 
Μαῖ. υδὶ στὰ ὁρχίφω Ῥοτταυίδίυν ἴῃ 
εοὐά, 
ΡΚΩΜΟΣΥΙ͂Α, 74)ιεναπάμπι. ἀν. 

ἐχϑεογαϊΐο. Ἐποοῖ. ΧΥΠ]. 18. 19. 
8 Ἐπὰν. ΥΠ]|Ι. 96. Ηδερτ. ΓῚ2» 

οοἾ1, Εϑάσ. Χ. 4. »γοηιὶςδὶο 2μγε7ι» 
ταπᾶο ιηυππαπάα. Ὑἱὰς ἀθ Βδο νοῦ 

ψιὰθ συο» « 

ὃ» 

νοϊδυ δὰ Ηδερτ. ΝἾἼΙ. 90. Ρ. 681. 
80 16χ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 
ὉΡΜΑΏ, ἐνρείωσε 7αοίο, ἐγτμο, 

7,εεἴδπο. γχχ 7» ὑεπίο. ΗΔΌ. 1. 8. ὁρμή- 

φυυσι μεικρόϑεν. ΝΟΙΔ Ῥοθθθχη 8.5601}» 



᾽ Ορρὸς. 

«“-- τιν ἰσυὶν. Αγ. 9.80. Ἐπιο- . 
Ῥίυμι Ομοσω. 8. ν. ἀλαή. 1008. ΧΙ. 
17. ὁρίζον τὸ ὄρος, ὁχ ποίοῃε αἰυξάδη- 
αἰ, αυδηι σδαϊ ΡΟ ΒαΡοί. --- 9 

ῬΙΗ. ἀξόεγπο. Ῥχου. ΧΥ͂]. 80. ὁρίζω 
«ἄντα τὰ καχὰ, ἀεοεγηἰξ οταυῖα ταδἷα. 
“π΄ 30)» ἐργεϑεε ποπιῖκο. Βγυσσηλοι. 

Οομεβ. ΧΙΠ]. 28. ὅὄρισον, ἀεγ)εὶ. -- 
Ὅν ΟΠ, ἀεοῖσπο. Ὅδε. ΥἹ]. 

19. φες. οοὐ, (εἶδ. οὐχ ὁρισμὸν ὡρίσω. 
δ Τμοοά, οὐχ ὁρισμὸν ἔταξας. ---- ΓΤ. 

ἐκποΐνο νιδ. ϑιγτατηδοῖ. σον. 11. 18. 
ὦρισι. ΑὙΡϊσοΣ βου ροη στὰ 6886 
ὥρνξε, δο ὀρύσσω. γχπὺ εδὲ όυεα ἃ 

ΣΤΡ: ναὶ πώ. Ηδεδγοῖ. ὁρίδει, Ἰστη- 

αν, δίδωσι, κρίνει, ϑεματίζει, διαιρεῖ, 
ἀφορίζω. Ἰάετα : ὥρισεν (86 ΘΏΛΙΩ 

κοτιροπάισῃ Ρ᾿χὸ ὥρισιν), ἔκβινεν. 
ὌΡΙΝΟΣ (ἰ. ᾳ. ὀρενὸς, Δ ὄρος, 

5058), ᾿ποπέσημις. γι ΠΟΉΣ Ἠϊδεξ, 

6 γε]: "ποπέαπιι. Φετεῖη. ΧΥ͂Ι. 8. .-- 
1, πον. ΑΙ. Νυχη. ΧΙΠ]). 80. 106. 

11. 42. Χ. 6. 
"ΟΡΙΟΘΕΤΕΏ, ἑεγηπίπιοκ : 

Ὁ3»» ἰάετι. Ααυ. θευῖ, ΧΙΧ. 14. 

᾿Π ὁριοϑέτησαν, εἴ Ζδοι. ΓΧ. 2. ὁριοϑετή- 
σεται, ἰεγηιπαδέέεν, ἐεγηιπαδ Ροη6- 
ἐγ. 

ὝὍΡΙΟΝ, ἐεγηιέπι, ἥπῆ. ΥἽΝ 

ν 9» ἑεγγα Οαδεὶ, ἰ. 6. αἀἰερίζοενε, 
ἀ ἐπ ερίενα. 1 Ἀδρ. ΙΧ. 18. Ἰορο- 

σιιπξ 555}. “-- 2» ἐπ οο. Ποσῖ. 1]. 

80. διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ. δὶς σαρα- 
φραστιχῶς ααυὶ ἴῃ Οοά. Βα81]]. (4. 
οἷῦο, ΠΟΙΆ1Π6. --- τὸ» δα. “υὰ. 

ΧΙ. 26. τὰ ὅρια, πεε, Ἀ. 6. ἰοοα αὐ- 
“αοεπέα εἰ οἱγομπι)ασεπίία. ιὶ οὐΐτα 
ατὸὶ Αἰία αἰθαυπίυν, αἱ Ἀ. }., ραρὶ 
αο υἱέϊ», εἰ οπιπῖηο ἰοσα οἱγοιη)ασθη- 
ἐξα ἱπι 6] οσὶ ἀερεπί. Ψυϊς. ἐπ υἱοιὰ 

ε φια. Ραχιρυϊδίυ 101 ἴῃ οοἀά. ουχὰ 
γ. στρίοικα. --- ἢ Ὡ» ἑεγηπο. ΖΔΟΒ. 

ΊΣ. 2. Ηἰς Ἰερετιιηί 55).---ἶν ὩΣ 

σε. Χ. 19. ΧΧΙΠ]. 17. ΧΙ ΙΙ. 
91. εἰ «δἰϊδὶ δβερῖι8. --- ΓΔ 

888 
Φ Οριο, 

Ώεαι. ΧΧΧΙ͂Ι. 8. .06. ΧΥΤΕΣ, 90. 
49. 20». ΧΧΙ͂Ψ. 2. δὲ «Ἰ1Ὀὲ,. -- 
᾿κ}}, δῖ. ὥρα. ΧΥ͂. 1. ΧΥΙ. 1. 

ΧΧΙ. 20. 8ς. ἰῃ οπληΐσοδ ᾿Ἶ56ο6 ἴο- 
οἷο σ} ποίδὶ ἔοοα δογίε ἀεεὶρπαία, 

αάδοχμε οσογίς βπέδιι αὐ ἐεγπεέπὲς οἴτ- 7ἢ 
ουπισογρία. ϑομαΣ ΘΡον ἷο δὰ .108. 
ΧΧΙ. 20. 952} Ἰερσίβϑο ντσπευτ. 

Π) »» ἴῃ ἈΪαγαῖ!, ἐγασίμα, ἐἐπεϊέξε, 

ἕπ οἰγομδέμηι δβοϊϊοεῖ οἰγσιεπεβοτίρίι. 
͵ο3. ΧΙ1Π. 2. βγη. 906. ΧΧΙ]. 
10. Ψιάθ Μαδὶϊ (οπιπιοηΐῖ. Ρ. 316. 
--ο 2» ΔΟΤΕΙ. Ῥτορσίιμι. Ἄψ. β 

ὙΒοοά. 168. ΙΧ. 1. Ῥγο ποπιῖπο 
ΔΡΡε]Ἰδῖνο δοσεροσυῃῖ.--- ἼὋ, πποπς. 

Μαΐδον. 1. 8. σὰ ὅρια αὑτοῦ. Ἰὰς 
φυοχψια Αταρα. θροῃθπάμση δ886 
ν᾽ ἀδέν τὰ ὅρωα, δυΐ σὰ δρνὰ αὐτοῦ, 
τποηΐαπα ς7)ε8, αυδηπδτα, υἱ Βαϊτά- 
ἄυθ δὰ ἐ. 1. ορϑεσνανῖῖ, ὅρια βες. 
ΟἸοδθασ. εις. οἰἶδπι 6 σπιοπέϊδεε 
ΔΟΟΙ͂ΡΙ Ῥγρεΐεσθα ταοπίεδ 
6886 βοϊϑπέ σωυϊασγιπι ργουϊποίαγιπι 
ΦΟΡΤΩΪηἑ δὸ ᾿ἰμιί68, δο ἰοΐδ δεὶσ τὸ- 
δἷο τωσπίοθο᾽ ἔμὶῖ, τοοπδαυδαυθ ἃ 
Φυάασα ἀϊδοτεα. ὑοηΐον Εϊδοδβοτὶ ὦ 
Ῥγο]υδα. ἀθ ψ εγβα. 60. ὑ". 184. --- 
ὉΠ. ἀδογεΐωη, οἴίδτη εἰαίμέμνε, εἷ6- 

"πεηδπι. Ζο0. ΧΧΧΨΊΠΠ. 10. -- ιν, 

παπ. 1 Ῥαγ, 11. 20. Ἵν ἱπξετατα 

ποία φμοῦ αἰϊομὶ αα ΒΈΛΗ 86 ὦ 
ἰαίεγε ἐεί. --- νυ, πγὸδ. 8. Ἄερ. 

ΧΥῚΙ. ὁ. δες. Οοιωρὶ). ἐν δρίως. ---- 
ΤΙ͂ΝΌ» ἀπρεΐμε, χοροὶ. ΧΙ, 18. 
ἘΞ ὌΝ» 7αοῖεε. ἴῃς, [68.ὄ ΧΧΊΤΥ. 

1, Οοπέ Βιχηοηΐθ [χὶς. Ηθδγ. Ρ. 
1299. --- ΧΩ μἷυς, ,Μἴνε5. [ε65. 

ΧΧΥ͂Ι. 1δὅ. -- ρὲττν ἐοπρέμσωιι:. 

ἴε8. Ε(ΨΤ]. 9. υδὶ πεῖρα ὕσὸ 

Ῥ᾽ ΓΙ» πρέμε αὐ ἰοπρίπχεανι, ροευ- 
ετυπί ὑπὲρ τὰ ὅριά σου. ---- ΓΥΤ2, αβετ. 

7αὰ. ΧΧ. 6. --- -ὁτον, Νινς μυ- 
υἱα Ἐρυρδ. 1 Ῥας. ΧΙ11. δ. Νοῖ 
ΤΩΔΪ6 αιοδᾷ δο δυ. --- Ὁ» Νοιιεη. 

Ἐποςομ. ΧΙΨΥ͂ΙΠ]. 1. υἱὲ ἔσπιθη μΣῸ 



ὁ 1 ϑδυω. 

ἃ, 

. ΘΟ Ἁ ς 

σὰ ὅμα ταρόθογο σβδίϊουι τὶ δυύματα, 
αἰ δἰόὲϊ ̓ εμ σ᾽ μαδαπε, “Ὁ Ὴ 2» 76» 

δον, ὩοταΘῺ ρέσργίυτα. ϑγιαμι. Εξοβ. 
γ... 1οκὶς ΘᾺ ποπμι]]ουτι δοι.» 
ταλῖὶα 30. ἐπδϑέτ, ἔρουσ εὐ ΟΝ οοἴ- 

δὲ ἐπε ποτο,. 9604 τηοηθ ΤΠ ΠαΡοΣ 
τοσιηϊηυβ εὐδίέ ἱπίοσ ἀυδα ὈἸΡαΒ. 
ψίε Βοεϊαπὰϊ Ῥεῖ. Ὁ. 881. 90- 
ἀ1:}. 1. 19. ἐκδικεν πάντα τὰ ὅρια, υδὶ 
ὅριον, αἴ γῆ, ῥγὸ ἱποοίδξε εἦαβ ροπίταγ. 

ἀπ . 18. Ἔχε νὸχ ὁρίου 
ἰὴ νετβίθμθ ἀφυϊ δὴ τοῦ ἐχκύνν. 
ἐν ἢ ; 

ὉΡΙΣΜΟἿ Σ, ἀείεγηιὶπαίίο, οδϊέρα- 
ἐξ, εὐϊο ἔγρην, αἰφον έν. Ὃν οδέέρε. 

ἐξο. Νυ. ΧΧΧ. 8. 4. 8. 9. 11. 12, 
Ψιᾶδ ἰῃ ὁρίζω, εἰ σου, 2 Μδος. ΧΙ]. 
25. -- ιν ἰάσκα. Νυωι. ΧΧΧ. ὅ. 

“Ο'ἷ;,. δ 

6. 8. 1ὅ. -α ἫΝ ΟΝ ΟΒα]ά. 

ἐπόεγίσίαοι, οὐϊαίθηι, δα, ὙΥ]. 7. 
13. 15. “« δ. ΧἽ, γοδ, παροίδἑιηι, 

το, ΩΒ 

Ἑχοὰ. ΥΙΙ. 159. στρ] τοῦ ὀρισμοῦ (ὃ 

21) "ὃν βατράχων, το δβηϊίοῃο 
κου. Μυΐ,. ῬΥῸ τρονδίοπα γὰ- 
πῶσοηι. ᾿Ορομὸς εοῖ ἢ. 1. αποδά 86ῃ. 
δάτα ἐπιπεπαίο, δῖ ἱ. ᾳ. ἐξορισμὸς, 
διαϊεγναὶπαξιο, αἴ δδο ΞΘ δΙΩ ἘΧο 
Ῥρσευνετιοϊ. “-α ΘΟ δ 30. ῬγῸ" 

Ὡπἴαϊρε Ἰαδίογιθη. Νυτα. ἈΧΧ.9. 
ΡΕΡ: ἘΣ ᾽Ὰ» ὉΒιδϊὰ. δυγέρέμνα. ΔῈ. 

ΨΙΊ. 10. Ὁδὶ ῥτὸ τὸν ὑρισμὸν ἩΠοοοῖ. 
σὺ δόγμα Ἀδρεῦ, .-- "Ἐν δδδεν. 

ϑγπη. Ῥα. ΧΧΧΙΧ. 8. υδὶ ἐριαμὰς 
οὐὖἱ ἱπαΐίο, υοἱοιπέασ, ἀξοτγόέιην, 
δι. ἔδοτε Ψοβερθπμθ ὅριθμα Α. 
ΧΥ,]. 4. 6. Αρεϊϊίυθ τὰ σηυπιρηῖ. 
«ἀ ἢ. 1]. διυιδρίςαίυσΣ, ϑγιαταδοῆυσα 
βου ροῖεθε ἀρϑμοῦ,. ἐπ υοἰμπιῖπε πε- 
“πεν. Ἐδίμεε. ΧΙΝ,. 9. ἐξᾶραι ὁρισ- 

μὸν στόαατός σου, 56 ΒὈΟΪ τατον ἀείετ- 
πηπαίίονει να] ἀδογθέεηε ΟΥΆ τα. 

ΟΡΚΙ ΖΏ, σήλαγο, 7ωγαπιεπίο οὖν 
εἰσίηρο. ΤῸ ΔΓ» Θοφιίδεοῦ 
ἀαδόέατε. ϑγιῦπι Εἰχοὰ. 11. 21. ὧξβ- 
χισε, αὐῤωγαυΐ. Νερίεχὶς ἀἰβοσίροοι 
νοερογατω 77.» υγαυΐ, δὲ ὅν 

δ89 Ὁρμάω. 
νοἰνώ.--τγν ψὴγ} ρὲ. Θση. ΧΧΙΥ... 
87. 1,.. δ. Ἐχοὰ. 111. 19. εἰ εαἸἰξϑὲ 
ϑεερὶι8. 1 Βερ. 11. 438. ὥρκισά, σε 
κατὰ τοῦ χυρίου, δὰ )υχανὶ ἴ6 ρον Ποταὶ- 
πὰτ. ΥΙαο εἱ 2 Ῥεν. ΧΧΧΥ͂Ι. 18. .ὄ 
Νεδοσω. ΧΙΠ]. 25. ὥρκισα αὑτοὺς ἐν 
τῷ ϑιῷ, δά)υγανὶ 1106 μεῦ Πευχλ..-- 
τὴς ΕΒ. ργαοὶρίο. σε. 1. 16. 

8 Ἐπάν. 1. 48. ὀρχισϑεὶς τῷ ὀνόμαει 
τοῦ κυρίου. Θμοΐ τηοάο εὐτὰ ἀδ8- 
ἄνο οομδσυίΐξιν δ. ΥἹ. 18. εδο. 
ΟΒ18. 
᾿ ὍὉΡΚΙΣΜΟΣΣ, 2εγαπιεπέιη. ΓΙ δν 

ἐσϑογαίίο. ἄτεπ. ΧΧΙ. 82. εἰ 88. 
ΧΧΙΨ. 41. ον. . 1. Ὑιὰδ αυο» 
 κᾷ ϑίχαο. ΧΧΧΥ͂Ι. 7. 1 Μκος. Ἱ. 

ὍΡΚΟΣ, Ἰάρδαι. ἃ δ᾽» ἐχεοογαξίο. 

Ῥγχου. ΧΧΙΧ. 234. ες. ΧΧΠ. 10, 
ΞΕ Ξ ΓΝ ὩΣ» υεγδα ἐχεογαζίο- 

πβῆι, ϑγτατα. Ἐ]οβ. Χ. 1. -Ὁ ν Ὁ Π 

ἴα, ΗἰρΆ. αἀωγαπάο. Ἐχοά, Χ1Π. 
19. --“ ὙΠ.» υσέμπι. [δ8ν. ΧΧΤ]. 21. 

“-- πρῆϑν, )ωυγαπιοπέίηπ. ΟΘΏΘΒ. 

ΧΧΙΥ. 8. ΧΧΥῚ. 8. Εχοὰ. ΧΧΙΙ. 
11. ἐξ αἰὐθὶ δεορίυ8. Οἱ λοιποὶ [66. 
ΧΥΝ. 15. Ὅς Μάετε ἃς ρῥγονιϊξεϊοηξ, 

δεία εδὲ )ωγελε  ἀπάο ἱπίεγροείίο, 
ορϊίαν βϑδρ. ΧΥΠ11. 6. εἰ 239. ὅρκους 
«ατίρων καὶ διαϑήχας ὑπομνήσας, ἄυσῃ 
τοηιὴδδὶ αἰνίπα5 τωδ)οσῖθυδ ἔδο- 
ὃ τοοϊατοι. Οομον Μαιι. ΧΙΨ. 
9. 

“ΟΡΚΟΊΏ, αάλωτο. γΟΤΊ, 7. 

γαγε ὕαοο. 3 Βορς. ΧΙ. 4. βεο. 
δῖ. υδὲ συτα ὁρχήύϑω Ῥαοττουϊδίυγ ἴῃ 
ςοὐά. 
᾽ΡΚΩΜΟΣΥΙΑ, 7) υναπάωηι. πος 

ἐχεδεογαίίο. Ἐσοοῖ. ΧΥ]]. 18. 19. 
8 Ἐκάν. ΥἼΠ]Ι. 956. Ηφρσ. ΓῚ2» 

(01, Εϑάγ. Χ. 2. ργοπιξεσῖο 7μτε)ι- 
γαπάο βιππαπάα. Μιὰς ἀ6 Βδς γοὺθ 
νοι «δὦ Ηερτ. ΥἼΙ. 20. Ρ. 681. 
8. 1χ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 

ὋὉΡΜΑΏ, ἐνιρείμι 7ασῖο, ἴΥωδ, 
7) εἰδιο. γχ» ὑέπίο. ΗΔ. 1. 8. ὁρμή» 

φυνα! μεικρόδεν, ΝΟῺ Ῥοθθύχῃ 8681.» 



Ὁρμάω:. 590 

νι Βεδναῦο, αὰ ΧΧ ὙΝ 15 ΠΝ 

686 Ραϊαί, συπι δδεΐδ ποίυπι εἷξ, 
εἴϊδεη δ) Βοὔοποσῃ ἐγγνεπαςξβ μδυὰ 

ΤΆΤῸ ΒΆΡΕΤΕ. --- ἽΝ ἽἼ, υοἶδέο. ότετη. 

ΧΙΛΊΙ. 40. -- ἰζπτι Ηρ. ἃ 
ὉὍν δεἰπο. ὕυά. ΧΧ. 87. -- 

Ὁ ΗΙΡΕ, ἃ [91ν, ἱπυοίο, ἔσσιιο, 

σεπε ἐπιρείπι έγοτ. 1 ὅϑαπι. ΧΥ. 19. 
-- Ὦ» ἄϊγιρο. ετεα. ΧΧΧ. 17. 

ὉΔῚ ἰδῖμθῃ Ῥχοὸ ὁρμωδϑήσετα: 8111 Σοο- 
ὃ [ἴυ8 Βαρετα υἱάδπίυν ὀρϑοϑήσετγαι. ---- 

“»Ό» ῬΤοϊοίδοον, ἴοοο πιὸ ποῦεο, 

ΗΙἸΡΉ. "ιουεο, ἐγαπδίεγο. τις. Ῥβδῖσω. 
ΤΧΧΥῚ]. 36. ---ἰπῷ » αοῖο. ἴπο. 

1 δα. ΧΙΝ. 82. ὥρμησεν ὁ λαὸς εἰς 
φὰ σχύλα. ϑοᾶ δάἀιηοάυτ ἀυρίμι 
εβί, δὴ νοσὰ ὑρμᾷν ἱρποῖι 1116 ἱπίον- 
ῬΣεΒ Ἀ.]. Ἰεσοπεπι ἰεχίυδιεα Ὁ) 9)» 

δυΐ οὐτὰ το] αυ8 ἱπίουργεεῖθυι8 160- 
ΘΙ τλΑΥ ΙΔ] Θτα ὈΝῚ (Ὁ ΓΟ» 

σεηι ἐπρείμ ξεγτὶ, ἱποελὲ, ἱπυοίατε) 
ΘΧρυϊ 616 νοϊθοσ. Νϑιι, υἱ δοθ]- 
τοηεὶυδ δὰ Ργονυ. ΧΧΧΙ. 18. ἀοευϊ, 
ΓΝ ῬΓΟΡΣΙΘ οβὶ ἐποιηιδεγε, οἱ ἰπ 

ΑΥΔΌ. Ἰἰπρσυδ ἐγγμέσε. ἘΒουβθηΐυδ 
ᾳυοᾳυς ἰπ ϑγτωροϊδ ο]. 1. ». 8570. 
οὔβεσνανίς, ΟΝ εἰσοίβοιγε δὲ οὐπ- 

φεγέεγε αἰημο. Ῥοιεει ᾳυοαῦθ ἰϑὼ" 

εβειτὶ Ον» ἃ ταῦ, κυ}, αυοά οὐη- 

ὑεπῖγα οἱ ἐμγηαίέηε οοἶγα δἰ χυὶβοδῖ. 
ἁ --- ΩΣ» ἀἰϊυεγίο. Νυ. ΧΥ͂]. 42. --.... 

4 

ὍΦΒ ὅτγαδεονγ. Ναβυμ. {Π]. 16. .--- 

Τῶν: Ῥγοόδρετο, πιάᾶπεο. Θϑυτητηδοῖ. 
1 ὅδι. ΧΥ͂Ι. 18. ὥρμησιν, ὉΔῚ αὶ 
1. α: ἐπέπεσεν, Ἡ. 6. ἰατρίἑεγ σοπέρσίι. 
Οοπέ. 1χ. Ν, ΤῸ 8. ἐκικίστω. --- 
ΔΝ, τασίο. 168. Υ. 20. δες. Α]οχ. 

εἴ (ομρ]. 1,δοπαβ τυ ρίοπίδβ ἱπηρθ- 
ἴυμι ἔδοσγε βοϊθηῖ, 146 ἴδιηθῃ βὺ- 
ῬΓΒ 8. Υ. ὀργιάω. --το Ἅη..), ΤαΌΤΙΟΤ. 

208. 1. 18. ὅϑοστηο 11 εδέ ἀδ 

δαυΐς. --- [5}28) Σ9)}Ὁ, Ῥόνο ἡποίεπι. 
σε. ΧΧΧΙ. 21. ὥρμησεν εἰς τὸ 
Γαλαὰδ, ἔεοπαθαίς 1ῃ Σχηοηΐθιη 

ρτοβείϊδεὲ ἐξ ἀπε Ῥεσδαχωὶ ἐΐεν 
ϑόγϑεδ αἰδαμενι ἰοσίνι. -τιρεῖῦ, τας 

εἰίμε. ΑἹ. 166. Υ. 20. δος. ΑἸσσ. εἰ 
Οὐρὶ. --- ΠΌΨ: ϑγσιδ ες. ἿΣΙ 

6. ὁρμῶν. τον ἐπι 1. Ομαϊὰ, Μεεέϊπο, 
ΘΗΡΤῸ μπὲ ἐπερείκ. Αταροῖς. Αἰσ... 7 

αδίιἐ. 8 Μδος. ΙΧ. 4. Χ. τ6. 
ὍΡΜΗ;;, ὑηρεέιμε. Ὅν» ἐπάλσπα- 

ἐἰο, ἐγα. ϑγτασα. [ε8. ΧΙΠ]. ὅδ. Ἐοι- 
ἴκεδε δυΐοτα Ἰο00 ὑρμῆς τεροπεετάπηι 
εβὶ ὀργῆς. συἱρ. ἡιγοτίε. ---- γχχοῖν 

αεία. Ἐσεοῖι. ΠΠ. 14. δ". Υ1Π. 
6. υδὲ ΟΒτχγϑοδβίοσαυδ ΘοΩν ΘΏΣ ΠΟΥ 
(όχι ΗοΌν. ἐργῇ δαρει. Οσεῆτ- 
ἀμί βρο δος ἄυσο. γιά Νοῖξ. 
δὰ ΟΠ γυϑοϑβῖ. Τ. ΥἹ. Ρ. 949, εἰ Ηδ- ᾿ὸ 
τίηρα ΟΠ 88. ΟὐἹῖϊ. ᾿. 46. --- δ Ὁ» 

ον. Νυχ. ΧΙ. 17. βες. οοἷ. Ῥδηὶ. 
1106. υδὶ ὁρμὴ εἱ ἰρυΐϊίζατ, φαστα 
ταῦ εἰ δάδυπί, ἱ. ᾳ. νογιδς. δ πίδεξ, 
σοποοιῦεε, αἴ δθο πο τηδὶο βεῦ- 
δυϊη Θχργοβϑοσὶπί. [0]ἀ. ν. 17. - 
)Ὁ» πένια. Ῥίον. ΧΧΙ. 1. ὥσειρ 

ὁρμὴ ὑδατος.---Ί δ δοϊκε ἴα. ϑγτιοι. 

Οδπς ΨἾἼ11. 6. ὡμαί. ὃς. ρυ ποὰς 

ἴ Ὁπίγοσϑυση οεπε ἐμερεία ζενγτὲ, αἱ κα, 
6Χ ἀογναῦβ ᾿υουϊοπίδε ἀρραγεῖ. 
-- την υὐ, σανίαμο. Ῥτον. 1Π|. 96. 
-- πον, σἰγερίέμε. εν. ΧΙΝΤΙ. 8. 

- ΠΡ Ὁ» ἀρρεῆμεε. ϑγτητα. ας. 

Π|. 16. Τβοοά. ὅεπ. ΓΝ. 7. υϑὶ ὁρ- 
μὴ ἀδ ἀρρεϊῥῥπι ὑεπεγεο Ἔχρὶϊοκιάσπι 
Θεῖ. 
ὍΡΜΗΜΑ, ἰάστι. ΜΠ, τυοἶμο. 

Ὁευϊ. ΧΧΥ͂ΤΙΙ. 49. --- ὙΕΡΙΣ ἐας- 
οαπάεερεκέϊα. ϑγτατη. οἱ ΕΧΧ Ηοα, 
Ὑ. 10. ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐκχεῶ ὡς ὕδωρ τὸ ὅρ- 
μημά μου: δὲ Κὐ ἘΡΎΡΡΑ, ὀργήι. 
Θ6 6 ὩΟῚ ΟΡὰ8 εβὶ σουσσθοῖομπθ. Νδχ 
ἴῃ δαυδ, αι οἰπαϊταν, ᾿ταρεῖυν 
6888 80]6εῖ 88:19 νϑ βαιηθῶβ, υἱ ἴῃ ἤυ- 
ΤΠΘ ῬΕῈΥ ΤΌΡΕΒ 86 ἐπ γδὶϊδα ἀε)!- 
εἰεηθβ. ᾿σοοθάϊὲ αιοά Απιοϑ ]. 11. 
εἰ αν. 11]. 7. ὕχο ΣΡ ϑβάεια 



5 ᾳαυοαῦο γοῦθ υἱεὶ διότ ΓΧΧ [πεἰ, 
- 2)» τίσι. Ῥεδα, ΧΙ. 4. --- 

ῬῪΡ ὅῥι πιαῖο. Ἐχοὰ, ΧΧΧΊΙ. 91. 
Ποάυχίθδε νἱάδηζον ἃ πγν ᾳυοά ἴῃ 

1, Ομ. υεἰϊε, σμρεγε, ἀρρείεγε Ὠο- 
1δἴ, αύδλιν ποϊοπετα αποαυδ ΑΥΔΡ. 

:}; ̓ανεῖ. Οαἰοσύτῃ ὅρμημα Ἀ. ]. 

ΓΩΔΪΟ δϑηδιι βυσαϊον ὧδ ἐπιρείμε αα 
γπαῖε ἀρεπάωπι 5. ζιγοτῈ Ρεοοαπάΐ.---- 
7» γοδεγ. Ααυ. 165. ΧΧΧ, 7. εἱ 

ὁ ῬἨἈΘα. ΕΧΧΧΥΙ. 4. 

ὋΡΜΙΎΚΟΣ, "ποηδίε, ἰογχωξα. 
ὈΝΝ)Π Ρίυτ. εχ "0.7. πιοπόδα. (δῖ. 

ὙΠ. 3. -α ΟΥ̓ ἽΠ Ρίαγ. ἐογφιον. 

(επί. 1. 9. τράχηλός σου ὡς ὁρμίσχοι, 
οΟἸυχα ἴαυστι ἰδπαιδτα ΟΓΑΙΙ68. ---- 
ΓΤ) δ)» γαθα ρίεκα 56α, οαἰαιλὶ. 

Ῥτον. ΧΧΥ. 11. ὁρμόσχος σαρδίου. 1,0- 
.ςο ΡΟ ΠΧΧ Ἰορχίθδο ΓΞ ΦῸ 

ἀυμῖο εαγεῖ. Οοηίος Εδροσιι δὰ 
ς Ἡδττοδυὶ Οὔ 58. ἴπ Οτϊεπίθηι Ρ. Ϊ. 
Ῥ. 375. ὕδερεταβ δὰ ἢ. 1. 8: “" Νοῦ 
σερεσῖ Ἰηςογρσεΐοη, ααἱ ουτὰ ΑἸεχ. 
ἐχρ ϊοασεῖ ὧδ το Π!, ὀρμέσχῳ. ΝδΘ- 
4116 εἴἶδαι π8ι8 Ἰοαυοπαϊ Οτθοο- 
Τυχα, αποα δβοίδτηι, μῆλον δα ἀεεὶρ- 
πδστν οὐαταθοῖϊ αυοδάδιῃ ἴῃ 
ΤΩΟΏΪ ροηυβ 18 (Σδησί } , αυετη- 
δἀὐπιοάυτα 1, δἰἰποειση 6. (5. ὈΒΟΟΔΒ 
οΟΏΟΒατιτη αἰχὶς τρλυραυδθ, ὑπ 

ἁ τομδε δαοοαδκ οδὶ ἀρυᾶὰ ὙΓΡΩ͂Ι. 
Κα. 1. 6656. Ἑὰ τὴὸ τϑβ ἱπάιιχις, υἵ 
τὸ ὁρμσχῳ οὐϊιτα Ὁ ἱπίοσργεῖδ 
ΓΟΏΟΟγεῖ φορμώσχῳ, ἢ. 6. χωολαϑίσχῳ 
τρυὰ Τίτηροια εἰ ϑυϊάδλι. Αὐςςοεαϊε 
'Βος δα βεπίοπἭίδι δογυτα, αι]. νο- 
σΔΡυϊ Ηοῦτ. ἀδ ραίογα νοὶ [μ6ο8, 
ΟΡΕ͵Τα ται ου]αῖο ᾿π 6] σιιπς. φΦορμόέσο 
κος σαρδίου εδῖ ἱ. α. σχεῦος χεκοσμημένον 
«ταντὶ λίῳ πολυτελεῖ" ϑίγαο. ἴ,. 9. 

« --- ΓΉΒΝΩΣ Ρίυν. πινγοιλεοϊάϊα. 7, 

ΨΙ11. 26. -- Ργυ» ἑογαμεδ. ὅγτνοτο. 

᾿Οδπῖ. ἹΥ΄. 9. --᾿ Ὁ7ΔῈ» δίαπι. Οοα. 

ΧΧΧΎΤΙΙ. 18. τὸν δακτύλμόν δου καὶ 
σὸν ὁρμίσχον, Διπυ τα απ εἴ τλο- 
Ὧ1]6. 

5691 

Αἀ ᾳύειι ἰσουσι β.οἤῃοὶ. Δλ- ἡ 

ἊΣ 

Ορνεον. 

λως (ἔσγῖο. Ἄλλος δον Ροπάυτα) φησὶν 
τὸν ὁρμίσχον ὡράριον. ὁ δὲ ἅγιος Ἐύριλλος, 
κοσμήματι τῷ περὶ τὴν δέῤῥιν, ἔϑε. Χαλ- 

δαϊκῷ κοσμουμένῳ τῷ ᾿Ιούδῃ, χρυσῷ γὰρ 
οὗτοι καὶ χεῖξας καὶ δίξῥιν κατα - 
γουσι) καὶ αὑτὴν τὴν χα στεφανοῦσιν ἐσ 
ὅτε. ΕἸΑτοϊπίυτα ΝοΟΌΠ τ, αὶ Βῖς 
δέῤῥιν (ᾳυοὰ Ῥ6Υ δίγιρίεχ ρ ροίίτι8 
βου μ τα) ὑτὸ ρεῖΐε νεὶ υέδέπιεπίο 
ε ρὲλὲα οοηζεοῖο δοοὶρὶῖ, δὰο χυοάδηα 
τουϊο ποῖδ 1,.. Βοβ Ῥχεθῖ. πὰ ΧΧ. 
ϑυϊάδδ: ὀρμίσχοι καὶ ὅρμοι. τορτραχής 
λιος πόσμος. ἐνώτια, χαλαστήρια. Ηδ- 
Βγολείυϑ: ὁρμίσχοι, περτραχήμοι κόσμοι 
γυναωκεῖμ, ἢ μανιάχης, ἣ περιδέρωωα, ἣ 
κλοιοὶ, ἢ δαχτύλιοι. 

ὍΡΜΟΣ, ἰάδχα, 1{. ππργωδ, ροτίωξ. 
ποτ πεγα. Ἐπ. ΧΧΥΤΙ. 11. ἐπὶ 

τῶν ὅρμων σου, ἰὼ ᾿πμγὶς ἴι18. --α ΒἿῪ 

ρμογίια. Οαι. ΧΙΙ͂Χ, 18. παρ ὅρμον 
“λοων, αὐ 
ΧΠἼΠΠ. 6. δυιάδε : ὅρμον, λιμένα. 

ὌΡΝΕΟΝ, αὐυΐν, υοἰμογίς. Ἐὴν.- 
ὅδῃ. ΥἹ. 20. ΙΧ. 4. 10. ΧΙ, 19. --- 
δ. Ὅεῃ. ΧΡ. 11. Εσ. ΧΧΧΙ͂Χ, 
4. --α νὸς, κπιότα. ὙΒοοάοε. [εἱ. 
ΧΥΙΠ. 1. ὄρνια. Τα ΒΙεἸ18. 5οα 
πᾶς περ Ἠδυβία βἰηΐ ἱρῆῇοτο. ἴῃ 
Ἡδοχαρὶῖβ οὐχ ἢ} ἸορίίυΣ. --- 

“ἦθιν. αεῃ. ΧΥ͂. 10. Πεαῖ. ΙΝ, 17... 

φογήιπε παυΐρη. 4 Μδος.. 

ἂ» 

ΧΙ. 11. εὐ δ᾽! νὶ βεορίυϑ. --- ὮΝ 

ρεΐεοαπι. ἴε8. ΧΧΧΙ͂Ψ, 11. ὄρνεα, 
αυοὰ ἃ χόρκες, Ὀ͵Ὸ χύραχες, ῬΕΙ͂ Θοτ» 

Ῥϑῃάϊυτα βουροηαϊὶ ἀποίαμπι ν]άἀδίαγ, 
ϑύξις ων απίδγας, οἰκεία. συ. 

ΧΧΧΙΙ. 44. γἱάδ ϑαργα δ. ν. ὁρμή. 
-- γῺ}ἢ, ἄγαοο. ἴεβ. ΧΧΧΥ. 7. 

Βαγυοῆ. 17]. 17. οἱ ἐν τοῖς ὀρνίοις τοῦ 
οὐρανοῦ ἐμπαίζοντες. ΨεΙΡα πο 8ρ6- 
οἰαϊίγα δὺϊ ἀθ υδηαΐίοπε αγεαγμηι 
(ᾳυδ φυοαθθ ε6βἴ ὑσὶ ποῖ 8115 οἱἱὶ ο"- 
Ἰοοϊαυηθηΐυτα) δυΐ ἀς πδὺ δοοὶρὶ- 
ἴτυτι 15 ατίε δυουραίοτία (ας 
Ασὶβιοίο]επι Ηΐδι. Απΐπι. Τ᾿ 111. Ὀ. 
165, οἀ. ϑοβποίάον. εἰ 2] δ, Ηἰϑι. 
Απίμα. 11. 42.) Ἔχρ  Ἰοδη ΔΑ τα ϊῃὶ 6886 
νἱἀεηΐυγ. [πὰ ῥγοχίπηα δηξεσθδης- 
θυ ἀ6 νοπδῖι ἔΈΣΑΓΙΣ ΒΘΥΊΩΟ εβέ. 



᾿Ορνίϑιον. 

« Οτοῦπε ἀο σαρωρὺδε ἴῃ τὑὠιϊνοκουτα 
ἱξαν ες. 
ὌΡΝΥΘΙΟΝ, αρέρουία. Κὶτομοζιλο 

νετῖς ράσεεγ. ἧῶν. ἴον. ΧΙΥ͂. 4. 

5. εἴ 4115]. ---- γγχηθ.)» ϑολέρλγα, το- 

ταθη ῥσοργίυμι. ἴπς. Εχοά. 1. 185. 
εἰ 11. 21. 1ορὶς ἰογίε καὶ Ῥσὸ τῷ. (ε- 
ἴεγυτι ἰπἰογργείδίο μερς γοοῖβ Ηθῦσ. 
ὯῸΠ εἰ 5 ;, Ὁ οοη]εοϊ 
Μορπιίαυσομ!μδ, βορὰ ηἷ8 00 

δΤ0τ. Ουΐο οσυπὶ Ὦϊν. Ηοτοθ 
498. εἀ, Ἑχδηςοοῦ. ὙιᾺ}16 δὰ ἢ, 
ϑΟ Βα θη ρογρίιπη. 
᾿ΟΡΝΙΘΟΣΚΟΠΕΊΏ, σμδρίοοῦ, ἐΣ 

ἐπερεοῖίε αὐἰδιια αυβώτοτ. ἩἿΝ Ρῃ,. ΡῈ 

ργνασριοτ. ον. ΧΙΧ. 406. οὐχ ὦ» 
»εἶσϑε, οὐδ᾽ ὀρνιϑοσχοπήσισϑε, ΠΟῺ 811» 
πυγαθτηϊηΐ, πραὰθ δυϑρὶ ΔΌΣ ΠΗ, 
δεῖῖ, ἠιιχία 81116 γϑγβίομθ8 θην 88, 
ὨΘΑῸ16 ΟΕΔΙΠΟΤΏΪΩΪ : ΤΏΟΓΘ ΠΡΊΏΡΘ δὺ- 

ς Κυταπάϊ δρυὰ νἱοἶπδ8 ζεηῦθϑ ΣΘΟΘΒ- 
ἴο, Αταρεβ, Μδαϊδηιίαβ, ϑὅγσοι δ]ῖον- 
αὰ6. Ουΐρυβ ΔηΠΟΠΙ ΓΒΑ δἴίδυ 
Ομαϊ ἀθὶ, 6 αυΐρυβ νίάδ, αι οχ 
γε ῖο ΟἸαρῆγτν. αεσί εὐ 
Οὔ ϑ8. 'ἰπ (δι πδεῖ. Ρ. 030. Οείο- 
ΣΌΤΩ ΠΟῺ ΠΡ ΤΟΡΑ1}18 οσὲ σοη)εοῖι;"- 
χα, 1ΙἸΧΧ ΙἸοοο ἘΣΡ.Ὰ Ἰερίββα 

ΣΟ. Γν ἰάχαα 80 ἢ}}» αυΐ, ἀοτῖ- 

Υ 588. ὕόσεσα Θπΐπι ᾿9}}) ΓΟΙΧΧ βεῖν- 

ἀ ῬΕΙ͂ ΕΣ χληδονίϑομναι, ΟἸΙΜΟΥ͂, 6χ- 
ΒΟΤΌΙ. 

ὌΡΝΙΣ, αὐΐς. 1)5)Κ αὐἷε ταραα, 

ἐπ ργαάσης ἱπυοίαμε. ἘἈεϊϊαα! [68. 
ΧΙΥΤ. 11. 
ὌΡΝΙΘΕΣ ἘΚΛΕΚΤΑΙ,, ανες 

δεϊδοίι 5. εἴδοίκξ. ΤΟΥ Ἵ Ρὶαν. “ε- 

ἰροίἐσείνια. 1 Ἀδςᾳ. ΙΝ. 23. Νἴαϊε Ἐὶν- 
οθεσυβ 'πὰ ὕομο. βίδία!ς, νοοεπι 
ὝΟΓΝ Β.]. ὄρϑα γετῇ. Νδιὰ ὝΓΟ 

« ἱὶ Ῥγοσϑυβ πορ] ρίαΓ. 
᾽᾿ΟΡΟΔΑΜΝΟΣ, γαρμιδομΐεδ, 3.7. 

ομἶτ. δίῳ μνπιόνα. 200. ΧΙ, 17. 

860. ΑἸ. οἵ σορὶ. Α}1} {0 τὶ ̓Δ» 
Ῥοπὶ ῥαδάμνοις. δι κ148 : ὁρόδαμινος, ἡ 
παραφυώς. ἩΒγοἈ. δρόδαμνοι, κλῶνες, 
κλάδοι, βλαστήματα, ὅρπηκες. 

᾿ΟΡΟΘΕΤΕΏ, ἐεγηιοΣ ΡΟΠΟ. 

502 ὍὌρ-. 

2} ἰάειω, πο. Ἐχοῖ, ΧΙΧ. 12. 

ὀροϑυτήσεις. ΠΧ ἀφορε. 
ὍΡΟΣ, ἐεγνεῖπις, ἐεοτεέωπε, ἐκα- 

μι ρμναπηίδην. ἔγ), ἐεννείκεε. 

1 ὅδ. ΧΧΧ. 25. ο. ΧΧΥῚ. 10. 
εἰ ΧΙΝ. δ. ει. ΧΧΧΙΙ, 18. -- 
ἽΝ ἸΏ» ἑεπερμε οὐπάϊοιεπε. Ἐχοάᾶ. ἘΧ. 

ὅ. ἔδωχεν ὁ ϑεὸς ὅρον, ἀεαϊς Πγδαβ ἐξα. 
8 ἐπι. ποῦ δὶς διδίναι ι 

ἴπ||, Ηδέγοῖ. ὅρος (ἴὰ ΒΘ τανε, δ. 
ΓΤ [1 ΕΣ τς ϑιρμιὸς, ἢ 
δεήλη κατασιπη ἐα) χωρίῳ 3 
εἶπΐᾳφ. Ὀσπε. ϑαϊοεεὶ ΤὮος. ἘΠ Πι 
μαᾷ. 814. 

ὌΡΟΣ, πιοπϑ, γερίο «ποπίαπα. 
ὙΠ ἔεγτα. 3 Ῥασ. ΧΧΧ, 10. τὼ 

ὅρε; "Ἐφραὶμ, ἴὰ τεχίομε πποπίακα αἰ ι 
Ῥυβ Ἐρβγαίτω. --- δ. ἐεγπαέναε. 

ὅπα. 11. 9. ἐν ἔρει, θεο. Αἰαχ. εἰ ΑἸΩ, 
παἰὶ ἀχηθα σευ! Ἰέυπι ἐν ὁρίῳ ἢν. 
βοπῖ, αυοά τεξὶ πόσα οσρουβεῖο δὰ 
ἱεχύστῃ ἔεδν. οθϑὲ τίσι. 1 8.ὅπὶ. 
Χ. 2. υνὶ ῥὑγτὸ ἐν τῷ ὄξει ἀἰἢ ἐν τῷ ὅρῳ, 
δὲὶὶ ἐν τως ὁρίοις βαυδευξ, υἱ ἐὔατα μενα μοὶ τὐἰθα - ' 

ΕΧΧΥΊΙΊΙ. δ9. ὡς ἔρος. αἷς. τε 
πιοπίεμι. ΕἸ ας ἀθοαῦς νοοεσὰ Ηοδν. ; 
52) εἰς ὕρος τοαυτετο Ββεμε μαθεὶ 

οχϊϑασωδης. Οταρῖυθ ἴῃ ὅριον, ἐξγυιὶ- 
πεηὶ, ᾿ΑΏΒίοστααυ.. ϑεᾶὰ ναὶ ἵρπο- 
Ταταπΐ γεὶ ποη ν᾽ ἀετιπξ νἱσὶ ἀοοῦ, 
ἴῃ οὐηηΐρυ8 18 ἰοςἷ8 (εἰίδιι Ἐκχεοδ. 
ΧΙ. 10. 11.) ΤΙΧΧ νοόοεὰι ἴ 2) 

εἰστώβολοθμα Αχαϊδοβ δοσερέδββ. 

Βοδκξ. -- ἐδ» 

οαῆϊε. 1ε5. ΧΧΨΤΙΙ. 1. 4. 86. υδὶ 
ταοηΐοϑ δυηὶ, 101 αυθαῦθ ξερενς- 
ἴα γ8]1ε6, δάεοσυε εξ ἢ, ὶ. ὅρες γε- 

! δ τ πιοπίαπαπι ποῖλῖ. ϑεουπάυτη 
γοβεοοηίμια Τεπίδαι. Ρ. 96. ἰοξε- 

Νβϑ 



"Ὅρος. 

α ΠΣ 3, αυσὰ σοέγυιαν, ἐμηνεέδη 

ποία. --- Γ}3} οοἰϊές, 1ε5. ΧΧΧΙ. 

4. Ἔξεοον. ΧΧΧΙΨ., 96. “---- Όν 

ϑαπριῖ. Ἰίενῖς, ΧΙΧ, 26. υδὲὶ Ῥ[ὸ 
ὈΞΣ Ἰερογυης ὈΤ' Οοηΐ. ἢ ευῖ. 

ΧΙ. 11. -- ΤΡ πεγνέωσ. Ζαοῖ. [. 

8. 10. 11. δὶ Ῥγοὸ Ὡπν πιψτίεία, 

αἴ ὙΨα]ραῖιϑ τειαϊαάϊε, ᾿ Ἰοκογαηί 
Ὀυ, δὺς ΣΟΥ} αποᾶ ρτορίτϑ 
δ ἰοχίυτη Ηφδγδίοαυα δοοθάϊε. ---- 
"Ὁ π Ρἷυν. Ἰογίμοεα. ἴ65. ΧΊΥ. 

2. δῖ Ῥἱοσίᾳῃθ εχ βεϊσηδπς 608 
παι να κ᾿ Ἰερίδβα. ϑδοὰ ττηὶ δεοὺυϑ 

νἱάσίωΣ. Νατα ὧξ Ἀ, 1. γεγβέρωθιι 
Ογεσσα οὐδ τοχία ΠΗ ΌΓ. σσΏς 1116. 
γαιιβ, πΟῺ ΟΡτ8 εὐ οὐτὶ ϑοθυ 6. 
βῖὶο δὰ Ἰΐηρ. Ασαῦ. σοπέιχοτα, υἱὲ 

ΟᾺ]} δδὲ Ἰωπιωΐξ, εἵ. «λα! ἐμρρέπδ, ) ᾿ ωὠραΝ 
απᾶθ ὈΥἽΣΠ οἱ βυηΐ ἰορα ἐμσιδάα, 

βοζ ὅρη ἢ. 1. Βεῦιδυι τοείδῃμοσῖοο ἀροῖ- 
ς Ῥιαπάμτη ε8ὲ 46 ἐκοείδές αἰφμε΄ ρίο- 
χιοδὲδ, αυοά εοἰχη νοςθ ὙΠ ογπαυϊξ, 

λόμογε ἀοπογαυλί, ὈΘΏα δοινεηΐε. --- 
1» ἄεομα. Μ|οὰ. 1. 9. ἐγγίσατε 

ἔἤρεσ; αὐωνίοις. ἘΠπ οἷπα ἀυδθὶο ἰοβο- 
τυπΐ Ὡοὴν πο. Οοπξ 4υοαπα 

ϑγτομι. ἼΡμαϊπι. ΟΧ, 8. Αφυ. εἰ Εά 
Θυϊπε. Ῥδ5. ΧΧΊΧ. 8. φυσβ ϑϑαυϊίν 
Ἡδγομγτηι8. --- β΄), δον, ποσζηθ 
ταοιῖῖθ. Νυα. ΧΧΧΙΊΥ. 8, ᾿άρὶο 

ἃ υὸ ἰορογιιηῖ Ἅπ-ς Ὑπτ| ὙΠ πῦνα 

6εὰ. ΨΠ. 19. 40. ὙΠ|. 4. ὅ. εἰ 
ΑἾΤΟὶ βεορ βϑίηθ. Ῥβ. ΓΧΧΙ͂Ρ. εα τὴ 
πέτα Ἰοσατα ϑυϊάδα: ὕρη ἔρημα, τὰ 
ἀοίχητα, τουτέστι βύρεκι χαὶ νότια τμή- 

. μᾶτα. ταῦτα γὰρ, τὰ μὲν διὰ ψυχρότη- 
τὰ, τὰ δὲ διὰ ϑερμότητα δοίκητα μεμέ- 
γηχε «αντελῶς. Ἰάειι δ Ρεα. ΧΟΥΠΠῚ. 
9. ὅρος, παρὰ τῇ είς γραφῇ ὕρος ἄγων, 

πάλαι μὲν τὸ Σιὼν χ. τ᾿ λ. 20». ΧΙ,. 
ε 15. ἐπελλ)ὼν δὲ ἐπ᾽ ὅρος ἀκρότομον. ἰε: 

δετυπὶ ΣΡ ἼΠ9. ἢ ἘΣ ἾὩλ Ἴ2. Οδαῖ. 
ΗΠ. 8. Ιδροτυμῖ ΡΟΝ ὙὙ νυ. -- 

"ὋΣ ἰηῆπ, ΗΙΡΉ. ἃ Ὠγ“, ἐταΐ- 

οι, 11. 

898 

᾿άγε. Ῥεδῖτα. 1, ΧΧΙΨ. 6. Το όνυδὶ 

Ὄρος. 

ὈΤΣ Ρἷαν. οχ ὙΝ δίγα τοοῦσ 

λδη. 11. 11. ρῇδ ΔῈ ἰερεγυις 

ΟΥΥΤ -- Ὑπ. ὅεπ. ΧΙΥ͂. 6. Νυπι. 

ΧΧΠΠ. 7. Ῥραῖ, ΨΊΠΙ. 9. εἰ ΔΉ ΤῊΝ 
ΔΙ χα οΕἶ68. ---- “ιν οοποϊρίο. ἄφῃ. 

ΧΙΙΧ, 26. ψεπίίοτ ες πιεῖ, ὀρέων αὶ 

μου. Ἰ,οραοτυπὶ ὙΠ ναὶ ΥὙΤΊν "πον. 

ἐξ, συτα αυ8 νοσο ΒΘΩ ὨΒΕΣΌΘΣΣ Ἵν 

(οηδίυχεσαμί. ἵιοῖο Βαυὰ ἀυ]16 
δεηυϊηα, ραγίη 0} ῥρδγαὶ ολίδυγθτα 
βΘη ΘὨΠ ΓΌΙΩ, ρατίτα οὗ ἰοσυσω μα.» 
ΤΆ ]ουτα Πευῖ. ΧΧΧΗΠΙ]. 14. ΓᾺ 815) 

ὈἽΡ' -- Ὁ: ΝΘ Ομαϊὰ. Τλαῖν 
11. 35. 45. --- "ἼΖΊΟ, ἀεεενίαηι. 

ἴπο. δα. 1. 8. --- ΓΌΌ. υἱὰ ἐγ 

ἴα. Νυ. ΧΧ. 10. Ν. Ϊ, -- ὈἿἽ» 

αἰΐμαι. 7εΣ. ΧΧΧΙ. 18. ..-. ΓΝ 

Ῥαονα. ῬΒ. ὨΧΤΊΥ͂. 18. τὰ ὄρη, δὶ 
αὐ ᾿ἴθοσε νϑτογαπς (ἀπμοηῦεβ δΉΣ 
ἴῃ Ῥαϊδβίμα Ῥϑϑοι 18 ΔΡα ΠΑΡ ΑΩ.), 
Δα αἰἰα 5.5. Ἰοθα, Ὁ ᾿εες ἦρβ4 86- 
(οπῖα ἸοριαΡ, ὉΓῸ ΤΌΤΕ δὺο ΤΘ- 
ϑρεχδγυηῖ. --- "ΘΓ ἰογγεηξ. ἴῃ. 

Ὦσμι. 11]. 8. β6ς. τοὰ. Ἀκ551}. ἀπὸ τοῦ 
ὅρους. ϑοὰ αυἱὰ πδαὰθ Ὁ77) ποίας 

"ποπίοπι, Ἰθαὰθ ΑΥΠΟΏ ΔΙλῈ ΤΟΥ, 
βεὶ ἤμπν!ωβ, τεοῖθ οὐε]εείς δὰ ΒΕ. 1, 
ϑομαγέθηρογρίυβ, Δεϊεῖο ἀπὸ, αυοὰ 
δαμεθδὶς 6 νευβίομῃε Α]6Χ., φυῦ ὕῤους 
δὰ νοχῖλα ϑθηυθοῖῖα γ" 1 "Ί Ὑῦ 
Ῥεγίπετα. --- ΤῊ, τῦσ. 1 Βορ. 

ΧΥ͂Ι. 24. 2 Βερ. ΧΥΙΙ. 6. ΧΥΠΙΙ. 
11. -- τῶν» ρορείμξ. 168. 1Χ1Π]. 

18. Οοπέ, ΟἸαβδιῖ ῬὨΙἶο]. 5. Ρ. 1088. 
-- Ἔν πες. Νυχηοῦ. ΧΣΤΙ͂. 9. 

2490. ΧΥΠΠ]. 4. ΧΧΙΣ. 6. .-- 2. 

φερεζογια. 166. ΧΙ. 19. ΝΟ, --- 
᾿αλ ὰ Ῥατί. ραδίογ. ἴεα. ΧΧΧΙ. ἃ. 

Ὁ τα πο νἱάεηΐας ὉΠ 19- 

Εἶδθ6, βεὰ ὈΣΥ Ἢ ἘΧρ ίοδϑθα ἀθ ρὰφ- 

ομὲδ. Οϑηῖ,. ϑμησηϊθ ἔχ. ἩΘδΣ. ἢ 

Ρυ 



"Ὄρος τὸ πρίων 

« 1538. 664. δὲ [δχ. Ν. Τ. 6. ν. ὅρος 
ΞΩῚ ΓΙ» αβεν. ΑΒΡά. ν. 19. Τβοοά. 

ᾧ ὅδ. ἱ. 41. υδὶ ἄμα νογβίομθϑ 
οοδἰπογαπί. --- Ὧν), οἰδνια. [68. 

: ΧΙ. 18. -- “πϑ εἰευαξίο. 

Τηοοάᾶοίῖ. 4 ὅδ. 1. 91. ὅρη ϑανάεου, 
υ}] Μσοηεῖ, εχ βιγηδὶ Τ᾽ βοοἀοιί:οπϑῖὰ 
νοοθπὶ ΣἸῚ ἽΠ ἰορίββε ἰπ αυι89 

δεραγαΐδιη εἷο: ΧὩ "1. εὰ 

Ἔβο δι ἰέτοσ, ὅρη ἢ. 1. τεθροπᾶοσθ 
ὃ Ηεδτ. ΓΤ Ὁ» 5. Ῥγὸ ΠΝ ΣΝ Ἰερσίδββθ 

ΓΙῸ π- Οαίοσυη νοῦρα Ββς 

ὄρη τοῦ ανάτου που δυηξ ἘΒοοάοιϊο- 
18, δὶ δεδυσλθηζιτη ΘΧ 6]10 ἰῃ:6- 
Ῥτεῖε. --- Ῥυΐοσεδ ἰερίτυγ δρυᾶ 
Ααυατα το ΕΝ. 8. υἱοὶ ἰδπιθη 
.1: ΕΧ 8110 ᾿ῃ οσρσοῖθ ἰγγορβίββα υἱ- 
δἴυσ. 1 Μδοο. ΓΝ. 46. ἐν τῷ ὄρει τοῦ 

οἴχου. ϑγτι {Γδηϑί}: αὐ ἰαίπς 
οἰγτομίέμα ἱεπιρί. Νυγὰ Ἰερὶς ὅρῳ, 

ς γεὶ ὁρίῳ, ἐπ βηΐίδυε ἐεπιρὶδ ὶ δὶς αυο- 
406 Ἰάστῃ δγγιβ 1 Μδοο. Χ. 70. ῥσὸ 
ἐν τοῖς ὕρεσι ἰορίδβα νἱάδίῃν ἐν τοῖς 
ὁρίοις. 
"ὌΡΟΣ ΤΟ᾿ ΑΓΙΟΝ, »ιο" 8 ξασεγ. 

ὩΣῚΡΌ Ομαϊὰ. ταποίμαγίμπι. Ἰ δῃ. 

ΙΧ. 17. ββος. οοἂ. ΟἿ Ϊ8. 
Β'ΟΡΟΣ ΣΙΩΝ, ΟΣ δίοη. ΧᾺ 

ΠΟΙΊΘΏ ὈΓΟΡΓ. 65. ΙΧ. 11. ἐπὶ ὄρος 
Σιών. Ἰιερετυηΐ γὴν ἼΠ --- Υἱάα 

ἀ αυοχῦο 410] αὐχμώδης, κατάβασις, εἰ 
μόνιμος. 
"ΟΡΟΦΟΣ, ἐεοίμρε, οαπιεγα. 880. 

ΧΥΠ. 2. Μνοχ Οτβοδ ποῖδξ ὑγο- 
Ρτίε αγεπαὶπὲς ραγυζ βεπειδ, ἱερεπ αὶ: 
ἀἄονιίδιις αἀλιδίέίμηι αἀπέϊχεὶε. 

᾿ΟΡΟΦΟΊΏ, ἑερο, σοπορηιεγΟ. 19Ό. 

ἴάεπι. Αχυ. 1 δος. Ἴ. 9. ὠρόφωσεν. 
Ψψαϊς. ἐεχεί. Μᾶς δὰ ἢ. 1]. Μοῃτῆ -- 
ΡΌ Ῥατί. Ῥαδῇ. ἐεοίιδ. Αι. Αγ. 

« 1. 4. ὠροφωμένοις. 
δ’ ΟΡΟΦΟΙΤΑΏ, ἢ πομέϊδιιΣ υα- 

ὅἄον, ἀερο. 4 ἄδοςδθ. ΧΙ͂Υ. 1δ. υδὶ 
Ὁπηδη σοοῖ 8 ΡῈΣ πϑαμίαγε νογΌ ΩΓ. 
γιὰ6 Ηδεβγοδίυτα. ῬΒοῖΐζυβ [,6χ. ὁ. 
4.δδ. δροφωτῶντα, εἰς ἔρη αιρερχόμενα. 
᾿ΡΟΦΩΜΑ, ἱ. ᾳ ὄρορος. ἘΣ» 

894 "Οριξ, 

ἰαίως. Ἐσοοῦ. ΧΙ,.Ϊ. 496. -- ἽΡ' 

Ῥαγίεδ. 2 Ῥαγ. 11]. 7. Αἴδιοσι. Υ. Ρ. 
920. Ὦ. 

᾿ΟΡΤΥΓΟΜΗΎΡΑ, οοἰμγηΐοανι ἢ 
"παΐτγΣ, αἷδὲε οοἰωγπῖσίδεις πεαλοῦ εἰ 
πίρτίογ, ,(Σ αβπιθ οοἐιτπέοκοι 
η»γαὶϊξ αο ἀμοὶξ, δὰῖ γες νοὶ πιαίσ 
οοἰμγηίσασι, αὐ {81} οἵ (δ ]}} δδὰ 
νοσβηῖ. (ὙΙἀε Ρ]η. Χ. 28. Ατσιεῖος 
Ηϊδῖ. Απίω. ΨΠ1. 12.) Ἐξεξ εοίατ- 
πὲς φισάαπι τιακίπια, ἀὐδτα δυϊεα. 
ΠΧΧ -δυπιβογυπὶ ὑτὸ σιασὶς οοίκε- 
πἶρε. ἽὩ. ἘΕχοὰ. ΧΥῚ. 18. Νυπι. 

ΧΙ. 81. 82. Ῥβαΐτη. ΟΙΝ. 89. Υἱάε 
4υοαιο ϑαρ. ΧΝῚ]. 2. ΧΙΧ. 15. ὦ 
Ἡδδγοῆ. ὀρευγομήτρα, ὄρτυξ ὑπερμεγέ- 
ϑης υδὶ νάθ [πτ|. Αὐἱϑίορἢ. Αν. νυ. 
871. Αἴδεη. ΙΧ. Ρ. 392. Ε. (οηΐες 

" Βοοδαπὶι ΗϊοσοΣ. Ρ. 11. 1... 1. ε. 
14, Ρ. 93. εἰ Βοβθῃμλ} }]οσὶ ϑοβο 
δα Εχοὰ. ]. 1]. 
᾿ ΓΟΡΥΓΜΑ, )σεα. πττ» Ἰάεστω. ᾿ 

ϑγτησα. γον. ΧΧΙΠ. 27. 
᾽ΟΡΥ ΖΑ, ογυχα. “1λ, - οογἑαπάγωπι. 

ϑατηδυίίδη. Εχοάᾶ. ΧΥ]. 81. 
Φ'ΟΡΥΚΤΟῚΣ, ζϑεξιΣ, ψμὲ ζοάϊ τε α΄ 

εὔοάϊ ροίεεέ, ξοεειδε. ΤῈ) ἼΞΧ), 
δυῖ, υὐ 4116 ρἰδεουϊ, οοπίγδοῖε: 

γλΘ πὸ. Ααὰ. [66. 11. 90. ὀρνα- 

τὰ, αἱ αυϊάετυ ΒαΡεπὶ δι ἐχυ βείποὶ 
ςοὰα. Ηἱοτοηγταὶ δα ἢ. 1. 8 Ἰεςεῖο 
Β8Π8 οβί, ὀρυχεὰ, ζοδεὶδδα, εἶπε ἀπ δῖο 
εγατῖ τιείαϊα, ε φείδιις ἑάοία οοηῇ- 
οεδαπίμτγ. ϑεοὰ κυδρίοίο εἐχοσί τσ, 
δυπὶ ΒΟ ρείβϑε ὀρυχταῖς 8 εἰπισυΐατι 
δρυχτὴς, ,θ52ογν. ᾿εδγοδίι5, ὀρυχτήν, 
σχάστην. Αα νοῦεϑεω ὀρυχταῖς δοοδ- ! 
ἀυπὶ οοἀὰ., αυἱ μαθεης ὕὄρυγας, νεὶ 
ὀρυχτὰς, νεὶ ὀρικτάς. Ο(οπέεν ΟἸετ]οῖ 
(οταχηεηῖ. δὰ ἢ. 1]. (αΐογυσῃ νοῦ- 
Ὀυχῃ ἼἼΒΥ οδὲ )οάεγε. Ζι᾿ταυηθστηδ- 

τ οοπ͵εοὶϊξ Ἰοσοπάστη ὀρυκτὰς, ἢ Ἢ 
ουεα:. 

ὌΡΥΞ, 79}02:0γ, ἐπείτιπιεηΐαπι 70:- 
δογίωιπι αομέμηι, χιο ἰεγγα εἐτιδέμγ εἰ 
ἰαρίε5 Κϑαϊμεπίωτ, ἴκ. οτψα, ἀπὲρεαὶ ἴπ 
οαργεατμη (ῬΊη. Η. Ν. ὙΠ. 58.) 
ἀεί σογυογμηι βόπεγε, ψμοῦ ΟΟΥπΝ Ὺλα- 
δεὶ ἑπείαν φεδιεῖα, δυὺϊ αμπμξπαὶ, σμοά 

β 



᾿Ορύσσν, 

αιἱη δίων τοῦ ὅ 8. ΩΝ ἐεΥ  ηὶ 
ἐχοίφαγε ροίεεί, ἰαΐραᾳ. Ῥαίαδίμς εἰ 
ῬογείεγωΣ δουεπι ουϊυεείγεηι, ΤΊ σιτῖ- 
μα πγμης το ἀϊἀογυπῖ, χαΐ εἰέαπι ἐδὲ 
6 ὅομπε τπιασῖπλε ἤεγογμῆς σόπεγε. Βὶ- 
δκίομπι οἵ τηϊοοτπέηε ουτὰ ἔδοϊπηΐξ 
Ατὶϑθοὶ, Ηἰδῖ, Απ. 11. 1. οἱ ΡΊ"η. 
Η. Ν. ΧΙ. 46. -- ᾿ν Ο.Α Ρίυγ. 

ἑαίρα. Α΄ηα. 165. 1. 20. ὄρυξ. ϑβεά 
ΥἹ6 ΒΌΡΙΑ 8. Υ. ὀρυχτὸς, ἃς Ματτδ- 

ὁ ὯΔῪ δα Η!οτοη. Τ. 1Π|.. ἢ 20. -.--. 
ἽΝ, ὀμδαέεα. δας. ΧΙΥ͂. δ. 80- 

Ρἱηρίυ δὰ Ηοθγοδίυτη 8. ν. ὄρυγξ 
Ῥὲν ὄρυξ ρέξοεηι ἢ. 1. ἱπι]ορσῖῖ. Α: 
τδεπαῦ [2}». 111. ο. 1. 2. ὀρυκεοὺς 
ἐχϑύας τασεπογδί. --- μὴ ἢ- Αᾳυὶ. 
ἴε5. Ε1. 11. σοπῆ. Βοςματ Ηΐεσοσ. 
Ῥ,1. 18. 1Π. ας. 26. ραγ. 946. »64. 
εἰ ς, 38. Ρ. 978. 

᾿ΟΡΥΣΣΩ, ,οαϊο. “ἼΕγ7, ἰάδαι: 

«ει. ΧΧῚ. 80. ΧΧΥ͂Ι. 15. Εχοὰ, 
ΝΙἼΙ, 94. εἰ 4110]. --- Ὡὺ τ ἐχεοϊπάο. 

ἴε8. Ὑ, 2. 2 6γοὰ. ἢ. 13. --- ἡ ΓΓν 

οάϊο, ρενγοάϊίο. Ἑποοι. ΥἹΠ]. 8. --- 
ΝΣ, δίοιξ ἰεο, Ῥεαῖτα. ΧΧΙ. 18. 

αὉϊ Ἰεχίδεθ νυἱάδθηΐωῦ ὙἼΣ 3» δε] 

Ῥου8, οπιῖθβα ἰἰΐοσα ἐν γἼ5: Οοπῇ, 
Μιοβιδδῖ15 ΒΙΡ]. Οτίεπς. Ρ. ΧΙ. ραρ. 
509. οἴ ΒΌΡΓΆ 8. ν. αἰσχύνω. ---- 7, 

αάέϊο, εὔοάϊο. ὅσοι. ΧΧΥΙ. 45. 1, 
4 ὅ. 2 αν. ΧΥ͂]. 14. εἰ 4110] αἰίαιο- 

[ε8, Εὰ, Θυϊπία Ῥεαα. ΟΧΥ ΤΠ]. 
δδ,ὼςς, Ἵ 1Ιάδτ. ἴς9. 1.1.1. 1846 

αυοσαὰθ ΧΧ 566. Ησχαρὶα 6ἀ. 
ΧΥῚ. 21. --- ΠΏ.) ΙΒ. ἐσδομῖρο. 

Ζδς. 1Π1. 9. --- ἤρου ὐϑαϊο, ἐχδοῖπ- 

ἄρ. ϑγτατη. [ε5. ΧΧΧΥΠΙ. 925. --- 
“Δ ππμα. ἴῃς, Ῥγον. ΧΧΙ͂Χ. 29. 

Εἴ οοἂ, Α]6χ. ὀρύσσει Ῥτο ἐγείρει. 7846- 
ξεῖυδ δὰ ἢ. ]. οοῃ]ιοεῖξ, Ἰεχεπάστα 

ἐ 886 ταράσσω (ιϊ ταραχὴ μάχης (ΒΡ. 
ΧΧΥ͂Ι, 41.), νεὶ χορύσσει, αποχπιοάο 
χορύσσειν πόλεμον ἀἰϊχὶξ Ηοταοτ. ἢ. Β΄, 
274. εἰς. Ην͵υ8 χεπυΐπυμι ρίοββο- 
Δ ἔοτεϊ ἐγείρε. Οοηξοεν Οτενὶϊ 

, ες. Ηρεϊοά. δὰ ϑεαίΐαπι Ηετς. 

295 ᾿Ορχέομαι. 

198. Τοῦ. ὙΠ. 9. δὲσ. ΧΧΥ 1.27. 
ΧΙΨΠΠΠ. 20. 

ὌΡΦΑΝΥ,Α, ογδίέαδ. Ὁ). ἰάθπι, 

1ε6. ΧΙΨΊΙ. 8. 
᾽ὌΡΦΑΝΟΣΣ, ογδες μαγεπέδεδ, ρων Κα 

»δς. ““Ὦ, ῬΡεγερτίπωα. Τποοά. εἴ 

ΓΧΧ δες. Ηεχ. Ῥβαϊῃι. ΧΟΙΠ]. 6. 
ϑοά ρμεγέυσθδίιβ οϑὲ ἰδὲ νοχθογυτη 
ογάο, δὲ γθροπεπάυπι: χήραν καὶ 
“ροσήλυτον ἀπήχτειναν καὶ ὀρφανὸν ἐφό- 
γευσαν, αἰ 6660 ὀρφανὸς δὰ Γ Γ» ΤΘ- 

ἔδτεπάυσῃ δἷξ. ---- 5, ἐσπιρὲσ. ΒΔ Ϊτη. 

ΠΧΧΧΙ. 8. Βίς ΒίοἸ 5 Τχοτησαίαπὶ 
βοσιιῖϊι8. ρα στρδ]θ, δηλ οἱ ἢ. ]. 
ἃρυὰ ΤΧΧ ροσιιυϊδίίϊο νϑγροσιιπὶ 
Ἰοσυσα Βαρεῖ, οἵ Ἰεφεπάυπι στωχὸν 
χαὶ ὀρφανὸν, αἱ αυοαυα μαῦεῖ Τῆθο- 
ἀριίο. --- "ὮΓΠ» οαἰον. 100. ΧΧΤΝ. 
1. Νεορρθ Ἰερεσδὺίς ὉΠ". -- 

Ὁ» Ἐχοὰα. ΧΧΙΠ. 22. 24. ει. 

Χ, 18. εἔ Αἱ1δὶ βερίι8. ϑδίγδο. ᾿Υ͂. 
10. μήτηρ ὀρφανῶν, τηλῖοτ ρυρ!] συμ, 
ἢ. 6. υἱάπα. Ια ϑγτυβ εἵ Ασδρβ: 

δ. 

ὑπᾶθ Δρραγοῖ, ὀρφανὸν, ϑρεςϊαίίτα εἴ ᾿ 
χατ᾽ ἰξοχὴν φμπὶ ἃἰοῖ, φμὲ ραΐγδ ογ- 
δαίμς εἰ. Ψυϊραῖ. Βαρεῖ ρμρὶδ. 
Ηεσγοῖ.. ὀρφανὸς, ὁ γονέων ἐστερημένος 
καὶ τέχνων. ᾿ 

. ὈΡΧΕΌΜΑΙ, εαϊίο. “γ)..} ῬΙΒ. 

“αἰίο. Αχαυϊ]. 4 ὅατι, ΧΥΙ. 13. ὁρ- 
χούμενος, βαϊίανς. ---- γγ) ῬΙΒ, ἐγέραω- 

ἀϊο οπιπίδιις υἱτίδιιδ. 2 ϑδιὰ. Ν]. 16. 
συΐϊγαι. οωδεοίἑεκέεηι. ---- Ὁ, ναπιω. 

ῷ ϑατη. ΥἹ]. 920. υδὶ ὀρχούμενος Βερος 
Ἦδπο ΤΑΣ ΟΣοΩΏ ΠΟΓΟΠΟΙη, ΘΒΒΤΣ 
γυϊκαῖιϑ νόοσα δοιγγα ΘΧΡΥΤΑΘΓΟ σνὸ- 

.Ἰαϊῖ, υπὰδ ποῦ ορυβ δεῖς οὔτι ΠπΟΙ- 
Ὠ8]]16 δἰδίμετα, ΓΧΧ Ἰοοο ὩΡΥΣ 

Ἰορίεβδ ΣῚΡ - Ὃν δαΐίο. 

1 Ῥαγ. ΧΥ͂. 209. (οΒεὶ. ΠΠ1. 4. [69. 
ΧΙ]1. 21]. Μεγθυπὶ ἀοαυοίξοῦ 8Ὁ 
ὄρχοις, υἱπεαγμηι οὐ ἀἰπίδιδ, ἴῃ αὐΐριι8 
ΔΙ! 58: τῖβ τοι ροσῖθας νἱμάἀεταϊ- 
δηΐδδ σἤοτοαβ ἀποθῦδηϊ. ῬΠανοσίηι 5 
ἴῃ ὀρχηϑμοῖς Ὑὴν τάξιν τῆς φυτείας 
ὄρχους εἰώϑασι λέγειν οἱ ποιηταί. καὶ οἱ 
ὀρχησταὶ ἐνειῖδδεν, ὅτι χατὰ τὴν τῶν 

ῬρΡ2 

ἃ 



᾿Ορχεῖσσαι «οιέω. ᾿ 596 ἯἭ;, ἡμέρα. 

« βοτρύων συγκορωδὴν ἐν τοῖς τόποις τούτοις, 
ἐσυδὰν ἔτυχον τρυγῶντες, ἀπήρχοντο θεῷ 
χορεύοντες, καϑάπερ χωμῳδοὶ, ἐξ οὗ καὶ 
τὸ ὀρχῶ, ὀρχήσω, ὀνχήσασγω. Οομῃέεξ 
τιοῖδίδ ἴῃ ν. χορεύω. 

᾽ἊὌΡΧΕΙ ΣΘΑΙ ΠΟΙΕΊΏ, ᾿ ταἰέανε 
ποῖο. Ὑ ΡΥ ΗΙΡΒ. εαἰΐατε γαοῖο. 

ϑγηη. 8. ΧΧΨΙΠ. 6. Ἡεεγςοῖ, 
ὀρχεῖται, διασεάφωω, αὶ νἹὰδ [πτϊ. 
ὍΣ, Ἢ, Ὃ, εὐ οαΐυδ ροδίροπι!- 

ὁ νῃβ, φιῖ, φια;, μοά. “γα. Ὁθαῖ. 

ΧΙἼῚ, 99. τὰ ἔϑνη, εἰς οὖς σὺ «πορεύῃ 
ἐχεῖ, σοηίοβ, δὰ ατ85 ἴὰ 10Ϊ95θ. Ὑ1α6 
εἰ Ῥεαυϊεν. ΧΧΥΤΙΙ. 87. εἰ {008. 
ΧΧΙ͂Ρ. 17. ϑ5:΄'΄ς αρυὰ Αροκβίοϊυση 
ἴῃ τοϊαῖῖνο ἄϊνουϑαϑ ζθΠοΥῖΒ οϑὶ ἃὉ 
δηϊοσοράοπιο. Ομ]. Γ΄. 10. σεχνία μου, 
οὗς σάλιν ὡδίνω. ῬΊυτα ε]υβιηοά! 
Ἔχορἶα ἀαρὶς (ΟἸαβδῖτβ ῬΈ11Ο]. 5. 
1.0. ΠῚ. εν. 11. ς. 16. Ρ. 796. Οσηξ 

ὁ δῖ, αυδ εχ Ηεγοδοῖο ποίδι Βδρἣθ- 
1108 Δα Μείἢ. ΧΧΥΠΙ]. 19. Ρ. 186. 
Ἐχοᾶ. ΧΧΙ. 8. ἢ αὐτῷ καϑωμολογή- 
ὅατο. Ἐσοτῖδ Ἰοσοπάυγ ἥν χ. τ. ἐ,, 
γεν αὐἀπονεπαυὶέ οἷδι. Αρυᾶ ΤΏὨρο- 
οἰἰοποῖα δυΐοτα ἸθΙ. ὑγὸ ἣν ἀϊοεη- 

ἄσχα ροϊυ8 διιδ8δῖ ὅς. --- ΙΝ ΦῸΝ» 

υἱν, φυί. Ἐχοὰ. ΧΧΧ, 88. 88. [“ἐν. 
ΧΧ. 11. οἵ 4110]. ---- γα)» υἷγ. Ρσον, 

ΧΧΙ͂Χ. 5. ... 5. φκεοά, φμοηδαη. 

ἀ εη. ΧΧΥΤΙ. 90. ὁ δὲ εἶπεν, ὃ παρὲ- 
δωκε Χύριος ὁ ἡεός δου ἐναντίον μου, 1116 

- δυΐειη ἀἰχῖῖ, αποηίδτη Οὔν ΩΓ τὶ 
ἔδοϊε Ἰθουαίπυβ 168 ἴαιι8. ---- "7 ἈΓῸ 

ἰϑϑ Ρθ. ΟΧΧΨ ΤΙ. 6. Ηἰϑ Ἰοοῖβ 
4 ΒΔο]ο δὸ Τζοιυπηῖο 7δτ ποῖδτθ 
οεὰς ποιὰ 6}16 δόσσε, Ῥστουῦ 
8ὲ τοδὶ ἴῃ (οἸ]]θοϊδπδὶς τοοὶβ οὐδ 
τυπί, "νᾶ, λαιμά. Ὑθτγθ, 1. 12. οὗ 

φρὸς ὑμᾶς. ϑοἃ Ἰοοο οἱ Ἰοροπάμιαι 
ε οβῇ βἷπεο ἀυρίο ὦ, αυοά ξϑῃρθ ἴῃ 

Οτγβοῖβ ροδιῖ8 οοουγεῖξ, υἱ 510 νὸχ 
Δοϊθητῖβ: ἦσιε υοὸ8 οπηπαβ. διχί. Α- 
τηδτηϑ ἴῃ ΔΩ ΡΥ». ΒΙΌ]. Σὐνρ. ΤΥΡΡ.Ψὕ 
Ῥ. 748. οὐ ΤΕροΏΟΤΘ τᾶν]. (δρ- 
Ῥε]]ο νεσο ἴῃ Νοῖϊ. Ογῖῖ. δὰ ἢ. 1. εἰ, 
δὶ, τὐὐπαηι, Ῥτρίδοοῖ, αὐ ἰὼ ἰοχία 
ΗθδΥ. ποῦ δ δ ἰοσίιχῃ ἔμεσὶς, θεὰ 
δὴ» Βος δϑῆβι : μέέδμαηι ὕὍος οπιδοδ 

ἐαοιῖο. ---- ἜΝ 3 γησπιεοάσαι. 

Αααϊ!. Οομεὶ. Χ. ὅ. ἐν ᾧ. Τ,ΧΧ ἐν! 
οἷς. Ἰερετυλῖ δ» - “ἢ 2]οῦ. 

ΧΧΥΠΙ. 98. ἃ ἐκώησε. Ἰερσε: ἧς 
ἐσώησε.. ΗοΣοΏγΙ. φεὶ ὕδοῖξ. Ἐδώ- 
ἄσπι τοοὰο χυοαιο ἀρυά ΓΧΧ 1οεἷ 
11. 26. ἃ δοῖο ἐσώησε τουϊαπάστη 65 
ἴὰ ὅς, υἱ Ατδῦϑ αυοημο Ἰεριῖ. --- 
ἦν ἯοΞς. Χ. ὅ. ἃς, δ᾽ ςοπίο- 

τεηὰυβ Μομθδαυοοπίυ5. άσαιν 50:}- 
Βεμπάυχα ὧν, υἱ εἰϊ ἴρβα νοχ ΗἩε γαῖοα, 
-- ὉΒ Ὁ» 7μάκποδαρ. [ὰς. 165. Χ.. 3. 

τὰ τῶν, σα δεπὸ αἴδουιγας, ἀαξ: φια 
ρενγεϊπεπί αὐ αἰέγιει, ὉὡὈὶ τὰ τῶν 
βϑηδι ἠυάϊςοίΔ]! δουρίοπάυτι ἐδϑὲ νυ 
ἄσθαιτ, δ υἱ διαρπάζεν δεαις ὅς 
ἁρπάζειν διῖ υἱπι ζασεγε. Ῥονεδὶ ἴ- 
ΤΑΘπ ροβῖ τὰ τῶν οὔδτῃα δβαρρίεῦϊ 
χρήματα. Οοπέεῦ δὰ ἢ. ]. Μοπηῖαυ- 
σοὨΐυτ. --- ἡ- ἄφι. 1 ὅ6.. Χ. 

94, ὩΡὶ ῥγχὸ τὸ λέγειν Ἰερειμεχα αὶ 
τῷ λέγιμ. ΤὨΦοΝ, ὅτι ἐλέχϑη. -- ἵν 

Ται. Ἑπεοςῖ. ΙΧ, 4. ἴσο τὸ δῃὼ 
σηριεῖον Ἰθ1 Ἰεφεπάυτη ταῦ ἘΣ ϑεπίοπθε; 
Ηαοῦϊ Πο. ἔνδῃρ. Ὁ. 910. ζάεπι 
αυοαὰδ ναϊεῖ ἂθ νυ. δ. (Ομ ΕΣ ἴδτεπ 
Η. Βϑησοὶ" ϑγιίαρτια ἢ)186. Ὁ. 116. 
ΜιςΒ. ΥἼ]. 1. ἃ δηΐε ἐπεσύϑησεν δες. 
οἂ. ΑἸά. «λεονάξει, εἰ νεῖ ςὐπε δ 
Τορο  ἴοπθ ὑγοράδητ8 αἷρῆδ νοσεῖς 
φρωφόγονα, χα ΕΣ Ὀγανᾶ ἸΕΓΌΟΠα 
πεσονϑεν ὉΤῸ ἐσοτάϑησεν (ἘΠ ότοη. 4μα 
»Ῥαδϑα 661), αὐδ8 ΤΕΘΌΪΤΙΣ ΒΏ 6 88 ἀσί]- 
συϊυτη ἅ, ογατῃ θββο. ὅσο. ΓΥ͂. 1]. 
ἢ δηῖθ μότηρ τηπέκηἀυτῃ εϑὶ ἴπ ἥ. 
γυϊᾳ. «παρὶς φαάὺι "παέετ. Φυάλί. 
ΨΙ111. 19. χαὶ νῦν, τίνες ἐστὲ μεῖς, εἷ 
ἐσειράσατε τὸν ϑεόν; δι ΨΕΙῸ, νῸ8 
στὰ ΘαΌ 5, Ἵ (Β. 6. κἱ φΟϑ) 

Βευπὶ ἐειοβ  Βατυσῶ. 1]. 535. 
οἱ ἐφ) τῆς γῆς. ἴ,δρο: τὴν ἀφσὺ τῆς γῆς. 
νυ. φιῶ ὅδε ἐεγγα ε5ί. 

Ὅ, ΤΙ 'ΕΑῚΝ Ἢ, φαδὰ εἰξ, 7γῸ, 

μία ὃ 1 ϑάσα. ΧΙ͂Χ. 8. ὄψομαι, ὃ τι 
ἐὰν ἥ, νἱάεο, αὐἱὰ 511. 

"Ἧ, ἩΜΕΡΑΙ, σμοἸτεδονπημο. 
8 Ἐπᾶν. 1. δῚ1. ΑΝ 8 Οβεοῃ. 
ΧΧΧΥΊ. 16. ἢ 
7 



᾿ΑΦ᾽ οὗ. 

4 ᾿ΑΦ᾽ ΟΥἦ βο. χρόνου, α ΦΝΟ ἐφηΈΡΟΥΕ. 
ἡ)» 4 ἀϊεδιι. Ἐοϑ, Χ.. 9. -- »)» 

α. ]οὉ. ΧΧ. 4. 
“ἝΩΣ ΟΥ̓ Ἴ(8ς. χρόνου), ἄοπεο. 

8 Ἐϑάτ. 1. δῷ. Ηδθγ. Ἵν, 00]]. 

ῷ (ἤσοηῃ. ΧΧΧΥ͂Ι. 16. 
ΣΌΠΕΡ, φηοά. ὅϑαρ. ΧΙΧ. 18. --- 

γιάα δὶ ἔλαττον, μέλλει, τρόπος, εἴ 
οὗ. 

ὍΣΙΟΣ, ϑαποίμϑ, ρωγιδ, ὄοπιιδ, δὲ- 
ὁ πίρπμδ. 1, ρεγμσ. Ῥτον. ΧΧ, 14. -- 

ἽἼΟΓ» δεπέρηϊίαε. 168. 1,0. 8. τὰ ὅσια 

Δαβὶδ τὰ σισετὰ, ργοπιέσεα ᾿λαν αὶ ἀδίδ 
ἔχια. Οοπῖ, Μοϊδυτι δὰ Αοἰ. ΧΙ. 
84.}. 1197. ἃς 1,εχ. Ν, Τ' 8. ἢ. ν. -- 
ὙῸΠ» δεπίρπες, ἴϊ. δαποίμδ, ρὲμδ. 

ευι. ΧΧΧΙΙΠΙ͂. 8. 95 ϑα. ΧΧΙΙ. 
90. Ῥβαϊτι. ΠΥ. 4. ΧΙ]. 1. εἵ δἰ δὶ. -- 
ΑἾ, Ῥώγμε. Ῥτον. ΧΧΙ], 11. ἀ- 

γακᾷ κύριος ὁσίας καρδίας, δταδῖ 80» 
ὁ χαϊηῖιβ οσγδ ρμγα. ἷπο. Ρε. ΧΝΤΙ]. 

10. --- ρὸν, γερο. θεαι. ΧΧΧΗ., 

4. --.. Οὐ, ραχ. Ὠευι. ΧΧΙΧΣ. 

19. ὅσιά μοὶ γένωτο, ὼς πιλλιὴ οἱ. 
Οοπῖ, Ξιμάάληϊ ν. ὁσιότης. --- 2». 

ἑηΐοσον. ῬΥΟΥ͂. ΧΧΙΧ. 10. --- ὩΣ» 

ἐπίοσγτίίαδ. Ῥτον. Χ. 80. --- ϑὼν 
ἐπίομεν. Ῥτον. 11. 421. Απιοβ Υ. 10. 
Ῥγᾳίοσοδ Ἰερίξυν δρυᾶ ΧΧ Ῥχγον. 
ΧΧΙ, 156. υϑὶ οχ βεηίθηδ ὕδοζοσι 

ὦ ὑγΌΔΙΣ 6 τοναρδῖο, φιοά οροτία!ζ, 
Π6Ω06 ἰδτάθη 80 δῶν ἀἰβ με ηαο, 

ΟΦ: βάρ. Χ. 17. 1βγαδιττε ἀρρεὶ- 

ἰδπίαν ὅσιοι, Ὦ,. 6. ἅγιοι, το αἱϊοαϊὶ, 
Ο0]1. ΧΥ ΤΠ]. 1. 5. 9. Τὰ ὅσια, ἑταποία, 
ψιῶ {5 «ιπί, αο υἱτί μὲ οἱ ἰοσίδιι5 αἷ- 
υἱπῖς οὐπυεπίμηΐ. ὅ8ρ. Υ1. 10. οἱ γὰρ 
φυλάξαντες ὁσίως τὰ ὅσια ὁσιωϑήσοντοι, 
αυἱ βαποῖο οοἰπηΐ, φμς αὐ 1ευπι 
εωαημο οἰἶηι ρεγίπεηέ, αἴ βδτιοίὶ 

“ ἰτδοϊδθαπζαν. Ψ υϊραῖαθοοηνθαθαλον 
ΒΕΓΊΕΙ ΟΥ̓ΘΈΟΙἾ8. τὰ ὅσια ἡμεία 
{τα}. ῬογΡ. ΧΧΙΠ. 10. 8. τὰ 
τρὸς τοὺς ἀν)ρώφους δίχαια, καὶ τὰ «ρὸς 
τοὺς ϑεοὺς ὅσια. 1)6 ἀἰβογί τα ἰπίου 
ὅσιον, δίκαιον οἱ ἱερὸν νἱὰ. Ὠ’ΟΥν!}]6 δὰ 

δ091 ᾿Οσίως πράσσω. 

Ομασίί. Αρβγοᾷ. ραρ. 267. Ηδγοῇ. 
ὅσιος, καϑαρὸς, δίκαιος, εὐσεβὴς, ἐΐρην!- 
χὸς, ἁγνές. 

ὍΣΙΟΣ ΕΥ̓ ΜΙ, δαποίτις δμηῖ. 
ΌΤΙ Ηρ. δοπεπι υεἰ δαποίηηι 

γι ργαείο. Ῥραῖι. ΧΥ͂ΤΙ. 98. 
ΟΣΙΟΊΤΗΣ, φαποίϊίαδ. “γ}», τεοί- 

ἐμέο. Ὦσδαϊ. ΙΧ. ὅ. -- “ΓΠ ΠΟΙ ΒΙ, 
ΟΣ. ΣῊ» ΟΙδ. Ρχον. ΧΙΝ. 84. τῇ 

ῥαυτοῦ ὁσιόνητι. ὕϑεβετα διρί ἐγδίων, 
606 ἰοοο 1.» ἐπ πιογίδ 5μα, Ἰθβ18θ8 

22. 86 τοῖα! Γ,ΧΧ ἴδ τε! ἀῖδβο 
νἱἀδαξασ, πο ΟΡ Ἰδοϊἰομὶβ νατἰεῖα- 
ἴδῃ, 86 οχ ἰῃη εσρζείδ[οὨἱβ οΟΠ]6ο- 
ἴαγα. ΟΟγμεὶΐο ἃ [ρίας δὰ ἢ. 1. 
ΓΧΧ νοοῖ ὁσιότης Ὠονυχτα Βιρη 0 8- 
(χα {ἰρυΐθβα ν᾽ ἀδηΐωγ, εἴ δ μη Εοοῖ κα 
1, 4. ὁσία, ἱ. 6. τιογέμογμηι Θαοσμέε, 
»μποότεηι )ωδία ραγεμίαϊα, απιπιατπευ 
ἐτρίαξο. ---  Γν ἱπέερτίαε. 1 Ἀες. 

ΙΧ. 4. --- Ὁ» ἐπίερεν, “πα. ΙΧ. 

16. 86ς, οοἄ. Οχοῃ. ΑἹ. 1 ὅδῃι. 
ΧΙΨ. 41. ὁφόφητα. ϑαρ. ΙΧ. 8. ἐν 
ὁσιότητι χαὶ δικαιοσύνῃ, ἴὰ βδης  δῖ6 
οἵ ᾿ιβι1 4. Οοπέεσγ. {κις. 1. 76. ὅ8ῃ. 
ΧΕΝ. 80. υδὶ ἰλταθη βουῖθ 5 ΟΥ̓ΔΈ ΟΣ 8 
Ῥοβίυ]αϊ, αἵ Ἰοο0 ὁσιότητος ΤΟΡΟΠΔΕΙΣ 
Ἰσότητος. 

'ΟΣΙΟΏ, ϑαποί(οο, ξαποίκπι γεάάο. 
ἼΦΠΙΣ Ηρ. 2 ὅδῃι. ΧΧΙΠ. 96... 

Οταηδβ [π|. Ῥε. ΧΥΊΙ. 98. ὁσιωϑήσῃ. 
ϑαρ. ΥἹ. 10. ὁσιωϑήσονται, δαποίε 868 
7μεἰὶ ἀσοϊαγαδμπίμγ, εἴ εχ δα]υποῖο : 
εο ῥγοδαδμπίμγ, ργθτωὶδ δοοιρίθηῖ. 
Ψυϊραῖυ : Πισε Ποαδιπίμν. 

ὋὍΣΙΓΩΣ, δϑαποία, τιίο, ἀξοσμέον. 
ϑ8ρ. ΥἹ. 10. υΐχ. 7υϑέο. ϑῖτας. 11]. 
29. ομηὶ αοδίία τευεγεπίία. Μαὶς. 
δοπΊΡΕΥ. Ἡ βγοΐ. ὁσίως, πρεπόντως, δι- 
καίως. Οοηξ, Ῥεγίζου. δὰ 2) ἴδῃ. Υ͂. 
Η. ΤΡ. 11. ς. 831. Ρ. 158. 

ὍΣΙΏΣ ΠΡΑ΄ΣΣΩ, δαποίε α60, 
ῬΡὶε ἀρο. ἽΟΓΙΝ ΗϊρΡ. ἰάδιι. ἡ 

ϑγεησα. ΡΒ. ΧΥ͂Τ]. 28. σρὸς ὅσιον ὁσίως 
«ράξεις, ΕΟΥ͂σᾶ Ῥιυχα Ὁἷ6 [6 σοῦα68, ἢ. 6. 
ΕΥζα Ηἷοβ δοΐος ἀδοίαγατε ρὲείαέξμι 
αἰημα αἸπόγοηι. ἃ, ΧΧ ἀπο νεσῦο τεᾶ- 
ἀυπί ὁσιω)ήσῃ. 

, Βρδ 
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᾿Οσμῇ. 

᾽ΟΣΜΗΙ, οἄον, οὐον ργαυΐ, Κείον. 
ὉΝἃν 7}ἰογ. 168. ΧΧΧΙ͂Ν. 8. ἀνα- 

βήσιτω αὑτῶν ἡ ὁσμὴ, δοοαπᾶες ἤαίον 
Π]όγυτα. ϑγιαση, ἡ δυσωδία: ---- 0} 

υον. Φοτεη. Χ ΧΥ. 10. ϑεὰ νἹάδίογ 
0 βοσίρτυπι ἔα ΐθδα φωνὴν μύλου, φυοὰ 
ἀοξογηιδίαμπι ροβηοάυτῃ οἵ τοὰῖὰ- 
τὰὰὰ δα ἴῃ ὀσμὴν μύρου. ---- ΓΊΝΗ. 

Οεπε8. ΧΧΥΝΠ" 27. Ἐχοὰ. Υ. 231. 
ον. ΧΧΟῚ. 851. οἵ. 101] βωρίυ8. 
Ινὶς. 11. 9. Ῥγο ὁσμὴ ἀρυὰ ΤΧΧ 
τοροηδηάμμι οϑί ὀσμὴν 6 οοα. Οχοη. 
εἴ οἱ. σοιρὶ!υῖ. Ρεπάδς θη Ὁ 
ἐπσιϑήσει, νεῖ ἐπιϑύσει. ἴῃ αίονγ! 5 Ὧο- 
᾿ἴομο Ἰοσίτιν 4 Μδος. ΓΧ. 10. διὰ τὸ 
'φῆς ὀσμῆς ἀφόρητον βάρος, οἱ 1014. ν. 
12. χαὶ μήτε τῆς ὀσμῆς αὐτοῦ δυνάμενος 
ἀνέχεσϑαι. ὅ15 αυοαθα ἰερίίαν 205}. 
ΨΙ. 7. υδῖ᾽ νεσϑα ὠὡσαχερ- ὁσμοὴν λέοντος 
αυΐϊδυ8 ΠΝ} ταϑροπᾶδὶ ἰῃ ἰαχία 
ογ.) Βοοδβιαντῖας Ηϊδγοζ. Τ. 1. Ῥ. 

744. τοοῖθ ρἰοβϑοτιδ Ἰυάϊοδῖ, αυο 
419 βρόμον ΘΧΡ] Ἰοαν τς. (είογυπι 
Οὐἷον ἰδοπὶδ ἀρὰ ϑγτοθ (Οοηξ. Α.8- 
βοιηδηπὶ ΒΙΌ]. ΟΥϑηῖ. Τ. 1. ᾿.. 190.) 
Ρτοὸ ἔξργα Ῥοῃίξιν, ἃ ἔωζιάο ἰδοπυτα 
οὐὗογα, δἰ τα Σ]]} το οἱ, αιιθῖ ἰερσὰ οοῦς 
ΤΡ δι τἴογα βοϊθηῖ. 9 Μδος. ΙΧ. 
9. Φυάῃ. ΧΥΙ. 16. μικρὸν πᾶσα ϑυ- 
σία εἰς ὁσμὰν εὐωδίας, πιοπι πλαϊζαχη νὰ» 

ἃ ἰοὲὶ βαδογι ποίυσηι δὰ δεπευοίφηέίαπι 1) δὲ 

έ 

δἰδὲ ἀοφμιϊγεπάαπι. Οοηΐες ΡΒ). ΙΝ, 
16. 
ὍΣΜΗ ἩΔΕΙΑ, οὐδοῦ ϑδμαυΐδ. 

ὉΪ0 3, αγόπιᾳ οὐοταίμηι. 168. 11]. 

43.---«ἰᾶε ΑἸἱρὶ εὐωδία, οἱ μύρον. 

ὍΣΟΣ, φιαμέμε, ᾳμϊομπρμα. ἍΜ. 

Νυμ. ΧΙΧ. δ. χἂν σκεῦος, ὅσα οὐχὶ 
δεσμῷ καταδέδεται ἐπ᾿ αὐτῷ, ἀκάϑαρτά 
ἐστι, οἷα ν88, φμισομηημς νίποι]ο 

᾿ ἸΏ 86. (οἰ χαία ποὴ ϑυηῖ, ἐταρατα 
διηΐῖ. Νοῖδ ἷσ δδι σε Ὠυτηοῦὶ, 
εἴ νἱάθ 5311}}}}4 δχϑιρὶα δριὰ (1]48- 
βίυτα ΡὮ1]ο]. 5. Γ1Ὸ0. Π]Ι. τῷ. Π]. σδη. 
17. ΑἹ. 2 ἔερ. ΧΥΠ]. 8. οἱ βασιλεῖς 
᾿Ισραὴλ. ὅσα ἐποίησαν, αυεεουπαι Γ6- 
8ε8 [6τγαδ]15 ἔδοογαηῖ. Αὐάς 1,ΧΧ 
δες. Ηοσχ. 1 ες. ΧΙΝ, 19. ὅσα, υδϑὶ 
γυϊψαίαβ. ὕθπθ ἰγαη βίας ΡῸΣ φμο- 

δοθ8 "Οστριοι. 

“ποο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥ͂. 41. 00᾽ αἷπὶ 
ὃς ρετταιίδίαν ἴῃ οοὐᾷ, 39 Βορς. ΧΥΗ. 
8. υδὶ Ιοσο ὅσοι τεροῃδπάσυτη ἐεβῖ ὅσα, 
οὐ δαρεῖ δά. Οοταρ]αῖ. Εδάστα νοσ ] 
ἼΡΙα. ν. 9. ἐεχρυπρεπάαδ εϑῖ. -- Πν 

ΠΩ Ν φμοπιοίίο. ἃ Ἀες. ΧΧ. 8. μιήε- 
ϑηνι δὴ, ὅσα (ρτο καϑ' ὅσα) ἐπεριετώ- 
τηδα, Υϑοογάασθ, α015680, φιοπεοιίο 
διΏΡΪΔνθσῖμι. ---- ΥἽ, δι βοίεπε. Ἰγευϊ. 

ΧΥ. 8. --- "ἡ. Αἄφα. ϑγτήση. 1. 8381). 
ΧΧ. 8. ὅσα. ΜΙάεῖυςΣ Ἰερεηάυτω 
ὡσεὶ, δαῖ, σιοα ῥτορὶα δα Ἰεςεϊομεπι 
ἱτργοβϑδυὴ δοσθαϊζ, ὡς ἄν. ---- ὧξ, 
οπιπὶδ. Ἐβ1}. ΓΧ. 20. υδὴ᾽ ρμοεῖ δ5 
ΟΥ̓ ΙΒ πὶ 6ϑὶ )- δὶς εἴ ΑἸ οὶ γμαε- 

βὶπιὶ ΟΟΟΌΣΙΙ. -- ἐξ), »ίεαϊπάο. 

1 Βερς. ΧΥῚΙῚ. 19. Βεπα χυοδὰ Ξεη- 
δίῃ. --- ἔΠν, ἑεπερμα. (οδεὶ. Ψ1Π. 

9. Ἰκερεταπῖ ὁ. 1 Μαος. ΧΙ]. 58. 

ὅσα Ῥτο χκαϑ᾿ ὅσα. 8 Ἐϑάν. ΨἹ. 39. 
ὅσοι ἐὰν, φμίσκπαμε .ἀδππι, ΟἿ δ)ὰ. 
Ἵ ὉΝΝ δ» Ἐπβαν. Υ]. 11]. 3 Ἐϑιὶσ. 

ὙΠ. 18. 1}. Ἐδάγ. 1]. 90. 
δΌΣΟΝ. ἤν» ἐαπέμπε. Οεῶες. 

ΧΧΨῚΣ. 80. ὅσον ἐξῆλθεν, τὶ δ[ὶ 
οοὐά. ἀδπὶ ὡς ἂν ἐξῆλθεν, αυοὰ ἔοτ- 
4886 ΓΘΟῦυ8 6ϑῖ. ΥἹ1ὰς ἰδίθθη - 
Ὀγεβο ὨΠυοιϊὰ. ΤὨυσςγά. ». 661. 
-Ὡ» Ῥακαιίωπι. Της. Εξεςὶ. ΧΥῚ. 

4. χατὰ μιχρὸν ὅσον. ὙΊΔ6 δαρτγα 5. 
μικρόν. ὶ ὶ 

ἜΈΦ᾽ ὍΣΟΝ. Ἢ» πδήκε αὐ. 

ϑυτατῃ. 90». ΧΧΧΉΙ, 11. --- 22.- 

ϑγτατι. Ῥβδίτη. {Χ.. 7. --- Ὧν, σεπε. 

ϑγτα. 8. ΕΧΧΙῚ. δ. Βεῦα αχυοδὰ 
ΒΘΠΒΙΙΏΙ. 
“ὍΣΟΝ ὍΣΟΝ. υχν πιοποενέμιι. 

1ε8. ΧΧΥῚ. 90. μικρὸν ὅσον ὅσον. (οηξ. 
Ἡεῦν. Χ. 87. οἱ Ασἱδίορῇ. γέ εβρ. νυ. 
918. 001 ϑοΠοἹ. τὸ ἐλάχιστον. ΗεεγοΣ. 
ὅσον ὅσον, ὀλίγον ὃ) ἦγον. 
ΟὌΣΠΡΙΟΝ, ἰεβίπιεν. ἘΚ Ρίατ. 

δεηάπα, ἱερωπιπα. ἴπς. ΠΏ δα. Ἵ. 16. 
-- "Ὅ)»3» ἰάεια. ἴδπ, 1. 12. δες. 

οοα. (5, 

2 

ὧν 

α᾿- 



ἡ Οσαριώδης. 

᾽ΟΣΠΡΙΩ ΔΗ͂Σ, ἱερυπιέποενς, ἴε- 
επἰπιληὶ δἰηεδ. Ὁ Ω» τρίοα υἱγεηδ. 

Ααυ. [μἐν. ἢ]. 14. λάχανα ὀσαριώδη : 
τ], αἴ ταδὶ αυΐάσπι νον, ἀυέ 
ψαυβῖσηθβ οοϑἰ ματι. 

᾽ΟΣΤΕΊΤΓ ΝΟΣ, οεξέμδ, ἐς οὁ82ε ζα0- 
ἐξες. ἘΣ» ναἰίάμδ, τοδιέξια. Ααυ. 

Οεη. ΧΡΥΠΠ]). 18. ὄνος ὀστέον, σ᾿ ΘῊΒ 
οββεα, ἢ. 6. υαἰϊάα, ροίοης. Μ ὰα 
Ττυβίαπι ἴῃ . εῖ. [πι|. 

δ τες. ν. 91. Ααυ. ΡΩ. ΧΧΧΙΝ. 
41. ὀστεΐνῳ. 

᾿ΟΣΤΕΌΝ, τοπίσ. ᾽ΟΣΤΟΥ Ν, ον, 
οδεὶς. (7λ» ἰάετα. Ῥχον. ΧΥΠ]. 28. 

ΧΧΥ. 15. Ῥδη. ΨΙ. 94. --- Ὀνν» 

ξάονρα. σθησα. 11.983. ΧΧΙΧ. 14. 1. 
25. εἴ ΑἸ] δϑερίδββίτθ. 700. ΧΙΧ, 
20. τὰ δὲ ὀστᾶ μου ἐν ὀδοῦσιν ἔχεται, οεδα 
γηεα ἐπ ἀσπίδες λαγεπέ : αὐδὲ νοτθδ 
ἸΜοπιδυοσολῆϊ5 τϑὶς τεΐυ τ δα νοτ- 

ς« Ῥᾶ: --Ὑ ἦν Ὦ δΌΥ"» οὔπι Ῥοίυ8 

Ῥετεπεδπι δὰ βεαυοηα ΠΩ ΓΝῚ 

Ὁ ἦν εἰ ευαεὶ ἐπ ρεϊΐο ἀεπίδμηι 

Φπεογν, Ὦ. 6. ἀοτο]οῖα θα ἰδηΐυτῃ 

ῬΕΪ 118 εἶγοι ἀσπίθθ πλ608. ϑάβρίοοσ, 
1π ΙΧΧ στεροποπάμηι 6886 τὸ δὲ δέρ- 
μὰ μου (νεὶ τὰ δὲ χείλη μου) ἐν ὀδοῦσιν 
ἔχεται, Ὦ. 6. Ρ6}}18 τηεδ ἀδηίθυϑ 
1δηῖπτη δι ποίυγ, 8. ἀοτο]ςῖδ οϑί 
τδηΐιιπι ρ6]115 εἶγοα ἀδηΐθβ π1608 ; ἱ. 

ἐ 4. ποβ8 ἀϊείταπβ: (ἢ αππ Ἀδπι 

πιείπε ““αῦπε δεσείκεπ, 1. οαπ 
“οαγοεῖν σου πὴῷ ἐεείά. Μυϊραῖαε : 
εἰενεἰϊοία σεπὲ ἑαπίμηνποίο ἰαδία (86. 
ῬΕ 1116 δἰπθ οατη6) οἰγοα; ἀεπέεα πιθοξ. 
--- ὺνν ΡΒ. οὔδα οοπέετο. “61. ἴω 

17. Τιεσεταπῖὶ ἸΏνν: 

ΦΟΣΤΕΏΣΙΣ, αυδ8: οφεμοδίίαδ, 
Ἀγταϊίασ οδείωνι, τοδατ. Ἐθσς πὺ}- 
σἰαπείνυτι, αυοὰ εἴ ϑιορμδηὶ ΤΠθ- 

“ Βαῦτυ ἱρτποῖαῖ, Ααυΐ]α τεἀἀεπάυσα 
νἱἀείυν [ε5. ΧΙ.]. 2]. ὑτο Ηδρν. 
-Ονν- Θυδπαύδτω δῆτα 1Ὁ1 ὡχ 

Τπεοδοτείο, Ῥτοοορίο εἰ Μ55. Α- 
4υῖδ τἰρουυπῖον νεσρὰ ἐγγίσατε τὰς 
στερεώσεις ὑμῶν, ἴδταοη πη Ῥχοςορὶϊ 
Τοεχέι Οἵ. Ρ. 462. εἀ. (υγίογ!! Ἰοςο 

599 "Οστρακον. 

φὰς στερεώσεις (χυοᾶ ἴῃ ΤΩΛΥΡΊΠΟ (ΔΣ}- 
ἔχῃ ποίαν) γτορουϊταν τὰς ὀστσεώσεις, 
486 ταδὶ ἰάθο νἱἀεξαν σογὰ Αα1}65 
Ἰοςεῖο 6β86, χαυὶα βοϊϑῖ ραγίπι 1]υἀ 
Ὀνν» οἵ νόοσαθυΐα ἱπάθ ἀογίναῖϊδ, 

νουΐοσα νοσλθ}18 ὀστέον, εἴ ἱἰπάς 46- 
τἰναίίθ, μαγεία, υδὲ ἴῃ Οτδθοδ ᾿ἴΐπρυα 
ΠΟ. Παραγοῖ νοσδῦι}8, απ86 ἀρῖς ζ6- 
Βροπάεγθοηϊ ὈΥλμαιβ οἵ ὈΓΟΡΥΊΒ γῈ Σ- 
Ὀογατα Ηδοργαϊοοσπμλ ποϊοηϊθυ8, ἃ 
ποιρϊηῖριι8 τοὶ πον ἀθάμποοσα 
γογῦδ δὰ βιτἹ]πτιαΐποια Ἡδθθζαῖοο- 
Γι, βαῖνα ἰδιηθη δηδίορία. (οηξ. 
ΕἸδομοῦ ΟἸαν. ασβα. αΟ. μας. 39. 
δα Βαϊς ἱπυδίδίο Ὀυαυτα 80 
Αια εἴἶδοῖο νοσδρυΐο, ὀὁστέωσις, 
Βυ δι υἴττ δὲ ἃ ᾿ργαν119 υδἰϊλῦυα 
εἴ τη8.σ15 ΤΕΟΘΡίΌΙΩ στεράωσις. 

ΜΌΣΤΙΣ, φιέσμπμε. ϑ8ρ. ΧΙΧ, 
1δ. εἴ 3 Μβος. ΧΙΝ. 3. χαϑ᾽ ὄντινα 
οὖν τρόπον, μία ἀἄδπιιπι ταϊίοπε. 
᾽᾿ΟΣΤΟΊΓΝΟΣ, οὐδεμδ, γί. ὈἾΝΥ» 

υαἰάι. Ααυ. Εχοά. ἴ. 9. ουΐετ. 
ΥΠ. 1. υδὶ ῥγχο ὀστώνά σου Ἰερεπάϊιτι 
ὀστόννω ὑπέρ σε, νοὶ οεγίδ ἀαἰεπάυτα ὁ 
Π]υὰ σου, ᾳυοά ἱττορβὶϊ, Ὡἱ ἔ8]}10Υ, 6 
νογϑίομας ΓΧΧ [π| πο. Ὀδυς ΙΧ. 
1. [Ι͂ῃ τροηπΐθ Βαρυοσυηῖ νόοθπὶ 
Ὀνν» 4 Ρτορσῖθ οδδα ποίαϊ. 

᾿ΟΣΤΡΑΕΙΝΟΣ, ἰοείαοξιις. ἘΌΓ ἐ 
ΜΏΌΤΙ ΟΒα]ά. ἐμέμηι, ἀτρέϊία. Ὁ. 

11. 88. 84. 41. 42. --- 7,» ἑσδία. 
1,ενῖε. ΥἹ. 28. ΧΙ. 58. ΧΙΥ͂. δ. εἰ 
ΑἸ] βαρ 08. ---- "Ἵν πουλὶ ἈΣῸ- 

Ρείαα, Ολατεξ. βγιώσα. 1.8. ΧΥ͂Ι. 
11. Αι. ὅγιμμι. .6Γ. ΧΙ ΥΨΠΠ. 81. 
ἴῃ υἱτοαὰὸ Ἰοοο Βδρυθγαπί ῬΓῸ Ἠο- 
τη Δρρεοιϊδῦνο ἱ 7. --- Ὑδν 

ρωϊκε. 166. ΧΧΧ. 14. ὅετοιι. ΧΙΧ. 
11. 
"ὌΣΤΡΑΚΟΝ, ἐεεία, οὰπι χυε αχ 

βρσυ)ϊηα ἴεστα οομῆςασ, ἴαπι 68, 
αύδτα Ῥΐβοεβ εἴ ον βαρεῃξ. ΠΌΤ: 

ΝΘΌΠ Ομα]ά. ἱμέμηι, αγρίϊϊα. Ὥδῃ. 

11. 85. 41. 48. 46. --- ὉΠ 700. 
11. 8. Ρε. ΧΧΙ. 16. [Ιῃς. εἰ ΧΧ 
8βες. (οπρὶ. Επεοῦ. ΧΧΙΙ, 84. υδὶ᾽ 

Ῥρῃ4 

8. 



- - ----- -τ-- 

΄ 

᾿Οσερακώδης. 600 Ὅτι. 

ν Βοῦα (τομδζ τ ἡγαρπεενί ,ΙΙ. 8. .-- Ῥαπδ. Ὄσρεά:- 
όκ τα Ἀ. 1. οογηεαοάς ὧδ " Ὥρα. 
ὅμε δοςίρὲ ροίθεί, υΐα (ὧδ 641106 887- 
ΣΟ οοἱ. Αι Ζ2όρ. ΧΙ]. 929. 
ϑέγας. ΧΧΙ]. 7. ὄφεροικον συγκολλῶν, 
4υὶ ὑρϑίατῃ οοῃξεδοίδτη ΠΟ: ΖΊ ΠΑ ΓΟ 
οομπδίυγ, ἢ. 6. ἱπυθ 6 Ὁ οἱ ἔγυδίγα 
Ἰαροταῖ, αρὶ᾽ σϑῖῃ αἰ Ἰ]θ τ ν 6] ἴχὴ- 
ῬΟΒ58.Ό1]6Π). : 
ΨΟΣΤΡΑΚΩ ΔΗ͂Σ, ἐεεδίασομδ. ὉΓῚ, 

δ ψοΣηΘῺ Ῥτγομείυτι. Ψυά. 1. 85. ἐν τῷ 
ἄρω τῷ ἐστραχῴδει, αὐδὲ οοἄ, Οοἱοὶ, 
τος Τὶ αρυλ. Ῥεχωυίζυμς Ὁ εἰ 

᾽ΟΣΤΩ ΔΗΣ, οεβεμδ. Ὁ)» 98», 

οδεἷς. Ασα. φηεβ. ΧΙΙ͂Χ. 14. εἰ 
4 ερ. ΙΧ. 18. 

. ὈΣΦΡΑΥΝΟΜΑΣ, οἄοτον, οὐαοίο. 
ὝΝ αγάεο. “Ζυὰ. ΧΥ͂. 14. ἡνίκα ἂν 

ὀσφρανδῇ πυρὸς, οἰ οὐογέηι ἐρπὶς ἀο- 
ς σερεγὶ, μὴ ὀσφραίνεσδαι συρὸς εϑῖ ἔε- 

υἱέεν αὐτὶ, βαπεπια ἑαπίωπι ἐαπρὶ. 
δὶς εξ πὸβ ἀΐσεσα βοϊδιηιβ: ὑδό 
ὅέεαεν τίεεδεπ, ἰο δπιοῖϊ ἰλε γε. 8ὶ 
ΒΆΤΙΆ 5τιιηΐ Ἦξδο, ὙΟΥΌΘ αυδ ἴῃ Το. 
ΑἸεχ. Οχοη. Οουαρὶ. εἰ ΑἸά. Ἰεριη- 
αν, δἴαις Μοπιίξαυσσηῖυβ 6 ςοά, 
δε]. Τῃοοάοιίοηϊ ἐτίθεις, Ἰεροτυσι 
Όν ὈΠῚ 2: ϑοα, υἴ τεσῖε οὔβοσ- 

γανϊ δα ἢ. 1]. Βοδβιαγέδπρογρίυβ, ἰπ- 
ἃ [αγροΪδί βυης Ἰἰοτί ἰδέϊ ὁ (αρ. ΧΙ. 

0. --- ΓΤ Η!ρῇ. ἃ γὴν ΟὐοΥΟΥ͂, 

οἴξκοιο. ὕφο. 111. 91. ὠσφράνδη κύ- 
ριος ὑσμυὴν εὐωδίας, οἀογαίαβ εβεὲ Ὠο- 

ΤΩ Π8 οὐογοῖα Ὀδη6 ἔγαρΥ Πίρτ : 
᾿ὯῚ Βοδοῖ. ὄσφρησιν καλεῖ τὴν τὸ εὐσεβὸὺς 
ἀσοδεξα μένην κρίσιν. [1]. ΧΧΥΊ]. 47. 
Ἐχοά. ΧΧΧ. 358. εἰ εἰ δὲ ϑεορίυ. 
Τοῦ. ΜῈ. 17. ΝΗΙ. 4. δὲν. ΧΧΧ. 
18. Ηδεγοῖι. ὠσφρήνϑη, συνῆχεν. 

ΚΟ ΟΣΦΡΑΝΣΙΣ, οεον.. Τγν, Ἰάεγα. 

σοῦ. ΧΙΝ. 7. [ὰ Ἰερίε ἢ. 1. Ογτ- 
ἴπι5, ἴοβϑῖο ἔ.. Βοβ. ἰῃ ποῖ δα ἢ. ]. 

᾽ΟΣΦΡΑΣΙΑ, οὐον. 77), ἰάθιι. 

. Ηο. ΧΙ. 7. 
ὌΣΦΥΣ, ἐπριόνβ. σγυδ, σαι. 

Ταν. 1. 9. ΝἹ. 838. ΤΕ. 94. 1Χ. 
10. 16 δοβασγβηβεγρίυπι δα [μον., 

ἕως. Ιε8. ΧΥ. 4. Ηἰἴς Ἰορογπηι 
ὈΣΟΣ ΞΡ ὈΥΣ.)Π’ ἀκαίς. Οεηεβ. , 

ΧΧΧΝΥ, 11. ἐχ τῆς ὀσφύος σου, 6 ἸΌτ- 
Ῥο ἴυο, ἢ. 6. 6 Φεηεῖπε ἴιο. Μιᾶο εἰ 
4 Ῥᾳν. ΥἹ. 0. οἱ οοηΐεν Ηρτρτ. ΥἹΙ. 
ὅ. Ἡδαγο. εὖ ΟἿοεα. 'π Ερ. δὰ 
Ηδεῦγ. ἐκ τῆς ὀσφύος, ἐχ τοῦ σαίρματες. 
εχ. γε Μ8. Βτειῖη. ἐκ τῆς ὀσφύος, 
ἐχ τοῦ σεέρματος, ἐχ τῶν ψυᾶῶν, ἐκ τῶν 
μυελῶν. Νιάς ΑἸἹΡοσεὶ ποῖ. δα ΟἿοοες. 
ατες. Ν. Τ. ραρ. 175. --- ΓΥΠ 

Οἰαϊά. ρὶυν. ἑμρεδὲὶ Ὦδπη. Υ. 6. αὶ 
-- Το ὑδκαγ. Ηεῦν. πὶ. σεῖς. 

ΧΧΙΨ. 2. -- ΌΒ Ρυγ. ἐπα. 

Ιηοεσι. Τονῖς. 111, 10. ὀφρύων --- 
ἰώ πο ΤΌ. πιοῦμε. ἙἘσοςοῆ. ΧΧΙΝ. 

17. Τιαρεταπῖ Γγ)"} ΤΏ» εἴ μὲῖζ ὀσφὺν 

ἱπίο]οχοηαϊ δυὰς ἔδετε, σμὲ ε ἱμπιδὲς 
γμαί. Νδῖὰ δἰ "θοῦ νοσῦβ ὁσ- 

Φύος αίνϑος ἔῃ ΘΧΡ  Ιοατὶ ποχυσυηξ. 
-- ΘΠ ἀυλ]. ὅτε. ΧΧΧΤΊΉΙ. 

58. Ἐχοά. ΧΙ]. 11. ΧΧΥΤΙΙ]. 88. εἰ 
ΦΙΣΟὶ βαρ 118. ---- Ἵν. Ῥοτία. Ἀυι. ἃ 

ΤΥ. 10. ἐκ τῆς ὀσφύος τοῦ τόσεν αὑτοῦ, 
ἢ, 6. [Π6 Ὁ 6οβ, αυΐ ἴῃ Βδὸ υτϑϑ δ 
βΒυῃί. Μίγα Ἰοφιθῃαϊ! ταῦο, αὺυδ 
[διῆθη χυοάἀατητηοῖο ᾿δο ταϊίοπε δχ- 
Ουβατὶ ροϊοβῖ, χαρά ρογία ἢ. ). ρὲῦ 
τη τη ΐϑτη 80] 6 οὶ ἀ6 ὠγδὲς ἕποο- 
ἰδ, φιιὲ μὲν ρογίαδ ἐπρτειμηίκ εἰ 
οργεαϊεπέηγ, ΘΧΡ]Ἰοαπὰδ θεὲ. Οσηῖ. 
ἤν. 111. 1]. εἰ ἴοϑ. ΧΙΝ. 81]. 
Τοχ. ΟὙπ[ὮἘ ΜΒ. Βτόμι. ὀσφὺς, τὸ 
πλησίον τῶν γλουτῶν, ῥάχις, ψυζχκ. Ηδο- 
8.0 ἢ. ὀσφὺς, ὁ σαρὰ πλευρὸν διάκενος τό- 
“Ἂς 
ὍΤΑΝ, οἵη, φμαμάο. Ὡ- Ζοόγοσι. 

ΧΧΙ͂Χ. 10. εἰ Ἰαχία (οἀά. ΑἸοχ. Ζυὰ. 
ΧΠΙ. 17. --- 2. Ῥβαα. ΟΧΧΥῚ. 

4. Κῖς τη ο]δχογυηῖ, δὸ δὲ δβϑεῖ 
Ὧ,»5» υἱὐ σϑη} οἴδατε ρ96 ΟἸναὶ- 

ἄδουβ ἱμίευρταβ. ---- "ΤῺ, ἐς φηο. [6ϑ. 

ΧΧΥΠΙΠ. 19. -- ἸΏ» ἐξ. {1]6γϑι. 

ΧΧΧΙ͂Ρ. 14. 
ὍΤΕ, ἰάετμι. Ὁ. “- ἔης. ψυά. ΥἹ. 



ΓΔ 

[} 

ε 

“Ὅν. 

9. --- Ὧ5."» ἐκ ἀϊ. 906. ΧΙΝ. 11. 
-- γ5- Ψυά. ΧΠΠΙ. 17. ὅτε (8:6 οῃΐτα 

ΒΡ 

ῥῆμά σου, φμαπάο νϑῃοτῖς νεγρυτα 
ἴαυτα. δὶς οἴίαπι ἰάθη νὶν ἀοοίιϑ 
Ῥζτο ὅτ; 1ε8.ὄ Γ,Χ. ὅδ. ὅτε βοτεπάυτα 
Ῥτεεεῖριε. Οοπῆ, δυπάοπι δα 1 (οΥ. 

ὅτι Ὅδης ἰοερεπάμστα ςοηβεῖ ἴ.. 
Ῥτοΐεσ. ἰπ ΠΧΧ [Ιητ|.) ὅλϑοι τὸ 

111. 13. Ῥ 125. υδὶ οὐβεγναῖ, αυοὰ 
Ὁ οιῖ. ΓΝ. 10. ῥγὸ ὅτι σοά. ΑἸεχ. 
᾿αροδὶ ὅτε, εἰ Πε.. ΧΧΥΠΠΙ. 62. 
εε 9 Βερ. ΧΡ]. 7. υδὶ 411: ὅτ, 
ΑἸ εχ. εε Ὁοιρ]υῖ, ρῬαγίϊοσ ὅτε 16- 
συπς. ΑἸΐα βἐγωδα ἴοοα εχ Τἢεο- 
Ῥβγδβίο εὲ Γλιοίδπο δίχα ΑἸΡομῖ 
84(1 1 Οον.}. ο. μᾶς. 840. --- Υ72» ὦ 

ἐξαιρογε. 1 μος. ΧΙΝ. 99. 

“ΟΤΙ͂, φποῦ, φυῖα, παπι, φμαργοβρ- 
ἐστ, ἑάεο, οετίε, μἰΐημε, ργοζεοίο, δεά, 
φμαπευΐδ, φματα, σΤ. δ» ΤΟ Εοίο. 

Οεη. ΧΙΙ͂Ν. 48. ἐἔὔἴπατε, ὅτι ϑηριόβρω- 
σὸς ἐγένετο, αἰχίδβε15, δεγέε ἃ ἔδυὶθ ἀ6- 
νογδίυϑ εβί. ---- Ἰ» Ἰάδι. Οϑῃαεβ. 

ΧΧΥ͂ΤΙΙ. 16. καὶ εἶπεν, ὅτι ἐστὶ κύριος 
ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, εἴ ἀιοεναῖ, σετγίε 
Ἰ)οταΐμυβ οϑέ ἰῇ δος ἾἸοοο. «-- 
ΓΝ τ Ῥ»χγορίετ. 33, ὅ8αι. ΧΤΠ. 

16. --- Ὀν» εἰ. ἴε5.ὄ ἴ΄. 4. 1111, 

10. 0] ρῥ)ογίαυσ δἰδίυσμε οστοσα Ὠὶς 
ὅτι ὍΣΟ ὅτε νοὶ ὅταν Ἰεσ!. ϑεά ὁ6ο0- 

ἃ ἄδτα βεῆϑιι ραγίουΐατα ὅει δοοίρὶξ 

2] 

Βεζα [κιο. ΧΥ͂Ι. 8. εἴ εἷς ᾳυοαιθ 
δρυα Ῥτγοίΐδποβ βουρίοσεβ οσσυντ. 
Οἱ εχ. Ν. Ὑ. 5. ἢ. ν. τ ἢ ὉΞΝ» 

ἑαπίμηι φιῖα. Ὥδαϊ. ΧΥ͂. 4. --- "ΏΣΤΤ. 
Θγτωω. 1 ὅαπι. ΧΙΧ. 94. --ο  Ῥγρὲ- 
ἄχνη. Ψοῦ. Χ ΧΙ]. 8.-.-- ὉΠ ΙΧΧ 

8ες. Ηοχ. Ζυὰ. ΧΧΊῚ. 22. υϑ]᾽ ᾿ϊξογάτα 
ΤΙΟΉΒΕ11 ὅτε ἰοσοτα χπϑ] υηξ. --- 52. 

υ. 1. 12. ὅτι εἶπα, Οἱ Ἰεροπάυτα 
ὅτι εἰ εἶχα, φμία εἰδὲ ἀϊσέτεηι. ἘδΔ0116 
οοπεηροτε μοί, εὖ μα εἰ οὐ 
βεαυθηῦβ ἀϊειομΐδ Ῥυίοσί βυ ρα 
δα μπάοια ᾿ἰδοτασυσα οοἶγοῖ. 1 Παρ. 
ΨΙΠ. 3817. υἱ ὅτι δδὶ φμαπάο, ἱ. 4: 
ἐὰν, 4. ὅταν, οἱ ὁυχτα ὅτε ἰῃ οοαά, ρεῦ- 
χαυΐδῖαν. εδί. {Ρ90ἶΨΜ111. 8. ὅσι τίς 

601 Ὅνι. 

ἤκουεε ; παρ αὐυἱὸ δάϊνι ἢ [68. 
ΧΙΙΧ, 18. ζῶ ἐγὼ, ὅτι πάντας αὐτοὺς 
ὡς χόσμον ἐνδύσῃ, νἷνο ο9Ὸ, ἱπαυϊ 
Πουλΐηυδ, Ομ 68 11108 (Δα Όδηι οΓ- ἢ 
Ὠδῆυτῃ ἰηάυ68. Ηἰς ὅτε ΠΟῚ χλϊηυβ 
δὲ Ηθρν. 1) γτεάκπααί, αἴ 1 Κορ. 

Ι. 18. Ὁ] ΠῚ] ῥσὸ ὅτι ἴῃ ὕοσῖα Ηρ. 
Ἰερίτυτ. 8:5. χφυοᾳυθ μαββίπι δρυὰ 
Ῥτοΐδποβ σαρέλχε. (Οὐπίοσ 1... Βοβ. 
δὰ Μαχο. ΧΥ͂. 7. ρεᾳ. 248. Ῥρβίῃμ. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 20. ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπο- 
λοῦνται, δε Ῥοδςοβίοσεδ ρευλρυηῖ. 
γι 246 εἵ 7υἀ. 1. 19. 168. ΗΠ. 6. εἰ 
γγοϊῖ. δὰ Μαες. [Χ. 10. μας. 484. 
ΨΦυᾶά. ΧΥ. 8. ἡϑώωμαι, καὶ τὸ ὅπαξ 
ἀκὺ ἀλλοφύλων, ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ᾽ αὖ- 
φῶν πονηρίαν, ἸΏΠΟΟΘΏΒ 80, οἵ ἢος 
᾿δροῦθ δὺ 8} 16: ΖΘ 18, ΦΝαΡΤΟΡεΥ 
608 ΤᾺ] ἔσδοῖίαρο. 1 ὅδ. 11. 98. 
ὅτι βουλόμενος ἐβούλετο κύριος διαφϑεῖδοι 
αὐτοὺς, ἑάοο νοϊοραὶ δι ρμογάβσα 
1109. Ῥβαϊπι. ΟΧΥ͂, 1. ἠγάπησα, ὅτι 

σε 

εἰσακούσετα; κύριος τῆς φωνῆς μον, ἀϊ- Ὁ 
Ἰοχὶ, ἑάδο οχαυάϊος θαι νοσθηὶ οΟὕᾶ- 
«Ἰοηΐ5 τηθρ. (Οοπῆ. ἔκπς. ὙΠ]. 47. οἵ 
δα Β. 1. ϑοϊδυτα ρερ. 638. 1 ὅπηι. 
ΧΙΨ. 859. ὅτι ζῇ κύριος ὁ σώσας τὸν 
᾿Ισραὴλ, οετίε νἱνῖς οταΐπυβ, «αὶ 
βοῦνεαῖ σταδίου. Εχοϊ. ΧΙ]]. 17. 
οὖχ, ὡδήγησεν αὑτοὺς ὁ ϑεὸς ὁδὸν γῆς Φυ- 
λιστιεὶμω, ὅτι ἐγγὺς ἦν, Ὡση ἀιιχιῖ 1]- 
105 ἤευθ νἱδ ἴοσσθ 1 ΠἸϑΣΡΟΤΌΤΩ, 
φμαπημαπε Ῥτορίπαυδ οβϑεῖ. (οπξ. 
ἴιο. ΧΧΙΙΠ. 40. εἰ ΟἾἴδειιὶ ἢν» 

λοϊορς. ὅ8ςοσ. 110. 111. (Ὁ. ὙἹ]. οαη. 
13. ραρ. 1119. 864. 900. Υ'΄. 21. δὲ 
ἰδιωθῃ ὕτῸ ὅτι σεροῃδηάυτη ὅτε. ---- 
ΣΡ φκαγε. 2. ὅδτα. Υ]]. 7. ὅτι οὐχ 

εἰκοδομήσατίέ μοι οἶκον χέδρινον; ΦΜΑΤῈ 
τοϊὶ πο εραἰἰἤοαδβεῖ9 ἀοτηυτα σϑατὶ- 
δ} Οοηξοεν Μασζο. [Χ. 11. 20. 
ΘΕ 1 Ρασ. ΧΥΤΙ. 6. --- ἸῸ.- “εγοιω. 

11. 386. Τιερεπάυτῃ τί. σα]. φμαπε. 
ἙζΖεο. ΧΧΧΙΧ. 18, Τοροπάστα 
ὅ, τι. ---- Βα]... 1. ὅδτα. 11. ὅ. Βερο- 

ποηάιτι οϑὲ ὅτε, σμαπο 5816 γ1}}18. ρε- 
Ρεσὶς βερίβῃι. ---- ΔῚ 2)» ὉΤΟρίεν 

γοηϊ. Ὠροαῖον. ΧΧΙΙ. 44. --- ΒΡ 

Νυ. ΧΙΝ. 924. -- " ῬγῸ ἜΝ. 

ὼ»" 

φὸν 

ΕΘ 



Οὐ μὴν. 

« ἰἰσῃ18, ξαϊδθα νἱ ἀδίιγ, --- 16 δἰ δθὶ 
ἀλήϑια, μνάομοωω, φροσδέχομαι, εἰ σώ- 

ΟΥ̓ ΜΗΪΝ, πο ἐαπιεη, μγούξοίο 
ΜΟΝ. δ), ποη. Φοῦ. ΧΧΥΠΙ. 6. υδὲ 
[ΔΙ ΘῺ Τϑοί8 ξοσίδϑδβε Ἰορίέων οὐ μή. 
γιάα ἰπέτα 8. ν. σροΐομαι. 

ΟΥ̓ΜΗΝ ΔΕΣ, ἈΛΛΑῚ, υεγερπέα. 
Ἴπ6Η. τ λλὰ» Ῥαίαν νιὶ, ΖοΌ. ΧΧΧΙΨΝ, 

86. Τοροτυηξ ἢὶς ἽΝ. δυϊ ε σσῃ- 

ὃ Ἱεεῖατα ΜΙ|ο ΔΕ] 19 19 ΝΜ» δαπε, οετίε. 
-- θην: 900. 1]. δ. Υ. 8. ΧΠΙ. 

ὃ. -- παν  ΧᾺΝ Ψψο». ΧΥ ΤΙ. 10. --- 

ΓΙῸΣ» φμαπι, φμοπιοῦο. 700. ΧΧΙ. 
17. νιάθ εἰ ον. ΧΧΨΝΙΙ]. 7. ὉΡὶ 
Ὡ1}1] ὕσὸ 8 νγοεΐθιιδ ἰῃ ἑαχίῃ ΗΘ. 
Ἰορίτων. 

ΟΥ̓, Ῥγὸ ἐφ᾽ οὗ τύσου, εδὶ. ΓΝ» 
. 4μο. ἘΖ. ΧΧΙ. 16. -α ΟἿΡῸ ν, 

ἔοοο φιο. Ἐϑ:Ἀ. ΤΥ. 8. ὙΊὰ 6 οἱ ἰηξγα 
φύσος οὗ ἴστημι, οἱ 1,. Βο Ε]1108. Ρ. 
901. ϑιν. ΧΧΙΠΙ. 91. 

ΟΥ̓ ἊΝ, πδίομπριο. ἽΝ ὉἿΡΏ» 

ἴοοο ᾳφμο. Ἐβῖδ. 11. 17. 
ΟΥ̓ ἜΑ Ν, κμδιοιῃσιε. ὝΝΣ 

ψυὰ. ΧΝῚΙ. 9. οὗ ἐὰν εὕρω, αθϊοιη- 
πε ἱπνθῆσσο. ΑἹ]. ἐν ᾧ ἐὰν εὕρω τό- 
«ῳ. 

ΟΥ̓ τὸ σερὶ οὗ, ἐθ φμο. “γὴψ. 
4 Ῥαν. ΧΧΧΙΠΙ, 7. ἐν οἴκῳ ϑεοῦ, οὗ 

ἀ εἶπε ϑεὸς πρὸς Δαυὶδ, ἰπ ἄοπιο Ἀεὶ, 
ὧε χυα Ἰοσυῖυβ εβὲ ει δα Πανὶ- 
ἄραι. . 

ΟΥ̓ΑΪ, υα, ἤφι. ὦ, ἰάδχῃ, Νύχτα. 
ΧΧΙ. 30. 72ἐγεπι. Χ. 18. ΗοΞ. ΥἹ]. 
18. οἱ 4110] βεορίυ9. ---- δ. πΟη, ἰΐζοτα 

υα. (οἘε]. ΤΡ. 10. Χ. 16.-λοϑον 

ιχ] 

εὐ. Νδῆ. 111. 17. δὲ ῥζσὸ οὐαὶ αὖ- 
τοῖς να] οὗ αὐταὶ γοροπεπάινπι, νοὶ] 
δίδι θη άπ οδί, 6Θ08 ζονὰς ἴῃ δο ]}- 

ἐ Ὅτο Ἀδθυ 1886 : ἤᾶγη οὴ δῷ 6ϑὲ οὐαί. --- 
ΠῚ ΡΓῸ ἡ. Αἴρος . 16.---π 
φΦνηηα. Ἐχθοῃ. Ψ]]. 96. Ἐογίε 
ἰεκθγαῃὶ ν᾽). ---- ἡ, υα. Θ1 Βδα. 
ΧΠ]. 30. 165. 1. 4. 44. Ν. 8. οἱ αἰϊρὶ 

πότε. 

604 Οὐδὲς. 

ΒΕΒΌΙΙ. «--- "7 τῶ. Εποοὶ. [1 10. --- 

“Πῦρ ἡ μογμπδ. ϑόρῆ. ΠῚ. 18. 1.- 

ξεγαπὶ "7. --- ΚΘ, πόοππε. 708. 

ΧΧΧΙ. 2. Τιερειάυτα οὐχὶ, τεῦ ἦαπιἢὉὦἢ 
Ῥεοίβ ςοπ]θοῖϊ Μοπιβαποοηία5. Ψασ ὦ 
πυπιχεῖα πον ϑ ---- σἸὰ8 ἀθοσχας ΠΗ] 7 
καλέομαι. 

ΟΥ̓ΔΑΜΙΝΟῚΣ, φνὲ Ἀγὸ πὲδῖϊο λα- 
δείπν,, φεὶ πειξίξαις εδί ργεϊϊέ, γεγυϊϊγηλὸ 
Ῥίαν. ἐαηρεϊαϊ!. ΑἸ, Νεβοτα. ΓΨ. 9. 
οὐὗδαμινα. ϑυδοιληξζίγυνη οὐδαρυνόξης 
ΤΟΡΟΤΓΟΥ δρυὰ ῬΒανοχίητνν 5. τ. 
ἐναρίδμιας. 

ΟΥ̓ΔΑΜΟΥ͂", πεσμάφματῃ, ἴϊ. πιϑ- 
φιηι. ἼΩΣ ποπ. ον. ΧΙΧ. 7. --ὄ 

ἜΝ» πον λοο. Ῥσον. Χ ΧΊΤΗΙ. δ. .-- δ 

ΓΙ). ΓΙ)» ἦμιο οἱ ἐθωσ. 1 Ἔρρ. Τ. 
37 
ΚΟΥ ΔΑΜΩΣΣ, 1. 4. οὐδαμοῦ, πὸ- 
ἀγμαηι. Ἰεραν 8 Μδος. 1. 1]. 

12. 11. 94. ΠΠ. 6. Ηξεγοῖ. οὐδαμῶς, 
οὐδέποτε ἢ παντελῶς. 

ΟΥ̓ΔῈΝ, μεᾳπε. γε» ΟΠ. ἴοα. ΧΙ, 

48. ΧΙ ΩΓ. 9. ..-- Ἰκ Ἐν» οἰδατε ποη. 

ῬβΆ}η. ΟΧΧΧΙΨ. 17. 165. ΧΙ,]. 96. 
-͵ὸν εἰ ποη. Ἐχοά. ΧΧΧΙΙ 17. ἃ 

2.8. ΝἼ. 1. Ψοῦ. ΧΥ ΤΠ]. 20. εἰ Δ δὶ 
Φορἴτ8. --- ἀξ δὴ, ἰάοπι. [εν. ΧΧΥῚΙ͂. 

44.. Νυπι. ΧΧ, 17. 705. 1. δ. εἰ εἰς 
ΑἸΌῚ 86 ββῖπιθ. Ῥε. ΟΧΧΙ. 4. οὐδὲ. 
γυστάξει, πεάμπι γε] σμαμίο πῆπες 
ἀοττηϊεῖ. --- "μη, «ὔπαπι. ϑγτωπι. 

ἴεβ. ὨΧ11]. 19. (ΧΙΝ. 1. ΚΤ 
δ 41» νϑὶ μοι ἸἸ οσῖϑ ἰσαπιβροοίτεο 

εἶθ. 
“ΟΥ̓ΔΕΙ ΜΗ. Μὴ, εἰ ποπ. 705. 

ΧΧΥΠΙ. 18. οὐδὲ μήν. 86 τϑοξῖωϑ 
ἴῃ οοα. ΑἸεχ. ΑἸά. εἰ (οπιρὶ. Ἰερὶ- 
[οὐδὲ μή. Ηότοῦ. πεὸ ἑπυσπῖείκ». 
-- σ͵ὲδ 4181 ὥλλως, οὲ εἷς. 

ΟΥ̓ΔΕΙ͂Σ, ΟΥ̓ΔΈΜΙΑ, ΟΥ̓ΔῈΝ, 
πεϊΐα, α, τα, πϑιπο, πελὲϊ, ἽΠΝ» 

μημ, Ὁ] δἀνεγθίισα περαπαΐ ρσεὸ- 
εοαϊῖ, νϑὶ βοαυϊατ, Εχαά. Υ]Π]. 
81. ΓΧ. 6. 7. εἐ αἷἵδι. --.- ὝὍΠΙΝ 



ἃ, 

ι.] 

Εἰς οὐδὲν. 

δ ΟἸδ)α. αἴωε πον. Ὦδῃ. 11. 11. 

566. οοᾶ. ΟἈΐδ. ---- γν»}. ΟΥ6], {Π]. 

19. -- ΝΣ 4081 οοῃϑίτ. Νιμω. ΧΧ, 

19. Χο08. ΥἹ]. 1. 200. ἢ]. 18. εἴ ΔΙ10ὶ. 
--- δ Ἰνδὸν πον Ἵβιπε Νχι. ΧΙ. 6. 

τδϑλνν, υἱγ, ὍΝ] δάνεσίίατι περδηαὶ 

Ῥτε θοῦ ναὶ βεαυϊος. ὅδε. ΧΙ͂Υ. 
1. Εχοά. 11. 12. Χ. 398. εἴ 4110 ὲ. ---. 
Ὧὲ τον» υἱσ ποη. ὅδ. ΧΙΣ, 81.--- 

ἐξ ὐνν γε] τον δξ)» Ἰάεχτα, Οεῃ. 

ΧΙΠ. 6. 205. ΧΧΙ]Π]. 9. Ἐριὶ. 
ΙΧ. 2. -- πρὸ» πειάμηι. 70ὉὈ. 

ΜΧΧΥΙ. 7. -- 2.» σεγόωηι, Οὐὶ δα- 

νΟΥΡίυτα Παρδηαιὶ δαϊξ νεὶ 86- 
αυϊυν. Ὥευς. ΧΧΗ. 26. 2059. ΧΙ. 
15. ἘδΏ ΥἹ. 38. 1.9. ΧΧΧΙ͂Χ. 6. 
ϑγημ. 1 βδω. ΧΧ. 22. υδὲ Ψυϊα. 
Ἀδῆθ Υβηβίυ : πὲλὲἑ σπιαϊδ, αὐδπλ 
ὩΟΌοπεσα ἽΝ Β. 1. Βαβθεῖ, αἱ 51:|:- 

Βοεῖ ἐπείάϊας, ἀοίμηι. Μιᾶα Ἱ,οχὶο. 
Ν. Τ. 68. ν. οὐδεὶς, εἴ, μηδείς. -- χϑ ἢ 

ΞΘ» ποπ νεγδιπη. ἘΔΊΒ. Π. 15. .-- 

ΓΙ ἐνῷ» φαίοχμανο, στ ᾿σανὶο δὰ- 

νεσρῖο περδηαϊ. 1 ὅϑδτη, ΧΙ. 4. --- 
γν} ΓΘ δ εν πἰλιὶ σιΐσγκατα. συ. 

ΧΕΙΥ͂. 6. -- 2, φιῖδ αὶ ΒΥΤΩΤΏΔΟΒ. 

(οἰνὶ. Ν]]. 25. οὐδείς. Βεπα, Να τ 
ἀπίεστορδίο Ππαιὰ ΤΆΣΟ ποραῖ δρυΐ 
Ἠεῦσεοθ. -- ἼΘ]» οὐρίἑαξο. 905. 

ΧΙ,1]. 4. πρὶ εἰπε ἀαθὶο ἱερεειηῖ 
ΓΝ: δι... ΧΧΥΤΙ. 23. ὉΡὲ ργὸ 

οὐδεὶς τοροπεμμάπηι εἰδὼς, ἴ'λος ϑϑηρι : 
φεὲ πουεῦ οαπε, πεῤδεις ἤχοε. 

ΒΥ͂Σ ΟΥ̓ΔΕΙΝ, ἐπ πὶλίδρη. ὍΝ 

Ἐ2» “ἰαρπα ἀφεαγεηι. 168. ΧΙΝ. 28. 

Ἐδπα ἀποδά βϑῃδιιμι. ---- 53, υανό- 
ἰα5. 168. ΧΙΙ͂Χ. 4. -- γὼ π 
ΗΒ. ἃ ἢ »Ψ » Οάξϑαγε ζαοῖο. ΤὨ6ο- 

οι. εἰ Εάὰ. Ουΐηί. Ρ5. ΟΧΥ ΤΠ]. 19. 
βήάῖθο 11]105 οοπῖσιν 81 οἱ αἰ Βροσβὶβ, 
υἱ δὰ πἰδῆυτηῃ τεαϊσεσεπίυσ. Νοῦ 
ορτβ δ᾽ οδί οὔτ ΠΟΠΉ11}15 δία ΕΓΕ, 
608 ΣΤ Ἰεσίαβθ. Ἐοχίαθϑε ἰδ 
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605 Οὐϑεὺς, οὐδὲν. 

εἷς οὐδὲν Τοίάσπι τεβετεπάυτα εϑὲ δὰ 
Ὁ) Ὁ» λοογία, υἴ ἘΔ) Ἰερενῖης. 

Τυῃο βου ΠΟ 124]6 ΘΧΌΣΟΒ86-᾿ 
ΤΩ, ΠΔΣῺ ΔΟΟΥΙΣ βυηΐ γές πιλέϊὶ. .---- 
Ἰνν. ΑἹ. 1ε8. ΧΙ, 28. --- ὃν μὸ, 

ποη ἐκοεΐριις, Εἶοα. ΝΠ]. 15. ἐπε 
φηῆσαν εἰς οὐδὲν, ΘὐμινεΓαὶ δυτΐ ἰῃ ΠΝ - Κὶ 
ἴαμα. ὙΙάδηίασ οὔπὶ ὅ'γ7τὸ Ἰθρῖβθα 
ἐξ γοῦν, νοοίριυι ἰγαμϑροϑ 18, ίαιο 

ἴΠ0 Ῥ6Γ οὐδὲν ἔοτίαδθε ἑάοία ἰπῖ6116- 
κεινάδ βυηΐ, δϑῆβι σοϊηῖμλθ ἱποοῖα- 
ΙἸηοο. Ἐογίδββα εοἴίδὶ ἰεροσυπί 
259 νὸν, αὐ 7έγεμι. ΧΙΠ. 7. 10. 

δαΐ, αυοᾶὰ πυπὸ τοδὶ ρἰδοοῖ, ρμαΐα»- 
τυηΐ Ὧν) 6888 ἃ ὃν» 48ο οἴίαπα 

δυο ἱηίεγργείδείο δρεοίδί. --- 
ὙΠΙῚ ὈΘΝΝΌ» γα πἰλίϊο οἱ ἐπατιό. 

Ϊεβ, ΧΙ, 17. 
ἘΠ᾿ ΟΥ̓ΔΕΝ, ἰάοιι. 317 ὃν; 

δώΡΕΥ ἱπαπε. 500. ΧΧΥΊΙ. 7. 
ΠΑΡ᾽ ΟΥ̓ΔΕΙ͂Ν, ργαίεν ηἰὶ!.. 

ΣΝ σἱομέ πέλιί, Θγτογωδοῦ. Ῥβαΐτω. 

ΧΧΙ]. 9. 
ὯΣ ΟΥ̓ΔΕΙ͂Ν, δἱομέ πιλὲϊ. ἸΝΝ2ν 

δίομέ πὲλ. 168. ΧΙ, 17. --- Ἰνδδ» ἐπ 

πλλέϊαπι. 168. ΧΤ,. 28. «-α ὙΠ: δἱομέ 

ἐμανε. ἴε8, ΧΙ,. 28. ᾿ 
ΟΥ̓ΔΕΊΠΟΤΕ, πωηφμάπι. Ὑ Ὁ» 

α ἀϊοδιις φωῖξ. 1 Ἄερ. 1. 6. 
ΟΥ̓ΔΟΙΣ, ἐἠηπεη. Ἢ ΠΡῷ» Ἰάοιη. 

Ιηο. εἰ ΠΧΧ Εχζεοι. ΧΙΥΝΙΠΠ. 1. - 
ἐν ἰλαίαπιις. ϑγγῶσι. Ἐσεςῖ. ΧΙ, 

6. εἰ 7. ἴτὰ Β1611189. ὅδε υἱτοῦὶ- 
αὰδ ἱῃ Ἡδχδρὶὶς θεπα τοβροπάᾶεξ 
Ἡερτγ. τὸ» ἰῴπεη. 6]οββ. ΜΆ. Βγοῖη. 

φὸν οὐδὸν, τὸν βαθμόν. ΗἩεΞγοὮ. οὐδὸς, 

βαϑμὸς, βατὴρ ὁ πρὸ τῆς ϑύρας. βαθμὸς 
χαὶ ὁδός. ϑυιϊάαβ: Οὐδὸς, φ» μὰ, βατὴρ, 
τὸ χάτω τῆς ϑύρας, ἣ ἐδαφος, ἢ βαϑ-, 
μός. 

ΟΥ̓ΘΕῚΣ, ΟΥ̓ΘΕ᾽Ν, πείηδ, πὐλιὶ. 
ἸτῊΝ δ) ποπ πῶς. Ῥ5. ΟΧΧΧΥΊΠΙΙ. 

15.--ηλν ποπ. ἴρῳ. ΧΙ]. 28. ΙΧ, 

4. {Χ1Π1|.. 5. .---. χὐνμν υἱγ, συχα δα- 

νεῦσὶο ποραπάϊ. ὅεη. ΧΙ.1. 44. Εχ. 



Οὐδὲν εἰμὶ. 606 ἼΔρα οὗτα. 

“ΧΧΧΙΨ. 434. Ὁδυς. ΨΙΣ. 94. --- 
γὰ Ὁ Ν ἢ ΩΝ γᾺ}: αεο. ΧΧΧΙ͂Χ. 

11. 1 ὅδ. ΧΧΙ. 1..----ϑ5.γ3, υασιΐ- 
ἐαε, ἱπαπίίας. Ααυ. ϑγτατα. ΤὨροά. 
άγειι. Ι΄. 93. ---- ΧἽ, συεγδπηε, 

οὐχ δαάνεσθίο πορβηάᾶϊ. Ἐχοά. Υ". 
11. 1ε6. ΧΧΧΙ͂Χ. 2. ες. ΧΧΧΙΙ, 
17. --α Ἢ» ἐκίταπειιδ. 1 Ἔδρ. 11]. 

18. οὐχ ἔστιν οὐδεὶς μεϑ' ἡμῶν, τιδς 
δἰΐαθ αυΐϊδαιατα Ῥτεεῖον ποβ. --- δφὉ 

ὃ ΠΝ ποη φιοχμαπι. 1 ϑᾶτα. 

ΧΧΙΣ, 8. --- ἡ ἐπαπει 1 ὅδπι. 
ΧΙ]. 21. ἀε αἰϊ8 ρεμπέίυτα : οὐχ ἐξε- 
λοῦνται, ὅτι οὐδὲν εἰσὶ, ΟΠ δ ρί θηξ, 
αυΐα πέλὲΐ βαπί, Οοηξ, 1 Οον. ΝΠ]. 
4. εἴ δά ἢ. ]. Ηεἰπεὶὶ Εχογο. β8ου. 
ΥΙΙ. δ. ν». 368. ---- ἡ [ΠῚ ἢΠῸ» ἴη- 
απ οἱ νασμμηι. «Ψοτετα. ΤᾺ. 28. οἱ 
Ὑποοάοί. βοουπάστῃ αυεράλση ΘΧΘΙ.- 
ΡΙαγῖα ὅεη. 1. 2. 

ΟΥ̓ΘΕΙΝ ΕἸΜΙΣ, πίλὲϊ διρῃ. 220» 

ὁ υἱέεεοο. 700. ΧΧΧΙΧ. 84. 
ΕἸΣ ΟΥ̓ΘΕΝ, ἐπ πίλέδιρηῃ. 55, 

σὰ οπῖπθ, οὐτὰ Ῥγενῖο βάνεσρῖο πο- 
58)... Ψ96γοη. ΧΙΠ, 7. 10. 

ΕΥ̓Σ ΟΥ̓ΘΕΝ ΓΙΝΟΜΑΙ, ἐπ πὲ- 
λέδοη γεαΐσον. ὉΡῸ ΓΤ, δοίωπε οὶ 
ἐς ἰευϊαίε. 76γ. 1Π. 9. ἹἸεροτυηὶ 
ὉΡ » ἔευε φμίά, νεὶ πὲλέζμηι. 

"ΟΥ̓Κ ἊΝ, Ηδεδν. ἐδ ποηπε. 

ΑΡά. ν. δ. υδὶ Ὀἷ8 ἱΐα Ἰερίζων. 
ὰ "ΟΥ̓ΚΕΎΙ. κξ). ϑγχηιη. βδο. οοὰ. 
Μοβαᾳυ. σφ. ἵΝ. 12. Αἀάε Αἴωοβ 
ΙΧ. 15. ϑορῇ. 11]. 15. 

“ΟΥ̓Κ ἜΓΩΝ, μον ἐβο. νῦν 
ΕΥ̓ πι6. ϑγτατη. εἴ ϑυτὰβ ΟἿπεβ. 
1. 16. : 

ΟΥ̓Κ ἸΔΟΥ͂, πορῆξ δροο. δ δ, 

πόηης. ἴῃς. 7ιἃ. ΙΧ. 88. 

ΠΟΥ ΔΑΜΑΙΣ. ἴγρβα νὸχ Ηεῦσγ. 
πὰ, γῆν» φιξάδηι Τπἶδ. ὅ6α, 

«ΧΟ. 29. δἴτοτα ᾿ἰρσασίοσαπι ρσὸ 
οὐλαμλαΐς. 

ΟΥ̓ ΛΑΜΛΟΥ͂Ζ. ἴρβὰνοχ Ηοῦσ. 

Ἣ ὩΌΝ» αὐσμε 1κα, σθαι 
ΧΧΥΠΙΙ. 10. 

ΟΥ̓ΔΗΣ, νεΐπες αὐ ταπίῥαίεπι γεν. 
ὠμοίωνι, δεὰ : ποία υμἰπογὶε φαπαῆ, 
οἱραϊγὰς, 8Ὁ οὔλω, σαΐδο, γιοά οὖ ὦ 
λος, ἐπέορεγ. ΓΛ αάκείο. [νὶς 

ΧΠΙ. 98. --- ΓΝ. ἕναπον. Ιατὶς 
ΧΠῚ. 9. οὐλὴ λουχὴ ἐν τῷ ἄρματ, 
ὑ]σὰθ δἰριυπι ἴῃ ουΐε. ΔΕ οἱ γ. 
19. 28. Ηδογοῆ. οὐλὴ λευκὴ, ϑμξ 
λευχή. 1εχ. ΟΥΥΠ} Μ5. Βτερηι οὐλὴ 
σὴν τρίχα, σημαΐνει. (Δρυὰ Σίιλη, 
γ. Η. ΧΙ]. 1. Ι,ποίαη. π᾿ Αἴ. 
ΤΟΙ. ». 892. 46 σαρὶλὲς οὐρὰ εἰ 
οοπίογίις δα μιδεῖιισ) Βυχθι ξ. 
ΒΥΟΝίυΒ: Οὐλὴ, ἐᾳιπόλαιν ἕλτις εἰς 
ὑγείαν ἧκον, ἢ χλαίνισμα λάχη, (8ι)- ς 
ἸΏ 51118 ΒΟΥ ΘΠ ται οαηϑοὶ ἢ χλαῖ; 
μαλακὴ, αιοά Ῥγοῦο) ἢἣ σῆψι; ἐς 
τίου. : ἢ 

ΟΥ̓ΛΟΚΟΜΟΣ, ουκιῖε, [δι 
ογίδριι. Γὴ 3)» οοπερζεοαξκε. Ἰποιττι 

Ἰονῖς. ΧΧΙΠΠ. 40. οὐλόκομω, - 
κλάδον, τατλυτη [0115 οτίβρυμι. Ὑαυὶξ. 
εἰ γαπιος ἰξσπὶ ἀδηδαγε βολάϊεν. 
Ἐθρενῖσιρ΄᾽ Βαθο νὸχ ηυοῆϊ δρυὰ 
Ῥο]]υοοῖι Οποιι. 11. 98. γ᾽] χαο 
4116 ΒΌΡΓα 8. ν. οὐλή. 

ΟΥ̓ΔΟΣ, »ιαπέριζμς. Ἵ᾽» ἰάδαι, 

Αᾳὰα. Πευε, ΧΧΙΝ, 19. Ἠειγοὶ, 
οὗλοι, οὗλα, δράγματα. 

ΟΥ̓Ν, ἐκέϊων. ἸΒΙΝ» πσπο, 00}. 

ΧΥῚΤΙ. 1δ. ΧΊΙΣ. 6. ..- ΓΙ» ἰάδαι. 

Εχοά. Π]Ι. 18. Χ. 17. οἷ ἰῃ γετ- 
Βίομθ ΟὙΤΩΤΏΒΟΝΙ μοδὲ ὀργὴ Ἐβεῖπι. 
ΧΧΥΊῚΙ. 80. φυδπαθαπι Ηϊδτγουγ- 
ΤΑῸ}8 ΕΧΡ το βϑὶί, (ἈΠ. ΘΠ, Π6 ΒΕΣΙΕΒ ΟΓΆ- 
Ἐἰοπἷθ τὰγθοίοσ, ἴῃ τοῦ ται απάυπι 
ΟΘΏ860. βαρ. ΧΥΤΙΠΙ. 1. ῥιῸ οὖν 
Δηΐδ χῴχεδο εχ ΑἸοχ. (αιμρὶ. εἰ 
γυΐρ- τοροποηάυτη 6ϑὲ οὗ. 

ΟΥ̓́ΠΩ, πομπάμπι. .7}}} ὙΠ 

Ῥοδί υεἰεγαδοότε πιΘ. Ὅεῃ. ΧΥΠΙ. 
12. [,οποτυὰϊ ὙΠ. πολ. --- ὉΓ Ὁ, 

ἀπέεσμαμι. ὅϑόγτοτη. 1 ὅδ. [1]. 7. 
"ἌΡΑ ΟΥ̓́ΠΩ. ΣΡ, κ'' 

ἀπέε. Ααηυ. Ἐχοὰ. Χ. 7. 



607 

ΟΥ̓ΡΑΣ, οαπμάα. 32} δία. Ὠουϊ. 

ΧΆΧΥΠΙΠ1 18. 44. ὕοῦ. ΧΙ, 12. 
1.5. ΙΧ. 14. 1δὅ. ΧΙΧ. 15. Ῥχε- 
ἴεγοα διδης γοοεὰ ἦα δυο δααϊ θ- 
χα ΓΧΧ ϑοηϊθηῖῖθ ΘΧΟΣΏΔΏΘΣ 
σαυβα. 7οὉ. ΧΙ, 96. υνὶ ὕγὸ ἢν 
»εΐξίεπι εἦμ5, Ἀαετξ βύρσαν μίαν οὐρᾶς 

Οὐρά. Οὐρανός. 

Ῥοθυσειπὶ δἷς ἔοστηυϊάτι Ἰοσυθηάϊ δ 
Βρερίυβ ΟὈνίδιη ῬΓῸ τηϊπυδβ ποῖδ. 
Ιάδων ναϊεῖ ἀβ ἰοοο [6ε8ὲ. ΧΥΤΠ]. 6. 
Οοπε, οἴἰατη ΟΣ! ΡὨὶ. 5. Ρ, 1]. 
Ο. 91. Ρ. 183. Ῥσχεβῖίεγδ. Ἢ (δε 

μουὶξ εαοοίδο Δα οῖυΓ, βρθοίαιίτα 
ἂς οαἷος Μιὰς ΟἸδβοὶὶ Ῥβηοϊορ. 

αὐτοῦ, ρείϊεπι ἀπαπὶ οαμά ας ε7μ5. Ἑοτο 
15.856 ἴδιθῃ 1 ταυϊὰ5 οβο δ εχ 
σκιάζουσαν μίαν βηχὶς οὐρᾶς. ὙΊά6 

» ᾿λιέτβ 8. Υυ. σχιάξω. 
ΟΥ̓ΡΑΓΕΊΏ, ετίγεπιμηι ἀρηιθπ (α. 

ἃ. οαμάαηι) ἄμοο, ροδίοτίου δπ, ρ05- 
ἐτέπωις ὅμηὶ ὑεῖ ὑεπῖο. τγθ}ὶ ΡΙΉ. 

οοἰϊέρο. 706. ΥΊ. 9θ.« οχ Ηερτ. ἢ. 
1. οἷσιιάεγε ποῖλι. 16 εἰ 
ἥν. ΧΧΧΙΙΠ. 12. δυιάδβ: οὐραγεῖ; 
τὸ τόλος ἄγει τοῦ στρατοῦ. Ἠδδγοἢ. 
οὐρωγεν (ἴαχε: οὐ 47), ὑστερίζει. 
Ι1,εχ. Ογοεν ΜΞ. Ἐβει οὐρωγεῖ, 

« ὑστερίζει, δαπανᾷ. 
ΟΥ̓ΡΑΣΙΆ, δπίγεηιμηι ἀρηιέη, 

Ἑαταλαμβάνω τὴν οὐρωγίαν, ργεδεπάο 
εαίτεηεμπι ἀρπιεπ. ἍΥἹ ΡΙᾺ. οαμάσιι 

αδεοὶπάο. 206. Χ. 19. 

ΚΟΊΤΩ ΤΗΝ ΟΥ̓ΡΑΓΙΆΑΝ, 

οαάο β86ὸὰ σαῦρο ἐχέγεπιμηι ΟΥΒΘΉ. 
ὩΣ ΡΙΝ. ἀεοαμάϊοο, τλειϑρΒοσῖς : 

ὅϑ'δογ. Ὁ. 1088. εἀ. ΠὨΑΙΒ11. --ἡ ΟἿ ὙὩ» 

ἐποείφιηι. [ε5, ΧΧΙΨΥ͂. 18..-τ- ὈἿ Ὁ 
Ὡοῦ ἡ» ἐχοείδμηε ἐπ οαἶο. [68. 

ΧΧΙΝΨΝ. 91. --- Ἰξ-π...}.} 8.» .ἀἄε- 

ισι οαἴογιιπε δαῖ μίγες οαἰἷξ. 906. 
ΧΧΧΥΠΙΙ͂. 87. οὐρανὸν, Ὦ. 6. σαΐωπι 
αξνίωηι, πόδε. ---- ΑΛ, ομπὶ 60. 

Ααυ. 200. ΧΧΧΥΊΤΙ. 18. τὸν οὐρανόν. 
Τιερὶϊ ἔοτίδδββε Ἰ» πμδες, αὐλδὲ 826- 

Ρίυβ Ῥγοὸ οαἷο Ῥοπυηπίις, δὰϊ Ὧν). 

Ἐογίδβϑα ἰβίθθῃ σοροπθηάιμι δὲ ἴῃ 
Ααυϊε νεγβίοῃθ: μετ᾽ αὐτοῦ ἐστε- 
βίωσας εἰς τὸν οὐρανὸν, Οἰλπὰ 0580 ἔογ" 
Τορβίὶ οοοΐα, οἱ οὐρανὸν Δα νοσεπὶ 
ὈΡπΨ τοξεγεπάυμι εἰΐ, εἴ νεῦρα 

εἰς τὰς τροσὰς 5Βὶπξ 4]1118 ᾿ΠΙΘΥΡΣΕΙΙ8, 
ν6] μοί χαογαπι δἀαϊϊατηθπίατα δ 
ἸΠΡταστῖο τὰ τηλυῖηα ποίδίυμι. «“---- 
νυν ἐξραπδιαπ. ἴδηι. ΧΙ]. 8. 

εαίγεημηη ἐσενοίξως ςαάο. Ἰ)εαΐετοπ. 866. οοα. ΟΒ 8. εἰ ΤΠοοάοί. στερέωμα. 
ΧΧΥ. 18. ἔχοψέ σου τὴν οὐραγίαν, --- ὨΓΠΨ» πόδες δωρεγίογ. Ῥβαῖνα. 

ἀ τοὺς κχοκιῶντας ὀπίσω σου, ῬΘΙΟιΒδΙῖ 
δχίγοχησμη ἀρίηεπ ἴαυτη, ἀεΐαίρα- 
[05 ἃ ἴεγρο ἘΡῚ Το σῖοβ. Ηδβυς. 

οὐραγίαν, τὴν ὄπισνεν ἀκολουδϑοῦσαν στρα- 

σιάν. 
ΟΥ̓ΡΑΝΙΟΣ, οὐἰεείδ. 58 Ἐ96Υ. 

ΨΙ. 15. 9 Μδοο. ΥἿἼ]. 84. ΙΧ. 10. 
ΦΟΥ̓ΡΑΝΟΘΕΝ, οαἰϊξιδ. 4 Νίαςο. 

ΙΝ. 10. 
ΟΥ̓ΡΑΝΟΣ, οαἴμηι, ἴοι, ἴδω. 

, ΝΜ» Ῥεμδ. ἴε8. ΧΙΝ. 18. - γὴν» 

εγτα. ἴε5. , 830. 1 Βιοεϊυ8. ϑοὰ 
ψεσθα εἷλ τὸν οὐρανὸν δεα16 80 ΒΕΠΊ6Ὲ - 

(δ ἄγω καὶ κάτω, ᾳιε Βαρεϑηῖΐ ΑἸὰ. 

εἰ Οοταρὶ., Ρἷδπε ποὺ ἰερυπίυν ἴῃ 
τεχίὰ Ηοῦχ. δὸ ᾿πβϑουὶδ δὶπα ἀὉΡΪο 

βΠ 6Χ αἰΐϊΐ8 Ἰοοΐβ, ν. ς. όγεσα. ΙΥ. 

23. --- “ΚγἘὦὁὦ πιοπδ. ῬβΒ. ΧΕΙ͂Χ. 12. 

τὰ σετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, γοϊαστεθ οΟἸ. 

ἈΧΧΧΥΠΙ. 86. -- Ὁ» ἀμαΐϊε. 

1 ες. ΥΙΠ]. 37. εἰ οὐρανὸς καὶ ὁ οὗ- 
ρβανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσί σοι, κἱ 
οοἶυτα εἴ οοαἶατα οὐὐἷἶδ ποπ βαβῖ- 
εἷος ΟΌΙ. Οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ δεῖ 
οοὔἴυπι δἰ ἰξβίγοιστη, αυοα αυδεὶ οτη- 
65 ΤΕ] α08 οὐβῖοβ σοτηρ δος. 
Εϑάδθηι ἔοστηια οσουστῖς ἀυοαυθ 

0, 

ἢ 

ΝΟΏοα. ΙΧ. 6. ϑίταο. ΧΥῚ. 18. εἴ 
8 Μδος. 11. 15. Ῥε. ΤΧΧΧΥΊΤΙΙ. 
40. ϑήσομαι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος 
τὸ σαέρμα αὑτοῦ, χαὶ τὸν ϑρόνον αὐτοῦ, 
ὡς τὰς ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ, Ῥοπδῖη ἴῃ 
ΒΘΒΟΌΪΣ Β6ΒΟΪ δοπθ 6.8, οἱ 
Κγοπατι οἷὰ8 ἰδπαυδπὶι α͵69. οὐϊὶ, 
ἢ. ε. αυλτῃ αἶα οοἶυπὶ ἀυγαριῖ, τ᾿ 
Ρεζρεΐυυση. Οοπέ. διῖν. ΧΙ. 10. 
Ῥᾳ. ΧΟΥῚ. 6. ἀνήγγειλαν οἱ οὐρανοὶ 
φὴν δικαιοσύγην αὐτοῦ, δῃηπιϊποίδης σο(Ἰ! 

ὃ» 



Ἢ ὑκεὶ οὐρανὸν. 

α Ἰυϑ απ εἾυ5. Ῥρ. ΟΥΤ. 46. ἀνα- 
βαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν, δβοετιάσπὶ 
δὰ οαἰυμι. Ψίας εἰ Ρε. ΟΥΤΙ. 4. 
ὅδ. ΟΧΙ]. 4. Ῥβαη. ΟΧΙΨΠΠ1. 4. 
αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, Ἰαι- 
δία 1] τὴ ΘΟ] σοοίοσαμι. 20}. 1]. 
14. εἰς τὸν οὐρανὸν, ΠΟ Ὁ 'π οα- 

ἰυτγη. Αρυὰ Ααυ. ἃς ΤἜεοά. ΗδΔΡ. 
111. 2. Ῥγὸ οὐρανοὺς ἔοτίλϑϑε Ἰορο- 
αὐ δϑὲ οὐρανὸς, αἱ Βαθοῖ Ιποογίαβ 

ὃ Ἰηζεγργαβ. --- Δ} Ομ]. Ἐβαν. 

Ψ. 11. δια. 1. 28. Ι΄ 8. οὲ Α]1- 
ὈΪ βεορίῃθ. 1 Μδος. 111. 18. ἐκαντίον 
τοῦ οὐρανοῦ, σοζϑχι ο(6]ο, Ἀ. 6. ΘΟΥΔΤΩ 
εο. Ὑ᾽άθ εοὲ ν. 60. 1 Μίδοο. [Υ. 
10. (ομέ ψογϑυχι ἀθ Ἡρῦγ. Ν. 
Τ. Ρ. 78. εἀ. Εἰβομοσὶ, οἱ 41.008 οἰ- 
(αὶ Ὑγοϊῆυβ δὰ ]1ς. ΧΥ. 18. δς 
Ικχ. Ν. Τ'. 8. ἢ. νυ. 
Ἢ ὙΠ’ ΟΥ̓ΡΑΝΟΝ, Ἢ ὙΠΟ' 

ο ΤΟΝ ΟΥ̓ΡΑΝΟΝ, 86. οὖσα γῆ, φμα 
σμὸ οὐεἶο ἰεγγα σε. ΥῊΝ: (ον. 11. 9. 

ΧΧΧΙΨ. 18. ΧΙ. 14. -- ΊΨΒΡΙ 

ῬΙΌΓ. εχ γὴν» »ίαίεα. 08. Υ΄. 10. 

-- δ ν ογδὲς λαῤιαδιίϊς. 70}. 

ΧΧΧΙΨ. 18. --- ΤΙ αι. 

Ῥχον. 111. 98. --- Ὁ Φ γπν 

δαὸ οαἷο. Ὦδυς. ΧΧΥ. 1Ἰὸ. ΧΧΙΧ, 
40. 20". ΧΙ. 3. : 

Ἢ ὙΠΟ ΤΩ͂Ν. ΟΥ̓ΡΑΝΩ͂Ν, δὲ. 
ἁ οὖσα γῆ, ἰεγγα, φι σμὸ ο(εϊὲς ὁδί. 
Ὁ Γν σε οαἴϊδ. Ἐχ. ΧΥΤΙ. 

14. 

ΤΑ ὙΠ’ ΟΥ̓ΡΑΝΟῚΝ, 
δῷ οαἰδδ σμηΐ. ΥἽν» ἔάγτα, «10... 

ΧΧΧΥΠΙ. 38. -ς- ΤΌΣ 45Ὲ} 

7 μοῖος εχίδηατιπι. Ζοῦ. Ψ. 10, Ψαΐκ. 
ὠλμέυετξα. ---. ΨΊὰΔδ Δ}Ὁ] κῆτος. 

ΟΥ̓ΡΕΩΏ, πτίπαηι τϑάο, γπῖπσο. 
ΤΠ ΠΙΡᾺ. 1άεπι. 1 ὅδ. ΧΧΎ. 

433. 84. 1 Βερ. ΧΙΨ. 10. 2 Βερ. 
ΤΧ. 8. .-- ΤρΦ: “ἰδέίο. Αχια. ὅγτα- 

ΤΉΆ0ἢ. Τροα. εἰ ΓΧΧ βοοὺ. Ουγίο- 
Ττυτ [650 ὟΝ. Φ6. οὐρήσει. ϑοα γϑοῖδ 
ἀδιηηαῖ δῆς Ἰεσίομθαι Μοπῖξαυ- 
ἙφΟΠἑι18, ΣΟ 6 Ὼ}5 συρίσει. [ἢ 5080]. 
(οα. Ῥασὶβ. ἢ Αρο]οιϊ ἈΠοά. 

608 Οὐσία, 

Αὐροιι ν. 161] 4. 5βεα. σοςζυσηῆ οὐ, 
αιοά γεν φυλάττων ἜΧρὶϊοιμυ.. 

ΟΥ̓ΡΙΟΣ, υεπέοσιιΣ, δ οὖρος, ταν. 
ἐμα. Ἡ ΟΥΟΆ, οὖρος, ἄνομος. ἴδε. ΠῚ 
ὅ. συνερίήνας οὔριον, 601}. ὠδν, οὐηϊοὦ 
ΣΘΏΒ ΘΠ ΟΒΊΪΩ ΟὈνυσῃ δι ὑγεκὦὦ 
125 οὔρινον ὠὲν ἀϊοίαπι, ἴῃ είν, 
ἱδχίι Ὠ1}1] Ῥτὸ ἢδο νόοϑ ἰερίζυν. 

ΟΥ̓ΡΟΝ, εἰγέπα. ὩΣ Μὰ 

ἴάθα. 4 ἔερ. ΧΥΠΙ. 27. ἴα 
ΧΧΧΥ͂Ι. 12. Α4υ. ὅγαιωιν Του, 
1.5. ΧΧΧΥ͂Ι. 12. 

ΟΥ̓Σ, σιγὰ. ΙΝ ἰάετι. σε 

1, 4. λαλήσατε εἰς τὰ ὦτα Φαρα 
Ἰοχυϊπιῖη! ἰπ δύσοιι Ῥ ιδγβοηίε, ἢ, 
6. οαπὶ ῬΒαγασοθ. Ὑάδ εἰ δε 
ΧΧΧΙ. 98. 80. ] ὅδ. ΜΠ]. 4], 

ἐλάλησεν αὐτοὺς εἷς τὰ ὦτα χυβν, 0 
συρβίυσ {1086 (βαστηοηθθ) οτγὰκ 
Ποουαῖθο. Μίάδ δὲ Ζ7εν. ΧΧΥΙ. 18. 
οἵ 110] βοορίμδ. --- ἼΩΝ ῬῚ. συγιδν: 

Ῥεγοὶρῖο. ΟοδρΙ. ΧΙ]. 9. 1 ρεῖπαὶ 

ἵν᾽ γξδ- --- "ΟῚ, οὐμα, ὅγππα 
1686. ΧΙΜΊΙ. ᾧ. καλύψας τὰ ὁπε 
ϑεχαογιδ ἴ Ερ. Οτίς. δὰ Ἀ. 1. οὐδ 
ὁιεῖε Ἰεξεπάυπι τὰ νῶτα, δα βιπιῖε 
αυ. Τοραεχϊαίμιι8 ἰῃ μοί οἱ 
γΕΣΒ. [δῖ. ἢ. 1. υρισδαιν, τὰ ὑτα 
6586 ΟΟΥΤΌΡΙΔ 6Χ τὴν αν. Νάιι ἐκ 
γεὶ ὦα νεὶ ὅα ογαπι νοὶ πόγιωπ 
υεδίὶς Ὠοῖδί, ηαὰο 56 π8 ὥα χροὶ 
Ἐσδίλίδυθ8 εχ Ἡοιπμεγὶ Οἰὐγβθθδ 
ἁετι. δοᾶ τηϊῆὶ χϑοορίᾳ ἰοῦ 
ουτὴ ἰοχία ΗδὮγ. ἔλοιϊθ συμ ἈΠ 
Ῥοβθα υἱάδβῖυσ. Ουἱ εηὶπι Οἰδερ! 
ΟΒΡῚ]]οθ, οἴΐατω φπιγεθ οδίοραί Βθ΄ 
66886 οϑ. ὅϑἴγαδαο ΠΠ|- 20. οὖς ἀχρο 
τοῦ, ἄορι αμαἰοηαὶ αἱ ἰγμέ (ἱ- 
μα, ς0}}. γον. ΧΧΎΥ͂. 19. διγδὸ 
γΙΠ]. 6. τὰ ὦτα ποῖδλε αμάμμηι ϑεὺ 

πουμίαίεηι αὐαονάὲ, χφιοταδαυλοᾶυπι 
ὀφϑαλριοὶ Καοιαίοον υἱθεκάϊ εἶχαν 
βοεας. Βασυοῖ. 1. 4. ἐν ὠσὶν, φινα επί, 

ΕἸΣ ὙΑ' ὮΤΑ, ἐπ σηγε. Ἣν 

οογαηι, (05. Υ11]. 86. ὃ οὐκ ἀγγιν 
᾿Ιησοῦς εἰς τὰ ὦτα. πάσης τῆς ἐχκλιηίαί, 
ηυοὰ ποη Ἰορίς «ζοεὰδ οὐγᾶμι ΟἸΙΣΙ 
τ] τα ηρ6. 

ΟΥ̓́ΣΙΑ, ἐεδομέϊα, φμδείαμμα, 



Οὔνσε. 

λονά, "σμξέοέει. : χν μουμδδενα. 

Αι. Οοδεϊ. 11. 8. ΤοΡ. ΧΙ... 18. 
ἱπλῃφρονύριησε σὴν οὐσίαν αἀτῶκ, ἈδοΤΕΒ 
πείαδ οοί οὐουέυστη ὦ εῬ)σι. 
σοπέ. 1κιο. ΧΡ. 19. 18. ΗςεγεΒ. 
σία --το -- α«λοῦτος, ὕπαρξις, εἶδος 
νφεστὸς, βίος, κτῆσις. ϑι 89 : οὐσία. 
γῆς οὐσίας τὴν τλῆσιν καὶ τὴν 'Τροσηγο- 
μίαν οὐδόλως ἐμεφεροβιότην εὑρίσχοροεν ἐν τῇ] 
ϑεήᾳ γραφῇ. ἢ δὲ τῶν αολλῶν φσυνήϑεια 
κέχρηται τῷ προσρήματι ἐπὶ φῶν σηριαινὸ- 
ὠένων χτήσεων, ὧν τὶς κέχτηται!, οἷον 
χκημάτων, βοσκημάτων, καὶ λοντῶν 
λῶν. ταῦτα γὰρ οὐσίαν καλοῦξι τοῦ 
κεκτημένου. χαϑ' ἣν ἕννοιαν καὶ τὸν ταῦτα 
κεκτημένον «“λούσιον καλοῦμεν, ἀντὶ τοῦ 
τολυούσιον. καὶ περιούσιον λαὸν τὸν ἔγχτη- 
γον. χαὶ ᾿Ισραὴλ περιουσιασμὸν ἑαυτῷ 
ῬΞΩ. ΟΧΧΧΙΝ. 4.), ἀντὶ τοῦ κτῆμα, 
καὶ εἰς κτῆσιν. ΑΡμά Ρῥγτοίδο85 βοῦ]ρ- 
ΟΓ65 οὐσία ὕὶὼὸ δοηὲθ εἴ Ἴ0 ῬΔΒ- 
ἔτη οοουγ, ΜιὰῈ “πη Υ. 
Η. Χ. α. 17. Οοπῆδε αυοηθο ΑἹ- 
»ΘΙᾺ δα 1κις. 1. 1. ῥ. 51. δα. 

ΞΟΥ̓ΤΕ. [68. 1. 6. ὈΡῚ Ῥχοὸ οὔτε 
τραῦμα οὔτε μώλωψ ἢ ᾿ 681 
ἥτε τραῦμα ἥτε μώλωψ, δὲ τὰ ἴοχαι 
Ηεῦτ. πΐ81} οἱ τεβροπάθεί. ΟΟμΐο 
σΑρΡΟΙ Νοῖῖ. Οὐ Ρ. 492. 

ΟΥ̓ῊΟΣ, ΑΥ̓ΤῊ, ΤΟΥ͂ΤΟ, δίς, 
ἔσο, ἦοο,. “ΠΡ φαπ. Νύι, 

ΧΧΝΥΊῚ. 59. τούγους. Νοπ Ἰορογυπί 
ΡΝ. υὐ Οδρρεδῖβ νολυϊξ,. βθὰ 

ἼΣΑΣ: ῬτῸ ῬΙΏΓΣΑΙ; δοοοροσιμς Ῥὲσ 

»Ώ] ]ασοο πυπποσῖ, οἱ εἴ 410ὲ. Υιάδ 
Βυιχιοεῆὶ Απίους. Ῥ. 194. --ὦἡ 

ἱμπο. Οδμαβ. 1]. 46. 1μορεγαηΐ ΠΡ 

-- ἼΠνν τ. 6Ξξ1 Βερ, 1Π|. 25. 

ὁ Ῥασ. ΧΧΧΤΙ. 19. -- Ἴ2Ν [6 
..111. 4. οὗτος. ϑεᾶ νἱἀεξυν οἸηΠΟ 
ποηδυμι 6886 6Χ ΠΌΓΑΓΡΙ! ἰδρϑὶ ῬἴῸ 
ντως (πο Βαρεῖ Ἀ, 1. ϑγταιδο 8), 
δ υἱ ἐσ ὄνγως ἔδοίαι οἷς ΗΥἾπιο 
ὕτως ἴδ. }}} ἴπρεοι, ἀεἰπμἦδ νϑῖο αἰὸ 
ΒΤΌΘΗΥΣ ἰαρβϑὺ δβοσιρίιπα αἱΐ οὖτοῦ, 
γποά τοεμάστα (δὲ ταθπάσσι ΘΑ6) 
ροσαπ αυῦσ οϑῖ, εἰσυϊάομι Ηονο- 
ἅΥΤΩΌΒ ἰδὲ οἶϊτῃ Ἰορὶς οὗτος, οἱ τοῦ- 
πά1ε ἐσίε. ββεσῖθὶ σὔδια ροβϑεῖ ὅὄν- 

ον. 11. ᾿ 
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ψτοὶ ϑδευν. “.. δαχονν, συδεοναδο. ὅ6ι. 

ΧΧΊΤΙ. Ὁ. τούτων. Τιρετυηῖ "Ὁ δ» 
ΒΘΏΒ11 ΠΟ ταΐπ 8 σοτησηοο. ἴάδῃ Κα 
ψαϊοὶ αὐσηδς ἀε ἴοθο Ἐρετὰ. ΧΥῚ. 
590. --ὦὁ γϑν, ἐνέ, 2. ὅπ. ΧΧΊΨ, 

1γ. οὔτω. νὸ σράβατα, δϊ, χωὶ ϑοάε 
Β. ε. ἱπποροηΐθα δυμί, ἴῖπ Οὐάϊοε 
υοάδλτα ΗΟ ῥγὸ οὗτοι Ἰδσίαχη ἔιῖδρα 

Ὁ], ΒΌΡΑΤΟΣ ἘΣ ϑυϊάδ ἰὴ ἢ. ν.: 
566 χπαῖθ. Ἐπ᾿ δρυὰ ἴρβιιπι ϑυίΐδδυα 
Οἰλοὸ ν. Δαβὶδ Ῥέο οὖτα Ἰορίζαν οὗτοι. 
- ΡΟΝ. ὅοῦ. ΧΙΧ. 28. ταῦτα. 

[εαετυχί ἼΣΟΣ -- ὍΣ» ἐασω.- 

αυδάς. ΝοΒεῖα. Γ΄. 2. οὗτων Ὁ οὖτοι 
ὃ" ὁονέεέαηε Δοπ θοέοσΣ. ΟὈηΐοΣ 
εχ. Ν, Ἐς 94. ἢ. νυ. ἢ. 9. (οὐδε 
αἸΟΦῸΘ ΒΌΡΙΔ. 8. οἰκοδομέω «πόλιν. ---: 
ΝΒ πηπο Ηοθβ. ΧΠΙ. 10. υδὶ 

οὗφος φιιομ σοπδεπιέέηε ἀοοὶριοεάανα 
οοῖ, --- Πὼ Ρζὸ “. Εξϑοὶ. ΧΙΨΊΙ. 

14. Ἰζὰ εἰ Ομδιάδυσ. ---- ΝΗ. ἴον. 
ΧΧΥ. 84. οἱ ἀγροὶ ἀφωρισμένοι ταῖς 
«ὅλεσιν αὐτῶν οὗ αραϑήσονται, ὅτι χα- 
φάσχιεσις αἰωνία τοῦτο αὐτῶν ἐστιγ, πἀρτὶ 
ὌΣΡΙΌΌ5 ἘΌσυσ δάβουρο ποὴ σθη- 
ἀεηΐαγ, αυΐα Δὲ Ῥοβθθ8510 ΘΟΣΌΤΩ 8,- 
ἴογδ βυηϊ. Εχοά, ΥὙ111. 19. δάχευ- 
λος ϑεοῦ ἐστι τοῦτο, ἢος οδὲ αἰσὶ 
Ἀεἱ. -- "Π.Π» δτοε. Μεὶ. 1. 18. ταῦ. 

τα. Τιϑρεταπῖ Σ"Σ στα ὅγτο. Ἰἄδη 

ὮΝ, Θεπ, ΧΧΥ͂ΠΙ. 17. ὡς φοβερὸς 
ὁ τόπος οὗτος, οὖκ ἔστι τοῦτο, ἀλλ᾽ ἢ ο}. 
κὸς ϑεοῦ, αὐΔΙὴ γονογοηπ8 ἐδ ἢΐς 
Ἰοσα8, πσῃ εδὲ ἰὸς δῆυα, εἰσὶ ἀογανβ 
[)εϊ. 1.8. ΧΧΥ͂. 9. τοῦτο ἔστι ἡ τὃ- 

ία αὐτοῦ, εἷς δεῖ ἔγυσίαβ- οἾπ8. 
ψιὰδ εὐ σθη. ΧΙ, 19. (ΉΠεὶ. ΧΙ]. 
15. Χ08. 11. 10. ἐνατί τοῦτο σὺ ππρ 
αἴατωχας ἐπὶ τὸ «πρόσωπόν σου; 4 ΓΒ 
ἑέα οδοἰπεὶ ἰπ ΤἈοίοτα ταδύὴ Ψγ͵ά6 
εἰ 2 84. ΧΙ]. 28. ὁ Βερ. ΧΧΙΠ. 
42. οὐχ ἐγόνετο τὸ πάσχα τοῦτο, ὩΟΏ 
ἑία οο]ε ταίυτη ἤιοῦδῖ ράθομα. ϑγχα- 
χηδοῖ. Τμοοά. 900. ΧΙΧ. 38. τοῦτο 
δελατὸν, 7ατὶ ἀεσεδ. Ααυ. ἸὙδεοά. 
705. 1. 16. υϑί οὗτος, ργεροράσηξο οὗ- 
φοξ, οϑὲ αἰὲν: σὐπιαυο δαδας 1116 ἰο- 

«Οὗνος. 

ἃ 



Οὗτος. 

α« ποτε, νϑοϊξ οἰέεν. δὶς Ψαϊχαῦιε. 
1ΧΧ ἕτερος. --- ΤΙΣ ὈΣ» ἐρεενιεί. 

Ἑσεοοῦ. ΧΧΙ͂Υ. 2. - Ρ δρεοὶδ!, 

αἴξππεπέισα. Ῥβαῖτα. ΟΧΙ.111.. 18. ἐκ 
φούτου εἰς τοῦτυ. ὙἹἀοπίαν ὈΪ8 71) 16- 

Εἰἶδ586. “Ὄπ ἐσνν οἱέα. σε. ΧΥ͂ΠΙΙ. 

10. γιάεπέαν Ἰερίδβδε ΣῊ: - ὙΠ 1" 

ον. 166. ΧΧΧΠΙ. 7. οὗτοι. 1ερ6- 
ταί. ΣΝ γεὶ ΠΣ τα διψνν ποπ. 

Ζαςϊ. ΧΙ. 17. υδὶ ὑσὸ μαδη Ἰερθ- 

ὃ τυ τ} -- Ἢ μέΐπαπι. Οαῃ. 

ΧΥ͂ΙΙ. 18. οὗτος. Ἐοτῖὶο Ἰερετγιηί 
Μ57» 4166 γοσδ8 860116 ᾿πνϊοθηλ ροῖ- 
ΤΩΌΑΤΙ ροϊπεσπί. Νίδηι ηὉ ἱπίου- 
ἄυτα οἰίδιι βουσί ἐζαΣ δ 50. --- ἮΝ 

φμώο. ΜίοΝ. Π1. 1. ταῦτα. Τιερε- 
σας ΜΙ, υἢ Ἰίχυεῖ ὁχ ἩΪγοηγταὶ 
νοσϑίοθα, [ἰοεῖ Βοάϊογηὶ αυϊάδτῃ 
οοὐά. ατεςοὶ Π]υὰ πο δρβηοδβοδηΐ. 
200. ΧΙΜ11. 17. οὗτος ἑρμηνεύεται. 1.6- 

ὁ βεπάυμι οὕτως ἢος Βϑῆϑιι : δες, 418 
Β6αΠ[, ὁχ ϑυσγίδοο ᾿ΡΥασῖΟ 
ασεοε το αϊα ευηϊ. 146 ΜΙΟΒΔ6]18 
ϑρί.}]. σδορε. Ηφῦτ. Εχίογ Ρ. 11. 
ῬΡ. 181. Ρυείογθδ ἰοσίτοσς αυοηπο 
1.8. ΧΧΧΙΠ]Ι. 41. υδὶ νοῦ: οὐ “ο- 

ὑσῃ ταὐτην τὴν ὁδὸν τεβροπάδηϊς 
ΕΌΣ. ἊΝ 8 Ἃ ΡΠ» ποπ 

ἐδὲέ μεν ἐεηεπὶ παυῖδ τεπρσὶΣ: ὉΡὶ Ὁτὸ 
ταύτην Ἰερεπάντῃ εϑὲ ναῦς τριἥρης. 

ἃ βοϊοοῖ οχ ναῦς ῬΓΟΡΌΟΣΣ δἰ ἴθ 
᾿τογασυσὰ ᾿ἰργασίιβ, χιοὰ ἀασίυσῃ 
ὩΟῺ Δβθοαθογοῖας δαγυπάδη, ἔδοϊς 
φαυ, οὐτηαθ8 τριήρης Ὠδυὰ τεοοῖα 16- 
εἰδοοῖ, οομαϊξ τὴν ΒΥ ]Π]ΑΌδτα, αυδτα 
ῬΓοΥ ᾿πηρεηϑ, 6ΧΣ ἀυδθυβ νοοῖριβ 
ἘΠ ΟδτῚ ἔδοις ταύτην. 8:1. ΧΙΙΠΠ. 97. 
«τωχὸς ἐλάλησεν, καὶ εἶπαν, τίς οὗτος; 
ῬδιροΣῦ Ἰοαυϊον, οἵ αἰσυηΐ, αὐυΐβ 
ἀϊο ὃ, Ιτὰ οοπίεπείπι ἀα “29}68ὰ 1.ς. 

«1. 49. τίς ἐστιν οὗτος; α]8 6ϑὲ λὲς 
4ᾳ. ἃ. ποῃμρ Βοῆῖο οὐϑβοῦσγυδ, υἱ]ῖς, 
ῬΔΌΡΟΙ εἴ τρΐβεσ. 146 Ηδποκὶ 
188. ἀ6 ὕδια ϑετρί. ΔΡοσσυρᾷ. ἴῃ 
Ν. ΥΤ. γΡ. 16. ϑίγας. ΧΙ, 2. αὔτη 
--- αὕτη, λίδο --- εἶα. δ81τ-. ΧΧΧΙΨ. 
8. τοῦτο κατὰ τούτου, Ὦ. 6. τέρτγιδεη- 
ἑαέϊο φμαάαηι, ἑπιαρο, 4ᾳ. ἃ. Ἀος τις 
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ἐἠϊμαᾶ, 8.6. Ἱΐ εϑὲ οχ υὑδὸ Ἰ. (26. 

᾿Επὲὶ «τούτε. 

εἴτ116. 83 Εϑάᾶε. ΕἸ. 19. 22. 
4. ΤΡ (ΟἹ, Εφϑάγ. ΓΥ͂. 19. 15. 

ἈΠΟ ΤΟΥΎΡΟΥ, βα. χρόνου, αὖ] 
ἦος, 86. ἐδπερογα. ὙΦ Ὧν 4 διαξοαίο. 

700. ΧΧ. 4. ϑγτμμι. ἀπ᾿ αὐῶνος. ΑἸΣ 
ἀπὸ τοῦ ἔτι. 

ΔΙΑ ΤΟΥ͂ΤΟ. Ἰ3 8» τέγε: Μ5. 

ἴεβ. 7εν. 11. 8. -α Ἰ Ὁ)» εἴασα 

φιῖα. Ἦοε. ΥἼΠ]Ι. 10. 
“ἘΚ ΤΟΥΎΨΤΟΥ. “ΠὩ- 1. ὅαπι 

ΧΙΨΡ. 4. ᾿ 
“ἘΚ ΤΟΥΎΤΩΝ. ὈΣΓΝΌΣ» ἐσέσε- 

τἶδας ἐογωηι. Ὅλη. ἵ. δ. θεὲς. οοὰ. ̓̓  
ΟὨ[8. ἐκ σψούτων, ἦος ἐζαρσίο. 

ἜΚ ΤΟΥΎΤΟΥ ΕΥ͂Σ ΤΟΥΤΟ, 
ἐς ἄοο αὐ 8. ἱπ ἦρος, Ἦ. 6. πῆτε μοεί 
αἰξεγίηη. ἢ νὰν ΩΝ ὧδ ερεεῖξ ἐπ ἐρε- 

οἷδηι, Ἀ. 6. υατῖξ ρεπετίε. Ῥβδῖη. 
ΟΧΙΠΠΙ. 156. 1ορβετυπί ἐσ πιοιτυ)- 
ἰόσιιηι ϑϑῃίθπίϊα ἢ) δὲ ὰ Ἷ. Βυχίαι- 

βυι5 αὐΐοτυ ἴῃ Απεογξεϊος ταάτουΐ, 
608 Τυχία 5ξεηβυση στο ΐἶπβα, ἐσαυε 
δὲ υϊραῖιδ, χυὶ μαροὲ δζ ἄοο ἐπὶ 

δρεοὶεδ, εἴ δ Ἡδεογοῖα ῬῈΣ ΤῸ «-- 

Ρἢοδῖυγ. «(9}041 ἀε Ὡρεοῖε ἔνε διρμεείέξιν 
δδὲ ἐὰὦ ἦος ΚΈΛΕΥΕ ΔΝΉΟΜΣ ἐπ αἰξκα͵ 
Ἀ. 6. οπιπε ρέπι8 ἀπποπα. 

ἜΝ ΤΟΥΊΤΟΙΣ, ἐπ ἀξξ. Ὦ55, ἐπ 

ἥαπι. Ἐς. ΧΧῚ. 24. --- Κ,; ΤᾺΣ 2, 

ἐπ πιοαδο υαρίπα. Ὅλη. 1]. 15. 1.- 
8ἰ: ΠΣ 7.23» αὐ Οδρρεῖϊτια τασεντῖς 

ἘΠῚ ΤΟΥΤΟΙΣ, ἴάδει, ἱξ. ρυυρ- 
ἔενεα, Ῥγορίεν ἦσο. ζγ γι ὯΨ, ἀρκεῖ 
Ῥειι. 300. ΧΧΧΥΠΙ. 29. Ηῖς 16-᾿ 
ξετυπῖ Πρ ν» ὅκρεν ἐΐς. ---ὰΤὃον 

νοΐ» ῥγορίεν ἄοο. 39 Ῥασ. ΧΧΙ͂Χ. ο. 

ῷ Ῥῃν. ΧΧΙΧ. 10. ἔσὶ τούτως νῦν ἐσ. 
τὶν ἐσὶ καρδίας, Ῥτορῖεῖ δὰ ἱρίξιν ἔπ 
δηίΐτηο οί. Ηἰς ῥζοὸ ἐσὶ τούτεις ἔτι 
ἰεχίυ ΗὮΣ. χατεὰ τὸ ῥητὸν τι͵ 21} ἰοσὶ- 
ΤΩΣ. ' 

ἘΠῚ ΤΟΥΤΩ. Ῥ ὃν, ἑάξιτοο.. 



Κατὰ ταῦτα. 

Αγ, οἱ Ὑποοᾶ. 7200. ΧΧΠ]. 15. 
πο. Ρε. ΧΙΙ͂Ν. 3. 
ΚΑΤΑ ΤΑΥ̓ΤΑ, ϑεομπάιοη ἦσο. 

"ΠΣΣ» εἰομέ ἴα. Αχυ. εἰ ΤΧΧ 

μ Θδυη, ΧΙ]. 8. χατὰ ταῦτα, αὐο 
ἃ αἰςας 1118, ποῦῖρο: Ὀϑηδῆςία 
ἸΔοΐδηι ἴῃ ἴα 8 τὴ (ΟἸ]αἴδ, αυοσυχα 
δσδηβασῃ ἴῃ δηϊοσεαοηϊθυβ ἀδάε- 
“ἴ. ΤἬροαοι. Ὁ. μαροῖ χαϑὼς καῦτα. 
-- ΓΤ 79; δεομπάνηι ἦοσ τεν- 

διεγη. ΝΆ ρΩ. ΝΙ. 4.. ᾿ 

ΜΕΈΛ' ΤΑΥ ΤΑ, ροϑὲ ἤζξο. ΤΊ 

ΠΟΝΕΙ͂ ὈΣ 217, Ῥοεί ἦἄαο νυετγδα. 

1 Βερ. ΧΥΙΙ. 17. Εδι. 1Π1.1. -- 
ἼΓΠ» Ῥαγίετ, εἰπιμί. 700. Χ. 8. 

ΦΟΥΚ ἜΝ ΤΟΥΎΤΟΙΣ, πορ ἐπ 
ἐπὲσ. ἌΡΑ, ἐπυείοταία. Ἐ2. ΧΧΤΠ. 

45. (ορίατυπῖ ον} δὲ Ὁ)» εἴ ΟΒΑΪ- 

ἀαϊοδιτι Ῥτομιῃ Δ σῃετα τοῦ δ), 
χε 71.,α εεῖ. 

ΠΡΟΙ͂Σ ΤΑΥ͂ΤΑ, αὐ ἧκο. 11}» 

“εεμπαΐμηι ος ἐαγινη. 1ν. ΧΧΥ͂. 51. 
ἘΠΡΟἿΣ ΤΟΥΎΤΟΙΣ. ΠΏΣ ἐέπιδο 

δο. ϑγύνα. Ῥβδ]α. ΟΕΧΧΧΥΊΙ. 16. 
ϑεα ουυϑρίοον, μἷο ααράδιι ἄθεβδα ἴῃ 
ΨΕΣΒΙΟΙΘ ΘΥΤΩΣΏΔΟΉΙ. ---- ΥἹὰδ αυο- 
αυε 4110] 8. διὰ, ἕως, μέχρι, εἴ τρίτον. 

ΟΥ̓ΤΩ, ΟΥ̓ΤΩΣ, “1:0. ἽΝ» ἰαη- 

ἔμπι. ϑγτήτΩ. 1 ὅδηι. ΧΧΝ. 91. -- 
Νὰ ἘἜδγρῃ. 111. 37. «ἰς οὕτως εἶπε; 

ὉΔῚ οτνίδββαε οὗτος Ἰεμοπάπη. δβῖ. 
Ἰάθτῃ ναδὶεῖ ὧδ ἰοοο ἴθ. {,Χ1Π]. 1. 
ὉΔῚ Ῥτὸ οὔτως ὡραΐὸς τοροποηάυμι 
αὶ οὗτος ὡραᾶς. --- ΓΝ ΣΓῚ ὈΣ 22 
δερωπάειπι υογδα ἰδία 5. τεῦ ἐἰἶΐας. ΟΘΏ. 
ΧΧΧΙΧ, 19. -- Ἱ}» εἰς. Νυχποῦ. 

ΧΧΧΨΥΡΙ. 5. 4 δε. ΧΥΠΙ. 14. 
ες. ΝΠΠΙ. 6. εἴ δἷρὶ δ᾽ υοῦβ. 
1 Βερ. 1. 86. 001 γοκῖ γένοιτο οὶ 
οὕτω ροπεπάπτι, ἴθι αἴ οὕτως οσυπὶ 

᾿ψεῦρο σίστωσα! σΟΠΪ ΠΡ δίυν. -- Ἰ3 

ἰάρο. 1ε8. ΧΥ͂Ι. 7. ϑγιωγα. Τμοοά. 
ΙΧΧ ὅεῃ. ΓΝ. 15. ἱμορογυπὶ ἔν 
Ἰ τ ΙΝ). 23 Εσρ. Υ.. 4. οὕτως 

χαὶ οὕτως, ἄσοσε;: απειαδατηοάογι 

611 Οὐχὶ. 

δὲ ΠΟΔ ἱπ Ὡδυζγαίοπῖθι8 940 ἘΠῚ ἴο, ᾿ 
40 ἀπά “0, αἴ κοϊεϊαυθ. --- ΓΝ. 

ὦ ἤοο. 9 ϑαιω. 7. 99. Ῥχεβίεγοι 
οαίταν 200. ΧΧΡῚΙ. 2. ζῇ ὁ ϑεὸς, ὃς 
οὕτως με χίκρικε: 001] ἴπ ἰοχία ΗδΡτ. 
Ἰερίτυγ ΣΟ ὙΠ ΝΠ γα.) 

ὁ αδείεεἶ ἡμαϊοίπης πιειππ. ΟἸοτῖσυβ 
1 (σππηοηῖ. δὰ ἢ. ]. σου] ο, τὸ- 
Ροποηάσμμ εβϑὲ οὕπω με κέχριχε. δεὰ 
πο Οθὺϑ οοΐ δος οοῃ]͵θοΐυσα, ταρᾶο 
οὕτω Ἐ.. ]. νοτίαν ἐαπὶ πιαΐε 8. ἑηΐ 
με. Ἑοτταυΐὰ Ηεθτ. συοβα ϑοπδυτα 
τοδάθηάδ οοῖ : φμὲ σαμδαπι πιδαᾶπι 86- 
»οριιῖέ αάξοφμε περίεχιί. 76 δβίθιυ] 
ΔΡΡραζεῖ, δὔγαᾶσεὸ ἸΤχοϊηϊηϊυω, 40 
ΤΟ αἱ, Π1}}}} Ῥγὸ οὕσω ἢ. 1]. ΓΕΡΕΣΙΓΙ᾿ 
πῃ τεχῖὰ Ηδθῦτ. 1 ρίῖυςΣ αὐυοηὰθ 
Ῥχτον. ΧΧΥ ΤΙ]. 4. υδὲ 9 δορόσιι οὗ» 
φως ἰπβοσίυχῃη Εχ δίϊτηαὶ α ᾿ἸΡΥαγίο, 
4υἱ α΄ ὥσπερ ὑετὸς ΟΥ̓ΙΤῚ ΘΟΙηραγα- 
ΕἰοΏθεΩ, ἴῃ Θοτητδία 4. διιΐοτα βροῦο- 
δὶ) ΠΟ ἤουὶ ᾿ῃδρίθ δι] ρεσβυδάθ- 
γαῖ. δὲν. ΧΧ. 18. οὕτως, εὦ ταέϊοπο, 
80. νὶῶο ἰἴησυε. 

ἘΠ ΟΥ̓ΤΩ, Εἰ ΟΥ̓ΤΩΣ, δὲ εἷο, 
πρῆς δ. ὃ ἰΐαπο ὃ Ἰ3νν »ηοίεοίο. Ἐχ. 

11. 14. εἰ οὕτως ἐμφανὲς γέγονεν τὸ ῥῆ- 

μα; ἑΐίαπε τϑβ τωδηϊρϑϑοία ἴδοίδ οϑον 
1 αι. ΧὟ. 32. εἰ οὕτω πικρὸς ὃ γά- 

γατος; ἰίαπς ΔΟΟΓΌΔ ΤΏΟΥΒ δβῖ Ὁ 

ΟΥ̓ΧΙ, ποῆ, ποῆηε, μοι σμαηι, 
αδείϊ. ἼΩΣ Νυχῃ. ΧΙΧ. 1δ. 00] οὐχὲ 

6 οοὐὐ. ΑἸοχ. τυ!ταπάυτη οὐϊξ [πὶ οὐχ 
ἔχει. (εγῖδ ὮΝ ΒΕΕΡῖ115 δὶς νευτὶ 80. 

8 

Φ». 

Ἰεῖ. ϑοεῖζοῳω. ΧΧΧΥΤΙ. 13. -- δλ. 

Ῥεαῖτι. ΧΥ͂ ΤΠ]. 8. ---- χρυ 77, αδεῖ!. 
ὅεπεβ. ΧΥΙΠ. 26. υδὶ ἰαίπθη ῥτὸ 
οὐχὶ σὸν βεγαπάυτη υὙἱεζιγ οὐχ ὅσον, 
πον ἐεἰ μείπηι, δαὶ Ῥοίί8 οὐχ᾽ ὅσιον, 
πεαπάπηι ἐεέ. Οοαῖεν Το. ΧΙ]. 8. 
-- νῷ Νυ. ΧΧΙΥ. 16. οὐχὶ ὑτὸ 
ΟΝ Ἰεσία αυοαὰο 3 Εδάγ. 1. 427. 
--- τι. 3 Ρασαὶ, ΧΧ. 6. Ηδρ. 11. 

6. - ΟΝ 2 ϑαα. 11. 16. Ἰοροταπῖ 
με, δὲ θδῆθ, πδαὶ βοαυϊτον 5» ᾿ 

Ηδρα. 1Ὲ. 8. οὐχὶ ᾿πβεγεπάυτα δαί 
δίθ χαϑὼς δρυὰ ΓΧΧ: οὐχὶ καϑὼς 
οὗχ᾽ ὑπάρχοντα.. Θὐχὶ ἔκοι]α οὐ 586- 

4ᾳ8 



Μὴ οὐχὶ. 

᾿ἃ 4υ6ῃ8 οὖὗχ᾽ εἐχοίάετε Ῥοΐς. νη ρα- 
τυδὲ περισχεϊα ἨΟΗ ἑία ἐ9, ψκαεὶ πὸ 
42 ἐπ οοιϊΐε υεσίγ 9 ἘΜεογοια: 
οὐχὶ, οὐδαμῶς, οὗ δῆτα. 
ΜΗ ΟΥ̓ΧΙ, ποππε. ἐξ} 7υά. 

ΨΙ. 18. ---- Υ186 4110 ἔνδοξος. 
᾽᾿ΟΦΕΙΔΗΜΑ, ἀεδέξαπι. ἈΝΤ» 

πεμέμμης. Ὅσας. ΧΧΊΜ. 10. 1 Μδος. 
ΧΥ. 8. «ἂν ὀφείλημα βασίλεκὸν --- 
ἀφρήσϑω σὰ, Ὀπο ἀεδίι τερίυπι 

ὁ 5.5 ἷς τοὶ τεταϊϑουῖθ. Οουμῆ, ΜΔ. 
ΨΊ. 19. εἰ δὰ Β. 1. 1,. Βσδ. Ῥ. Β. 
"᾿ΟΦΕΓΛΗΜΑ΄ ἘΣΤΙ, ἐἰοδέξωνι δσί. 

πΩῚ Ηἰρ. ἃ τῶν νιμέμο. Ὠδαοῖ. 

ΧΧΙΊΨ. 10. 
ὈΦΕΓΔΩ, ἄεῦεο, οὲ ᾿᾽ΟΦΕΙ ΔΟ- 

ΜΑΙ, γέμα δέης. γέσχῃ ΗἸΡΆ ὁ γηῦ, 

ἀονίάεο. Ῥτον. ΧΊΨ. 0. ὑφείλήσουσι 
χαϑαρισμόν. Ἠεἀά!άσετηπἪε, υἱ ζδερε- 
ΤῸ δὰ ἢ. 1. τοοποῖξ, ἔοττηα Ἰοα 66 

ας ἔογοποὶ, αιοπιοᾶο ὄφλεν δίχην ἀϊςεϊ- 
τὰν. γιάε Βυβηκοῆσπιτα δὰ Τιηθ. 
τὰ Ρ. 146. γΙ 46 βυρζὰ 5. χαϑαρισ- 
μόρ. «--- Αγ» ἀεδέίον. Ἐξεον. ΧΥ ΤΠ. 

γ.--- γῦΣ: ΓΦ» Καὶ εἰ ΗΡΆ. 

Ὁ ουΐί. ΧΥ͂. 4. 1.5. ΧΧΙΝ. 9. Τοῦ. 
ΨΙ. 19. ἢ ὀφειλήσει τὸν θάνατον, ναὶ 
γεμς εγὶξ πιο. ϑαρ. ΧΙ]. 15. τὸν 
μὴ ὀφείλοντα κολασϑῆνα;, χαὶ ποῦ ἀ6- 
θεῖ Ῥυηίτὶ, αυϊ Ῥαηδῆιὶ ΟΠ ΥΠΟΤΟ- 

ὰ ὮΣ. ϑαρ. ΧΙ]]1. 20. ὀφειλομένους ϑα- 
νάτῳ, τεέοε πιογέδ, πιοτίε αὐάϊοίοα, ΟὉ 
888 δοοίογυσω οἰ]ρα8 οἱ ἀοἰϊοεῖα. 

"ΟΦΕΔΟΝ, «ἰἴπανι. τὴν εἰ 
Ὠγηδν τυοία, νοι ἰπὶθ ναὶ αἱϊαρ 

ΟΡ(ΔΡ1]118 σοὶ, 8 Βερ. Υ. 3. Ῥρδΐτν. 
ΟΧΥΠΙ. δ. -- γ. Αφι. Ὠρευΐος. 
ΧΧΧΙΗΙ. 48. 700. ΧΥῚ. 14. 1μεκ. 
γέ! ΜΜ5. Βσϑιι. ὄφελον, ἴδε. ν͵άς 

. ίογβοσ. δὰ Μοτσα. ρ. 486. εἰ ΕἸ6- 
ε οὮεσ, δὰ εἰϊεσ. ϑρεο. 111. ΡᾺ 1. μ. 

148. 

ΕΠ ΓΑῚΡ "ΟΦΈΔΟΝ, ἴδηι. Ὶ ἔκνν ον 

ταῖῃ ἀαδιε δ ]οὉ. ΧΙΨ. 13. Ψιὰο οἐ 
οὔ. ΧΧΧ., 94. υὐδὶ ΑἸ ἴον 1 οχέι 

ἩδΡζαϊοο.᾿ 

ὌΦΕΛΟΣ, υὐδδαα. δυν) ΗΒ. 
Υ 

612 ᾿Οφϑαλμὸς.. 

γοις, οἷς οὐδὲν ὄρελος, νοτ 8, χαῖθυι 
Π114 π{ 1115. Οοπῆ, 1 ΟοΣ. ΧῪ. 59. 
Ηδεγοῖ. ὄφελος, αὔξησις, ὄνησες, ἐπε 

μιᾶ, 
᾿ΟΦΘΑΔΜΟῚΣ, οοπῖμξ. ἣν» λα. 

διασμίαπι. 1 ϑαπι. Π. 81. ἀναιδεῖ δ". 
ϑαλμῷ. Νοη Ἰορεγυῃξ ᾿ὶς γ» "1 

νοοοὰ Ηορσ. ἀενασιος δυὰ ἀυ- 
ΌὈΪ6 ἃ γῦρο »ηὺν ᾳυοΐ ε5ὶ οὖ- 

ϑεγυαγα αἴχεξιει, ἑογυὶ οουξὲς ἐπέπεσι, 
0011. 1 ϑαὰ. ΧΥ͵ΠΠ. 9. ΑἸττοΣ κὰ- 

᾿ζαυρηάυπι 6ϑὲ ἀ6 ἰσοο ὅορβ. 111. 7. 
ἐξ ὀφδαλμῶν αὑτοῖς, αὐτὶ Ἀτὸ 1}. } 

εἶπε ἀυδίο Ἰερεγυπὶ συ -- 

ΠΡ» πποοἀιϊαϊο. ΤΈχεη. 1Π1. 69. 

ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς αὐτῶν. 1, δροστιιὶ 
οτίδβθα ἐγὼ ὁ ψαλμὸς αὐτῶ αὐτο, 

ΓΝ Ἴ» περεοίμδ. 1 ϑαῖν, ΧΥ ΤΙ]. 49. 

“τ. σεδεβ. 1Π. δ. 6. 1. ΧΊΠ. 

10. 14. εἴ 4110] βερίβαϊτηβ. ὅϑὄγτηπι. 
ον. ΧΥ]. 10. Υκὶα συρτα ε. τ. 
ὀξύνω. ---- Ὁ29 Ρίυν. γποῖεε. Ἐκάτ. 

δρᾷ 47. 1εγεὰ. ΧΧΧΥΠΙΙ. 96.--: 
τοῖα αὐοαῦς αυοάδεη Ἐγρορτα- 

Ῥδϊοο δἰη6 ἀυδίο ἼΣ ὁ ὀξδαλριὸς εκ. 
αἰἀϊξ ἀρυά τοὺς λοποὺς 19. ΣΧΎ ΠῚ. 
10. δηΐβ δυὲ ρμοδξῖ αὐτοὺγ, Ὠδιν τὶ 
ΨΘΥΒΊΟΣΘ [δᾶ ὁ ὀφϑαλμὸς ἜΥρτο:- 
ΒΤ αϑῖ, ἔοι ΠΠ. 13. διδόναι «ἰ 
τὰ τοὺς ὀφλαλμοὺς καὶ τὸ πρόσωποι, 
ἴπ εἰἰχθδπι ἀἰῆρογα ὁσαΐοβ ξποα εἰ 
διοίθτη βθδηη τοπνεγίετε, ἢ. 6. δ} 
αἰίχυο ὑπῖο ἩΡοσδεϊ ποτὰ δὲ Ξαἶα-. 
(δλ δυλση ΘΌΘΓΑΓΘ. ϑδῖσδο. Χ. 90. ἃ 
ὀφϑαλμοῖς αὐτοῦ: δὶ εχ αἀπερθοεάεῃ. 
ἶρις δαρρΡιεπάνιι εοξ ἔνειμοε εἰσὶ, δα 
λόπογε σμηὶ ργιοῖρυο. ϑῖτας. ΧΥ͂ΙΪ. 
Ὁ. ὀφϑαλμοὶ, υὲξιδ, 8. Κασουδα: οἱδεπαξ. 
δῖτας. ΧΥ]]. 8. ὀρϑαλμὸς ἐκ) τὰς 
χαρδίας ἈΟΠ ποῖδϊ, υὸδ ΠΟ Π1}}1 το- 
Ἰπεσιτηῖ, ,αομαίενν σωροῦ δε γεβεο- 
ἑεπᾶϊ (λδτὰ ἐθης βουρεσα ἀθθιμεβεῖ 
αὐτῶν), δε ἐἠονιπαδοκονε οἰ ἀἶτεο- 

τῆβ ΠΙστοῖμας, οἶδα δὲ μεσϑρίσιλδ 
τας, Ῥοθίυϊδης βδῆς :πιεζργοῖα- 
Ὀοηθτὰ βεαπεηςία. Βτειβο ποιάστιις 



Οφϑϑαλροὺς. 
,. 1. ϑοοοϑρὲϊ ἀδ "πομλοίε ἐπέοίϊερεν ἀϊ 
, ἅηπέειϊοοίμ, ἸοΟ δοῦσα: ἱπαϊάϊε 
λους Βοιηϊηΐδαθ ἱπιο] δοίη διὸ 
μλῖΐεαν, 00]. ΧΧΧΙΧ, 44. ϑβίγδσο. 
(ΧΧΊΤΙ. 8. ἐν ὠγαδῷ ἐφϑαλμῷ δόζα- 
᾽ν τὸν κύριον, ἰξία πιεπίε οἶεν ἴδο 
λον διοῖα, 0011. ν. 10. δέ 9. 0}] 16- 
ἽΓΩΣ ἐν εὐφροσύνῃ, οο118, Μαῖ. ΧΧ. 
5. ὃς Βίγβο. [1]. 85. ϑίῖγας, ΧΙΨΝ, 
0. ὀφϑαλμὸς πονηρὸς φ')λονερὸς ἐπ᾿ ἄρτῳ, 
σῦ νδυα Ὀἰδηυβ ἰηνί δος 4118 
δε, (0]}. Μα. ΧΧ, 15. ὅ1ν. 
ΥΟ 1. μὴ παρελχύσῃς ὀφϑαλμοὺς ἐα)- 
εαἧἷς, ὯΘ ΒΌΒΡΕΏΔΌΠΙ, ἰξΏθ88 δρέηι 

βδὺ εἰεσέενίμηι, αὐοα οοι}}8 ᾿πίθῃ- 
ἰδ σοσηϊξιν. Νίδτα, υἱ τροίε δα ἢ. 1]. 
μοοσνανὶς Βγοιθομημολάοτιϑ, ὀφϑαλ- 
"ἃς αεερα δὶ δαιϊϊταὶ τλοίτ8 ἰζαμοῖδχ. 
11, 4ιἱ ΡὸΣ οσιϊοστθ Σβ ΟΠ ΘΙ 
686 Ῥσγοάυπί.) ρδυρεσίϑθ, πεῖρα ἀο- 
στα ΟΧ [6. Ψίάς αὐοαυς 
οὉ. 11. 2. δίτας. ΧΙΨ. 9. σλεο- 
ἰχτου ὀφϑαλμὸς οὖκ ἐμπίπλαται μερίδι, 
γΑΙῚ οερίδδας τοὺ ἱτηρ]εΐαν ῥασγίβ. 
ἧς ΕἴοΡτσ. ἣν Οομεὶ. ΤΥ. 8. οοἱὶ, 

»φεῖσο, ΟΧΙ,Κ,. 15. ϑίχας, ΧΧ. 14, 
ι[πδε δίυταδ ἰδγρίτυσ, πο Ῥγοβυῃΐ, 
ἱ γὰρ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ ἀν᾽ ἐγὸς πολλοὶ, 
ἱϑῖτλ ῬΤῸ ὑπὸ ῬΕῃαῆοῖο Ρίυτα 8 ἴε, 
ιἴ αςεἰρἰαῖ, συρίοεξ. δεαυυπῖυσ δηΐπὶ 
λέγα: δώσει καὶ πολλὰ δνειδίσει. ϑίγαρ. 
{Χ11]. 4. μονεωρισμυὸν ὀφλαλμῶν μὴ 
Ὡς μο. Μιὰδ δυρτα 5. μετφωρισμῦς. 
μϑτεῖν ΨΥ]. 47. ὀψόμεδα ἐν ὀφϑαλ- 
εοῖς ἡμῶν, ἱρεὶ υἱάεαπει, 601]. 11.11. 
Ἔ ϑῆτδο. ΧΥ]. 6. βίγαοςο. ΧΧΥ ]. 
δ 4. ᾧκάναντι τῶν ὀφ)αλρὸν σευ, ἐξ ργα- 
μρπές, «α1]1. Χ]. 21. 081 ν. 26. οοτὰ- 
ταδί συτῃ ἔντεα 610). 111. 4. 
ὡς ἔσειν ἀγαϑὸν ἐν [ὀφ'αλμοῖς σου, αἱ 
τὲ γμίδοοϊ, (011. δαρ. ΙΧ. 9. δδρ. 
[11. 8. υἱϑί ἐν ἐφϑαλμος ποίας ἡμάἐ» 
-αῦᾶρ, δεοιμάμαι, ἡμόξοίμα, ἡ ρμμέαΐ 
τἀλσειῖε, ν. ο, ὅαρ. [1]. 2. ἔδοξαν ἂν 
ἐφ «Ἀμαῖς ἀφρόνων τνάναι, αἰ πιαϊεῖ 
πτδέγαιδιν, 1}}} ταοξίυΐ 6εϑε νυἱάδῃ.» 
ἔτ. τα, 4. ᾿άσηι δαὶ ἐν ὄψει, ςο}}. 
ας. ΙΠΠ. 16. ξαρτα. δια. ΤΥ. 
Θάνατος αὐτῶν ἐν ἐφϑαλμοῖς αὐτῶν, 
ΤΟΣ ἴρεῖθ οεείδ ἱπείασεί 8. πῶρϑε. 
δεχεῖ. --- 16 Αἰ σχῶλω, 

618 Ὄφις δάκγων. 

᾿ΟΦΘΑΑΜΟΦΑΝΩ͂Σ, οοιΐ ου!- 7 
ἀεπίεν, τραπὶξείε, μεγδρίουε, ψιοσγα 
δογμηε, ψιβ οομίδα σεγημηΐαγ, 88 ὁφ- 
ϑαλμοφανὴς, ημὲ οομὶϊ σεγηεξεγ. 
ΘΡῸΝ γ3ν, τὴ.» τευείαέωπε οηιπῖδωδ 

»ορεΐδε. Ἐπ. 111. 13. --- 5 }»» 

οοιἶο αὐ οεμωπε, Ἦ. 6. ἐμεὶδ σμὲδ ὁσει- 
ἐς. ϑγτωνα. [68.1.1]. 8. 

᾿ΟΦΙΟΔΉΚΤΟΣ, α δογρενίδδεϑ 
γιοῦδϑ. βίτας. ἈΠ. 17. δυι δ: 
ὀφδηκτος, ὁ ὑπὸ ὄφεως δηχϑείς. 

"᾿ΟΦΙΟΜΑ ΧΗΣ νεῖ ὋὍΦΙΟΜΑ- 

ΧΟΣ, δεγρενέμπε ορρμρπαίοτ, σὲ 
σῶς ἀπαμίδεις αἐριλοαί, ἵτ. ἰοοειδέαε 
Φρεοῖες, ἰέα ἀϊοία, φμοά ξεγρεπίες ορ- 
Ῥυρπεί. Ἀρ Ἰοουϑῆβ θεγρεηξρυβ ἰπ- 
ἔδβιβ Ἰοχυΐζυν Ρ]ηἶυΒ Η. Ν. ΧΙ, 
49. Αγἰβιρερίορε Ηἰξε. Απίηι. ΓΧ, 6. 
4υοβ ἄς φτανίοτίρυ Ἰοοσιιριῖβ ᾿ῃΐε]ν᾿ 
ἱεχσυπῖ Βαυὰ ἀυδὶςᾳ, αὐδ8 βυ πάρ 
ἴὉ δρϑοι οι χηαρηϊζυμἀϊπουλ εχ- ὁ 
σὔεβοοσς [εϑιϊβ οϑὲ Ρ]Ἰηΐα8 1,1. εἴ ἴῃ 
[πᾶϊὰ οδδπι ἰοτηῦπι ροάυτα ἸσΠρ1- 
τυάϊηἴ8 τεροσίσίὶ δεϑεῦτῖξ, Ὁ. 7, σαπ- 

ἐδαγμα, ἰορισία ἰο4. ἴον. ΧΙ. 22. 
ϑυΐᾷαβ: ὀφκμάχης, εἶδος ἀκρίδος, μὴ 
ἔχον «τερά. Ἠεεγοῖ. ὀφκομάχρς, ᾿χρεύ- 
μῶν, χαὶ ἀκρίδων γένος μὴ ἔχον πτερά. 
Οομξ, Βοιΐχοσίυμι ἴῃ ἴεν. }. ὦ. Ρ. 
694. εἰ Βοοϊιατίυπι ἩΐοτοΣ. Ρ, 11, 
140. 1. 6. 3. μ. 449, 
ἼΟΦΙΡ, Ορλϊν, Τροὰ υὸχ Ηδῦν. 

ΘΝ» ποιηθῃ χαρίοηΐβ διιυίξοσει, 

1 Ἀερ. ΧΧΙΠ. 40. Οοπέες ΟἸἹάοσ- 
ΤΑΔΉ ΗΠ 1168. ὧἀ6 ἜΘ οἵ Ὁ 

Ἡδεἶνιδὶ. 1714. 4. 

ὌΦΙΣ, δέγρεπε. ΨΡΩΝ οἱρέγα. 

Ψ4ο». ΧΧ. 16. --ὐτὸ Οσεηο3. ΠΠ]. 

1. Ναπι. ΧΧΙ. 6. Ῥβαῖπι. 1,011. 4. 
εἴ 110] ββρίυβ8. 8 οἢυδ 000. καὶ 
ΧΧΥῚ. 18. Α4υ. ἴεε. ΧΧΥΙΙ. 1. 
- τῳ» τγαείεγ. Νατα. ΧΧῚ. 8. 

Ιεβ. ΧΙΥ, 429. ὅειρ. ΧΥῚ. ὅ. ϑ"ας. 
ΧΧΙ. 2. 

ὌΦΙΣ ΔΑ ΚΝΩΝ, ϑέγρεηδ πιοῖ- 
ἄξιδ. Δ᾽ ὩΣ, δέηρεις Ῥτοδίετ. 

Ὅρκος. ΥἹΙ1. 1ὅ. 
948 



᾿Οφλέίω. 

᾿ΟΦΔΕΏ, ἀεδεο. τῶ, 'πιώώμηι 

ἄο. ϑγτυβ ἴπϊ. 76γ. ΧΥ͂, 10. ὥφλησα. 
ΘῸ1448 : ὀφλῆσαι, χρεωστῆσαι. 

᾿ ὌΦΛΗΜΑ, ἀδεδιξμηι, οἴίατα 1. 4. 
ὄφλησις, ἀεδιί εχαοίϊο. τῦν αι, 

ἀαππιι. Ααὰ. Ῥρ. ΤΙΝ. 12. ΧΧ΄ 
δὶ Ρδὺ τόκος, ὠδωγα, το! ἀοτιηῖ. 
ΟΦΛΗΣΙΣ, ἀεδιἐὶ ἐξαοίῖο. Βατνιοῖ. 

ΠΙ. δ. εἰς ὄφλησιν, ἐπ ἀοδιέ ἐταοξίο- 
ποι. Ἠδδγοὶ. ὄφλησιν, χρεώστησι. 

δ᾽ ᾿᾽ΟΦΡΥΟΏ, ΟΜΑΙ, διμρεγοϊβοδμ 

6 

ἃ 

δμηι, επεῖπεο, αἰξμς διπι. Ὁ). Ρ]υτ. 

υαΐο ρίῤδοεὶ, επιϊπεκίες. Ἀσα. (8 
Γ}3}» τμρεγοῖδο, οἴσταοι δάβοὶβ- 

(6Ώ9, ἃς σὕσὴ Δ] ἰτἀΐπα6 συ ρουθίατη 
ΠΟΠ) ρθη 8.) Ῥβαΐγηα. ΧΥ̓Τ]. 16. 
ὄρη ὠφρυωμένα, τηοπέίεβ εἰδίί, 86: 
οἰτυοξὶ, πιμδος ἐμηιαῖος λαδεπίος, ςο]]. 
Ὑνειοἰεπίο δὰ 1.6. ΙΝ. 29. Ηξεν ἢ. 
ὠφρυωμένος, ἐπῃρμένος. 

᾿ΟΦΡΥΙΣ, σπρεγοίϊῥηι. ὮΝ ἃ» 

εἰδόμε οομἶ, [νὰτ, ΧΙΥ. 9. 
ὌΧΕΙΑ, οοἴεξ, ΔῸ ὀχεύω, αὐπιΐς- 

Φαγίμηι αὐηιμίο, ἀ6 βοχυ ιθταίποο, 
οὐδοὸ 46 τρᾶγο. ὅϑῖχδο. ΧΧΧΙΠΙ. 6. 
ἵππος εἰς ὀχείαν, ἐφμει5 αὐἀριλεεατίες 8. 
ονιἐδαγίμϑ. ΗδβγοΙ. ὀχεία, ἡ μίξις 
καὶ ἡ συνουσία. 

ΌὌΧΕΙ ΟΝ, ρϊαιιίτιηη, σαντα, 
υελιοιίμηι. Ἐλοθ τσ πα οβῖ ἢδοο νὸχ 
οοαϊοὶ ΑἸοχ. ὅ:.. ΧΧΧΥῚ. 6. υδ] 
ὭΒηΟ ὀχϑὸν Ἰερχιτυν, το χυΐ δυΐοτα 
θεῖ ὀχείαν ἨαΡΘηϊ. : 

᾽ΟΧΕΤΟΣΣ, οαπαϊδς, ἀσιία ἀμοίες, 
γίυμε. ὥΡΌΝ Ρἰτγαὶ. ἐογτοπίες. 

ϑυτάση. Ῥβ8]. ΟΧΧΨ, 4. ὀχετα, ---- 
δ)» “Πιυυΐμς, τίυμα. ϑγτητα. 205. 

ΧΧΙΙ. 24. --- γϑ, στένωμα. Βγτάχῃ. 

Ῥεαῃ. Χ}Ρ̓. 10. Ηδθγοβίυ: 
«τὸς, σολὴν ([6ρ6 σωλὴν ε Τ1,6Χ. (γ- 

11} ΜΆ. Βγο. οἱ ῬΒδνουΐηο), 
ἀγχωγὺς, ῥύαξ, ὕδωρ, ὑδρωγωχγεῖόν, ἤγουν 
αὖλαξ, ἀλλ᾽ ἀεὶ ῥέων. 

ὌΧΗΣΙΣ, ὑυεοίμγα, σμΤΤΟΣ. νυ 

ἴσια, ϑγτηπι. Ρβαΐτα, ΓΧΨῚ]. 18. 
Ἠεβγοῖ. ὄχησις, ἱππασία, Φόρησις. 
᾿ ΤΟὌΧΘΗ, γίρα, ἐμει. ΓΜ, σαγέξο- 

ἐμηι. Οδθῃ6β. ΧΙ]. 9. βοο. ΜῈ ΑἸὰ. 
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᾿ Ἰυᾶ, ποῦ ἱπρ]Π]οχὶς. 

᾿᾽Οχληρί. 

ἐν τῇ ὄχϑη. ϑεδοῖ. ἐν τῷ ὅλε.. [8 τ 
18. ΙδοῖαΣ πουη}}ς ΑἸ πο ὄχ 
εἴδηχιβθα εχ ἄχει, χψαῖα, αυϑά εἰς Ἢ 

Ηκρεὶ ὕπα 
δῆς νοσϑῖὰ ΡΒῆο Ψἀ. ἧχι ΨΑ .}» 
Βερῆϊ. Ηδεγοῖ. ὄχϑη, χεῖλος εν 
μοῦ : υδὶ οὐγδοΐαχι ΟΥΌξοοσο βοϊεὶ. 

᾿ΟΧΔΑΓΤΩΓΕΊΏ, ἐπισδαπε ἄμοο, ρἰε 
ὅδηι οοποῖίο εἰ φοἰϊιοϊέο, ἐπεππείίιον,. 

4. δημαγωγίω, δ ὀχλαγωγὸς, φιὶ ρο 
»Ῥείαγενι ἐιγδαπι οοπεϊίαί Ὁεὶ σοπατὸ 
ξαί. Ἐν φἰἶο. Αταοα ΨΊΠ]. 16 

δοιςεῖ, υἱ Βίταοιδ [,6χ. Εεῦτ. ἃ 
1018. ἀοουϊῖ, Ὁ» υαϊξοέπατὲ ηυς 

486 ποδί. Εδϑξ ετρὸ ὀχλαγωγεῖ ἃ 
1, ναἰϊρὲπὶὲδ ἔσχε [αἶδὲς αεἰ φούεέξοποι 
οοπηποῦοῦε ρορμΐιη, ααξ ἔμγδας ἐσ» 
ἔαγε. ΑἸ} μυϊδηϊ, 6ὁ08 Ἰερσίεϑε τ ὍΝ 

οοποίϊἑαδὶς αἀ ἴγαηι. ἘΙεπγεῖ. ὄχλα. 
γωγῆσαι, “ορυβῆσαι, ἢ συναγαγεῖν ὕχλα, 
ἢ ταρ χξαι. ᾿ 

᾿ΟΧΛΑΊΖΩ, ἐμπιωζμιον. Ἔ151᾽ ἐπι 

Ααυ. 5. ΕΥ11Π. 7. 1δ. δχλαδάτω 
σαν, ἐμπμεϊιεπέμτ : εἰ ῬΕ. Τ,ΧΧΧΙ 
8. ὥχλασαν: εἴ Ῥτον. ΨἼΙ. 11. ὁ 
λάζουσα. Αἀάδ Αᾳιυ. “ετετα. Ι΄ καὶ 
ΨΙάδ ἴῃ σχολάζω. 

᾽᾿ΟΧΛΕΊΏ, ἐηγδο, υέξο, αὔήέσίο, τ 
ἐωπηρίμοτ. ΓΤ, ϑεμβέπεπε. [τιοαπ. 

Ηἶαν. 11. 15. ὀχλουμένην, ἐμγδαέανε: 
ὍΔῚ γΡὲῦ Ηδ ]Ἰερῖς ἰοοο Οεὲ. Τὰ 
ΨΙ. 7. ἐάν τινα ὀχλῇ δαιμόνου ἣ «νεῖρε 
αονηρὸν, ταῦτα δεῖ χαανίΐσωμ ἐνώκιον ὧν» 
ρώπον ἣ γυνωκὸς, καὶ οὖ μὴ ἔτι ὀχλε 
Ὁ ἢ, 58ὶ αυδθῖ υεζεΐ πν, νὰ 
δρίχτειιβ τπαὶυ5, Βοος ἀθῦες δἰτᾳιά 
ἔχχηδτα σοσϑῖ Υἱγζὸ νθ] τηυ]ογο, κα 
ΠΟῺ ΘΙΏρΡ]18 υεχείεγ. ΟἸοθθα: ῬῊΣ 
Ἰοχϑηὶ : πέσανε, ὄχλεῖ, σκύλλωπ, χυ 
μάζεν. Οομξες ἴκπς. Ὗ]). 18. «ἃ 
Αςῖ. Υ. 16. ἂς ΑἹΡοσιὶ σἂ ἴθ 
], ς. Ρ. 199. εἰ ϑαϊτιδβίυσα ἂς Μοὰ 
ὕπαυν. Ρ. 787. 4 Μαεος. ΧΙ. 81. ὡ 
δεὶς αὐτῶν κατ᾽ οὐδένα τρότον ὀχληϑή σι- 
φοὰ, Ὡθηο 1Π]Ἰοῦυσ νοὶ 01}1ὁ πλοάὸ 
αὐἠιοίαδίξιν. 8 Μδος. '΄. 41. ὧν χά. 
βιν ἡ «ὅς ὀχλεῖ. Ἡραγοὶ. ὀχλεῖ στένε, 
λυπεῖ, χωλύει! μετὰ ὄχλου. 

ὌΧΔΗΡΓΑ, ἐμγδεξεπέξα, τηοϊοείξα. 



“Ὄχλος. 

ν Ζ}5Ὁν τἰμίθα, ΑἸ]. ΟοΒεὶ. ΝἼ. 

“26. ἐχληρίαν, ἐμγδαηι. 

ὌΧΛΟΣ, ἐμγδα, πιμιϊέμαο, γα. 
Ὁ Ὁ, ἰάεμι. 1 ἤερ. ΧΧ. 18. 2 Ῥὰγ. 

ΧΧ, 16. Π6:. Χ. 6. εἰ Δ.1ν] δἰαυο- 
1168. --- "ἢ ὉΠ, αριον, ποιλθῃ 

Ῥτορτστίυχι. Ἵπο. ρηι. ΨΠ]. 10. 
ἈΑΡρεϊ]δῖῖνε δοοορὶξ συπὰ γεϊαυὶβ 
Τπῖῖ. --- Ὁ. ἐχεγοίίια. 169. ΧΙ,1ν1]]. 

17. Ὅδῃ. 111. 4. ΧΙ. 10. 11. εἰ 48. 
ὃ 58ες. οοὔ. ΟΒ 8. --- "ΩΤ, ἴγα. Ααα. 

Ἐρβϑίτη. Ὗ]Ι. 9. καὶ μὴ ἐν ὄχλῳ σου 
“παιδεύσῃς 4, Ἰδαὰδ τὴ6 ἐγαέμς Ρ- 
οἷδε. [18 ἰγδηβίυ δ ἢδθο νόῦρα 
Ελθοδοσγυθ Οἷδν. Ρ. 69. υδὶ ἔδηιθῃ 
βαααᾶτι: 851 Ἰοσο 58:8 6δϑξ, Πα 16 ΡὑΓῸ 
ὄχλῳ χεροηδμάυτῃ χόλψ, νἱἀομάυτα 
ετῖς, ἀπποῦ Ἰερετῖς Ααυῖ]ὰ ἢ Π 72. 

ΔὉ "ῸΠ’ ᾳυοᾶ νεγρυτα ΑἸΠοὶ το αϊε 

Ῥετ ὀχλάζειν, ποτηδπαὰθ ΣΙ ῬῈΣ 

ς ὄχλος. ϑειαίοτο ἰῃ Ερ. ΟΠ. δὰ 
(Οὐ Ἰοβυδοβίυτη Ἰοροηάυγα νἀ θδίυς 
ὄχϑῳ, ᾳυοά οοτῖα πιαρὶθ ῥγορΑ}}}]6 
εβῖ, αὐδη) οοη]εοΐυτα ϑϑίδυοὶὶ ἸῺ 
Οδστα. Ὠανιά. Ὁ. 187.» ουἱ Ἰοσομάυτα 
Ῥοῦυε νἱἀοραίον ἐν ὀχϑήσει δου. ---- 
τῶ» Ῥκεγμῖμε. 2 ϑδτα. ΧΝ. 22. ἢ 

ΠΟῺ δειῖρεῦ ὧδ ραγυμῖξε, δεα αυοαὺδ 
ἂς αππια ἴῃ ππίνεγβυστα αἰοιυγ. 

Αὐτὰρ. ᾿--ὶ ι γἰα, ἐπ φυγῆι πιουετγὶ, 

ἃ υπᾶο ΔΑ.916, ματα, Κἰοιία. ΨΊαε 
υοάαθ ΒΌΡΓΑ 8. ν. οἶκος. ἴῃς. ὕεῃ. 
ΧΙΥΙΠΠ. 12. τοῦ ὄχλου. Ἐδ͵80 Βδὴς 
νεχεϊοπεθ Ααυῖ]ε τρυϊξ Μοπῖ- 
ἔαυοοηῖθ8. ὙΙπϊσαπάδ 6δὲ ῬΟῦΝ8 
ϑ'ισσηβοθο, ααϊ 118 (γβηδί Εχοά. 

Χ. 10. ΧΙ]. 37. υν᾽ 5 ϑιιπξ ΟΝΊΉΕΣ, 

εΐ ῥτασίεν ποιλβίεε οαείγα ξεφμεπίωτ. 

-- ΡΝ :. τέκε. Ὅλη. ΧΙ. 43. 

8εο. οοἄ. ΟἸκΐ8. ἔσονται ἐν τῷ ὄχλῳ αὖ- 
ἐ φοῦ, αταπῖ ἴπι τυσῦα οὐτὰ δεαθπεοηῖα. 
Θδηδτα βεσυϊ βυπῖ. Νδῖῃ ἐπ φγέδ- 
᾿ίδια αἰδοιις ἐπε πολι εχ Ηε- 

615 ᾿Οχυρῦρε 

Ὀγαίδίηο δεφεὶ αἴφωενι. ---- ΓὙ))ὃ» 

αρρεῦ. «στενὰ. ΧΧΧΙΊΙ. 94. ὄχλος. 

1 εοχρ]ἰοαπάυπι ἐβδθ οεηϑασσιπξ 

Ηδερτ. τ )ὃ ἀς ἐωγδω 5. ἀρικῖμέ 

πρλϊδιτε ΟὉ θοα 6 Π8 Ν υοά Ἀ.]. 

ΡΕΡ αὐἀπιουεδειπέμγ νοτιθηάυτα ΘΓαῖ. 

-- Ὀν,» ροριΐια. Νατηος. ΧΧ. 40. 

Ζεγο. ΧΊΤΥΙΠ. 48. .-- “Ὃν. οι. ἢ 

Ὅλη. ΧΙ. 8. βεο. οοὔ, 86. Ιμερὸ- 

ταπῖ Ὀγ- --- ΠΡ, “αέμ. ογεσι. 

ΧΧΧΙ. 8. σε. ΧΥ͂Ι. 39. ΧΥ͂ΤΙ. 
117. εἰ δἰἴοὶ, --- Ὁ. Ρἷυν. πε. 

Ἐάν. ΠΠ|. 12. -- πγϑυ» αβημεπ. 

4 Βερ. ΙΧ. 17. 
ὌΧΔΟΣ ΛΟΙΠΟῚΣ, ἕπγδα τείεφια. 

ὩΌΝ Ὁ Ρασί. ῬΙΝ. οοἰδέρεης, εσίγενια 

αοἶεν. 706. ΥἹ. 18. 

᾽᾿ΟΧΥΡΟῚΣ, πειρκῖξι8, ἤγηιμδ. ΜΔ. Ν 

ὙΠῸ, αὦ υεπίεπάωπι 7υριέεν. Ῥα. 

[ΧΧ. 8. ΤΑρογο δο βεσὶοὶ οσδιοηῖδ 

σομνθηϊθηξον Δ: δι] απ.» 

η"πιπίμια. Νυμον. ΧἼ1]. 20. Πουῦεν. 

ΠΙ. 5. ΧΧΥ͂ΤΠΙ. δφ. οἵ αἰῆοί. --ὸ 
ὙΥΔῸ πιμπίδο. ΝΌΠΙ, ΧΧΧΙΙ. 86. 

708. Χ. 20. 4 Βεορ. Π1. 19. εἴ 4110]. 
Αάάς Πδη. ΧΙ. 15. βες. ὁοά. ΟΒίβ. 

Αχια. ΨΦετειι. ΥἹ. 27. ὀχυρός. 6εβῖ 

αυϊάοτη Βεο νογβίο Ἀ. ]. ἴῃ Ηεχδρ]ϊβ 

Μομπίδαις., τοροσιτυσ ἴδσηθῃ ἱπ οα. 

Βουι. --- ΓΣΡΌ Ρἷυν. ργοπιρίμας 

γία. Ἐχ. 1. 11. ΑΣΔΌ. ω;»59», 

ἥγνπιις, εἰαδὲϊε βί. ἘΠ εἰ νεῖ αυΐβ 
ΓΑ Ῥεν ἐλεδαιγος ΕΝ 4.1... 

τ οὶ, υτρϑο δἷο ἀϊοῖα: δββοηξ, ΠΟ 
4υοᾶ γτεγεγα (Ποβδυτγὶ 101 δββεηϊ ΤΘ» 
ἐσπάϊιὶ, οεὰ αὐποά [4 νϑ] δε 8ο ταῦ» 
ηἰΐα δεβοηΐ, δὲ 8: ἐδεοδυσὶ ἰδὲ τθ- 
ςοηάετοπίυτ. 1 Βαρ. ΓΧ, 10. 3, Ῥὰσ. 
ΨΙΙ. 4.6. - πον» τη γδέῖο. 

Δαυ. ϑγιωω. 1 βόα, ΧΧΊΠ. 109. 
ἦν τοῖς ὀχυροῖς. ὙΜΒΘοοί. 10.. ν. 14. 
ἦν τοῖς σεκηλαίοις τοῖς ὀχυροῖς, Ρ1 σπη- 

λαίοις ἀδ διὸ Δὐά!αϊξ, ψυϊκαιυς ω» 
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᾿Οχρρόν. 
α Ὦσι : ἐπ ἰδοῖε ᾿πριιρεὶηιρ. ἀσθκν; 

τεννξϑο. ἃ Ῥαν, ΨΙΠ. κα. ΜΚΗ. Υἱ]. 
ΜῈ. - ΡΝ Ὁ, κίονα. 8 Ῥβσαὶ. ΧἸ. 

91. ΧΙ]. 4. --- Ἀ)Φ Ὸ, ἔρομα οι. 

ἴε8. ΧΧΧΊΠ. 16.΄.. 192 Ρασί. 

Νῖρδ. ἴε6. ΧΧΥῚ. 5. ΧΧῪ. 13. --- 
Τῷ τοῦδιγ. Ῥτονεῖθ. Χ, 16. ΣΨΈΙΠΙ. 
11. 19. ΣΏὼ αυὸ μοπίοτίογο Ἰοοῦ ἄπ 
ψασδίοῦθθ ερδιόσμῃί. Αἀὰς ϑυτϑκο, 
Ῥροδαν, ΓΧ, 4. ἂς ὁρπξος Ορυθουΐα 

ὃ ὑγιῶρῳ μ.. 216. ---, ἀρροτ, ἐμ-: 

“πρΐεδ. ἰΐετα, αὐ Ατδῇ, 11 οοἶϊο, ΧΧΙΧ 
πιονδ. ΤΒεοὰ. 708. ΧΙ. 18. ὀχυράς. 

᾿ΟΧΥΡΟΏ, ππεμηίο, ἡμὴ) ΡΙβ, 
ἱβρτο.. Ζοταα, Ἀν. 48. .----. Ρ᾽»» Ρἱδ, 
γοδογο. 4, ῬΑτδ]. ἘΠ. 10, --. Ὅς. 

αἰακάο. .108. Ν],1. ᾿᾿Ιρτχὼ 
μένη χαὶ ὠχυρωμένη, ὕότγοῆο Θομοίιβα 
δὶ πιιπέξα. Ἐεσγοῖι. ὠχυρωμένη, ἠσρα. 
»πμρθη, -- )ν Ῥιὰ. ἐπ οἀϊίο οοἱ- 

ο ἴορο, τποιαρδουῖοα : ἐπ ἡμμὸ φροπο. 
βυοκα, Ῥβαΐη ΟΥ̓]. 41. ἩΜΡΈΡΝ εἰ 
τοσηΐος μααρεσεχη, 5861}. οσῃέτα ἱπο. 
Ῥόατη, ὩΡῚ ποεῖσο δεηέη εἴα 
“(εβεέτα, ἰρ δέσουν βοσι ϑοπιείλίηρ, 
Τεβροηεῖ, 1 Μδοοβδρ. 1. 6.5. συ ϊεῖ 
᾿ ΟΣ ΣΤΘ ΠῚ ὠχυρώϑησαν ἐν ξαυτοῖς τῷ 
μὴ φαγεδ" κοινὰ, ἥτπιαιίὶ σι ἔμ οσπδὲν 
ἤο Ἀνευβαι αὶ ΟἿΡοΘ ἱταρυτοθ. Ῥαχν 
τηυ δῖον ἴ ὲ οπ χραταιοῦσϑαι. 

᾿ΠΟΧΥΏΩΜΑ, ἴοοιϑ πτμπίξω;, οχοοὶ. 
δμδ, για, δεσείγεδ, ἐπ φιο. ἑμίῃς 
αἰϊχμῖς πιαπετε δὲ δεγυαγὶ ροίοδί, ἀγα, 
φιστία, ναρηξῖο, οακέρίζανα, τριπέρερης. 
ἔκ, ἰδ, σατοες, (μοα,. εν ἑσεαν- 
γώ. 1ε:. ἀἐμρνδννες 7. ἐὰὶ ἀχυρώκωτί 
ῥλω, αμ88 γε Ὠοῃ, μαρήσιοπς, υἱ 
γαὶο ΜιΙοβδΕ]ο, δῇ ἘΣ» φυρά 
Ῥίδῃο οπμυϊθοτιηῦ ΓΧΧ Ὥεε, 5οα 
56 ἐρηπθηρ ΤΥ ΝᾺ» ΡτῸ αυο 

ε ἼΠΊΊΧΆ Ἰερῖβθο νἱδέπευτ..-- ἢ}, 
Ὀψεά. ὅδε, ΧΙ. 14, ἐξήγαγον αὐ- 
τὸν ἀπὸ τοῦ ὀχυρώματος, εἀὐυχοτυης 
ἴμα ἄθ, γομεα.--- Γγν.,, ἄοπαιδ. Οφη, 

616 ι2 [3] ’ ' 

ΧΙ, 14. γος Ηρβδεῖρο μι 1 ἀοὺ 
οὐγέπι Ὠοίβί. --- ὉΠ γν ἄἐχπω 

ἐμγτὲε. αομρα. ΧΧΧΙΧ. 420. ἐίβαλυ 
αὑτὸν εἷς τὸ ὀχύρωμα, οαπ)εοῖς οὐχὶ ἰι 
ΟαΥ ΕΓ πε. --- χχξ Ἰηδη. ΡΒ, πικαῦέ 

}ε8. Χ ΧΤΙ. 10. -- τ» Βαγαὶ 

ὨΟΙΏΘΏ ἈΤΌΗΣ. ζ.6τ. ΧΕΙΧ, 42. 16. 
δετυΐὲ ΓΤ Τ᾽ - "ἢ ππππι δ. 

Ζερῖ. ΓΧ. 19. χαϑήσισϑε ἐν ὑχνρώμαει 
δέσμιοι, Β6ἀΘΌ1Ε18 ἴῃ σάγοεγε Υἱοῦ, 
Ξ γρυαῦ »αϊαίξιρπ. Βγονυ. ΧΧΧ, 

28. ---: ΓῺΓ» δαείναπεείοτ. ἴῃς. ἴα! 

7ω ΧΙΣ 

39. ἕως πόλεως ὀχυρώματος Τυρίων, ὑν- 
αυε δὴ πσθαεῖῃ κου" ἰοηΐε, ἢ. 6. πιὸ» 
πἰϊατα, Τγτίοστιπι. 9 Βορ. ΥΠῚ. 13. 
ΤΉσοι. 11. 9. παϑεῖλον ἐν ϑυρῶ αὐτῶῦ ς 
τὰ ὀχυρώμασα, ἀεουχὶε ἰ ὑ πὰ 
τοῦδ. ἴδῃ. ΧΊ. 80. 566. οοὰ, (ἷν 
-- ἭΝ» οἷαμοίγι. [66, ΧΧΙΥ͂, 

δῷ, κατακλεῖσουσιν εἷς ὀχύρωωα, (α. 
θεεὶ Ὀπκοϊνάετιί. --- ΤἸΡῸ. ον. Σ. 

80. 168. ΧΧΠΙ.4.-ν νὴ πῸ 

φρις εἰ ἐδόϑαμνμα. 76:. ΧΈΨΉΙ. 1. 
- ὭΧΌ, σγα. ἄγαν, ΧΗ, 18. νὸ! 

ΠΟΠΠῸ] 15 Ἰορίεβθ νἱάρπδις 10, 

ἴοσιι πηρπδις, ὙΨ]ς. πιιπήπονια. ἃ 
-- δ. ἴδο, ΘΕ ΟΧΧ νά Υἱ.3. 

εν. ΧΙ ΜΈΣ. 41. Αχα. ϑγαιπιὶ. 
8. ὅτι. Ψ΄ τ. 9, Ψαϊραξ, ἄγον --- 
ἼΞΝΏ Τείξ. 700. ΧΙΧ. 6. Ἡἰΐο ἴοι 

[4889 ἰαβεταης Ἕν νεὶ ὙΣΌ. -- 

ΠΝ. τείε. ἃᾷ βδιη, ΧΧΙ]. 2, [6- 

βδκαάνς οὐτὴ Βοβο ἢ ΉΧΌ. Και 

ναϊοὶ 46 Ααπῖ]α Ῥβανη. ΓΧΥΎ. 11. 
1 ϑατω. ΧΧΊ]]. 4, εἰ ΧΧΊΗ, 14. 
ὄγτητη, ἱὉ, ἘΧΥ͂Υ, 93. Αχυ. [00 ! 
ΧΧΧΙΧ, 48. αἱ Βαΐαν. ΕΙΣΧ. 8.- 
ΧΩ Ζδολ, ΙΧ. 8. -- ὭΣ 

Ρίυν. βόστι, ΤΏροὰ, ἤδη, ΧΙ. 43. 
4} ἐοχίαβθο Ἰερὶϊ ΤΥ ΤΧΌ' Ξι 

“Ὁ. ϑγτωσα. εἱ ΕΔ. Ουἱπέ Ἀν, 

ΧΈΨΠ. 4. τι χὰ φρο. φοὰ, Ναπὶ. 
ρει ΧΌΎ,Η, 1. ταῖν ἀρ ἔων 

. 1. --Ο΄. 



᾿Οχυρωμίάτιον. 

Β. ηπιοίΣ ἐγωπί, [ἴ(ὰ ρμυΐϊαν! Βοο 
ψεσῦα ψεγίφηδ δδ06, υΐρραῈ πο 
1 ΕἸ] οζθῦθ, μοϑὲ 1)» Β- 1. δυρρίεῃ- 

ἄτετι 6886 ΝΕ)» 86 ἱΠρΕΏΪΟ δι ἴδῃ- 

ἴυχα ἱπᾶυϊσεηθ. Ζίεσίοτιιβ αυοηθα 
Σὺ δῷ 'Ν θθὰ 11} ΑΥ̓ΔΌΙΟΣ 

ὡ»»γπωι, μενεκαΐὶ μέ, ἀοτὶ- 

ψαμάυτα μυΐαν!ς. --- τῇ), τοδεν. Ῥσον. 
ΧΧΙ. 22. καϑεῖλε τὸ ὀχύρωμα, ἐφ᾽ ᾧ 
ἐσετοίϑεισαν, ἀεοξτΟ ΣΙ δόξα, ἰὼ δ 
οοὨβεὶ κυπξ. Οοηξ, 1 Μαρο. ΥἹ. βὅ. 
ΨΙΠ1Π. 10. 2 ὕοε. ΣΧ. 4. εἰ δὰ Ἀ.]. 
Ι,. Βοος. ψ. 168. -- "ΠΊΩΝ, οεϑα. 

ϑοδοϊ. οα. Βοτα. Ῥεονυ. ΧΗ. 4. ξύλον 
ἐν ὁ ι (ἢ. 6. πνγιμθε ἐξ 
τ ποπὶ οαιδα ὀχείγμοίνι,) απξε 
νοσῦα ἐπ Ἠδχαρ] δ ἔποοτίο ἴηΐς. {τὶν 
Ἰυαυπίυν, ΔῈ ἱπορίο ἰοοο Ῥοβὲϊδ γδ- 
Ῥεσϊυῖασ. νοοσθα Ηδεῦν. ἀεαυχὶς 
«Ὁ εν; ναϊάϊα, βἔγνιμ. -- θη 

σπρες, ρείτα. ΤΠεοά. ου. ΧΧΥΠΙΙ, 
10. --- Τχνν ἱμγγὼς εἰαία. Φυᾶ. ΙΧ. 

46. 40. Ἡδρεγομ. ὀχύρωμα, τεῖχες 
ἀσφαλὲς, ὀχυρὸν, κάστρον, ([ἐχο 
φρούριον), ἢ ἀληδίς. ϑιυϊάδ : ὀχύρωμα, 
ἢ χλεισούρα παρὼ Ῥωμαίοις. ᾿ 

᾿ΟΧΥΡΩΜΑΊΙΟΝ, τπωμέδο ραᾶγυα, 
᾿πεπὶπιενέμδε ρασζοιῦν. 1 δος, ΧΥ]. 
18. ᾿ 

Ι ᾿ΟΧΥ̓ΩΣΙΣ, »πανέδο. 1 Μδοῦδρ. 
ΤΙ ϑοθορα. Β. συ. ὙΠ μας. 
416. Β. 
᾽ΟΥ̓ΕΣ, “εγο, Ὀεερετί. ΠΩ» ἄγοπιαξ, 

ἀτγοπιεάαγία. ὕετ.11.48. Ν οοοτα ΗΘὮΣ. 
ΔΟρερασιης 6 δι χη βορίίομια, ατ8 
δρυά Ατδθεβ πϑυσραζυγ, πϑτὰ ΑΥΘΌ. 

ΑΞ; αἰρτῖῆοδίὶ σπρω], πιαᾶπε (8 

755 ειααυϊ, μεισοεεεῖί, ποῦ- 

ἑμτπο ἐσαμοῦε {εῚ 76οἷ,.), αυοὰ 
ε ερκ. ἉΡῚἃ ἀϊοσῖπις. ἴὰ5 Ἰυάϊοας 

Ορροῖδυ ἐπι Νοῖξ. Οτῆί. δὰ Ὦ, 1, Ὁ. 
490. Οοπῖον οἱ Βοοδαεσεὶ Ἡΐοτοσ. Ῥ. 
1. 165. Ἡ. 9. 3. Ρ. 84. --- 2)» ἐπ 

617 Ὄψεα. 

αγερνδαιΐά, ἴοε, Υ. ΘΝ ΩΣ 

ἑἐμπέεγρ ἀμας υἡέτρέγαι. ἘΣ. ΧΧΧ, 8. 
-ὔν ἣν ἐσπαρι υεφρεγϊπενι. 

σε. ΧΧΙ͂Ν. 11. 
ὍΥΤΥ,Α, 50. δείλη γ61 ὥρα, ἐέπερμξ 

υεδρεγέπμηι. ΘΜ}. ΧΙ]. 1. Οοης 
Ι, ἘΠ1:05. τες. Ρ. 45. 

᾽ΟΥΓΖΩ, σεερετνὶ υεπῖο, «εγὸ ναὶ." 
ἀνὸ υεερεγαπε αἰἐγμά ζοῖο. ΣῊ 

ἘΠΕ: νεν . 1 δαῖα. ΧΥ͂ΤΙ. 16, 
νὴ εἰ δίτδο. ΧΧΧΨΥΙ. 47. κατα» ' 
λύωοννι, οὗ ἐὰν ὀψίσῃ, Βοσρίϊαπς!, ὑδὲ- 
ουπαυθ νρεραεὶ νεποσὶί. 

“ΟὝΤΜΟΣ, εεγοξίπι. Γ ῸΝ Οἷα. 

οὔξοιγα. Ἐχοᾶ, ΤΧ. 838. τὰ ὕψιμα. 
Ιεσῖε. Νδηι νὸχ Ηδβθρυ. πιοίῖδί ἢ. ]. 
δενεὶπα, φμα αὐλιο αδάμα ἐπ ἑεγγα 
δαέενί, αάεοχιε φεγτοῖπα. Οοπᾶεν δὰ 
ἈΒ. 1. Εὐ]]οτὶ Μ|ες6]]. ὅδε. 1,0. 11]. ς 
5. 11. - "γ᾽. ἀογδα ξεγοίπα, [- 

πῶηι οοτίωπι 8. δενοίἑπιση. Ααὰ, Αὐποῦ 
ὙΙΙ. 1. -- ψ ρ » Ρίωυία τεγοίἑπα, 

7οξ!, 11. 38. ΖαοΒ. Χ. 1. Οἷομε. Μ8. 
ἴῃ ῬΥΟΡΆΆ. ὄψεροον, ὑσεερενόν. ---- ΘΒ. 

Ῥαζί. Ῥδβ. ᾿ρῖυγ. δεγοίἑπαΣ ρεομίεε. 
Ααυ. αεπεθ. ΧΧΧ, 49. ὄψιμα. --- 
»ν»» αὐ υεδρέγαπι, ἐπ ὈξεΡΕΤα 58. υξ1- 

φέτε. ϑγτατα. (ομεὶ, ΧΙ. 6. ὄψιμον. 
Ἡδογοὶ. ὄψιμον, ὀψιτέλεστον, ὀψὴ γεν» 
γώμενον, ἢ ὀψὴ ἀρξάμενον, καὶ ὀψὶ τελεσ- 
ϑησόμενον. ἔάοτα : ὄψιμον, χρόνιον, ὕστε- 
ρὸν. 

ὍΨΙΣ, αὐἀερεοίως, δρεοῖεδ, οοἴογ, 
υὑοίεε, δοπε, ϑουΐα. Ὑ) ΟΒΑΙά. 

“ρίεπάον. Ὦδῃ. 11. 81. --- ΤΣ» 

οηπς. Δετεῃ. 111. 5. ὄψις πόρνης, 
γοης πιεγοίγιοἷδ. Οομξ, 90Ἀ. ΧΙ. 44. 

εἰ δὲ ἢ. ). Κουςδποηΐυτη ὃς  οδυπι 
Ρ. 991. --- ΠΝ: Οεπεβ. ΧΧΙΨ. 

16. ΧΧΥ͂Ι. 7. ΧΙ.1. 9. βος. ΟὍχοη. 
καλοὶ τῇ ὄψει, ἀρὶ 5080]. σκερέμνειον 
χρέε;, χαὶ ααχεῖκι σαρξί, 1ν. ΧΙΠ]. 
8. 4. 1 ὅδιω. ΧΥΪ]. 7. εἵ 4110]. -- 
Ἂν» οομῖμα, Ὧ-. ξωρογοῖες, ἴτ. οοἴοτ. 

Ἐχοά. Χ. δ. χαλύψε; τὴν ὄψιν τη γῆς, 
τιεῖ γῇβοίοπι ἑοντα. Μιὰς οἵ 

μα. ΧΧΊΙ. 5. 11. [“γ. ΧΙΠ. δ5. 

ἃ» 

᾿ς ν..} 



λθψον. 

« εἰ δ οὖ μὴ μεταβάλῃ ἡ ἀφὴ τὴν ἔψη 
ῬΓα ὩΟΏ 

τηυϊδνυοῦὶς οοἴογοης βυυ. ΟΟΠΙ͂ΡΡ 
Ὀϑγυβὶυα Μ|5ο6]}. Οϑηῖ, 11. ο. 17. 
νιάο εἰ ἔξεςβ. Χ. 9. -- ΠΝ» αη- 

ἀυΐμα. ϑγτασα. οἱ ΤΙ ΧΧ Τκν. ΧΙΧ, 
931. ΧΧΙ. 5.--ἰ ον ΟΒαΙά, ἑπιαρο. 

Ῥδη. 11]. 19. --- τιν» ἐώηιον. 1,δν.ἄ 

ΧΠῚ, 48. -- ἽΝ» Ρίαρα. 1 Βερ: 
Ι. 6. ἡ ἔψις τῆς ἁφῆς λευκὴ ἢ αυῤῥί- 

αὑτῆς, εὶ νετο ει ρεοκβοίεβ Ἶδ 

ὃ ἔευσα, οοἷον Ῥὶαρσοο Αἰριιθ νεὶ συθοῖ- 

ὃ 

ἃ 

668. --- Ῥχεεῖογοδ ἰορίδυν Εἰχοά. 
ΧΧΧΙΨ. 90. δὲ νεῦῦα: ἡ ὄψις τοῦ 

ὑματος τοῦ προσώασου τεσροηάεπι 
ἤει. Ἵ5 νι δ᾽ ΤΧΧ δὰ 

ὄψις ῬΥΟ τόσα ὧδ δι δααιάθγυηΐ, 
δυῖ βοτρβοσιπί τὸ χρῶμα τοῦ «ροσώ- 
αοὺ αὐτοῦ, υἱ ἡ ὄψις αὐτοῦ εἰς νΟΓΒῖΟ 
Αἰ ΠΟΥ Θ8 Θσοδσρίηδ πὰς Σ]]αῖδ. 
ΤοΡ. ΧΙΝ. 1. ὅτε ἀπώλεσε τὰς ὄψεις, 
οὐτὰ δηἰογοῖ οομίοδ. ϑᾶρ. ΧΙΨ, 
17. ἐν ὄψει, ἐογαηι. ϑῖς αυοαπθ ᾿θἱά. 
ΨΙ11.11. βδρ. 111. 4. ἐν ὄψει, ἡμαϊοῖο, 
ἱ, 4ᾳ. ἐν ὀῳϑαλμοῖς. ϑαρ. ΥἹΠ]. 9. ἐν ὄψει, 
γεδρεοίι, 8. δὲ σοπεραγαΐμν, 00]]. ν. 8. 
Ὡδὲ Ῥοπίζυν ἐν συγκρίσει. Μυϊραῖυβ 
ΟΡτΩΘ : ἐπ οοπιραγαΐίοηε ε7μ5. Ηϊε5. 
ὄψεις, ὄνειροι, ὀφλαλμοὶ, ὁράσεις. 
ΓΟΥΟΝ, οδδοπέμηι, εὐ μέδεηι, ἴτ. 8. 

οἷβ. »Ἵ, ρβοῖϑ. Νυμ. ΧΙ. 29. ἢ σἂν 

ὄψον τῆς ϑαλάσσης συναχϑήσεται ; νοὶ 
ΠῚ ΟΥΏΠ68 ρέδοδδ ΤΑΆΤῚΒ ΟΟΏρΡΥΟβΑ- 
Ῥυπίυγ ὃ ϑῖ΄ς ΗΙρροογαδῖ εἰ Ῥοϊγ ῖο 
Ρ᾽δβεῖὶβ ραβϑίτι νοσδῦι ὄψον ϑαλάς- 
φιον. Ἐξ οὐτὴ ΤὨυσγα!α 65 ΓΡ. 1. ς, 
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1398. Μαρποαίδιη Τ μοηνϊ υοἰ ραησι, ε 
Τιδτορδδουτα νἱπύτηι, Μυοῖγγα δὲ ὕψα͵ 
Μγιηΐεηι ὑεγο οδεοηίεπι, δυρρεὰν- 
[Δ886 80 σ᾽, ΟὈΒΟΙΣ ποπῆης [10 
ἄοτυς [ζὉ. ΧΙ. σἂρ. 57. ρίδοεπι ἰω- 
(οἸ]εσίς. Μγυπῖρῃι δηΐτα δἱῖ 11 οον- 
δἶ586 εἰς ὄψον, ἔχουσαν ϑάλατταν εἶϊχϑα, 
ἴπ ΟὈθοπίθ, αι ΤηλτῸ Ῥἰϑούειπα 
Βδρεί. Ετ ΑἸἹοιρῃγοηὶ Ἐρ. 1. ἐψὼαι 
ἀϊουπίογ, φιρὶ ρέδοεε υεπάκηι. (σπέος 
Ῥο ]υσοῖα 1410. ΨΝΊ]. ο: 7. υνἱ ἐδ] 
διον εἴ ὄψον οοῃὐπηρσίε. ϑ81. Τεγεπίυς 
η΄ Απαπῖα Αςί. 1]. ὅς. 11. ν. 33. 
»αυϊμδεπι οὐδοηῖ οἵ ρέϑολοείοι πεπνίοι 
ῬΓῸ ϑοάδῃι βυγωϊξ. Εἰ αἰτηϊπθθγυπι 
ὀψάριον δρυὰ ϑυϊάδτα δσροῦϊία τὸ 
ἐχϑύδιον. Ῥίδοῖβ δαΐεπι, οὐθογυαηὶε 
Μγτγῦϊο, Ρ]υίαγοῆο, Επείαίιο, ες 
οσληΐρυβ οὐβομπὶΐβ δοΐυσι ὄψῳ ποιῦΐ- 
ὨδίυΒ οδ' διὰ τὴν ἐξαίριτω ἐδωδὴν, ᾿ 
φιοά ἐπίεν εὐμίέδα ρμγὶποὶραίκοι φιει- 
ἄανι ἑόπεαί. ἱὰς ἰβοιδατε Ἡϊτα, 
Ῥ. 1. 1ΔὉ. 1. ς. 6. Ρ. 41, εἰ εἶω;, 
ᾳυοβ εἴας Μοϊῆυ5 δὰ 20}. ΥἹἱ. 9. Ὁ. 
8δ6. ΤοΡ. ΥἹΙΙ. 9. σαρίϑηχαν ὄψα 
«αυλλὰ, ρμαγαγογαηίῖ οἰδατία του, 
᾿ΟΥΨΟΠΟΙΉΜΑ, οδεονἕαπ, οἶδο- 

γιρη. νυ ἢ. ΧΙ].1. 
᾿ΟΨΩΈΙΟΝ, οδϑοπέωπι, εἰἰρεπάϊεπ. 

1 Μδος. 11]. 98. ἔδωχεν ὀψώνα ταὶ 
δυνάμεσιν αὐτοῦ, ἀφαϊε φἰἐρεκάϊα ἐχεῖ- ἡ 
οἰαραβ βυΐ5. Ὑ]ὰ6 εἰ 83 Εϑάγ. [Ν. 
56. 1 Μδος. ΧΙΝ. 32. Ῥοΐγθ. 1. 61. 
1. δο φοπξ, αὐσίοτεβ οἰϊαῖοβ Ῥ οἶβο δὲ 
Πας, 111. 14. Ρ. 601. εἰ δὰ ἔσῃ. 
ΝΙ. 28. Ρ. 115. πος ποῦ [μοχίουῃ 
Ν, Τ. 5, ἢ. νυ. 

" 

Π ΑΓΕΤΟΣ, σίαοίες, ρεῖμ, ἤγίρεν, 
8 πάγος, ρίαοῖεδ. ΤΥ, Ἰάομι, ὕδῃ. 

ΧΧΧΙ. 40. εἰ ϑέτοιι. ΧΧΧΥ͂Ι. 80. 
τῷ «ἀγετῷ τῆς νυχτὸς, ϑίφογε ποςίίδ. 
-- Νοῦν οὐοπογεῆο, οοαρμίαϊϊο. ΑἹ, 

Ζεαοῖ. ΧΙΝ. 6. σαγέτος. Βατυσὶ, 1]. 

19. ϑδῖν, 1.16. ὡς εὐδία ἐκ) ταγιτῷ. 
Ἐδὲ ἴῶνεγβα οσδέῖο, ζσγο: ὡς σα γι 
ἐπ᾽ εὐδίας, αἱ γὲῦ βεγεηϊεδεθια ρἼδειει, 
801]. ἀἰβοσ᾽ νίτατ. ΨῸ]Ρ. εἰ Σἰσωί 14 36’ 
γέπο μίαοϊες. Ἡοδγοῖ. παγετὸὺς, Μῦδ' 
ταλλος, Ψύχος. Ἰάστα οἱ ἴχκ. Ογη 
ΜΒ. Βγετι, σαγεγῷ, ψύχω, κρρν' 



Ταγιδεύω. 

ΠΑΓΙΔΕΥΏ, ἐδαφμδο. ὩΡΤΙΣῚ 

ἩΠῈΡ. ἐπ ἑεπαϊοείαπι πιὰ μοπο. 
1 βδ. ΧΧΥΪΙ]. 9. ἡνατί σὺ «γι- 
δαύεις τὴν ψυχήν σου ϑανατῶσαι : ἀΔΤΟ 
ἴα ἐϊαημξας δυϊσηατα τϑδτὰ δα τη 05 
ἔστη ἢ Ὦ. 6. ΟἿΥ ΤΩ6 Υἱῖεβ Ῥεσίσιυϊο ἴλπι 
οουῖο Ἴχροηϊβὺ γυΐρ. ἐπσίἰατί. ---ο 
ἘΞ ὩΣ Ῥίατ. ἐγτείδ!. ΟΟΒΕὶΪ. ΙΧ. 

12. ὡς ὄρνεα τὰ ϑηρευόμενα ἦν παγίδι, ὡς 
αὑτὰ σ«αγιδεύονται οἱ υἱοὶ τοῦ ἀν)ρώκου, 

ὃ Βῖουϊ ἀνεβ, αὐ οδρίυμίον ἰδαμθο, 
1Πδαυδδηΐον 111 Βοταη8 : Ὁ 86 Γ- 
ΤΩ εϑἰ να] ἀ6 πεσεσειαίε ζαέαϊξ πιο- 
τὶοηαὶ, γε] ἀδ αάυεγδα ζογίμπα, για 
Ἀοπεῖπες ἐγγείξεπέων φμαδὶ. ---- 0. 

ΝΙΡΒ. ϑγυίμη. γον. ἹΙ. 2. ἐσαγι- 
δεύϑης, οἱ 168. 11. 15. σαγιδευϑή- 
Φδοντα,. ---- ὩΝΡῚ Ὦ Ρίυσ. οοπιρίοάεδη- 

ἔες, εἰἐριιίαπῆεε. ϑγτατα. Ῥτον. ΧΙ. 
16. σαγιδευδῆναι, ατ1ε6 ΨΟΧΣ Ἀ. 1. πι|6- 

ὁ ἴδρδοσῖοα δοοὶρ μα οσὶὶ ἂς οδέϊχα- 
ἔέονε, ἐηργίη!ς φμα ἐχογείμν Πάξε» 

δεπάο ρμγὸ αἰδε. ΔΘ βαρτὰ 8. ν. 
γὴ. 

ΠΑΓῚΣ, ἴαφιειιξ, γείε. 0» 

φξτο. Ῥτον. ΧΧΙῖ. 6. καγίδες, υδὶ 

Ῥτο Ὑ 22» 4ματεμίεε, ἰθρεταμπῖ 

ἜΡΩΣ. --- ΓΒΙΤ ἱπθη, ἬΙΡΒ. 8 

τὴ)» ἡϊαφιιοαπάο. 164. ΧΙ.11. 92. --- 
᾿ ΤΠ λαπιιδ, ἱποιφ. Ἐζθομ. ΧΧΙΧ. 
ἀ 4. 08] ἴπγε (δρρε]}]ο ἴῃ Νοῖῖ. Οὐ. 

δα ἢ. ]. Ρ. δδδ. ἰοοο ΣΤ ἱπορῦθ 

Ἰορίεθε ν᾽ ἀομῖαν ὩΣ). --- 0» 

ἀποέρς, Ὦ. 1. ἰαφιοιδ. 7 6τετα. Υ'. 356. 
- ΨῈΡ᾽ Ἢν πιαπι σμομρὶδ. Ῥτον. 

ΝΊ. δ. ποῦ τλδ]ς αποδα ΘΘηδΌπ). ---- 
ΓΤ», 8. Ρετβ. ἔχϊ. ΗἸΡΒ. ρεγάεί. 

Ῥγον. ΧΙ. 9. Εχ ὕδοβεσὶ βϑϑηίθητα 
νιδεσυπί ΓτΨ δι ΓΠυὐυεα, υἱ 

ξεμι8 151 ἰαταπι ΔἸ [ἜΓαπ ῥγὸ δἰ ζεστὸ 
« Οοπ]πῃοίο ροείζιιηι εἷξ. --- "7ΠΞ) υἱϑ. 

ΤὨοοά, 7Ζετεα. ΧΙΙΚΠΠ. 44. Ναπι. 
ΤΙΣ» ἰαφμει, τείε, ἴῃ βὰο οοάϊςθ Β8- 

υϊ, δυῖ ρῬοϊΐζυ8 ἀθ βϑηθὰ τη8ρ]8, 
αυδπὶ ἂς γοσῦο 80} 1οἰτα8 ἔα! Ψυ]- 
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δαῖτα ποχὰθ μδρεῖ : ἀἐ ἔσομοο 78" 
βΐξιδ. -- η55, οαὐεα, ἐπ φῶ ἄνεα 
ομσίοαἐμπίιν. ὅότετα, Τὶ, 97. υδὶ (ὰ- 
βλδῃ τῷ "7 παγὶς ἐφεσταμένη (πᾶτα 
γείε, φμοά “δίίο αἰἐτ αλέξειν ’) Ῥοῦα5 

τεβροπᾶεξ, ΑταΡ. (,λ.ῦ 9 ὁοπέεχογε, 

ΘΟΉΦΙΘΤΕ. ---- ΨΥ Ὁ. Ῥβαῖτα. ΧΥ͂ΤΙ. 6. 

1Χ1Ὶ11. δ. Ῥτον. ΧΙ]. 14. οἱ δ[}0]. 
-- ΠΝΌ» δάβεπα. Ῥδ. Χν. 10. 

-- ΡῚΣ) Νίρβ. ὁ υρ". Ῥτον. Ἱ. 2. 

- ΠῸ 906. ΧΧΠΠ. 18. ἔσονται ὑμῖν 

εἷς ααγίδας καὶ εἰς σκάνδαλον, ογυῃῖ 
γΟὈΪ8 ἴῃ ἰαααδυτ εἰ οβεπαϊουΐυτη ; 
ἍΌ1 ἐαφμεμδ ταϑίδρβογίοθ ὑσοὸ ἀσπιπο 
εἰ εαἰέδο, εἶαβα δα οδυι88, οἱ οσοβδδίομθ 
Ροπίξαν. 186 φυοαυς Ρε. ΟΕΧΥ ΤΠ. 
27. οἵ ςοπῆ. 1 Μεος. Υ. 4. Οοπέοσ 
ΕὙ]]οτυσα Μ|806}1. ὅδον. 40. 1]. ς. 
10. Ρ. 331. υδὲ νοοοῶι Π5 ΓΧΧ 

φαγίδα τοάάοτοα ἀοςεῖ, πἴ που δὺ 1110 
οὔἹυπάστη ἰπις] στην. --- γν 

γείβ. Ψοῦ. ΧΝΤΙΙ. 8. Ῥβαΐγα. ΓΧ. 16. 
88. ΧΧΙΨΝ. 16. εἰ Αἰϊρὶ. --- τιν» 

υαείίας. Ῥ8. ΧΧΧΊΙΨ. 0. νιαοητν 
18 ἰΥδηβε 1886 ὩΟῚ ἴδια Οὔ ῬὈΑΓΑ]- 
16] ϑτηυτη βοηϊθητίαγαμι, αυδηα αὐυοᾶ 
γοςὶ Ηδφον. νοῦ βδῆς ΠΟΙ ΟΠ τὰ {11- 

Βυοτίπϊ. ὅγτ. ἰώλαϑ, ῥιπιομῖμα. ΟΕ, 
αυοᾳια [68. Υ. 18. [πη 1 τῖβ ἀροοτυ- 
Ρβὶϑ Υ. Τ. «αγὶς ματι ἐς ἀϊοϊζατ, 
φμὲ αἰϊοτὲ ἐπεί αίεγ, δαϊ αἰέεγεπι ρὲγ- 
ἄεγο εἰμάεί, γν. ο. 1 Μαος.]. 838. (δὶς 
ΤΠ ΘΥΘΕΟυ]15 σαγίδας τοῦ βίου Δρρεϊ- 
δαί ΑἸορῇἢϊ8 ἀρυὰ Αἴδεη. [10. Χ]Π. 
Ῥ. 567. Ε. Ααάε Ευδίδίἢ. ἀ6 Ασηοσ. 
ἴεα, ΙΧ. Ρ. 400.), ραγίσα ἐ, ψιὲ 
αἰεγὶ οσσαδίοπεπι ρεοοαπαϊ δωρρεα!- 
ἑἐαί, ν. «. 1 Μδος. Υ. 4. εἰς σαγίδα 
καὶ εἷς σχάνδαλον. 

ΠΑΓΚΡΑΤΗῚ, οπιπίροίεηδ, δΧ 
«ἄν, οπινε, οἱ χρατέω, ἐπέρετο. 3 Μδος. 
111. 32. ἐπεκαλοῦντο τὸν «αγχρατῇ κύ- 
ριον. Ατιδορα. ΤΊ εϑτη. 8375. οἱ 394. 
ΒΟΠΟΙ]. φανδύναμε. ϑορῇ!. ΑἹ. 687. 
Ὁοηΐοεν ϑυϊςοῦὶ ΤΊοβ. Εοοΐςα. Τ. 1. 
Ῥ. 5641. 

φι 

ἃ» 



Παγατησία. 

“« "ΠΑΓΕΚΤΉΣΓΙΑ, ροενδεϑο απιρὲλε- 
δ 5. ὑπεπέπειοια. ΓΓΌ ἐχοίεῖο. 

Αφυΐ. Ιενΐς. ΧΧΡ. 28. δες. οοὰ. 
180. Ηοϊεα. Νοι τδῖθ. ϑεσσοο 
ρὸν ΔΌΪ οαὐἱ ἀ6 (ΕΥΤΔ «0υἀ 619 Ὠοἢ 

ατστὸ νοπάοηα, εἴ νοχ 
Ἡεὖν. . 1. δῥϊεπέξμης ποίδί, δὸ υεπαϊξ 
φά εἰδομέλνιοι εϑὲ υεπαϊὶ ἑἰα, μὲ ργαοῖδα 
δἰἐ αριμὶ δρεὲ ἐῥῥμμμμυι. ἸΏ αὐοὸ 658 
φαγκτησία. 

ὃ ΤΟΑΤΌΣ, ογινὶξ ἜΒΕΠΤΥ πιαῖδα, 
ΑὉ ἐεάγην νετϊ σήγνυμι, οοπηριπβο, 
αίαοῖςε, δβεῖμ »γωΐκα, 1. μ παγετές. 
ἘΡΡῚ γμῖπα. Εχοὰ. χυΐ 14. ὡσεὶ 

φάγος ἐπὶ τῆς γᾶς, ἰδπαυδπι Ῥτυΐπα 
ἴῃ ἴοστα. 8980). 101 πάχνη. ---- ἼΩΡΡΣ 

εοποτεέϊο, οοασωίαέϊο. ὃ . οἱ 
Κχχ Ζδοι. ΧΙΨ. 6. --- “προυῦνε: 

44. ΝΒ. 1Π1..17. Ααιῇ!. ΤΒεοοάοί. 
ον. ΧΧΧΥ͂ΤΙΙ. 29. --- ΤΙ}, Κεέε, 

ς« ἤἥψφιω, ρἰαοὶεε. 70Ὁ. ΧΧΧΥΊΙ. 10. 
Ἐν ΓΝ Ῥυονσ. 40. ῬΔΥΟΥΙΏΕ8Β: 
φάγος, ὕδωρ τὸ «εσηγμένον ἀκὺ ψύχους. 
Αρυὰ ἀὐηῤ τυρουὰ σάγος ἱπθεξ αἰ 

ὋΣ ψύχεος. 
ΒΙΙΑΘΕΙΝΟΣΣ, ἐγέδίἐς, ἱιρεπα. δ Ν 

ἔηρεκε. ,ΧΧ δος. ες. 0. ΧΧΙΧ. 
88. ὃν τρόπον παϑεποὺς παρακαλῶν : Ὁδὶ 
ἴῃ οοᾶ. ΑἸ]εχ. συμφαϑεῖς Ἰεκίαις. 
ΠΑΘΗΝΟῚΣ, ἐγιδίῖς, ἱωρεπδ. 8ὶς 

τ} Ϊπ Δροβτδρῃο Οτσδθίδηο ἴδ. 
Τ]. 18. ῬτῸ δ, πιαΥΈΉ8, ἔπρεης, 

μεσ αουϑηνοῖς ([Ὀτῖδβθε ᾿" αὐϑητο) 
οδὲ ἰῃ ΜΆ. Εερ. ἰὰ Εο 

“ΠΑΘΟΚΡΑΊΕΙΑ, ἐπερεγίμπι ἐπ 
μαξοίοπεδε. 4 δος. ΧΙῚΠ]. δ. υδὶ᾽ 1π 
Α)ϊϊο 1Σοσῖ8 Ἰερσίτυν σαϑοκρατορία. [Ὁ0, 
ΧΙ]]Π. δ. 
“ΠΑΘΟΚΡΑΤΟΡΓΙΆ, 1. 4 παϑο- 

χράτια, αυοὰ νκῖε. 
ς« Ξ᾿΄ΠΑΘΟΚΡΑΤΕΌΜΑΙ, ἐπιρεγμεπι 
λαδεο ἐμ ρετίμγδαίϊοπος απϊπηι. 4. 
Μδος. ΝἼΙ. 90. 

“ΤΙΑΙ͂ΘΟΣ, αἰεοίμιδ, ραϑεῖο. ϑγτητα. 
70Ὁ. ΧΥΙ. 38. Νίάε ἱπῖγα 5. ὑσύχει;- 
μαι. --- ὙΦ), οαπίαπδ. Ῥτου. ΧΧΥ. 

33. [μορεταε Ἤν, υαείαίϊο, σύγεριμν- 
μα, πιογδεις 

“πΑ΄' ΘΟΣ ἜΧΩ, ᾽πογδο ἰαδοτγο. 
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ΠΣ, Ῥεγομάδον. ἀφα. κ. ἴπὸ., εἴπο 

ἀυθίο 9οδερίκαι (Α. .ΥἹ. 1.1..»,. 
1 ὅδ. . 12. δὲ νοῦ δος σψεσῦρα 
Αια ἐσίρυειάδ εαπὶ, Ἰεθοϊοειδε 
ἀϊνεκξεί[δ5 ε ἀπρ]ϊοὶ νεσαίοσα Α4ι1}85 
ογία νἱάδίιν. 

ΠΑΙΑΝ, Ῥααπ, φυϊῆδεί ἄγπενειδ 
ἐν ἴεκας τοὶ κα τἴγ, ρε- 
οἱαίμη ἐπ ἰαιάεπι Α͂ εἰ Τχακα. 
4 ΜδοολρΡ. ΧΥ͂. 25. μετὰ σαλαΐγγων 
καὶ ταιάνων «ροσῆγον, ουτὰ [1018 δὲ 
ρῬεδηῖθυβ δαϊπονοῦθαηίς.0 Ποῦ ας 
Ὧ6 1 λιοϊταπὶθ Ὠ᾽οάοκιβ διουϊυδ [48. 
ΙΝ. ν. 811. παιᾶνας ᾧδουσι», ὅταν ἐσί- 
ὡδὶ. τοῖ; ἀντιτεταγμένοις, ῬεοδῺΔ5 (5- 
υηΐ, οσυὐτὰ Δρρτοαϊπηίυν Βοκβίεα. (ἷ 
ᾳυοχαθ 40δ ἀθ Ῥοτδὶα ῬΑΥΤΕΣ δπΐδ 
Ῥυβτιδπι ἈΠΟ θυ9 ὁ Χο- 
πορδομῖο χοξεγὶ Βεϊδδουϊυ ὧδ ΗΘ ΡΝ. 
Ῥεσβ. [{40. 1Π|, μερ. 763. Ηαγοῖ. 
φανας, πάμωοψς, εὐρημίας, ῳδὰς, ὕμ- 

νους εἰς ϑεόν. ϑυϊάδε: φαρᾶναις, πώμευς, ἃ 
ς. Πωυᾶνες δύο ἦσαν, ἐνυάλιος, 

ὅτε ὅρχιν, ὃς χα) «ὸ τῆς μάχῃς ἐγίνετο, 
καὶ ἐτίρος, ὅτε ἐΐχω. Δύο «αιᾶνας 
ἦδον οὗ σαλαιρὶ, αρὸ μὲν τοῦ πελίμου, 
τῷ Ἄρει, μετὰ δὲ τὸν σόλεμον, τῷ ̓ Ααόλ- 
λων. διιηΐς Βεοο, ορβογνδηί Κ 5- 
ἴετο, ἀΔεβοτιρία εχ ϑομοίϊδεξα Τδα- 
ὁγα άθ 4)». ΕΥὦ. ο. 43., υὶ δείδια 
ἂθ μαδῃμὲ ἐγυαλίῳ οσαξεττὶ δ 1}... 
ϑρδηβεχηΐυσα δὰ Ογαδῖ 1. υ ϊδηὶ Ρ. ὁ 

ὁγώμωη, ἰτ. αοίμεα, φμο αἰσυ πάϊδαε 
οαπεΐ. Γχ θῖν λοντοῦν. ὅφ. ΧΙΙ͂Χ, 

15. ἡ παιγνία σου ἐχεχείρισέ σω, Ὁϊ 
«αιγνία ἂς ἰποπεῖθυϑ Ἀδοτηϊείοῖα δἀ- 
᾿Ρρεΐαν, αυϊ, φυΐα ογδηΐ δϑρεείυ 86-- 
ταούππι ᾿εττίθεϊου, βοσίεα δα Σ105 
ῬΟΒΕΌΣΑΡΘ ποὺ ψαϊοινῦδα αυδαὶ 11}ὰ- 
ἄστεα ν᾽ ἀο δ ηΠΙΓ. --- ῬΓΙΨ» ἐμάο. ΑἹ, ἃ 

ἀπά, ΧΥ]. 47. ϑεωροῦνσες ἐν φωγήαις 
ὧν, αυαποάο ,ά- 

δμϑ οαπεγεῖ ϑατιρβοι, Τί ἢεες ψεῦ- 
δα ἰχαπδβίυς ἘΙοἶυ8. Ἑᾳαυϊάοπι 
φοδάσγο τοδί :- ον ὀἐμειομέδαε, 
Ἦ. 6. ἀέα υἱ εἰν εἰἰωαάδνομί. Νίδτα 
ΑἸεχ. ΑἹά. εἰ Οοιαρὶ. Παρϑης ἔμσα» 
ζόμενοι, 8ς. φοῇ, Οχομ. ἐμπαίζωτες. 
(σπέος αυοαὰς ν. 25. Χοηορδοα 



Παίγνοον. 

α γριὰ δΒαϊάλπι ἱα Υ. πανγνΐκ' σὺν Φολ- 
λῷ γέλωτι καὶ φσοιυγνίῳ. 

ΠΑΤΙΎΝΙΟΝ, ἐμάϊοτωπι, ἰωσασ, ἐμ» 

αἰδτίιον. ΓΙῸ ἮδΔΡ. 1. 10. -- 

Ἐν “ρεγίίας. ΑἹ. Ἐς. ΧΧΧΙΨ. 
4. ταιγνίῳ : υὧδὶ προοίεπι στα εἰἐτατί8 

οἴ ἰδυῖα νοΐ. ΨὙ1Δ46 οἱ 
ϑδρ. ΧΙ]. 26. (τωγνίος ἐπιτιμήσεως, 
ἢ. 6. ραηΐβ ἃ [60 εἰς ἐνπιωγμὸν ἸΏ» 

χη ἰ5815, (0]]. ν. 925.) ΧΥ͂. 12. 
ΠΑΙΔΑῬΙΟΝ, ρμεγμίπς, 7μυεπὶξ, 

Ζεγύις. Ἵ.», παίμα. Οεῃ. ΧΧΧΗΙ͂Ι. 

14. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 249. Ευτὰ. Ν΄. 16. 
οἴ 4110] δἰἱχαοίίθβ. -- ὍΣΝΣ ὧν 

ὕαεα μεογμπι. ΤΧΧ βε60. οοά. 
Οοὐθ)ῖη. 1 βδπι. ΧΧΙ. δ. 56. ὧδ ἴῃ 

Ψ. Τ. δαυὰ τδῖο οἰίοδιιτι δβί. -- 
ὙΘΘῸ Ῥατί ΡΒ. πωποῖμδ. 1 ὅδσα, 

ΙΝ. 18. ΜΉΗδε εταῖ, φαΐ ὨπυπῈ! Ἰοοο 
ὦ ἘΠῚ τοήκουα οταῖ. Νύσῃ ἔογίδββϑα 

ο τεϊϊξέξδ ποῦσπεια σοὶ σαυδάριον 50 Ὀ- 
Ἰεοετυπ. Μιὰς ἱπῆγα δα «αἷ βου, 
Ὁ οἱ ΝΟ, εὔδιι Ὀν. --- ὈΤ. 

»ἱυν. ρπεγίϊα. εν. ΧΙΝΤΠ. 11. --- 
ΝΣ θέα. ΧΧΙΙ. δ. 12. ΧΙ]. 8.. 

Ζυᾶᾷ. ΜΙ. 10. εἰ αἰϊοὶ βερίυβ. --- 
Ἵν) Ὁ Ν, οἱ 7μυεπὶΣ. 1 ϑατα. ΧΧΧ. 

17. -- Ὑλ)»» δεγσια. 1. ὅ8αγα. ΧΧΙῖ. 

. Ὁδὶ 581}: γγὸ χαιδαρίων ὨδΡαπέ 
δούλων. Οοηξεν ΖΕ] ἰαυσα 11. 1]. 

ἀ ςᾶρ. 8. Ῥχαῖεγρα ἰεβίτυῦ 1 ὅϑδγα. 
1. 14. τὸ παιδάριον ᾿Ηλεὶ, υδ] ἴῃ 
τοχῖα Εοργαῖοο ποὴ δχδίδί ἄς Βοος 
εὖτ βεσνὸ αυΐοσαυδτα. Αἀάϊάεοτιπί 
δος ΧΧ, 1 αυἱὰ ν!άδο, εχ ῬΣΟΡΣΙΟ 
σΟΥΟΌσο, Ὧ6 οοην οὶ! 111109 Ῥομί- 
τεῖὰ ΕἸΙ στϑυπὶ ἐδοογθηῖ. αἰίυν 
δυΐοία μος δααϊϊαιηθηίζυση αυοαιθ 
δρυὰ ΟΠ γγβοβίοιηιιτα Ἡσμι. ΧΥ͂. ἱπ 
Αςῖ. Αροεῖ. εἴ δρυὰ ῬΒΠοποῖα ἴῃ 

«ε Ἶοχο ΤΙερὶ Μίϑης. 

ΠΑΙΔΕΙΑ, ἀμοὶϊρίκα, ἐπείμμίλο, 
οαείξραίίο, ἀοοίτίπα. "7γ}}}» ὑπέεϊίον 

εοἷ. (18. -- Ἢ (μαι ά, Μέέι. Ῥὲ. 

Ἡ]. 12. δράξασϑε «αἱδείας, δὶ ἴαοῃ 
Ῥῖο σαιδείας ἰοερεπάππι 6896 σποδὸς 
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ατἂλ φαωιδίου ϑυδρίοδλίυν Ηοιπρθτι 
ἜΠε53. ΡὮ11οὶ. Ρ. 371. οἱ ϑοδοίδητια 
Ῥλαῖν. ἀθ6 Αὐϊδογίίδῖε ΤΥ Χ [πιὸ 
Ρ. 86., φυοά γοϑίεα ταυϊδξατη 51} ΤΏ 

αυἱᾳ ᾿εβϑοῖ 1118 ἔοτταυ θα δράξασθε 
«αιδίω. Δράξασθα, «αιδίον δῖοι 
ἑάδιι δὲ σανοτα, αὐοᾶ οϑομίαγὶ 
ἔμπα, Ὥδῖὰ δὰ οδουϊδηᾶυτω 
τα ηῖθυι8 Ὀτθμοπαϊσηυβ αὐτὰ, αυδῦι ἢ 
σοϊυπηὰβ οβουϊατί. Βυχίοτῆσπ ἰώ 
ἈΑπίοσῖξ. ρ. 673. δυρηγδεσ, ΣΧ 
γο]υΐδο6 δῖ, απ διὰ βοηίειδ 18 
ἰοχῖα ογδῃὶ 8]]οχοσῖοδ εἰ τοργορσῖα, 
τεβοΐνεσα οἵ ργορσῖο ὄχροόπεσε. 8..ῖ}. 
ἽΔ βυμηβογυηΐ δἰ χη βοδίίοπα 3,|- 

πιοηΐδ, οἴ ῬῈΓ 7 γεπιεπέμπι Ἰμι6]]6Χθ- 
ταης ἰερέιε 8. ἀοοίτίπαπι ἴορὶδ, αι 
οδβῖ δπθαυδ ἐχροβὶτίο, αυλτὰ (α]- 
ἄεειιβ αυοαπς δεουῖζαβ οἴ. Οομῆξε 
4υσοχαο ϑαπμοῦνγ. ΕοΣ. ΧΟΙ]. 1. δὲ 
Ῥβ. 11. 10. ϑυϊραῖαβ: ἀρρτεδενά ε 
ἀϊποὶρίξπαηι, οἵ δἰσα!}! αυοαῦθ τοοοὸ 
ΑΥδρϑ ἱμοΥργΘίδ[Π18 οϑὶ, --- Ό» 

υδίμε, "|. -σοπδίζιηι. Ῥ8. ΟΧΥΤΙΣ. 
66. «αιδείαν καὶ γνῶσιν δίδαξόν με, ἀοο- 
ἐὐΐπδτα οἔ βοϊθηθατα ἄοοθ τα. -- 
Ἵ» )ιπάο. ἩαὉ. 1. 12. τοῦ ἐλέγχων 

φουδείαν αὐτοῦ. Ῥτο ΣΥΝ Ῥαν 1). 

Ἰοεῖ Ἰεροτιπιὶ δυσίαξϑο Γγ.» σαφὲς 
ξαϊΐο (νετρατα οὈϑοϊεῖαι τα), δαΐ 
ὃ ΤΌΣ Ῥεν Πρβοῖ, αυοα οαδίϊραγε 

ποίδί (Βοο βεῆδὰ : υἱ χεοάδγρυδτα 
ΟΒδι άεβοβ ὑσϑαίεσ τωοάδυσα, 788 οἱ 
ἔλθ 7 ιἀο8 οΑβάρδυϊεβ), δυῖ οἴϊδσα 
ἡ)ὃν ἀἰεοϊμέϊπαπι ἐξα, --- ἷλ, οοτ. 

Αι. (Ρ) τονε. ΥἹ. 82. στερεῖγιυ 
σαιδείας, ἀεδάςαϊ τς ἀἰθοὶ Ρ]πΔ. -- 
ἬΝ» ἐγμάϊέως. 1ε8. 1. 4. ὅ, --- 

ἽΡ,᾽ Ὥρυϊ, ΧΙ. 4. Ῥτονεν. 1. 2. 

γνῶναι σοφίαν καὶ «αιδείαν, δα οορτιοϑ» 
σθηυπη βαρ πδση εἴ ἀοςκπδσω. 
νιάα χυσαπε Ῥχον. ΧΨΙ. 4. δο οὗ 
δὲν. 1. 44. Ῥγον. 111. 11. μὴ ὀλιγώ- 
δε: σαιδοίας κχυρίου, Τ᾿ ρᾶγνὶ ἐλοὶξθ 
ςαϑε δύομποῃ Ποσιη. Ψιὰ6 εἰ 
Ῥτον. ΧΥ͂. 5. οἱ οοπῆ 2 Μδος. ὟἿἽ. 
12. Ῥγονυ. ΙΝ. 1. ἀχούσατε, ατδες, 
«αἱδείαν πατρὸς, αὐαϊῦα, ἸΙΡοΣῖ, ἐπδί- 

, φυμδοίας 4} 118, αυἱὶ ποὴ νἱαθραδέ, ἢ 

ἕ 



! 

α ἐμέδονειε 

ς 89. 

Παιδεία. 

Ῥαίΐτίρ. 7Ζεγθαι. Π. 80. σα» 
ὁμαν οὐκ ἐδέξασθε, αἀἐδοὶρνανι Ὡοει 
χοοορίβι8. γιὰ6 οἱ «ἐγ. ΥἹ]. 27. 
ΧΥΙΙ. 238. ΧΧΧΥ. 18. Ῥγονυ. ΧΥ. 
11. «ωςδεία ποίδὲι ἐπιεπααίϊοηπεπε δ6ιὶ, 
οογγεοίίοπενι Ρὲν ἤαρτα ἀο υἱγβαξ, 
ΩΣ Πὲ ὧκ οοποίοπε. -- ΟἿ, υἱπ. 

ομἶμοι. Α4}}. 200. ΧΧΧΗ. 16. 
1 αἱὶ ἽΦ. Πα;δεία δυΐδηι ἢ. ]. 

δεγίας αὐπιοπέδοπες ποῖα. --- ΠΙΦῸ, 

ρτϑιοιραίνο. ϑγτατα. 1ε8. [Χ. δ. καὶ 
ἔσται ἢ «οὐδεία αὐτοῦ ἐαὶ τοῦ ὥμου αὖ- 
'φοῦ, δὲ ΟΑρρθ]]υ5 ἴῃ Οὐ, 8. μαρ. 
849. ρμυῖδί δυμ) Ἰορῖ880 ἔπ.) ἂ 

σδὰ. “ρ"». Τβδοάοῖ, εἰ Ιης. ἴν. ν᾿ 6. 
τῷ σληλύνωτι παιδείαν, αδὶ δοουπάυπι 
δυπάξτῃ Ἰορεγυης ΊΡΌ Ῥγὸ ἽΡ: 

βοὰ ῥτεθῖδσ οδ, αυ δὰ ϑοδασίδη- 
Ἀογρίυ δα 1. }. οοπῖσα ἤδῇς Φ0Π}60- 
ξυγδτα ῥσγοΐ}ς, ποπάτα 6δῖ, νοαὶ 

α σωωδώα γῬοίϊι8 Ἀ. ἱ. ποϊἐοἴοτα ἑπρεγὶς 
86 ρνὲποὶραέμε Βυ)οἰοδτη, 6886, ἴῃ 
40 εἱρηϊβοκλίίοης παιδία τε ΣΙ Σ 
δρυά Ρ]αΐοῃ. ΑἸοῖΌ. ρμᾶσ. 47. δὶς 
ἀυοχυς παιδευτὴς ἀρυὰ ΤΗροά. Ἀ5. 
ΓΧΥΊΤΙ]. 29. δὰ ργὶποίρες, εἴ δρυὰ 
δγυδοῆυ Ὠευῖ. ΧΥΤ͵Ι. 18. δὰ 
μάϊοος εἴ πιαρσὶδἰγαίμ (ταπιείοττν. 
- “ὑγ» Ῥγουεγδέιρη, ρποηια. Ῥτον. 

ΧΧΥ. 1. Β88᾽1᾽ Ἰοσίίο β8ὴη8 δϑί, σα» 
ἁ δεῖαι Ὠ. 1. δἰ σὈ βορΌΙς δεμπέεπίίας αἀ 
ἐπεί ιεος οἰ οογτίσεπάος αἴδος αρ- 
ας. ϑιεὰ νἱἀοπάυτῃ 68ῖ, ΔΠΠοῆ Ρο- 
ἔπ Ἰερσὶ ἀεροκί σ«αροιμΐαι, αυοά 6χ- 
Βίδεοηϊ οσοἀ, ΑἸοχ. εἰ δα. Οοτρὶ. --- 
ἽἾΌ. σγοαημηι, ἴξ. οοπδέϊμηι. ἘΖΘΟΉ. 

. ΧΠ]. 9. Απιοβ [1]. 7. Ψιάοπίυν 
Ῥ)εσίβαυβ 16 ρ1886 Ὁ) δὰΐϊ “Ὁ, 

οαδίϊραίϊο, ἃ Ἴ", σαξίσαγε, παιδεύειν. 

-Ξ- ΠῚ)» "παπδμείμάο. Ῥβαῖτα. ΧΥ͂ΤΙΙ. 

τα αυοαυθ ὙΒοοοιίοῃ. .0- 
ἀἰςε ὕάρρεῖϊο 'ἴπ Οσῖξ. 5. ρδρ. 809. 
Ἰερετυπὶ Ἢ ΓΝ (νεἰ μου {7 ΓῺ) 

ΔΡ 7» αὐίρὶ (ψαία οοττεοῖο θεῖ 

δἰ ποι οπ1]β πρϑοῖεβ αυδοθδτη), αὐ 
οοπῃ]εδοΐυτα οἴδηλ ΠΟΠΗ͂ΤΙ δἴΌΣ ἰοσοὸ 
ῬΆΓΔΙΙοεἶο 2 ὅδ, ΧΧΠ, 836. διά 

622 Πα: δεία. 

τ ΪΗὶ σοαυδεία ἢ. 1. ροξτι οδεῥεπέϊαιι 
ἐγρβα Ζ)ειρπ εἰστιβοιζε νἹάδέυσ, οὐ αἷς 
;. ᾳ. ὑκακχοὴ ἴῃ Ιοοο ρδγϑ]] οἷο, αἴ σοσ- 
θὰ ἡ πουδεία σου νοτῖδηαδ εἰπί: φιοά 7 
πιὸ ἐμὰ ἀἱοίἐε οὐδεφμεπίει μταδιί. 
Οομέ 42 Ῥαγ. Χ. 7. 0ὺ] χαῦδες οὔδε- 
σιβοξοξ, ἸΝΟΤΊΦΕΡΟΣ τιοίλξ. --- 50» 

υἱγρα. 90. ΧΧΧΥΊΤΙ. 13. [ησίτυ- 
τηθηζιπι ΘΟΓΓΘΟΌΟΠΙΒ Ῥοπῖίυν ἢ. 1. 
Ῥζὸ οογγεοΐδοπε ἔρεα, αἱ 1Λ 0) υδυτ- 

Ῥδίυῃλ Ἰερίίας :0]4. ΧΧΙ. 9. -- 
ἽΠΠΟΣ. πιμπια. Ῥτον. ΧΥ͂ΤΙ. 8. 5095- 

οϑὲ ἢ. }. νοχ σου, δεία, οἰιΐθθα 
1164 χυοαυς δ ἱπίεγργεῖε Αὐϑδδα. 
ὕδερετυς δὰ ἢ. 1.: Νοὺ ῥγορῖιϑ 
ΠΟΙΆΘΗ ΤΩΘΙΆΪΩΣ, πὰς «αι δεία ἀυοὶ ς᾽ 
Ῥοίΐιετς, χυδτα ΌΤΙ αρ. ΧΥ!. 

32. αἱ Ιηϊεγρταῖίβ ἴῃ Ἰἴδτο διρεὶξ 
ΔΙΠογαῖῖο δὰ 37 5. ϑεὰ συΐ 

οεγηηΐυσα ἱἰΠἸαγυχὰ αἰξοσοραπέδτυκι, 
Ἰρλχίτθ [ἢ Ρχγονοσθίοσηση [10 τὶς, 
Σδίομοο στρ άδε ἢ --- ΠΟ ἢ Ρτον. 

Χ, 18. υδὶ ἴοοο «οὐδε χεροποηάυτα 
οβῖ φαιδείᾳ, αἰ τεοῖα δὰ ομβοσνανι 
ὕὄδοροσιιβ δὰ ἢ. 1, (ομέεσς αυοητο 
Θοι]ογὶ ΕΡ. ΟΥῖ. Ρ. 984. Ῥχρεείεσεδ 
Ἰερίξαν [65. 1,.. δ. εἰ 200. ΧΧΧΤΙ͂Χ, 
83ὅ. ὉὙ01] π1}}}} εἱ Τοϑροηάδς ἴῃ τοχῖα 
Ηεργ. δίγδο. ΕΥ̓. 19. σαείἐψαξιο. 
γυϊψ. ἐγέδωϊαίίο. ϑῖτας. ΓΧ. 1. μηδὲ 
διδάξῃς ἐπὶ σεαυτὸν «αιδείαν “ονηρὰν, τι 
Θδτὴ τη 8ηὶ ἰὴ ἰδ ἀγίοπι ἀοςθδϑ, ἢ. 
6. Ὧ6 68ῃι ἀοοδθα8 81}}}}} το 6886 
ΖΕἰοίγρδαῃ, δὺὐῇ πὸ δὲ ᾿ργοῦα5 
δτίεϑ ΔΒ: θη 48 ροστηονθδῖασ. 8γ- 
ΤῸ: οοίγέπαπι πθαυδιι. ϑ6ρ. 1]. δ. ὁ 
ανεῦμα «αἱδείας, δρὶγίδεδ με Ὁ αδε 
πιὰ λονιῖπες οορηξοηε ἐπιδοπα, δαῖ : 
Ῥίος ἐἱΐος γεάάδης. ϑαρ. 11. 12. υδὶ 
ῬζῸ «αιδείας, ἀἰδοῖρίπα, υτΊὶ φυϊάοτη 
εἰ Ὕ. [π|. Ἰερίί, ἃς οὔσπθβ δά. 
Ῥετρεοσαὰ Βιαδθηῖ, Ἰοχεπάυμα οδβὶ 
«αιδίας, 7μυεπίμα, ὁ οοα. ΑἸεχ. 
διτας, ΧΧΧΙΝ. 47. 8ι δ᾽ογαμπι 68 
ὀοηνῖνα, παῦσαι πρῶτος (5.1]. εὐἀξετεὶῚ 
χάριν «τωοἰδείας, οὗ ἀδούγμαι 56ὰ ἦοπεν- 
ἑαίεηι, φμαηι ἀοοεὶ ἀϊοὶρζέπα. ϑὶς 
οἱ 101ἃ. ν. 19. σοακαιδευμένος Θδὶ λοιπὸ 
εγδαπὶδ πιογίόμα οοπερίσιες. Ηδεβ. 



ἸΠαιδευτὴς. 

« παιδώα, ἀγωγὴ ὠφέλιμος, διδωχή. Ιἃ. 
“«ουδεία, «εἶα, νονϑεσία. 

ΠΑΙΔΕΥΤΗ͂ΣΣ, ἐπδίιίον, ἐμ {0Τ- 
πεαίοτ, ἀοοίον, οαδίσαίογ. “ὍὉΣῺ, ἴ5» 

- 

εἰ πο. Ηοα. Υ'. 2. --- 91 Ῥδσῖο. 

οὐ δχο, ἀοηιμαης εἰ. ΤΈΡροά. 
Ῥε. ΧΥῚΤῚ. 99. υνὶ σ«αιδευτὴς γὸ- 
ἄσπ ποις. Υἱάε δὰ ἢ. 1. Ηεχερία, 
86 δίργα 8. ἡ. σφαιδεία. Νοῆ Οριυ8 
᾿ΐδαυς οδὲ σὰπλ ὨΟΏΠ1]1}18 βἰδί 6 ΓΘ, 

δ 608 ΓΤ Π ᾿ερίεθε, ὙΙ46 αυοαυε 

ζῆτε 8. ν. συμδεύω. --- ΟἿ. πιαρὶε- 

ἐγχαΐις, 7μάεχ. 8 
18. 1 Ραγὰ]. ΧΧΥΙ]. 29. ϑίσας, 
ΧΧΧΥΙΙ. 22. πολλῶν πωδευτὴς, 
ΤΩ] οσσΩ ἀοοίογυ. (Ομ Βοηι. 
Π. 90. 

ΠΑΙΔΕΥΏ, εγμάϊο, ἄοοσοο, ἐπ δ" 
ἔμο, οαδέϊρο, γΈρο. “ὌΝ ἔσο. Ῥδε' 

ΟΙΨ. 21. Ηοβ. Χ. 10. [π υϊτοαυε 
ς Ἶοοο νἹἀδηίυν ρ]ετίβαια πρὸς Ρ6Γ- 

ταυΐδβδα οὔτι 0". 86 ΟΝ ἴῃ 

Ῥτΐοτθ Ἰοὺ τρθίδρβουσῖοα ποῖδϊξ οοδγ- 
φεγέ, ἐπιρεγὶο συπίϊμεγε, ἀυδτα ΠΟΌΟ- 
ποῖ αἰοαῦθ βαθεῖ νὸχ «αιδεύεν. 
Τῃ ροβίθυϊοσ νεσὸ "ρὶ» οασίἐχαί!ο- 

πὶ ποιϊίοποπὶ δαδοῖ, υἱ δθο πο 
νυ οββϑὸ νἱἀδαίυν νασιεϊδίει 166- 
Ἐἰοηΐβ δὶς ΕἸ ὨρΡΈΓΟ. --- “᾿ι4. ΗἸΡΗ. 
δ. Ῥβαΐ. ΟΧΧΧΙΣΧ. 12. τοὺς 

ἐ πεπαιδευμένους τῇ καρδίῳ ἐν σοφίῳ : Ὁ] 
ἴπ ἰεχῖα Ηθρτ. Ἰερίζων : “Ὁ δ) 

ΓΘ. 1, αὐάιοέπιια 0 Γ ἐπ δαρἱοπέϊαπι. 

Ψψιάδειξις αυΐϊάσπι πορῃ} 8 "515 

Ἰερῖθββ, βϑθὰ ροίίιι8 βαῃβιιτω Ἔσρτεβ- 
βευπὶ. Νίδιη υεηίγε αὐ δαρὶεπίϊαπι 
εἴ εγμαάϊγὲ ἐπ σαρίοεπέλα Ἰάδτλ εδῖ. 
Οαἴεοσιμι ὉΤῸ σεσαιδευμένους τη8}6 10] 
6δέ [ἢ αυἱθυβάκλτα 110 γὶ8 ΟΥ̓: οἷ8. σέ- 

-«αἱδημένους. ΑἾἸεχ. ΑἸά, φεπεδημένους, 
ε ἀδ ᾳυο νἱάε Ηϊοτοπ. 1 ΕΡ. 139. 

εἰ Αὐρυβύπυτα ἴπ ἢ. ]. -- ΡῚΡῚ 

ΡΙΝ. ἃ 1η2» ἐπέεϊϊορετε γαοῖο. Ἰ)δαΐ. 

ΧΧΧΙΙ. 10. -α ΠΝ ΗΙρΒ. ἃ 

ΓΤ» σγριο. Ῥτονεῦρ. [1]. 12. ---- 
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για. Πευῖ. ΧΥῚ. 7.96, 

Παυδεύο. 

ΤΠ Η;»}ῆ. 8 ἴν ἄροεο. Ῥτον. 

Υ. 18. -α ΠΣ ΗΙΡΒ. 8 Ἴν 

ἀδεοεπάεγε ζαοῖο. 2 ϑατὰα. ΧΧΊ]. 48. 
«αιδεύων λαῤὺς ὑποχάτω μους 'ΝοΠ 
ἱγωργορα» 116 φυϊάετῃ εβἴ, 608 ΠῚ 

Ἰερίθδβθ, 466 ἔυϊξ Ρ]εγοσυσηαιο [ηκτί. ἢ 
ϑοῃίθπῖία, ΤΏ 8116 πὶ ἰδιηθῃ ἄΐςοχα, 
αοωδεύειν Ὦ. ]. 6886 τέρεγε δυῖ ρου 
ἐπιρογίο τμδ)γέσεγε, υἱ 5811 1. 4. ὑπο- 
τάσσειν, αυοα Ἰοριτων ἴῃ Ἰοοο ραγαὶ- 
1εἰο Ῥβαὶῃῃ, ΧΥ΄Ὶ. 47. ΠῚ Ἀν. 1. 

τοϑίαρμογίοα ποίδὶ δεδηιξέεγε, σμδ- 
ἤοεγε. Μὰ ἑηΐτα 8. ν. τασερόω. --- 
Ὁ"Π» οοπέμπάο. Ῥβδῖχα, ΟΧΓ,. 6. -- 

ΣΙ Β. 1. τηϑίδρβοσῖοε τεργεἦιεπ.- 

ἄετγε, οογγίρεγε τοδί. --- ἘΔ, 

οορίίο. Ηοκ. ὟΙ]. 15. ἐπωδεύϑησαν 
ἐγ ἐμοί. ϑϑεάὰ νοῦῦδα Βξος ἔογίδϑϑίθ 
Ῥεστίπευς δὰ 5 ον υἱ Ἰεροτίης 

Δ 2. -- ον. Γνϊς ΧΧΥ͂Ι. 

18. 928. 98. Ὀευῖ. ΓΝ. 86. ΝΊΠ. ὅ. 
οἵ 6}Ὁ] βεβρίυ8. --ο "ΠΡ. Εδ|8. Π. 

Ἴ. ἐπαίδευσεν αὐτὴν ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα. 
8.1}. που ἱπίοσάυμ) ἀοοίγίπαηι, ἐη- 

εἰϊιέίοπεηε πιοῖδξ. " νι ἀδξυσ δαΐουῃ 
«αιδεύεν ἢ. 1. ποίξοποιῃι σαμοαπαὶ 
ΒΑΡοΓο. --- 05» ὑπο μέο. Ῥτον. 

ΧΠΙ. 45. ΧΧΙΠ 18. --- "η)Ό, 
δεοράο. Ηοβ. ΝἼΙΙ. 14. Τιρετιπὲ 
ὙΦ) ἃ ἽΡ.. --- ἘΠ}» υοἷο. Ῥμαϊτα. 

ΤΙ ΧΥΧΙΧ. 19. παιδευϑησέμαϑα. ΒΘ- 
οορία Βες Ἰοοῖῖο τδπὲὶ δαἀϊηοάμμι 
ΒΒΡΟΟίΑ οδῖ. 81: δὰ νοοϑοὼ Ηδθρσ. 
ἐχαυΐϊγασηυθ, ἀϊοομάστῃ ἔσγαϊ «ε- 
φασϑησόμεϑδα δυϊ σετανύμεϑα, υἱ ἰτη- 
Ῥγεββα Ἰθσῖΐο ογία βἰζ 6 οοιρθηάϊο 
ΒΟ μα]. 8:6. δὔδιη δγὴ ἰοζοϑη- 
ἄυσπι Ἰυάϊοαν! ϑοσζαϊεσιι8. Ῥχοιηΐϑ- 
οὐπ8 οἰίδτη δϑὶ ΠΠ τ τασγιπὶ αν εἴ ε ἢ 
ΔΓ υ βϑἰ τ οοὐά. υϑ08. (ΟΠ οΥ 
δοορεὶ! Αἀάϊῖατα. Απίτηδάν. ἰῃ Α- 
(δεηδὶ Πεῖρποβ. Ῥαρ. 80]. δβεα. -- 
ὉΌν» αδεοοπάο. Ἐποον. ΧΧΥΠΠ]. 

8. Ηἰς Ἰερογυπί ὉΌν. -- ὉῸ»» 

οπϑπις ἵηιροπο. 8. ῬατΆ]. Χ, 11. υὲ 
«αιδεύεν εϑι οτοηΐηο ἀμγέμδ ἰγασίατα. 



Κρωναιῶς παιδεύομαι. 
« --- ΠΥ δονείναν. ϑψιμαι. Ῥιαάπι. 

ΟΙΧ. 8. Ιποοτί. 1ενΐ. ΧΧΥ. 41. 
ἘΔ. Θυΐι Ῥεαὶπι. ΧΨΠΙ. 28, 
δες. Ἐπϑεδίασα, αυΐ ἰῃ Οομιιγεηΐῖ. 
δὰ Ἀ. 1. ν. 358. ᾿δροῖ: ἡ ὃὲ ε΄ ἔχ- 
δοαῖς σαοὠωδεύοντα ἢ διδάσχοτα. Ὑιὰρ 
Π 8. Υ. διδάσχω. ϑῖτας. Χ, 1. 

τὴς σοφὴς στωδιύσει τὸν λαὺν αὐτοῦ, 
Ν᾿ φαιδιεύσει Ἀαοῖ Βδὰς ΠΟΌΟΠΘΙΩ 

«ἀγυποίδοι: Δεγυαδέ ἀεδίπιπι }μεἰ}. 
ὁ ἐμε ογαἀϊπειπ, 001]. ν. 8. δῖσδς. ΥἹ. 

84. «οαὐδευϑήσῃ εἰ «ανοῦργος ἴσῃ ἰὰοτη 
εἰστίϊβοιος. ϑ8ι:ς ἔοείαδββε ϑίσας. [Χ, 
Ἰ. σουδεία εδῖ ἱ. α. αανουργία 8. σαν» 
οὔργωμα. 8ιῖν. ΧΧΧΙ͂Ν. 9. «επαιδευ» 
μᾶνος, δεπε ᾿ιογαίΐμδ, δοῤγὲμε εἰ ἐξ" 
»Ῥεγαηξ. 
ΚΡΑΤΑΙΩ͂Σ ΠΑΙΔΕΥΌΜΑΙ, 20ν- 

ἐδδεν ογμδογ. “ἢ ΓΟ» αὀξοονιο᾽ πη. 

Ῥτον. ΧΧΊΙ. 8. υδὲ ΡτῸ ἽΓΟΝ ἴοτ- 

ο ἴϑ Ἰεαεγυηι Ἵν 

ΠΑΙΔΙΑ, ρμκενίξα. ὉΓΠΤ “ἔεγιε. 

ΑἹ. [ε5. ΧΕΙ. 83. ἐκ πκαιδίας. Ὑιὰδ 
αυοσὰε δ. ν. παιδεία. 

ΠΑΙΔΙΌΝ, ἰ. 4. σαιδάριον, ρειοΐϊως, 
»μεν, ἱπΐαης. "χόδ)ιφ- Ααὰ. βες. οοὰ 

Μοϑαι. (Υἱάο ΕἸΟΙΒΟΓΕΙ Βδροσῖοσ. 
ΒΙΒ]. [μροσαὶ. Τ. ΓΡ.. ρ. 263.) εκ. 
ΙΝ. 238. ϑεὰ αὐϑισοσ, ροῦπδ σο- 
ξετειάυτη 6556 δὰ νόσοι βεαιεῃζοτ 

ἀ Ἵν. -ο Ὑϑ» ρνὶνιορεπέπ. Ὠσαῖ. 

χὰν. 6. --- ἹΨ ἥδε. Οεη. ΧΧΙ. 

ῃγ. ΧΧΨ, 22. Ἑχοά. ΙΝ. 20. εἰ 
ΑἸΪΡΙ, -ο  δοίκάο. [ε5. ΧΧΧΤΥ. 

1δ. τὰ φαιδία αὐτῆς. ϑϑετὶροηάυχη 
«εδία, υἱ Ἄσαθε τταπδίυ]. Το 
ΠΡΌ δοιπάεὲ ουα, Ἰοροτυμπί πυρὰν 

Ῥίαπἐἑεα. --- ) οοἰξρο. ἴε68. 

. ΧΧΧΙ͂Υ. 15. ἴΐὰ Βιεἰ5 ΤἸτοι- 
ΤΩ ΪΌ τα Βαοιιι8, τηοᾶο αυοᾶ πίδγαιια 

᾿ς Ψιοδ6 Βαρθεῖ γ). ϑ'ϑὰ ἱπίετργεβ 

- Οὐζθουβ ηἰηνδ ἱθὶ ἃ ψοσυϊθ ΗΘ ΌΥ. 
Αἰγεσσανῖς, αἱ, αυοτειι τοίδγομδα 
δι νόῦρα σὰ χαιδία͵ αὐτῆς, τιδῖηο 
ἔλοῦ]α αἰχουϊξ. --- ΟΝ ῬτῸ 2)»: 

3 ϑδῖω. ΥἹ]. 38. - Ὡῶν μαγυκίμε. 

69 -αιδίσπκι. 

θεα. ΧΕΥ. 19. Νίαπι. ΧΙΝ. 8. 81. 
Ὅδυξ. 1. 39. σὲ αἰξδὶ ῥαθεῖπο. «.- 
Ἣν παίια. Οθμεα. ΧΧΙ. 8. ΧΧΧ, 

46. ΧΧΧΠΠ. 1. οἱ αἰϊοὶ βευρίι. --- 
25 Ρδσὶ. Ῥδμ. 1 Ηερ. {Π|. 36... 

37. -τ ῦ) 45:60. Ι.6. ΕΧΥῚ. 19. 

“ὦ ῬῺ Ρασί. σωραπε, ἰέετα, ἔεπεια 

»ίαπία. ἴεβ. 1.11]. 2. ---- “Ἴυ), Ῥπεν. 

ὅεη. ΧΧΙ. 19. 17. ΧΙΙ͂Υ͂. 22. εἰ 
ΑἸ 101. -- Ἵ» οἴ ΩΣ) ἡπποῦπι. Ἐσ. 

11. 6. - 50.) »}2» σάφα ρμεγόσαιαε, 

1 ὅδ, ΧΧΙ, 5. βος, οοὐ Οοἱεῖ, 
οὶ. ϑεῖ. 09 Βανι Τασὸ δραμπόδε. .-.. 

ΓΙ» ρεεῖα. 10». ΧΥῚ,. 94. .-- 

ὃν» ἐπ απίμῖκα. ἴε6. ΧῚΓΧ, 18. --- ε 

ὉΠ μἔεγε. Ιε5. ΧΙ. 3. ἐχ 

σαιδίου, Ὦ. 6, ἐνδῖε α Ῥμεγὶ ἰαίε. δὶς 
πἰὰβ ον εν ὀρύμ. φρὴν ἐν τα νὰραισε α βμκα 
Χεθορβοπίοη. 46 Βέωυχεῖϊ 
ΧΟΏΟΡΗ. 8. ἢ. υ'.ὀ Νοη οριι ἴδηυε 
ἐεῖ, υἱὐ σωδίας Ηἰς τεροπδίατ, χαοὰ 
αυϊάετλ ἱπ Οομιρὶ. ἰορσίαις, βεα δὶ 

᾿ Αἰὺ8 ἰπιογργεξίβ, --- ΓΤ. ἀβετ. 

Νυ. ΧΙΧ, 16: Ὅ0... ΑἸοχ. Οχου. 
εἰ ΑἸά. ϑ8οά ἀυδῖο οὐτεῖ, δπίξην. 
ἴδ βοτρίυπι Εἰλίοθα πεδίου ἰοοο “αρ- 
δίου, αἱ οοὰ. Καξ, ἐχμῖρει. Ἑδᾶδω, 
ἰεστοη δ ναγίεἰδα αυοαπα ἰοσυμα [2- 
θεῖ Ψυάὰ, ΙΧ, 42. Μιάε ᾳιοᾳυς 
ΒΆρχα 8. ν. νΌ}. - γῦνῦ ΒΝ. ἃ 

πγῷ οδἰδοίο πιθ. ἴεβ. ΧΙ. 8. τῶί 

ἰδηαθη Ἰοοο ασοωδίον δ'πα ἀυδῖο ταῦζον 
δαί παίξω Ἰεπεπάυτῃ οτὶξ. 9 Μδος." 
ΝΠ. 428. νὰ σωδία, ἀοοσπδε Οτο- 
[ἰἴο, ἰάρτη να]οῖ, ᾳφυοά ὅδεη. ΧΙ. 
94. ὉΥ ὉὉΙ ἴῃ αζεοο οἱ νεαυύσ- 

Οσπ, ν-. νεανέσχος. 

ΠΑΙΔΙΟΎΗΣ, ρυεγέξία. ΓᾺΤ)Ν 

παξυΐαε. Αι. ΡΒ. ΟΙΧΣ. 8. 

ΠΑΙΔΙΣΚΗῊ, ρμεῖϊα, αποῖϊα. ΠΣ 

αποϊία. ΑἹ. 4 ϑαγζω. ΧΙΥ. 15. ἀρὰ. 
ΧΧ, 17. ΧΧΙ. 10.149. 18. εἰ «ἰδὲ, 
“- ἈΣολα. ϑγτάσα. Οεα. ΧΧΧΙΥ͂. 

19. --- ἀλ χὰ παία. Οεῖ. ΧΧΧΙ͂Ρ. 



Παιδογόνον ὄργανον. 

γυναῖκα, φλθια χαΪὨ] ρμμείδαηι Ἀδὴς ἴῃ 
πχόζο. Οὐπῖον νυ. 8. υδ] "2 νο- 

οδῖασ. Οοηδο Ζ]Ἰδη. . Η. ΧΗ. 
ς. ὅ8. --- " Ἢ)» Ῥμείία. ϑγταγωδοβ. 

σευ. ΧΧΧΙ͂Γ. 12. .- ΤῊΣ 1άδῃι. 

Βυ, [Υ. 12. Αταοθ 11. 7.-- ΓΙ, 
αποὶϊα. Θεπεβ. ΧΙ]. 16. καὶ «αῖδες 
χαὶ φαιδίσχαι, οἴ βεῖνὶ οἱ αποῖϊα. 
γιάς ες σδη. ΧΥ͂Ι. 1. ΧΧ., 14. εἰ 

ὃ 4110] βωρΐυβ. ϑδδρ. ΙΧ. δ. ρορυϊΐυ 
Ἰεγαδιτῖσιι αἀἰοϊτυν σα δίσχῃ ϑεοῦ, Ἦ. 
6. ρορεῖως ἴ)εο ἱηρτίηιὶς οατια, ἢ εο 
εἴμεχιε ομἶξιὶ ἀευοίειδ, φήιαχμς ἀεΣί- 
ἰο βαυδια. Μιὰς παῖ. ῬΕΣγηίςμαβ 
Ρ. 103. σαιδίσχῃ τοῦτο ἐπὶ τῆς ϑερα- 
σαίνης οἱ νῦν τῶ έασιν, οἱ δὲ ἀρχαῖοι ἐπὶ 
τῆς νεάνιδος, οἷς ἀκολουϑητίον. 1) 1856 }.- 
τι Ματὶθ: «αο,δσχην, καὶ τὴν ἐλευϑέ- 
βὰν κα) τὴν δούλην, ᾿Αττικῶς. τὴν δού- 

᾿ς λην μόνην, ᾿Ελληνιχῶς. Ιάοτὰ ΤΒοΙα. 
Μασ βῖεσ, Θυοδ βεαὺϊ σηδνουὶ Α]- 
μετ δὰ Αςὶ. ΧΙ. 18. ρ. 348. οὈ- 
ΒΕΓΥΔΠ5, ἔ,γπίδιη Οτδῖ, 1. ὑγὸ Ἵσβεὰ δ 
Ἐγαϊοβῖμ, δῷ. 7. «αιδίσχην ὙΟΟΆΓΟ, 
αύδηι δηῖεδ ραῦ. 9. ϑεράκαιναν ἄἶχε- 
π, Οοπῖον εἰ οι δὰ Μαδτγο. 
ΧΙΥ. 66. Ρ. ὅ80. 

ΠΑΙΔΟΓΟΊΝΟΝ ὌΡΓΑΝΟΝ, »δη:- 
ςς ὅσην ρεπέίαϊε. ΤῊ 7Ἔπεμῦ, δὲ ταοῖο- 

ἃ ὨγτηΪοδ οἱ ΒΥΠΘΟἀσοο θα ραγίες ρομὲ- 
ἰαἶεε. ϑγτυδ εἱ Ηθῦτγ. [τἰ. ὅδ. 
ΧΧΙ͂Ν. 4. ϑβμοὶ. Τγοοργ. (δ8- 
ΒΟΥ, ν. 212. 

ΠΑΙΔΟΠΟΙΕΌΜΑΙ, ρμεέγος βοὰ 
δδεγοῦ πλὶ σίσπο, Κείϊοο. 2 Μδοο. 
ΧΙΨΝ. 26. «αρεκάλεσεν αὐτὸν γῆμω καὶ 
«αιδοποιήσασϑα;, ΒοτίδθαίυΣ {Πυτὰ, υἱ 
Ὀχοσότι ἀϊποετοῖ εἴ ἤδεγος σἰδὲ σεπε- 
γαγεί. Αοὔνο νεῦδυτ δάδιθυϊ 

ε Ἐϊίδηυε Υ. Η. ΧΙ]. 44. ὡς καὶ γε- 
γαμηκίγω ἔχε καὶ σιωδοποιῆσαι, υἱἢ 10] 
ΘΕ διΩ ᾿πδ: τὰ οἷδ σοπίζαχογίης οἱ 
Πθεσοθ σϑημονίηῖ. 
ἘΠΑΙΔΟΠΟΙΔΑ, ἐῤδεγονγιηι 

ογεαῖο. 4 Μδος. ΧΥΤΙ]. 6. Εἰγτοοὶ. 
Μ. Οσυάϊαη. ς. 410. 98. 

ΠΑΙΖΩ, ἱμάο, Ἴοοον, ἐϊϊμάο, ΜΠαϊ- 
δι υεὶ αἰδὲς ἐπείγμπιοπεδ πεισίοὶδ οα- 

γου 11. 
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α 4. λάβε μοι τὴν ταιδίσχην ταὐτην εἰς 

Παίζω. 

"0, οἦογεαιΣ ἀνοο, εαἰίο, χυδεὶ ΘΟΉ. 
εχ σανδίζω. ΓΡΉΤΌ: ολογαδ. ἴπιο. 1.7 

ϑαπι, ΧΥΤΠ. 6. «αίζουσα. --- ὍΣν 

ΡΙᾺ. ἐπιρεαϊέμα ἱποεάο. 1658. 11]. 18. 
τοῖς ποσὶν ἅμα. παΐξουσα.. Βεμα φυοδά 
ΒΘΏΒΌΙΩ : Πδτὰ Ὁ οϑὲ Β. ]. ρεάϊδιε 

ἀά πιεηξυναπι ογαϊπαίὶ σταάὶτγὶ.  Ὸ]ρ. 
οοπεροείία ρσγαάμ ἱἐπεεάεδαπί. Αταῦ. 

ονζς, ἑηπβεχίξ, εἰ ον, ἐπ 
ἔνγεπι δε οοπυεγέι. --- ΡΒ. ἐγγὲ» 

το, ϊμάο. ὅτ. Χ ΧΙ. 0. ᾿δοῦσα δὲ 
Σάῤῥα τὸν υἱὸν Ἄγαρ ---- παίζοντα μετὰ 
᾿Ισαὰχκ, νἱάδῃβ δυΐοση ὅϑδγα δ] υτα 
Ἄκζ81 --- Ἰυἀοπίετῃ οὔτ [βᾶδοὸ : υδὶ 
«αἴδειν οβῖ 1. η. διώκειν, (0]]. Δ]. Ι΄. 
40. ὅρη. ΧΧΥΙ. 8. εἶδε τὸν ᾿Ισαὰκ 
σαΐζοτα μετὰ "Ριβίχκας, νἱάοβαῖ 
Ιρδδουτη ᾿Ἰυἀδηΐοτη οὐτὰ ἘΠ ΌΘΟΟΔ : 
δὲ σαΐξφειν οβῖ ρμαμῖο δεγίμς 7οοσατὶ, 
υπᾶάς ϑοιοὶ. οὰ. Ἦοιῃ. εὐσχημόνως 
εἴρηται. Ἐχοὰ. ΧΧΧΙ]Π, 6. ἀνέατησαν . 
“«αΐζεν, βυσορδης δὰ δαϊίαπάπηι. 
Ἑοάδιι 56Ώϑι: ῬΓοΐδηϊ! ραβδί γϑσ- ἃ 
Ὀυπὶ υδυγραηῖ. Υἱάς οϊᾶυμι δὰ 
1 Οοσ. Χ. 7. νυ. 452. εἱ [,εχ. Ν. Τ. 

8. δ. ν. ὕυὰ. ΧΨΝ]. 26. ἔπαιῥον αὑτῷ, 
οὐ ἐἰωάιιπί. ---- Τ) , οονωπεηίοτ. 

Ηδερν. ὅεη. ΧΧΙΝ. 68. 86... (δὶ. 
ΝΙΘΘΡΆ. Ρ. 804. σαὔξα. 1,ἐρὶὶ ῬΠΨ.- 

-- τὸ ΡΒ. 9υα. ΧΥῚ.26. «αιξάτω 

ἐνώπιον ἡμῶν. ΒιιοΙιΒ ἰὐδηδίυ τ: ἐῃπ:- 
δίγπιεπίο πειδίοο σαπαΐ ΟΟΥΆΤᾺ ΤΠΟΌ 8. 
ϑεα τ] σαΐξειν, φιοὰ Ἀ.]. οσυπὶ ἐω- 
ααΐζειν ἴῃ. οοἀά. ρεγταυΐϊαϊυγ, Ὀτθῖοσ 
ἱμαεηαὲ οἴίατα ἐἰϊμάοηαι, ἐστί θμες οἱ 
ἐπσμίἑαπαάξ ὨἸΟΌΟὨδτα ἢ. 1. Βαρογα νἹ]- 
ἀδίον δ)ὸ νουϊοπάυση 6586: μέ ἐμά - 
δγίμηι ποδὶς εαχλίδεαί; υπᾶδ ἴῃ οοἀ. 
ναῦς. δον : καὶ ἐῤῥάπισον αὐτὸν, 
αυΐρυβ νευρ 8 Π1Π1] πὰ τοχίο Ηθρν. 
τοβρομάθει, Ροίεβδξ ἴδίοθη αυοαθα 
τοάαὶ: δαϊεέ οαγαπι ποδὶ, υἱ Ηο- 
βἰοά. ϑεουῖζ. ν. 476. υῇ᾽ νι. Οτε- 
νἱυ5. ὅςῃοὶ. Ἡοιηοσ. δὰ Οὐγεϑ. Θ΄, 
351. «αΐσατε, ᾿Αττικῶς, "χορεύσατε. 
1 ϑδτ. ΧΥ͂ΙΠ. 7. ἐξῆρχον αἱ «αΐ- 
ζουσαι, ῬΥΒΕΟΪΠΘΡδπς τεμίογος πιμδῖοο 
ἐπείγωπιεπίο πιοάμίαμίεδ. 43. ὅδια Υ]. 

Εν 



Παῖς. 626 Παῖς. 

α δ. καὶ Δαβὶὰ καὶ “άντες υἱι) ̓ Ισραὴλ οτΘ ῥσίοσί, αυΐβ ῥγεδοδεβδίς υἱούς. 
«αΐξοντες ἰνώαιον Κυρίου ἐν ὀργάνοις, εἰ Ψιάσευν ἰρσίτυτ Ἰθο0 «αΐδων τεροπεῖ. 
δανὶὰ εἴ οπηπεβ }}1 [στδὲδὶ σαπεπίεε ἄυτα 6886 σαιδισχῶν, βδοε αἀποιίίατιαι 
οογϑῖῃ [οτηΐπο ἱπϑί ΤΠ [18 ταιδὶ- πξαγενε, 1πδε ῬΕσταυΐδίο ε ουπιρεῖν 
οἶ8. 1 Ῥασ. ΧΥ͂. 20. εἶδε τὸν βασιλέα ἀἷο 9οΥ θοαὶ ἔλολ6 οΥἱσὶ ροῖυῖ; εὐ, 
Δαββ)δ ὀρχούμενον καὶ παΐζοντα, νἱὰ6- ᾳιοά εοάεπι τοῦϊξ, ϑἰδιυοιάυπι ἐν 
Ὀαΐ τεροτι Πᾶν] α βαϊαπίθι εἰ Μαΐ- δεῖ, σαΐδων Ὦ. 1. ἱπ “εΏετε ἐγεπιπίπο 
διιςΣ οαπενίεα, Ὑιάὰς εἰ εν. ΧΧΧ. δοεὶρίοπάυτμι 6βθ6. Οεσίε ΕΧΧ ὃν 
16. ΧΧΧΙ. 4. οἱ οοπῇ. 3 Εφϑάτ. Υ. 8. Ρεπΐ ἢ. ]. σαλλακόδων μω, ρείϊενα 
Ῥχον. ΧΧΥῚ. 19. σαΐζων ἵπραξα, ἰω- πιδαγιαπ. --- Ἰ» ωέίμες. Ῥτον. 1Υ1, 

δ εὐ νεῖ ἡοσαπε ἴξοϊ. ἤετεῦι. ΧΥ. 17. χχούσα το, ταῖδες, σαιδείαν φατρὸς, δι» 
συνεδρίῳ «αἰζόνεων, ἰὴ οοηρτερδίίοῃς ἀμπι. Κϑογὶ ἱποααῖ ι 

ἐνικειίαπιίξειπε 8. ἀϊμάοκίέιικ. Αὐὰδ ἩΡὴ ΧΧῚ ΣΤῸΝ ΡΣ Προ ν 
Αγι. ϑγηητι. Τβεοὰ. Ρτον. ΠῚ. τ 5... Τ' τ Ἴ], πεσνοπα, ἐπ 
80. υδὶ ἴῃ ποΐοπα ἐσίαπαϊ δὶ ἀς- 900. ΧΥ [11]. 17. 8:ἰ]. ΕἸ118 πιοτιοπα 
ἰδοιαπἀϊ δοοὶρἰομᾶστα 6896 νἱἀεῖασ. μαϊγίβ οοηβοσνδίιγ. ϑ:ς γβείε αἰϊα 
(εεῖε ΓΧΧ ἢ.]. ΒαΡεπς εὑφραινόμην «παῖς ἥδε ει. ΨΜι(ε ᾽οϊῆυαι δ 
δίτας. ΧΙΙΥ͂ΙΙ. 8. ἐν λέουσιν ἔπαιζεν, Δεῖ. 1Π|. 18. Ρ. 1068. εἰ Ἐοϊμαηὶ 
ὡς ἐν ἐρίφοις, συτὰ Ἰεοπίθυβ ἐκάεδαί, Απποῖκτί. ῬΒΙΪ. εχ Ηογηετο οἱ Ν. 
ἰδηαύδηα συγ ΠοΡαΪ8. ἷ Τ. ν. 146. ---- ΟἽ, ἐχεγοῖίκε. δετειι. 

ς ΠΑΙ͂Σ, ρυεν, ρμεῖΐα, Μίδα, δὲγ. 1,11. 6. δὶ φαῦδες οεὐδίος ὠφτύβοιτε 
υμ. "αὶ Ῥαίογ. ἴπο. 4. Ῥασαὶ. 1]. νἱἀεῖυτ. --- 12», παίκμα. 8. Βεβ' Ι. 

18. Ὁδὲ Ιδίετον τὸν καῦδα Ἀ. 1. ποῦ φφ. ΟοΒεὶ. ΤΥ. 19. --τ ἩΝ ΝῺ» παῖ 
» φοίτα αν ἰπέετργεῦδ οὗ βασίαπι σταυς;͵ ἐς, 1 ϑοτῃ, ΧΧΥ͂, 46, ὃς, τα ἐ' 
βετίατα, βδὰ δείδτη ἀαπμῆατα οἰκίβεα ἔΡ ἜτΡάτα οπεπὲς ἀἰοίεατι οχει ορὲ. 
εβ86, οσπῃίΐποαιδ ποίδτη ἤδης Βοχα-ὀ Τὸ Θη ον ΡΈΜΟΉΡΟα ΜἰΜΉΪΟ ΒΒ, 

ἱ : εοιἱὲς υεἰ ρυδιϊοὶς υεῖ ργιναϊἑε, ΥἱἹὰΣ 
Ῥίδσγειῃ ἰΐὰ τε ηρεπάδση 6886. Ο. χει- «ὦ ; ἸΠΉΜΕΙ 
ξὰμ τοῦ φσατέρος μου. "Αλλορ' τὸν παῦδα βΡΓΆ «αιδάριον 8. ν- Ὕ.0᾽ 
χωρὰμ τοῦ «σατίρος μου. ϑὶς ἀυοᾳῦς {Ἢν} Ρίυσ. ρμεγίδία. Θαν, ΧΙΥ͂Ι. 

ἀ ορττηϊ εἴδτα δηζαυΐοσεα ἱπίογργοῖεα τ ὥς ἢ 
δηζθ ὩΣ Πῦ ΒΌΡΡΙ τὶ νοϊυηῖ νοσρα: ἐΟθ τς εὐαμον, δ, Ρυετηαις 

φμΐ ζεῖ ἐρεῖμδ. --- γῶν, υἱγ. Οϑηεθ, 8. Ἡ. ν᾿ --τ ) τιδϑς, ὅεη. ΧΥ͂Π. 

- ΧΧΣΧΙ͂Σ. 14. .-- πον διν Ρὶυν. ἀο. 7. ΧΧΙΙ. 8.5. 19. εἱ ΑἸΙΟΙ, --- ΤῊ} ; 

"πίπει. ἃ ϑδῖα. ΧΥ͂, 98. --- "ΡΝ, ἔσται. ριεΐα. Θεὰ. ΧΧΧΙΨ. 13. 
ἰδίου. Απὰ. βεο. οοὰ. 127. Ἡοῖα,. δώσετέ μοι τὴν φ«αῦδα ταύτην εἰς γυναῖκα, 

τ ΧΙ, δ. υϑὶ νεῦρα ὁ χαῖξ σου ἀδἱδ ταληΐ μδπς ρῥμείζαπε (ι ἀχοίεῖν 
ἐμ: ᾿ ἢ. Υιὰα οὲ Ὥδυϊ. ΧΧΙΠ. 15. 98. 25. 

διιηΐ 81π6 ἀυδῖο οογσυρίΔ. Ουἱὰ εἰ σἰς δέίατα ΖΕ] απα Υ͂. Η. ΥἹ. 4 ἡ 
καὶ ὁ πέσσων Ἰεραῖυν "Ὁ νίάε Ἡδχαρῖα. οἵδα με’ ΟΥΙΙΙ, 19... Ὁ σαῖς ἐρήμη «ατρὸς, μυείϊα 1 ΘΡΡΣ Ὁ ΤΡ ΣΥ ΣΤ ΒΞ ΒΕΤΜΕῚ εις, 186 εἰ [0 111 

4 ὅγιαπι. 0. ΧΙΧ. 27. υἱοὺς σαβδων 10, ΧΠΙ. ς, 1. Παῖς φισχαο 
μου. ῬῈΥ 86 βρϑοϊδίῃμι ροβϑοῖ 4πἷς ἤΐχῃι ποίας, ν. ος. Ησιμον. [. Α', 90. 

ἄετι σαῖ: τεδροινᾶετθ νοὶ 715, αυ8- ὑ}ὶ Θοβοὶ, τὴν ϑυγατίρα μει.---Ἴ}}! 
ἴδηι} ΡῈΣ χε οηγταΐδτα μίσγμς Ῥοϑὶ-ὀ ργυῖο. ζετ. ΧΙ, 9. υδὶ Ἰερεγυπὶ 12)}" 
ἴμϑ εββεῖ ὑγῸ 1:2, φωὶ ἐς πίετο ργοάϊ- ΙΧ. 46. σαὶ 
ἐγμηί. ϑδὰ ραγίϊπι Ὡ0]10 Ἔχϑιωρῖο "π΄ ἼὩ ὅεῆυμε. ὅέπ. ἐλ. 45." 
ῬγοΡασὶ ροΐοϑβί, νοοϑοῖὰ ΗΘΌΓΣ. τπθ- οὐχέεης. [δὰ ΧΧΙΨ. 9. εἶσιν ᾿Αβιαὰρ 
ἰομγτηΐοθ ἰξα υβυχρασὶ, Ῥαγιτα ἢ. 1. τῷ παιδὶ αὑτοῦ τῷ πρσβυτίψ, ( 
ἰάθο δὸς πιοίοηυπιὶα ἢο ἰοσυτα - ΑὈΓΔΒδτην8 σέγυο δὺο 56:07... δε 

᾿ δ 



Παῖς. 

α ϑέῖῸῦ ἃ}}28Β ὙΟΣ δεορίδείγηθ δρυΐ 
ἘΧΧ Ἰερίτυν, υἱ οἱ ἀρυὰ ῥχοΐβηοϑ 
ὉΠ 3406 1 β.τὶ γιῶε 
νοίδυμ δα Μαίῃ. ΧΙἧ]. 18. Ρ. 912. 

᾿ εἴ δὰ Τὰς. ἾἼΙ]. 7. ν». 682. πᾶς 
Ῥουχ Οὐσπ. [Π0Ὀ. 11]. ς, 8. βεζηι. 
78. χαλοῦνγω ααἴϑες οἱ δοῦλοι, χᾷν ὦσι 
«ρισβύνερει. ἘΠ Νίατιβ: παὔδα, τὸν 
δοῦλον, παν ἧ γέρων, ᾿Αττριῶς. 4. ῬαΥ, 
Χ, 7. σαῦδες, οὐεαάϊεπέες, οὐδεημίοσὶ. 

ὁ 700. ΙΥ. 18. εἰ κατὰ «αἰδὼν αὐτοῦ οὗ 
σισεηίμ : αἱ Βογοοιΐῃ5 ἰη ὨΠαοὶ- 
ἀφ. Ογε. δὰ ἢ. 1. μυῦιῖ, οὔιδδα 
ΡΓροβιίίομα χαγὰ, ἰοχζοηάυτι 6886 
εἰς ταῦῖδας αὐτοῦ οὗ αἰφτεύει. --- δη Ἂν 

( δ], δῶ. 1. 4. 7. 111]. 40. --- 

» υγὸφ. 1 Ῥανρ, ΧΧ, 8. ἀνί γτὸ 

τοῖς ταιδὶν βῖπα ἀμ δῖο τεροπεηάιιπι 
εδὶ ταῖς; πόλεσιν. ---- ζγ, Ρορεΐε. 9 

δα. ΧΥ, 17. υδὶ οἱ πεῦδὲς Βυπὶ 
ὁ ημ ει. Ῥχαρίοτοα Ἰορίαις (ὐσπεξ. 
ΧΥΠΠ]. 18. Οἱ ῥγὸ σοωωδὸς Π1}1] ἴῃ 
ἰεχῖι Ηθῦν. τορεγίίυσ. 
δυίειη 101 δδὲ φίλου, αἱ Ἰορίζιν ἴῃ 
Ρμιϊΐοπς Ψυά. ρΡ. 401. εἄ. Μδηχεγὶ 
εἴ ἴῃ Οὐτωσαθηζασιο οχρ  Ἰοδίαν. σον. 
ΧΙΧ, 98. υδὶ “αῦδα 6 δυο Δα! ἀ6- 
τὴ ΓΧΧ [Ιηϊξς. 864ρ. 11. 18. ροηδ 
δυάδα ἀϊοϊςυΥ παῖς κυρίου, (011. 8 
Ἐβάν. ΥἹ. 18. 840, ΧΙΧ. δ., ἢ. 6. 
οἰ μὲ υοτὶ Πλεὶ αὐσογὰρία, δἰ 1)εο αὐ- 

ἃ ποάμα σαγα. ϑαρ. ΧΥ1Π. 9. [ν.- 
ΤΑ δ] δρροϊδιῖοΣ σταΐδὲρ ἀγαθῶν, 
ἅ}11, αὐλνιιθ᾽ ἀδοιπαία δυδὲ Ὀοῦδ 
βαίδση ἃ ἢεο. αι, {Π{. 86. 
δ᾽ φαῖς ϑεοὺῦ ἀϊοίίυν α 12 εο απιαίμξ, 
ΟἿ]. 11. 20. 98. εἐ 8 Εδάν. ΚΠ]. 
82, (1 Μδοο. 111. 41. εἰς «α͵δας. 
Ἐτποϑέυα ἐπ τηλθβίπο οα. ΒοΒ. δὰ. 
βοτρεὶς : [ορ. εἴδας 6 Φοθορῆ. ΧὝ], 
1. 8.) 42 δος. 1]. 84. «αὔδες οὗ- 

ε ἄνω ἀἰσυπίαν Ψυδοδ Ἰερὶ Μοβαῖοεθ 
ἄνταιτον δἀπεοσοηΐθο : ὉὉῚ1 Ναίίς, δού- 
λους ἢαρδεῖ. Ζυἀππὰι. Ὑ11. 12. σαὔδες, 
᾿ἰἰε.. Μιἀς δὰρτα 6. ν' ΠΡ 1. 978 
Μαος, 1. 6. φαῦδες διιπὶ αὶ, πιϊ18- 
ἐπὶ τερὶδ, οοἷϊ, ν. 8. εἰ ἘΠ. 11. 9. 
υδὶ ἽΣν Ῥεν φίλους τοαάϊάοσπηῖ. 

Ηεεγοῖ. σαῖς, πᾶς ὁ φύσει υἱὸς ὧν σινὸς, 
καὶ ὁ τῇ ἡλίῳ νίος, καὶ ἀντὶ αρϑένου. 
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Ιροπάυχη- 

ετίο, ρὲ 

Παίω. 

«άσσενα! δὲ καὶ ὑπὶ τοῦ δούλου. ἄφτι ἀκ- 
μάζω. δι πρυσπάυτ οἱ . 
ἄσια νἀ οί : δούλου, ἄρε, ἀκμάζοντος. 

“ΠΑΙ͂Σ ΝΕΌΣ. υ"» »μεγ. τον. 

Ἷ, 4. 0υὉὲ]Ἱ᾽ νέος γ᾽ ἀδία ΠΟΘ 6θ86 
ΒΡ νυτι οΧχ 4118 ὙοΥβ 6 ἴἢ- 
συ ]ϊοαζυπι. 

ΠΑΤΏ, ρεγομέδό, υεγδετο. νυ), 
Θονίμδο, αὐεογδεο. 7οὉ. Χ. 8. με ἴσαν 
σας. ἸΑθογα νοχίοσυσ, νοῦρο παΐων 
ἐὐραθηΐδβ ποὔοποηι ππαΐ αὐδοίεπαϊ. 
ΘΙ σηϊβοδί δυΐθμι σαΐεν αυοαια ἐσθήεν 4 
βϑοςυπάιϊιπι ἘΪΘογοΒίυτω, ϑϑιιάδτηη δἰ 

. ῬΒοθυρω. --- ν᾿) ΡΒ. οὐπέεγο. ὅ0Ὁ. 

ΙΝ. 19. ..- ΠΣ ΗΒ. 8 Γ9}» Ῥεῖ 

οο. Ἐχοὰ. ΧΙ]. 138. ὅταν παΐω ἐν 
γῇ Αἰγύπτῳ, αὐδληάο ρογουϊίο ἰή 
ἔεσσὰ ΖΕ αγρίο, ἢ. 6. φυδπύο οὐμάειι 
Ῥοεγηοίοεαπι ἐπ πὲ 1116. [,6χ.Ψ 
Ογεῖ]; Μ8. Βγσότη. ὅταν καὐω, ὅταν 

ὦν, ὅταν ααἰδεύω. Ιηἀδ δυρρίθη- 
405 Ηδογοδίυθ ἴῃ ὕοτγαν «τωδεύω ἢ ἃ 
σύπτω, οἱ Ἰεροπάστῃ : Ὅταν ααίω, 
ὅταν «αιδεύω, ἣ τύπτω. .06. ΧΧ. 10. 
ααΐοντὶ «ψυχὴν, οὐοϊεκέξ Ὠοτηΐποτω. 
Ο]οβϑθ. ἴῃ Οεῖίδι. σαίοντι, τύπτοντι, 
κρούοντι. 1 ϑ6τη. ΧΙ]. 4. σέπαιχε Σαοὺλ 
τὸν Νασὶβ τὸν ἀλλόφυλον, οἶδα δε ἃ 
ϑαυΐϊο Ῥἰβιβοσαπι ρυϑϑιϊμ. 
βεαα, ΧΙΝ. 6. ἔπχαισιν ὁ εἷς τὸν 
ἀδελφὸν αὑτοῦ, ρεγομδεδαέ ἀπ ἔγα- 
ἴγεα δυυη. 1416 εἰ Ζψυά. ΧΙΨ, 
19. 2 ὅ8:. ΥἹ. 7.1 ἔερ. ΧΥ͂Ὶ. 16. 
ῬΒδγογίηυβ: ἔσασιν, ἔτυψεν, ἐπάτα» 
ξεν, ἔπληξεν. ὕεγεῦι. ΧΊΝ.. 29. ἑνατί 
ἕπαισάς με; υάτα ποβ υεγδεταδίξ ὃ 
Ησγοῖ. ἔσωσας, ἔτυψας, ἐπάταξας, 
ἔσληξας, ἔδηρας (ἴεμα ἔδειρας). --- 
ἢ» ἀπαοεγο. ἵπο, εἰ ΤΧΧ Ηδοι. 

ΨΙ. 1. αὐτὸς σέσωχε, καὶ ἰάσεται ἡμᾶς, 
116 μαγουδβοίς, οἵ βαπδοὶς ποθ. Ε16- 
ὅγοῖ. «ἰσαιξὸ (16,86 σέσαικεν), ἐσά- 
φαξεν. -α ὙΠῸ Ῥογομέϊο, Ρεγομέϊερ Κ 

προ. 20Ὁ. Υ͂. 18. ϑὅγωπι. Νυπι. 
ΧΧΙ͂Ν. 17. σαίσει. ---- Π» οὐάο, 

γομέο. 1 ϑαια. ΧΧΥῚ. 10. 
ἴῃ ποῖοι πεοαπάϊ. ---- ΠΤ ἀοπιῖ- 

πον. 166. ΧΙΝ. 6. υδὶ νοχ Ηεδγ. πο-΄ 
ταὶ ἐψγαπρεάεμε ἐζεγ γε. 

Ἦτ2 



Παλάϑη. 

α ΠΑΛΑΘΗ, 'παερα βομίρη εἰ ρὶ»- 
δείμηι σατίοαγεπε, σας ἐπ πιόγέης ἴα.- 
ἕεγωηι ρυγαπίεε οσαἰοαπί ο01» 
Ῥίπρυπκί, (Μανῦλὶ. ΧΙΠῚ. 928.) ἰΐδτα 

, φρίοα τέρεπς. Σγ) 1, Ῥαίαίλα, πιαδεα 

,ἤομεπι ατιάαγωμι οομεργεδεα. 1 ὅατα. 
ΧΧΨΥ. 18. ΧΧΧ, 12. 9 Βορ. ΧΧ. 
Ἴ. 1 Ῥας. ΧΙ]. 40. --᾿ 5002, “Ρίοα 
σἱγενξ, δὔϊατα ρταπα οοπέμεα. Οουξβος 
Μιοδιδδϊῖο ϑυρρίοιι. ραρ. 1354. 566. 

ὃ ὶ Βερ. ΕΥ̓. 42. ἄρτους κρϑόνους καὶ 
σαλάδες Ῥδῆοθ μογάδβοβοσ εἴ πεσε- 
δε ομεπι. ΑἸΤΟΣ Ο]οβ88. ἴὴ 14}. 
4 ες. ΤΙαλάϑας, χίδρα. --- ῬΊΟ᾿ 

δἰφαίεγα μῦς ρμαδεξ. ἴπο. εἰ ΧΧ 
δες. εα, (οχηρὶ. 2 ὅδ: ΧΥ͂]. 1. υδ] 
οοἵ. Ναας. φώνιχες μαρεῖ. -- ῦ» α:- 

ἐἑυὶ 7γεοίνα. ἴῃς. 9 ϑατα. ΧΥ͂]. 2. αἱ 
«ᾳαλάϑα; εἰς βεῶσιν τοῖς φαιδαρίοις, πια2- 
4“ 3ομειηι ἴπ δβοδτ ρυοσίβ. ΝΊΔ6 εἰ 

ς ἄν, Χ. δ. Ἡδεγοῖ, φαλλάϑη 
(ἐμὲ «αλάϑη), ἡ τῶν σύκων ἐσπάλληλος 
ϑύσις. Ιάετα: σαλάϑα:, σύχων μαζία. 
-- ΓΊΒ Ρίαναὶ. οὐπέεμα βγαπα. 

ΤΒοοά. εἰ ΠΧΧ εες. οα. Οορ]υῖ. 
32 ϑδω. ΧΥΝΠῚ. 19. σαλάϑας. δὶς 
δΐτη Ἰοροπάυμι ᾿οοο αλάϑας. Ο]οβ8. 
ἴῃ 12}. 4 Ἐερ. ᾿Αραφὼνψ, παλάϑας. 
Οείεσιμ οομέ, [π|ϊ. δα ΑἸείρῆν. 1Π. 
20. 

 "ΠΑΓΛΑΘΟΣ, ρὲϊα νεῖ πιαδεα, ὶ. α. 
σαλάϑη. δῖτ. ΧΧΊΨΝ. 1ὅ. 5βες. Οσυρὶ. 
ὡς «άλαϑος. ϑ8εαὰ νἱδοπάυτη, δῇηοτι 
10᾽ Ἰεσεπάυχηῃ εἱϊ ἀσκάλαϑος, υἱ ῬῈΡ 
ἀϊαδίοϊθῃ ἀυδγυσα νοσυχα Ἰερυπέ ΡῈΣ 
ϑγϑίοϊθῃ ὑπο νοοα ΒουΊδηΑ εἴ ςξ- 
ἴεγα τεθολ. 

ΠΑ'ΔΑΙ, οἰξπι, αὖ απίξχειο. ΓΥΎΩΣ 

ε ἰοηρίπᾳιο. 1.86. ΧΧΧΥ]. 46. .--. 
Ὡ)9". ἴῃς, 1 ὅπ. ΓΧ. 9. τὸ «ά- 

ε λαι. Ῥχρΐετεα Ἰερίτυν 168. ΧΧΥ͂ΤΙ]. 
90. υδῖ πάλαι ρου ἐξῆλθεν ἀδ δο 
Δα] αἴξ Θγτητηδοῆιβ. 1,οχίς. Ογχ ]} 
ΜΆ. Βτγεζ). σάλαι, τοτὲ, ἀρχῆϑεν. 

ΠΑΔΑΙΟῚΣ, απέΐχιιις, υείμδ, δέπας, 
ἀεογερὶίμδ. Ὶ ΓΝ» »οτεηπῆας, δἴδυα 

Ῥετγεηπὶ υἱρογε ργαάμιι. ϑυτηχμδ Ά. 
ΜίΙομ. ΥἹ. 2. .- ΠΝ ἰαβεπα. 
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Παλαιὰ... 

Ααιῖ!. Ησοα. Π|. 1. σαλαιά. Αι. 
ἸΤΒοοὰ. 90}. ΧΥ͂. 10. [πὰ υἴτοηιε 
ἴοοο ῥσὸ Ὑγόυκὶ Ἰερβοταπε Ὑγνδν 

ὭΒΙΩ Ὁ. ἀεογερίέκηι ποῖαι, οἷ. 

ΨΦοῦ. ΧΙ]. 12. Ἐοσΐαβοο ἵσπιθῃ ρυ- 
ταν, ὟΝ αἰεΐαμι εβϑὲ το τν 

υὐ 166. ΧΥΤ. 7. Α΄. τυῖ σιλιχρ- 
νέοις. --- πον, 208. ΙΧ. 4. 5. -- 

πον οὶ ΡΣ. υεἰεγαπιεπία. ζεταῖα 

ΧΧΧΝΊΠ. 11. - "ΠΔΌ, βαίπν: 

Ῥεαὶπι. ΧΧΧΨΝΊΠΙΠ]. 6. σαλαιάς, δαὶ 
βίῃε ἀυθῖο σεροπθηάσχα οεὶ [δὶ τα- 
λαιστὰς, αἴ ΒΑΡ Θπξ 41} Ππτὶ, δο ἰερῖ» 1 
τὰν ἴῃ Οδίθῃδ (οσαθηι! Ρ. 12]. (δ 
δα ἢ. 1. Μοκπεῖ δ Νοίμϑ 1. Βα. 
ϑειηεγιιβ οοη τοῖς σαλαμαίας. Ὑυὶξ. 
πιεηδεγαΐδίεγ. ἩΗ]ΘΤοΏγτνθ: ὑγεθά. 
ΑἸςβευβ δρυὰ Αὔιεπ. 12}. Χ. ἃ δ. 

δάκευλος ἁμέρα. --- γὐγῦνν ἀατερένι., 
Ψοῦ. ΧΥ. 10. καί γε πρεσβύτης, καί)». 
«αλιμὸς ἐν ἡμῖν, οἴ δεηεοχ οἱ εἰδῖε )35] 

δτανβ ἰοῦ νοϑ. Ααυ. 270}, ΧΙΪ. 
12. Βδιῖς ἀδ ὯΔ οἰίΐαπι ἰερἸμ 1 
δρυὰ Ρ]αξοποια ΟΟΠΤΙ͂Υ. Ρ. 819. τοὶ 
οὖχ ἄν τις εἴποι οὔτε νίος, οὗτι σαλαι, 
ὡς αἰσχρόν. Μὶάε ϑοδ νΑτίΣ!! σε, 
τε ἢ. στ. Ν. Τὶ Ρ. 1028, --ὶν" 

Τνὶς. ΧΧΥ. 492. ΧΧΥ͂Ι. 10. (μί. 
ΝΙΙ. 13. ..--- ΡΠ» ἀμνγαδι. 1 Ῥεῖ. 

ΙΨ. 2. Ῥγαι. ΝΙ]. 9. 18. 22. ὅγτιχι, 
ΤΠεοά. Ῥτχον. ΥἹ11. 18. υδὶ ταλαῖι 
ἀωταδίίε, ἀὐε ευὠρεγείες ποία, οὐἷϊ. 
700. ΧΧΙ. 7..-- νῦν ὅσο παῖε 
Ῥτοργίυχα Ἰοοὶ. 1 58:ι. Υ]]. 12. ει! 
Ἰοοο Ἰϑσ βίπιθ ἀυδίο ἰεμετιπί γνν. 

δυΐ Ἰ 8δρ. ΧΙ]. 8. 3. Μαα. ΥἹ. 

91. Ἠεαγοῖ.. σαλαιὸν, ἀρχαῖν, (δ᾽ 
γ. 

ΠΑΔΑΙΑ' ΠΆΛΛΑΙΩΓΝ, νείετα πος 
ἐεγωτα. γηὴη, είωε. Τωετῖς, ΧΧΥ͂. 38. 

τ ᾿ ἢ 
- 12 Ῥασί. ΝΙΡἢ. υεἰογαίε. [ον 

ΧΧΥ͂Ι. 10. 
ΠΑΔΑΙΟΊΏ, απέῤφωο, οείμαίαίε σση.,ς 

σωηπο, υεέεγοιι τοδώο, εἰ ΠΑΛΛΑΙΟΌ" 
ΜΑΙ, υείεγαδοο, οομδεμέβοῦ. Ν73 

Οαϊ4. ὠρίενυο. ΑἹ. Ῥαβ. 1. 39. 
7 



Ππαλαμόο. 

α τοὺς ἁγίους ὑψίστου «αλαιώσει!, δαπιοῖοβ 
«αἰυἰϑαϊτηὶ ἔβοίος νοίθσδβοοσο. Ο]Οββ. 
Μ5. ἴῃ [ δη. χαὴ ἁγίους ὑψίστου σα- 
λαιώσει, τουτέστι τωπεινώσεως. Ϊ,ΘρΘῸ» 
ἄστῃ νἱαεδίυ τασενώσει,, ἀπ  αδὲξ, 
φαειηδατηοάυπι εἰ δ]. ρσο παλαμώσε, 
1 αη. 1. ε. βαροηῖ, Ῥγεέρσομαάαδ [8- 
χη Υυἱάἀοίυ Ἰθοϊίο «λανήσοι, α8πὶ 
Ασδρδθ δχργεβϑὶῖ, απο ναὶ οοη]δοῖα- 
Σεθ ἴσο ΧΙ. 89. ογίβο, νοὶ ᾿Ἰθοι αὶ 

ὁ ΔΩ͂Σ δὰ ΓΝ) οτΐαπι δαυσα Ὧ6- 

μεί. --- πα: » Καὶ εὐ Ρίδοὶ. 

Ὠδευξς. ΧΧΙΧΣ. 5. οὖχ ἐπαλαιώθη τὰ 
ἡμεάτια ὑμῶν, νοΒιϊσο πα γοϑίτα ὑεέμ. 
ἑαΐς ποπ οοπσεημία δηΐ. τᾶ εἴ .108. 
ΓΧ. 13. Νόβοι. ΓΧ. 91. ὁ. ΧΙΠ. 
38. [66. 1ΧΥ΄]. 22. ἔργα τῶν πόνων αὖ- 
τῶν παλαιώσουσιν, ΟρΟΤα ἰαθοσυτϊα 1Ρ- 
Βοσζυ συεέεγαδμπί. ΤΏχος. 11]. 4. 
ἐπαλαΐωσε σάρκα μου, υείεγεπι τοα 

Ὃ ΠΔΤΏΘΙ τθδη. ἴηο. ἢους. ΧΧΙΧ, 
δ. ἐσαλα:ώϑη. Ν᾽άο εἰ ϑγτητα. «100. 
ΧΊ]ΙΠ]. 938. Αψὰ. Τμοοά. 20". ΧΙ. 
152. --τὶῦνν νει. 208. ΙΧ. 5. --α 

ΣΦ 5 ἈΝ. οἰαμάο. ΑἹ, Ὥδη. ΓΧ. 24. 

τοῦ ταλαιωϑῆνω. Ἰρρῖ 52}: ἘΡΡΣ 

Γ3» ἀφβοίο. ϑγτατα. ὅθ. ΧΥΠΙΙ. 

12. παλαιῦμαι, οὐηϑέποδοο. ϑγτώτη. 
7ΖοὉ. ΧΧΧΥΙ. 11. Ια πο» υὡῷ 

οἰίΐασω δὲ ἴῃ γ᾽ υγῖδυβ οοἀά. ἂς οαϊ- 
ἀ τ᾽ η θι8. ---- μην ἥαπιπια. Ὁ δῃ. 

ΧΙ. 838. σαλαιωδήσονψαι ἐν αὐτῇ, 560. 
ΟἸὨ 5. Εχ υπὰ νοοβ Ηθργ. ΓΔ 5) 

ἄυδε εδεοῖς ἱπίογργεβ ΠΣ ΠΡ}: - 

....», οαο. Ῥεαϊτω. Χ ΤΙ. 40. υἱοὶ 

ἀλλότριοι ἐπαλοωμιώϑησαν, 8}1] ῬΘτΕρΤΊΩΙ 
ςοπδεηθεσαηῖ. 1 οροσυηῖ 152} “8 

χα. Σγ0. ϑείεγαϑοετε, δὰϊ ροίϊι8 εχ 

βοῃ επεία Βυχίογῆϊ ἴῃ Απτίοσῖϊ. μαΚ'. 
676. (ὐρυσταπὶ τῷ 55) ποϊομπειι 

ε τοῦ 0Ἃ» (0}}. Εχοά. ΧΥΤ]ΙΠ. 18. 

Ιεἰδτ ναὶοὶ ᾳφυοαις ἀ6 Ἰοοο ΕΣΖΕΟΝ. 
ΧΙΗΥΙΙ. 18. Ῥμδνοσϊηυβ δο ΖΟΏΔΓΒ8 
1,.αχ. 821. ἐπαλωιώϑησαν, ὑγή 
10} ΝΙρἢ. 8 γ0»» γυΐχο: ἐπυείεγα- 
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, ΥΙ. 7. ἐσαλαιώϑην. 

Παλαιστιαῖος. 

ἐμ. Ἰνῖς. ΧΙΠῚ. 10. Δι. ϑγτητι. 
ΤΒεοά. εβοο. 130. Ηοΐπι. Του. Ι΄. 
36. ἜΡΓ: ῬΛΏν» Καὶ εἰ Ηἰρῆ. 

οοπϑεηεεοο, ἱπυείεγαϑοογε 7μὅδο. οὉ, 
ΙΧ. δ. ὁ «αλαιῶν ὅρη, αυΐ αὐ υεἰκδία- 
ἰεηι αὐδωοὶξ ταουῖοα. 146 οἱ Ἅ0Ὁ. 7 
ΧΙΝ. 48. ΧΧΙ. 7. σεικαλαΐωνται. 8. 

Χ]πῖυ9 Ἰἰΐοσγϑο 
ἀοιίίοηθ βοῦῖρα ἐσαλαιώϑη, υἱ δά 
οσυΐϊυχη τοΐογδίιγ. --- ῬΛΠν, νεδα. 

ϑγτηη. ἴε8. ΧΧΙΠ]). 18. σαλαιῶσαμ, 
αὐ οοπδεγυαγο. πος. Ὁ δη. ΙΙ]. 9. 
Ιερῖὶ ΓΝΌ- Ῥυαίετε Ἰερίίυν 
Ὅλη. ΧΙΎΉ. 33. 86. Ἵοοᾶ. (ἢ !]8. υδιὲὶ 
γψουὶβ χαὶ «αλαιωδήσονται ἐν αὐτῇ τὶ“ 
Β1] γεβροπάείς ἰη ἰεχίυ ΗθΌΥ. ϑυδβδῃ. αὶ 
δῷ. αεπαλαιωμέγε ἡμερῶν κακῶν, ἐπυξ- 
ἐεγαίε αἰεῦτια τοδ 5. ὅϊσας. ΧΙ. 10. 
ἐν τῷ ἔργῳ σου «αλωώϑητι, ἴῃ οἰδεοῖο 
ἴιο σομδεμόξοῦξ. 

ΠΑΛΑΙΣΤῊΣ εἴ ΠΑΛΑΙΣΤΗ͂Σ, 
ραϊΐπιμδ, πιεηδεγα σμαΐμον αἀἐσίογωνε. 
ΠπλῸ- 1 Βερ. ΝἾἼΙ. 46. 2,Ῥα:. ΙΥ͂. 

ὅ. Ῥρ. ΧΧΧΨΥΊΤΠΙΙ. 7. Ἰδοὺ σαλαιστὰς 
ἔϑου τὰς ἡμέρας μου, Θςο6 Ῥαϊτηοα ρμο- 
Βιϊϑί! 168 τωθοβ. [ἴπΈϑ᾽ ΤΩΘΏΒΌΓΩΒ ἃ 
ἰπ 5,5. τηϊπίτηδ εϑὲ ραϊτουβ. Ετρο 
ἐαχίση "πέμπδετ, δαῖ: οεγίο ἐδγηιῖῆο 
οοποίμδα, χμόπι ἐρτεαΐ ξὰς πον ἐεί. 
γυϊκ. νιεησωγαδιείεε. ὨοϊτοΥ σαλα:σ- 
φὴ ἡμέρα, ραΐητιδ ἀϊες, υἱ ἀρυὰ Α- 
(«δεπαυτὰ 1“. Χ. ο. 8. νεΐυδ αυΐ- 
ἄδπὶ ροδίδ ΑἸςεειι αἰοὶς δάχευλος ἀμέ- 
ρα, ἀἰσίέια ἀ168. ζεέπιαν ἀρροείξε, ἴῃ.» 
αυϊ υιιβῖυβ Αάαρ. (]. 11. 1.}Ὀ. 11]. 
πατ. 183. σμης ἱπαϊοαιπις υἱἱξ 23.α- 
ἐΐεηι ρεγρεδίϊμηι. ---- ΤΙ δ. Εχοά. 

ΧΧΥ͂. 425. στιφάνην «αλαιστοῦ, Ὦ. 6. 
«αλαωιστιαῖν, αυοα ποίας φμέάφσμία 
"πασημμαΐπε επί ραϊηπματὶ 5. ΜΟΥ͂ 
ἀϊσείονιη. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥΊΠΙ. 19. Ἐς. 
ΧΙ, δ. 45. ΧΙ.Π]Ι. 18. δα θεῖ ἰο- 
οὐπὶ υἱάσπάυβ δε Μοῃιαυοοηῃίυβ. 
Ηδεγοῆ. σπαλαιστὴ, παλάμη, τὸ τετ- 
τάρων δαχεύλων μέτρον, καὶ ἡ σε ϑαμή. 
Οομπίον Ὀγυδίυτι ἴῃ ΕΤαστα. οί. 
Ιηξξ. Οτως. Ρ. 670. εἰ Ῥογισοῃ τη 
δὰ Ζ ἴδῃ. Υ. Η. ΧΙΠ. 8. 

ΠΑΔΑΙΣΤΙΑΓΌΣ, φιΐ εεἰ πιαρπὶ- 
ἐμάξηο μαϊπιατὶ 5. φμοίπον αἱριίοτμηι. 

τ} 



Παλαίστερα. 680 Πάλι γίνομαι. 

«ΓΙ Ν Ὁ)» ομδέεια ἰοαρίίμο εὐκα. ϑγυατναοῖνα,ρ οὐἶπα ἕαΐοδε οτίαϊπο, 
Ααᾳυ. ϑγιημ. 7υἀ. 1Π. 16. ᾿ “ἀλατης. -- ΝΣ ϑγισαδοῖα τε 

ΠΑΛΑΥΙΣΤΡΑ, ραϊαείνα, ἰοσμα ἰδὲ ροϊϊυ5 Αχυῖα Ῥε. ΤΧΧΙ. 1. Υμε, 
ἀεοενίαίεν, ἰμοία. ἃ δος. ΓΝ. 14. ξιργα 8. ν. οὗ ποίκϊα. --- ΡΣ. 

ρει, σαλαάργα, ἀγιμάς ϑυίλρες ἯΙ τὰ, 1εὺ ΧΧΙΠ. ἰδ Το 
ΠΑΛΑΥΣΤΩΜΑ, ραΐππιι:. Γπθὃ τὰ τομὰ ΜΗ, ραΐπιᾳ παι. ὍΘΝ, 

ὦμαϊ. ϑγτατα. Φοῦ. ΧΙ. 18. τὰς «-. 
Ρίυν. Αἀὰ. 1 Βερ. ΥἹΙ. 9. παλαισ- “89. χαλάκας 
τωμάφων, Ῥαϊτοογύτη, ναὶ ῬἸπιδυίυτη. ΤΣ τρεοι κὰ πρινεν ϑρὰρ! πῖϊ! ΜΕ 

ΠΑΔΑΖΩ, ἐμοίογ, οεγίο, οοηβοίου. Ἔρουα, ἦν παλάμαις, ἐν ταῖς χεά. 
ὃ »: ΝΙΡΆ. ὅδθηρ. ΧΧΧΙΙ. 294. ΠΑΛΑΤΙΟΝ, ναχ [ἰἶπε, ραία- 

ἐσάλαπν ἄνδρωκος μετ᾽ αὑτοῦ, ᾿Ἰυσα μα. ἐΐαπι. ὅν π, ραίαίμαν. ὅγτωπι. θκπ, 
ἴα υἱῦ οὰπὶ 111|ο. --- [1η}» Ρ᾽οάδθ, 1Ψ΄ 1. «αλατίῳ. 
ἐγερο. Αγα. ον. ΧΧΧΨΠ. 8. ΠΑΙΑΙΝ, ἑἐΐεγωκι, γωγεῖι. ΠΌ» σ᾽ 
ἐν τῷ σαλαΐειν, συτα Ἰυοϊατείασ, ἢ. 6. (0. ὅδ, ὙΠ. 10. βίγχιαι. (ζ6η.1}. 
ἘΠ} τὶ ἠξρυμει νου ρῦ ρα ἀρῤα ἐτμς 5. --- δχγῦν, δεδο. ζετο. ΧΧΧΥ͂Ι. 
τηο Θβῖ αἀδ ΤΔΔΥΊ, 80 ἹΤΗΔΡῸ ἘΞ τὸς . 

δυϊηΐα δῷ εἰ ρτγοπίρυς, 4] ρΡατγίαὶ ᾿ ̓  μάβον ὕδρρεῖῖο ἴω Ναΐ. {πν 
νἱοἰπί ἐρβὶ στηπὶ νἱ δπηϊζωπέων εχ .1. Ρ. ὅ81. μγὰ χῷῇ ἰξτια 
αἴεζο εἰβευβθσθ. 166 δἰπιοιῖα [6χ. ἡν), οἵ δοοθροζαπί εἰρηίβοιθοιε 
Βόορε. κα. . ν. -- Υ ΟΣ ΗΙΡΆ, ἃ 773}. Οὐαϊδεθοσύπι, 4υΐδυθ 2 εἰ πα 

Ἐπ τ δο πέξα συΣ. δὶς ἰρῖτα ν᾿ 438.-το  ηγν, γεθστίονς 

ῬΠΓΨ, οανεν. ἴδ. ΧΧΧΥῚ, 88. “π΄ -" Ἶ ὃς ΧΟ, 3]. Νὰ 

ΧΧΧΥΊΤΙ. 18. 91. υδὶ ρ]εγίαιιθ βί8- ΠΑΓΛΙΝ ΓΙΝΟΜΑΙ, γτ 0. 
ἴαπης 6ο8, βορὰ δἀπιοάυμμ. ἱπερίβ, ναὶ μάδοορ. δῷ Ἢ ἀρ αν λ) 
ΡΥ ἰερί896. ΜΙΝΙ δυΐοπι νἱ ἀδη- πἰξ. Ζον. ΧΙΝ, 14. ἡχοαβι ἕνς τῶ, 

ἴὯΓ τεβρθχίβθα ποίοηθσα οὐεπμαηΐὀ γίνωριαι, τΟ]οταρο, ἀοπθο γόγϑαε ἔπι, 
80 οὐηενδικεπάἑ, ἀυῶτα ΥῸΧ ὈΓΊΧΣ 'π}. νοὶ παβοας, Ἡ. 6. ἄοπϑς ἐπ πουὰπ ε 
Ομαϊά, ϑγυ. βατιαν. εἰ Αταῦ. βαθεῖ: "πέδβογειι δίαξμπι ϑεπίαπι, διυΐ ϑθῦιῃε 

ὰ αἰλοσιηυ οἱ θοῦ. ἰυπὶ 8]105: 62 "πογίμις τεσυγεσ. 
δαααπαδσσσστΉ ΤΠ ρος αρυὰ Ἠογολίυπι σαληγρι! 

ΠΑΛΑΙΏΣΙΣ, ἰάδια, Ὀγ)5}9:., Β6- ΦΣΡΟΠΙΐαΣ τὸ ἐκ δευτέρου ἀνιγενηθῆνι, 
: . Ν ἢ ἀνακαινισλῇῆναι. "5ῖς εἴδπι [ΩΖ- 

δαὶ, πεψιαπι. Ναί. Ἱ. 15. εἰς πα- Ον}}}} ΜΒ. Βγοπι;, πἰδὶ φιοὰ ριῦ 
λαίωσιν. Τερογυπέ, δὺϊ ροδίζιτι 6Χ- ἀναγεννηϑῆναι τοοῖίυβ Βαρεαῖ γενῆ: 

᾿Έτβαγαηξ ῬΓῸ ὯΔ ν. ὋΝ δέδθρθ- κα. Επ δαήδθπι γοχ ἀδ πιοιϊμοταῖ! 
ταμΐ ὑγὸ ὃν: 12 δυΐεια ἀδεῖνα-ὀ χαβυγγεοίίθηθ, 48 " ἀπ ΝΡ 

᾿ : - υλεῖ, ΤΟΡΟ τ ΜαΝ. : 
πῦῖ! Δ ΊΎΒΩΙς 5; σύ πε πεαλανονιαι ἀπ δᾶ 1. Ὑγοϊδατο Ρ. 488. Ηΐο 
Βι η βόα. --- 72. ὅγταπι. Ῥβαΐγα. ἔροίε δξίατα Ἰοοὰβ Ῥμϊοπία ἀ8 [88 
ΧΟΙ]. 11. ψοχ Ἡεργαίοα ἀδσίναθ. 84 (δίαμη ρ. 729. υδὶ ΑαπΡΡε ἢ 

ε ἀα δβὲ ἃ 00, πιέροογε, οοιβιπάοεγε, ἘΡ. δὰ (αίψηι: τὸν μόν υαυ 
᾿ ο Ἱ : τοῦ ϑανάτου φόβον ἀπώσω, χαὶ γώνασα 

εἴδη ῥεγξηεπάεγε, Ἦσς ϑϑῆδα: ἐνπη- σῷ δίῳ ζωκυρήσας, καϑάπη ἐκ «αλη- 
δἷδ πιὸ οἷεο τεοεπίϊ. ϑ'οὰ ϑγτυηνοδ- (ας ἀγό Δ Ααάε, χια δ ἰλ!- 
οδυβ ἔαρ ἃς ΓΧΧ, αυΐ Ἀ. 1. γῆρας ὁ κῆρ ἢ μρβή τ σιν Οαπαιπθηῖ. 
ΒΑροπί, ἀοεϊναν 8 3» υοίεγαξοο- Οτίε. αν. 1... Ν. Ἐ᾿ Ρ. 1048. δι. δ᾽ 

γε, αἱ εἷς ἰπῆῃ. Ρὲδ. Οεείθγαμη δρῃᾷ μεμα )αοὶ αυΐάδαι, αυὶ ἰάοπι Οὐ 

[χ] 

--- 



ἸΠαλλακὴ. 

α ἨὺπῪπλ6ὲ οἱ εὐσμίοια δηΐγηδτη, ΠππῈ (ΟΏ- 
ιυιιοῖδ ἔμοείηϊ δἰαυδηάο ἰῃ Βοραΐπ, 
διτιτιΐβ πυτοσῖο αυδατιηοη:18 α018- 
ἀταρίηϊα σμτϑῦϑ ἴῃ ΘΟΠ] ΠΟ ΟΠ ΘΙ, 
ΟΣ Θα Ρα οἱἐπὶ ρυϊαταπί, σολιγγενεσίαν 
ἀΠυά ἀϊχογταηιῖ. γιά Αὐμυδάπυτῃ 
ἂς Οἰνιῖ, Πεὶ 1, ΧΧΙ]. α. 38. -- 
ΨΙάο αδἰὶ ἀπέρχομαι, ἀποκανίσνημι, 
βαδίξω, «ορούομαι, «ροσέρχομαι, οἴ σπεί- 
ξω. 

δ ΠΑΛΔΛΔΑΚΗ͂Ι, ρμεῖδα, ἡνυεπομῖα; 
ἀΐοση ρεῖϊεα, οοποιδὲπα. Δ: 
δε, ἰάοα. Οδπμοβ. ΧΧΥ͂. 6. 

ΧΧΧΥ͂Ι. 19. 7υὰ. 11]. 81. οἵ 4110] 
“ϑεερίυ. ---- δ), οοπλμα τερία. Νεβ. 

11. 6. Ῥγταπι. Ρεαὶηα. ΧΙ Υ͂. 10. -- 
92 Ρίαγ. ἀρόγέβ. ἴῃς. Οὐθπαβ. 

ΧΧΧΥΙΙ. 2. Ἐχ θεμίδητία ϑομδτ- 
Ἐδηβονρι δὰ ἢ. 1. ὕθγηθγε 4εΐθ οοπ- 
δεσετῖι, ἴπο. {πὸὲ. ῥγὸ "γὺλ ἰορῖίδθε 

6. εν ρεϊϊοια. ϑεὰ τῶν “αλλαχῶν 

᾿δϑὶ ρσἰοθϑοτηᾶ ἀυςοΐυτη 6 ᾿ἰΌΣ8 ἀοοῖο- 
Τυχὰ νοεϊογὶθ ἘΝοοΪοβὶε ΟΕ ΒΕ δῆς, 
4υἱ Βαϊατη εἰ ϑεϊρβδτη πο 1ορ!- 
ἘΩΔ6 ὩΧΟΥΟδ, 864] ΘΟΠΟΌΙΠΑ8 ἜΡΡεῖ- 
"λαπῖ,. υἱἱ αχ Ἰοεὶβ ἱθ1 δι υςίί8 ἰπου- 
ἸΘΏΪΕΣ δρρατοῖ. 

ΠΑΛΛΑΚΙ͂Σ, ἰάδπι. 22» υδηΐογ. 

705. ΧΙΧ. 17. υἱοὺς παλλακίδων μου, 
᾿ΠΡετοβ ρα]! ουση τηθασιι. [1ὰ ν ῦ- 

ἃ ἰοτυπὶ ΓΧΧ, αυὑ4 βεουπάπι ΟΔΡ. 
1]. 18. 19. ἸΙΡοΥὶ «ῳ00Ὶ1 δπιποοῖα τηοσίθ 
Ῥοτίεγαπΐ, υἱ δάδθο ΠΠΡοσῖ, αυοβ ἢ. 1. 
οοτηιιδιηογαῖ, ἀθ ΠΡρευ 8 Ῥ6 ] Ἰουτα 
ΧΡ] Ιοασὶ ἀοθοαπε. Π]]15 δυΐετῃ ἴοτα- . 
ῬΟΣΙΡυ ραδίσγειω ΤΆΣΩ 1128 βευναθυβ 
81}18 ὕγῸ Ρ6]]1οῖϊθυ8 δὰ ΘΟΠΟΌΡΙ 8 
Ὁ γοϊυΐδθ6α, οοηδίδί εχ μιϊβίοχία 
ΑΡτδβδιηὶ οἵ «“6οοδἱ. 148 βύρσα 
8. Ρν. παῖς. --- εν ρείδες, οοπσι- 

ε δὲπα. οπεα. ΧΧΙΙ. 34. Οοηξεν αὰε 
ὃχ Αἰδδϑηρο ποίδϊ Ὠγυδβῖι δα ΕΠ}. 
11. 14. 

ΠΑΙΓΛΛΔΟΜΑΙ, ραΐρέίο, σοπέγομιἰ- 
οὐ, ἃ «ἄλλω, υἱόνο, φιαέέο, οοκοιίο. 
ἢ» ραίδβηπι. Ἐπάν. [Χ. 8. δ. ἐπαλ- 

λόμην, ἐπείδιὰ. Οοπ]δοΐατατα Ὑτοτωναὶ 

631 ́ Παμμοῖα. 

οἱ Βίε11, ασχ αὐ ΜΝ Ἰεχοτοπῖ, χαὶ- 

ὮΣ ΠΟῚ 88 [18ἔλοοσ Προπ6 ἔδῖθοσ. 
ΜΑΊ]οτ υἱτορίαχιια τοροηθῦα ἑἐπενδύ- 
την. Εδβγοῖ. πάλλεται, πηδᾷ, σείεται, 
κραδαΐνεται, κινεῖται, σφύζε;. πὰρ σαλ- 
μὺς, ἐγέηιογ. Ηοβυςἢ. παλμὸς, τρόμος. 

ΠΑΜΒΑΣΙΛΕΥ͂ΣΣ, οἰππέεπι 8. διρη- 
ἢ γος, αδεοϊμέμς ἀοηιέπαίον. δδὶξ. 
Ι,.. 18. ὑψίστῳ σαμβασιλεῖς αδϊ ἀ6 
Ὦφο ἀϊοίτυν. ϑυβοίδπνυμα σαμβα- 
σίλεία τοροχϊτοσ δρυᾶ Ατιβίορβδῃ. 
Νυῦ. 856. εἰ 1140. 

- ΠΑΜΒΟΎΤΑΝΟΝ, φιαωϊιδεὲ νεὶ 
ογπιπὲς ἔλεγα. ΠΑΜΒΟΤΑΝΟΣ, ἰοέμς 
λεγδαοδιιδ. ων, ἀεγδα. ΦοὈ. Υ. 2ὅ. 

811} ταὶ ἐγταπε ὥσσερ τὸ παμιβότανον τοῦ 
ἀγροῦ. οαάϊάοταπί πδὴς νόσοι 
Η δ ομῖο Ἰοοο τάμπανος [πίοΥΡΣοῦθβ, 
υἱ Οεσοβ σαμβότανιος ἀϊοκίυΣ, αυαῖο- 
ΠῸ8 οδὲ οπιπὲμπι ἀογδαγμηι τὈγοίμο- 

ΠΑΜΜΈῈΓΕ ΘΗΣ, οηιπὶπο πιαρπιξ, 
"παέπιμδ. “γυλΜ» υγίἐδ. ϑγτητα. Βα. 

ΟΧΥῚΙ. 838. παμμεγεϑῶν. Ά 

ΠΑΜΜΈΛΗΙΣ, υατγὶε πιοσιίαξι, 
ὁαποῦμ5, οὐποίππιδ, διαυὶς. 8. Μδςς. 
ΨΙΙ. 16. ἐν αἴνως καὶ παμμελέσιν ὕμ»- 
νως, ἰαυᾶάϊθυΒ οἱ βυδνὶθυ8 ΒΥΤΩΗΪ8. 
Ἡδβγοῖ. σαμμελίσιν, ἐμμελέσι, γλυκχε- 
οξ. 

ἘΠΑΜΜΙΑΡΩΤΑΤΟΣ, οπιπέμρηι 
δοοϊροἰἰδοίηιμα. 4. Μαςο. Χ. 17. 

ΠΑΜΜΙΓῊΪΣΣ, ρῥγοπιΐδοιμδ, δα Οηι- 
πὶ φρέπεγε τιἰχίμε. ὃ Μδος. ΠῚ. 21. 
ΧΙΪ. 18. πσαμμιγέσιν ἔϑνεσιν. ΖΕ ΒΟΆΥΙ. 
Ῥεχβ. 969. υδὶ ϑρβοὶ. διαφόρων ἔδνῶν. 
ΔΛΑΜΜΙΚΤΟΣ, οπιμὶ δὰ ρέπετε 

"πὲχίμα, οπιπὲδ ρεπεγὶϑ. ἽΝ: πεχέμγα 

ἑπδεοίοτωπι. Αααὶ]. Ῥ8. ΟἿ. 81. Κ6- 
βροχίξ εἰγτηοϊορίαπι νοοΐβ ΔῸ “0, 

πελδουΐί. ΖΕΦΟΒγ]. Ῥετα. τ. 532. ϑ.δοὶ. 
δ ν. 005. 

ΠΑΜΜΥΙΪΙΑ, οπιπὶ πιο Ἠτμδοα. 

δ» ηβτίιγα ἱπεεοίογμπι. Ααυ. Ἐχ. 

ΥὙΠΠ. 17. (21.) Ῥβαίωα. ΕΧΧΥῚΙ. 

45. Ἰὰ ταπβίυ]τ ἐχ οτἱρῖμε τοῦ 
“ν πεδομι. Ἰεβοτι ροπειι μυ}08 

ΔΉ ΪπΑ]19 ἀδὲ 72οβερῆι5 Α. 2. 11. 14. 

φεῖμᾳ, 

Ἀτ 4 



Παμεληϑὴς. 682 Ἰανϑν. 

« Οφἰοτιπι ΘΟΠασ δηδογρίυθ δα Ἐχ. ΠΑΝΑΊΤΙΟΣ, δαποίδετηικς. 4} 
ΥΙ11. 21. οὐδεσνανὶϊ, ὑγο σαμμυὰν ΜδροδΡ. ΝΠ]. 4. ἀδ ἘΠΘΆβατο. 
ἴῃ υοσὰθ Ἰοοο βου θεπάμστη 6δθ6 “ΠΑΝΑῬΡΕΤΟΣ, ομεπὶ ουἱγίκίκα 
φάμμωικτον, αἱ οὐἰάϊς Μαχίίδηδους δὰ σόμεγέ ογπαίιξσίηκεξ, ἰΐοσῃ δυππμοὦ 
Ηἰδγοῦγτα. Τ. 1. Ορρ. ρΡ. 668. ργαοσερίξοπειπε τρδέδνπε ᾿ἀδ οπεπὶ υἷτοῦ 
γιάδ φυοᾳμο διρσὰ 8. ν. χωνομύϊα.. ἐκίε οὐπιργελεπάεπε. Ῥτοὶ. 51τ. οὐ 
ΠΑΜΠΛΗΘΉΣΣ, ρεγπενοέίες, φναπι ἀπρηνάδκδι μοι κε εἰδιδνας ἀμῃμε 

ἀπήαθῇ ἰπὰ ̓ ἀδαξι Α ᾿ βίβλος, Ἡ. δι Αδεν μπϊυετγες υἱγίκς 
δὴ Ἡμπιετόσμηι γεάο. ϑυτατα. Ῥθ. ἐροίγίπανι : ΗΞ 

ΧΧΧΙΝ. 18. ξΕ ὌΧΧΧΥΙΙΝ 16 ΡΣ ΗΝ ΤᾺ ΜΕΝ 
" ταμαληδεῖς. ϑυϊάδο : παμπληϑεῖς, «άνυ αυογίη ομοσο ϑαρίεηςε βλσπιοίε ἐ 
“ολλάς. πῆραν τεοῖα Ευδθρίο Η. Ἑ. 1. 96. 
"“ΠΑΜΠΟΙΚΙΔΟΣ, υαγίμε. 4 Μδοο. δρρεϊαβαίωσ. 

ΧΡ. 11. σαμποίχιλοι βάσανοι, υατγῖα ΠΑΝΓΕΏΡΓΟΣ, οὐπερειων: ΟΠ" 
ἰοττηθηΐα. Αἀάς Εἰγτοοὶ. Μ. 118. πέμπε αστίοοῖα. 4 δος. 1. 99. ὁ ταν 
34. εἰ Ἐΐγτηοϊ. Μ, Ουά. 60. 456. εἰ γέωργος λογισμός. 

. 438. 7. ' "ΠΑ ΝΔΕΙΝΟΣ, ρταυλεεῖπιι. Ἧ 
“ΠΑ ΜΠΟΛΥΣ, ρἱμγέητες, ρεγπιεῖ- Μδοο. ΠῚ]. 1ὅ. «άνδεινον κίνδυνοι. 

ἐμδ. ἜΣ, σά σα οἰέθιαα ΙΝ. 7. ἸἘΕΙΚΗΜΝ ἔκοίπυπ. [Ὁ. τ β 
7. ΧΧΧΥΪ, 81. σαμπέλλην. Ψαὶς. ἱφοίδπς, δὶ σαι δεινὸς ροτπαυαμςς 

ς ὑπεξιίε πιογίαϊίδικ. --- 5Ὰγγ, ποῤίμα, ΤΑΝ ΔΗΜΕΙ,, φατε σπκνὶ υἱὲ 
ϑγπη. Ῥβ. ΧΧΧΙΧ, 6. δυϊάδθ: ροριίξ ἱεχμεπέϊα, ρμδίϊοε, υπίρο, 
χαμσύλλη, ἡ πολλὴ χα) «οιχίλη. Ῥαςείηι. Ὁ05, »γόγσις. Ὠεαϊ. ΧΠ], 

᾿ΠΑΜΠΟΝΗΡΟΣ, ναϊάε ἐπιρτο- 16. ἐμπρήσεις πάντα τὰ σχῦλα αὐτῆς 
δια, ρεδεῖπιια. 4 Μδςο. ΧΙ. 47. «ανδημεὶ, ἱποοπάαδα ομηηία Φροἱἰδ εἰν 
ταῖς τοῦ «αμπονήρου ἐρεϑισδ εὶς διαβο- ρωδίϊοε. δὶς 2ἘΕ]απυε Γ΄. Η. ἐν. 
λαοῖς. Ψυϊραΐαδ: ρεφξδιπιὲ ἤνλεα οτγῖ- ἹἸΥ͂, ς. δ. ᾿Αϑηναῖν δὲ σανδημεὶ τῶ΄ 

. ηῃπαξοπίδης ἰγγΐαϊα. ϑοὮο]. δά Ἡρακλέους ἀπογόνοις ἀσέτισαν χάμτας, 
Ατ]βίορῃ. ἤδλπ. ν. 106. ὁ σαμπένηρος, ΑἸμοπίοηβεβ ρυθλῖοα σταίίαϑ ροθίεπθς 
ὁ εἰς πάντα «ονηρευόμενος. Πᾶν ἴῃ οΘοπλ- Ηρτοια Ῥαγβοϊνεσυηξ. [Ιάθμ ΗϊΘ. ἃ 

ἀ Ῥοβιζίοπα δυὰ σασὸ δβί ἱ. 4. πολὺ, Απίῃι. ΧΥ]. 47. σανδημεί τι ταὶ 
αἱ σαμαοώκιλος εϑί πολύτροπος, ἰδεῖδ σαγγενεῖ Ἠεγοῆ. σανδημεὶ, σὺν απὶ 
ῬΒδνοσίηο. [π΄ βίθριιδηι ΤἬδϑαυσο τῷ δήμῳ. [κπ.ὄ γε Μ5. Βγειι. 
ἀμαρτύρως αἴεγιιν ἢος δαἀϊδοξίνυτι, σανδημεὶ, σὺν ὅλῳ τῷ δήμῳ. 
αυοα ἰδπιεη ἰερίίας ἀρυὰ ΑἸεΐρβν. ΠΑΝΔΕΜΟΣ, σα κπίσεγενηι β0- 
1. 80. ΠΠ]. 10. Ατϊδίορῃ. Αοβασῃ. ρκμίωηι ρεγξποης, γΡεδίδοια, οὐπαπμπα, 
854. οἱ Ῥο]]υς. ,6χ, 111]. 568. μηευεγξεξ. ΓΘ» )αιεώα. ΘΎΤΩΙ. 

ΠΑΜΦΥΛΤΑ, σημα βέπμα ρορμ- 1 ϑᾳτη, ΧΧ. 99. ϑυσία πάνδημος, Υἷο- ἴογμπι. 2)» φεπίες. ϑγταγη. ἄθη. εἴγωα ἐρέειν Ῥορμῖ, 4. Μαος. 11. 18. 
ΧΙΝ. 1. σαμφυλίας, οπιπίρορμΐαπας, πάνδημον ἱκετείαν. ἩΘΒγοἰίι8: σωδ ἢ 

ε υ ἰγαηβία δ ατοῖία8. ΑἸΐα8 εβδὲ πο-ὀ μου, δημοσίας, κοινῆς. 
ΘΠ ῬΣΟΡΥ πὶ ΓΕρΊΟὨἾ5 Αἰ ΜΙ- ΠΑΧΝΈΘΝΙ (ρτγορτία «ανϑηδ, 
ΠΟΓΙΒ: ομης εἰπέυετθο ρορμῖο, μπὶυετει Ρθ' 

ΠΑ ΜΦΥΛΟΣ, ἐδ: ογιηὶ δεπέϊεσι ρμίμς. Ἑοτταδζυσι οϑῖ, υἱ σανοιχεὶ εἶ 
ϑέπενε τπῤπίμε, α. ἃ. ἐπ οπιπὶ ἐγίδωμ. εἰταϊα, ὧδ αυΐρυς νἱὰ. ΕἼϑοβεπι 
ἃ Μαδοο. ΨΠΠ]. 9. ὑποτάξας σαμφύ- Ῥτοΐιθ5. ἀθ Ὑιεῖο Ι͂εχ. Ν. Τ' Ρ. 
λων ἔϑιη οὐχ ἐλάττους. Αἀἄδς Ατγίε- ὅθ0. 864ᾳ. ὅ6νΡ. ΧΙΧ. 18. δ ὦ (δ(. 
τορι. Αν. 1068. Ψοβερᾷ. ἂς Μίδος. αεδίου) «ανεϑυὶ διῆλδον, υλ υἱα Ρἰ4Π8 δ. 4. Ρ. ὅθ. 98. «ρέϑογδμς ἰγαπδὶϊς ρορκῖνα. ϑιταθο 



ΤΠανεπίσκοκος. 688 Πανοσλία. 

α Ὅεορτ. ΓᾺΡ. Υ΄. ν. 8396. Α. ἀσώλοντο Θαυϊταΐη. «ὰ Επδιαϊδίσηι Η. εἱ Η. 

“τανεῶνεῖ. : 

ΠΑΝΕΙΠΣΚΟΠΟΣ, οπιπῖα ἐπίμ- 

65, οπιπίπι τέγιπι ἐπϑρεοίον, 0πη1- 

γεῤδοίεα, νοὶ οπιπέα ρτοθριοίεπδ. 8580. 

ΧΙ. 98. υνὶ ἀδ6 1)6ο υδυγραῖαγ, οἱ 

«οὐ. ΑἸοχ. μαρεῖ τανγτεσίσχοπον. [.6- 

«ἴων αυοαὺς δρυὰ ΟἸευηθηῖ. ΑΙοχ. 

σοτα. Ρ. 837. 9. 

ΠΑΝΕΠΟΠΤΗΣ, ογιπία ἱπδρί- 
δ οἶεης, οπιπία οοιϊε τὲς ἰωδίγαπε. 

2 Μδος. ΙΧ. δ. 5Βοο. (οά. Μαῖ. υδὶ 

ΑἸοχ. καντεσύστης Βαρεῖ. Οοπῆ διι- 

οοεὶ ΤΏ. Εἰοςὶεβ. 8. ἢ. ν᾿. 

ΤΙΑΝΗΓΎΡΕΏ, 32εΐπι 8. ραπε- 

διυτίη οεἰεῦτο, ἐπιίο. “ΝΣ Η;»Ἐ. ἃ 

3... 168. ΟΕΧΥ͂Ι. 10. πανηγυρήσατε ἐν 

αὐτῇ. ϑεα Ἑάιϊοτῖδυβ 1,οπάϊποπεῖ- 

Ῥυ8 ΤὨεβδυτὶ Οτ. 1... Η. δέαρβδῃὶ 

Τ.1. 5 486. νετὰ 1] Ἰεσίίο νἱάθῦιν 

ε «ανηγυρίσατε, αἱ 6α1α 1,. Βοβ. 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΖΩ, ἰάθτῃ. 2.71, ὅγτα- 

τοδοῖ, Ῥεδὶπι. ΧΙ]. ὅ. σανηγυρίζων, 

εἰ 1ονἱε. ΧΧΙΠΙ]. 41. πανηγυρίσετε. 

Ὑ 46 χυσααο 8. ν. πσανηγυρίω. 

ΠΑΝΗΤΥΡΙΣ, 7εείζυια αο'ϑοϊεπιπὶ 
ἱ οοπυοπίμδ, ρεδίϊοα οοἰεδγαδ. 

ΔΙῚ» ἱξείμπι. ϑγτατα. 1μν. ΧΙΠ]. 41. 

--- " δ] εείμηι οοἴοῦτο. ϑγταν ΘΟ. 

1 θα. ΧΧΧ. 16. ὡς ἐν πανηγύρει, 

ἃ 8ς. ὄντες: ατοὸ σεῖρα Ψυϊρδίιβ τα 
ἰτδηϑίυ δ : φεαδὶ [εείμπι οεἰεὀταηέεε 
ἄξεπι. ---- Ἵν)» οοπυεπία. Ἐπροδ. 

ΧΙ͂Ι. 19. Ηοϑ. Π|. 11. ΙΧ. δ. -- 

ΣΤ)» ἀἰες γεγίαίμα. ΑΥλοβ Ν. 21. 

1,ὁτα Ῥτοίβποσγυτω, δὶ ΝΟΣ οσευτῖξ, 
νά δρυὰ οϊδυπι δὰ Ηδρσ. ΧΙ]. 
φῷ, ἃς ἴῃ [,6χ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ͂Σ, ζει ρμαπε- 
ευτίοὶ οεἰεδταίο, ραπερψτγίοα μοπιρα 

ε ψεὶ οεἰεπέαίο, ἴζδτα πιεγοαίμα ρμδἰ!- 
εἰ, πεπάϊδπα. ϑαρ. ΧΡ. 12. ἐλογί- 
σαντο τὸν βίον αανηγυρισμὸν ἐαικερδῆ, 
ορίπδιϊ δαπί, υἱΐδιη 6886 πιεγοαίμπι 
ρεδέοσιιπι φυεεδῖαοδυαμι. [,6χ. ΟΥὙΥΙΠΙ 
Μϑ8. Βτειι. σανηγυρισμὸν ἱπιεγρτεῖδ- 
τὰν ϑέατρον, αανήγυρι. δὶς ἀυοαια 
κανήγυρις Ῥτο πωεπαϊπὶς δυταϊζυτ. 116 

Αγοῦ. Ρ. 37. 
ΠΑΈΆΘΗΡ, ραπέλετγα, Ὠοχθη δῃ}- ἢ 

ΤΩ8}18. Ὁ7), ἴοο ξένος, δυΐ βεουῃ- 

ἄυχα 41108 ἐδρο πίρεν. 146 Βοοβμασίυσι 
Ηΐἴετγος. Ρ. 1. 1.0. ΠΙ. ς. 1. Ρ. 717. 

Ἡοβ..Υ. 14. ΧΙΠ. 1. υὉἱ Αὐδρβ 

ἴοοπεηι Ῥοβυϊῖ, οὐ. Οοπέεν πο- 

δία ἱπέτα ἴῃ χςάρδαλις. 

᾿ ΦΙΠΑΝΟΔΥΡΤΟΣ, υαΐάε ἰαπιεπίαδὶ- 

ἔς, βεδιϊὶς, ἱιριδυῖς, ἱ. α. «ανδάκρυτος. 

8 Μδος. ΙΝ. 2. πανόδυρτος μετὰ δα- 

χρύων βοὴ, ναϊὰθ Ἰυρσυθτῖβ συμ ἴδ- ας 
ΟΝ ςοηαποῖιβ οἶατηοσ. [ἢ Τοἀ. 

6Χ. Ῥερογδπι ἴδ᾽ Ἰερίτυν σανό- 
δυρκτος. [Ὁ. ΥἹΙ. 89. καταλήξαντες δὲ 
ϑρήνου πανόδυρτον μέλος, δυο ΔΘΌΙΣ 

ἸαχηθηϊδοἹΒ σΔΠοΟ. 

ΠΑΝΟΙΚΙ, ομπι ἑοία ἄοπιο 8. ζα- 
τ"πἰϊα. 7γ.» ἀοηεως. ΑἹ. Ἐχοά, 1.1. 

νά αυοαὰθ 8 Μεςο. 71. 97. υδὶ 

ἱπ οοᾶ. ΑἸοχ. πανοικίῳᾳ Ἰορίτατ. Ἐδ6- 
Ῥυάϊαϊ αυϊάετα μδης νοσθπι ἸΠοσηδΒ ἡ 
Με. ρϑρ. 676. εἃ, Βειτιατα., ἄυγα 
ΒΟΥΪΟΪ : χανοιχὶ) οὐδεὶς τῶν δοχίμων, παν- 

οἰκεσίᾳ δὲ καὶ πανοικησίᾳ, 564 ΥΘΡΘΓ1- 
τὰ ἴδιοθη δρυὰ Ὠϊοὰ. ὅ5:΄'ς. εἰ 90- 
ϑδρθυτα ἱπ Ἰοοΐβ ὁ Μη ζετο δὰ ἢ. 1. 

δἀὐάυοίίβ, φαΐρυβ δάάο ᾿Ξ δο ἴη. ὅοογ. 

Ὁ 141. 111. ς. 1. «ανοικὶ ἐξαιρεῖν, σΌτΩ 
ογαηΐὶ ἔδυ] α ἀ6]οτα δα ἱπίοσῆσεσε. 
γιάῈ χυοαας εβθεϊηρίυπι δὰ 
Ὠϊοὰ. ϑδὶς. ΧΙΥ͂. 115. 1χὶς. Ογ- 
τ!!! ΜΆ. Βγεσῃ. σανοιχ), σὺν ὅλῳ τῷ 
οἴκῳ. 

ΠΑΝΟΙΚΙ.Α, ἰοία ζαπιϊα, ὠπῖυοτ.- 
86 ἄοπιιδ. 7γ., ἀοπιιδ. ΑἹ. αθῃδ. 

1.. 422. ὉὉὲ 4111 ΠΌ τὶ σαροικίᾳ Ὠδροπΐξ., 
-- Ὁ. Ρεσγεΐιδ. Ἰδοοάοις. «{υά. 

ΧΥΠΠ. 41. Αἀάϊίατα. Εδῃ. ΧΥῚ. 
19. σὺν τῇ πανοικίᾳ. Ψ]ρ΄. οπιπὶς ο0ρ- 
παΐϊο ἐ7μ8. 
ΠΑΝΌΠΛΓΑ, ἱ. 4. ὅλη ἡ ἅρματω- 

σία, οπιπῖς ρεηετὶ 5 ἀτγπιὰ πιβίατία 
(ϑευ,, υἱὲ Αταργοβίαβ δά Ἐρἢδββ. ΥἹ]. 
11. ἐχρσίσωϊ, μπέυεγ σία ΑΥ̓ΤΙΟΥΉῚ), 
μπίυεγδα αγηιαίντα, ρταυὶΣ αγπιαίωτα, 
εἴ εχ δά υποεῖο : ροίεμέϊα, υἱ δεῖϊιοα, 

3" 
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α γ᾽» ἰοομεία. ον". ΧΧΧΙ͂Χ, 90. 
Βιε μι μυϊαῖ, ΤΧΧ δίς Ἰερίεθα νο- 
᾿επὰ 68 γδίΐοῃα ρυποίδίαμι, ὺ8 οα- 
ἑαγασέαπε πιοϊαῖ, πιεπῖρε ΓἼ ὙἼΝ:- ϑοὰ 

Οτενίο (πὶ ̓ ἴρτο ἱπροσίρίο : ὕπείπια 
Οαρίϊα {1051 Ψον] δὰ ατ. ὕετα. 6- 
ὉΕΏΒ. Νοξίβαπα ΠΠ]υπίτ. Ραγί. Γ. 1)8- 
νϑηῖ. 1788. 4. Ρ. 12.) νεῦρα: σι- 
εὔϑηχας δὲ αὐτῷ πανοπλίαν, σ᾽ ΟΘΒΟΙΏΠΑ 
6886 νἱἀδπίυν δὰ νϑσϑυτα 

ὃ (ρ), αυοὰ Ἰοουπι σεσα ᾿πίεγρσζοία- 
οηΐθ οσοιρανεσς,. Οοηνθηϊς οὐχὰ 
εο Κτογεδίρίιθ, αὐ ἱπ Οὔε8. ῬΆΠ]. 
Οὐ. ἴθ 90». ΧΧΧΙΣ. 9.---95. Ρ. 
14. βεα. 'ἴῃ ἢ18 νεῦθ 8 δἰ ᾿ἸὨίεσργα- 
[8 Οτεεοὶ νϑγβίσηριῃ, Ῥεγ θὨ δι 

ἅρτα δὰ νοῦρα ν. 19. Ὁγ0" ἸΏΣΣ 

ΓΤ» Ἰαῖοτα βιιδρίοδίιβ εδί. --- 

ΠΧ τν ἐχμυίσ. 4. ϑδᾶτη. 11. 2]. 

ΨΊάο οἱ Ψψυά. ΧΙΨ. 8. -- “π2» οἶψ- 

ὁ ρόμὲ, ἰαποεα, λαδέα. Ααῃ. κε. ΧΟΙ. 

4..-- ὺ νίαν. δομέα. ϑόγτωνι. 

4 Βορ. ΧΙ. 10. Ααυ. 9 δα. 111. 
7. Ῥβαΐηι. ΧΟ, 6. [ἴῃ ογωηΐδιιβ ἢΐβ 
Ἰοοῖβ Ὁ ϑοέησι, ῬῈῚ ταθιο τη Ασα 

ΒΌΘΟΙεὶ ΡΧῸ βόποῖο 6 οηινῖς βεπετὶς 
αγῖς Ἰηξοσργοίδὶ καρς. (οπῇ, βυ- 
Ρτα 8. ὅσλον. δ υἱζαῖ, αυοαιο 3 Ηερ. 
1. 1. ἀγπια δροῖ. ϑοαγέδηρογρσίυβ 
ἴῃ Ῥσο]ιβ. ἀ6 ϑοθορδὶ οἵ ὕεσβ. ΑἸοχ. 

ἃ (οπδρϑῆδα Ρ. 8]. εχ  ϑταδξ, πωνοπλίας 
δρᾶ Αφυϊίδτα 4, ὅαπι. ΝἾΠΙ. 7. 6886 
ἀεϑυχαΐυπι 6 όβθρθο Α. 2. 1]. δ. 
8. ὅδ. . 18. ϑιγδο, ΧΙ Υ͂Ι. 9. ἣα 
νῶσιν ἔθνη τὴν σανοπλίαν αὐτοῦ, παρα 
δ εἰ. νυϊρχαῖιδ: μέ οορποεοαπὲ ρέη- 
ἐες μοίεηἰϊαπι 67)ι5. 89. Μδος. 111. 25. 

ν᾿ ΣΧ, 80. Οοπῆ. ΒΔρἢο δ Απποῖδιί. εχ 
Ῥο]γθίο δὰ Ερβοβ. ΥἹ. 11. ὑ. ὅ48. 
1... Βοβ. δά Ἐρὰ. ΥἹ.. 18. Ῥ. 109. εἰ 

ε ΟἿ ϑριο ες. εχ ψόβορῆο δὰ Ν. Τ. 
Ῥ. 400. ! 

ΠΑΝΟΥΡΓΕΥΜΑ, οαἰδιάε ξαοίωνι 
δυῖ εχοοραίμηι, οαἰδάμαδ, ἀοίμ. 
δὲν. 1. 6. υὲ βαριεπμιῖα σανουργεύμα- 
τα, οἴ αυϊάστῃ Ὀοπο βοῆδβυ, τἸθιυυῃ- 
(ὰΣ, Ἀ. 6. ργμάομέϊα οἱ αὐδεοοπάμαᾳ 
οοησέμα. Ιθὲὰ, ΧΙ.11. 34, 8:1. αυο- 

410 Ῥυονυ. ἴ, 4. οἱ αὔρ. ΥΠ|. 

δ. 12. θοΠΟ βοηδιι αἰοϊξαν, πὶ εἰς, 
4. ΠΣ» εἰ δίγας. ΝἹ. 84. σανώργες 

εἴ σοφὸς οοχηγηυαπίιν, Ϊ,ερίτατ γτα- 
ἴεγεα δρυὰ δϑοεῖιοὶ, Ασιείορει, Εγαυὶ, 
414. εἴ ϑυϊάκτηῃ 8. ν. ὑκέρχογαι. 
ΠΑΝΟΥΡΓΕΥΏ, οαἰδάξ αρο. 

ἰάθη. 1 βϑδη. ΧΧΙΙ. 45. Υ᾽δ 
αὐυοαυα ῬΒανοσίταση 8. Υ. δίγυετιά- 
"Ὰ 
ΠΑΝΟΥῬΙΗΜΑ, ἐ, φ σανέρε 

μα, ἴξ, ργμάεπα οὐπεὶωνι. 9001}, 
ΧΙ, 8. (πσαιουργήμακα τῆς ψυχῆς, οαἱ» 
ἴα οοπείϊα Ῥ»γμαξ Ἵ ρίεκα.) οἵ 

ϑίσας. 1. 6. 860. οοἄ. ΑἸοχ. εχ αηδῃ- 
ἀδλίομα οογία [,. Βοδῖ. ὅδιν. ΧΙΠ, 
18. φανουργήμασιν εἰ πανουργιύμασα 
οορ πα υηΐιγ, 

ΠΑΝΟΥΡΓΤΥΑ, οαἰδιάτας, σππίϊα, 
υεγομέα, τ. ῥγμάεπία. "ΠῸΓῪ 

ἄσπθο, φκμομεχμο. Νυχι. ΧΧΙΥ. 98. 
νοφσιὰ ὁ αῦμς αὶ πἱάμδ, ἐπ φιο αὐὶς 
ἰαἰδέεί. Ἰροτυνί οοπϊπβοῖθ ΤΟ 

ΝΟῺ χπδ]6. --- ΠΟΥ 720. ΙΧ 4 

Ργον. 1. 4. ἵνα δῷ ἀκάχοις «ανουγίαν 
υἱ ἀδὲ δ μαρ] Ἰοἴρ 9 ρῥγμάδηίίαπι. ἴθ. 
ΨΙ11. δ. ϑγτασάβοι. Ῥτου. Υ11]. 12. 
ΤῊ Ῥσίοσγε ἴοοο νοχ ἤδθο χηλΐο ϑέπϑῇ 
δἰ βοΐ ἀ6 ποπιϊηΐβθυι8 δὰ γι] πὶ 
οἱ ἔχαυάδη δουτβ (αἱ δραὰ ΡΗϊο 
ποῖα Θυοά δεῖ. [πεϊὰ, " εἰ 50. 
ὩΣ οἱ φρόνησις ορῃροῃίτυτ), ἴ το ιαμ8. 

γΘΙῸ περ ῥα μν χεο εἰ δάι- ; 
δεῖς 46 δογαγα νἰγίιίο, φαΐ ἀεχίτθ 
80. 80 Ἰοσίεσς ἱπ σϑρυβ ρεγεπαβ γεῦτὺς 
βατὶ πογιπί. ϑίγας. ΧΙΧ. 31. κανὺρ 
γία ἀκριβής. Μυϊραῖ. φοἰετίια οὐτία, 

αυΐα ςεγδ ταβ 18, φια αἰ] ερεπίεῖ 
ἐχαυ εἰ νίς, ϑυθηῖχα εθι. 1. ΧΥΙ. 
18. ΧΧΧΊΙΨΝ. 10. 

ΠΑΝΟΥῬΙῸΣ, ρτορτίο εἰ βεθε: 
τοῖα ἐς, φμὶ ἑη οπιπίδε: τεδα εἰ 

τεγεαίεις, ἀοὶπἂθ δυΐοιῃ 86 πη πιλὶο 

οαἰϊδάμε οἱ υεγεμέει, αϑίμξιι3, 80 965 

θοηο ργμάδης, φαρίεπε, φυεπλδίίπιο’ 
ἄτα οἱ 1, πὶ ὑδγεμέοϑ ̓ς: ἐρηι 
8 8δηΐ, ΤΟΥ ἸΠΕΝδ ᾿ 

βὐαμε με σοποαϊίμογι!. (ἸΟΕῸ 

Ναῖ. Το. 111. 10. ΤΣ 2» ΡΝ 
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δύλμς, φάντα ἐν σονηρίῳ ἐργαζόμενος. Γ « Ῥτον. ΧΠΙ. 1. --α γ 7} Ὁ» ὑπεέοῦ- 

ἔεροπς δοἰεπδ. Ῥτον. ΧΧΥΊΙ͂Ι, 2. 
-- σον: 20}. Υ. 12. βουλὰς «α»- 

ούργων, ΟΟΠ58118 οαἰδάογμπι. δὲς 2» 
λίδῃο Υ. Η. 1. ὅ. ἀλώσηξ «ανοῦργος. 
Ῥχον. ΧΙ]. 17. «ἂς σανοῦργος «ράσσε; 
μετὰ γνώσιως, ογαῃ!β ργμάεης δρὶϊ 
οὐπὶ ΘΟΏ81}1ο. τον. ΧΙΝ. 8. σοφία 
«ανούργων, βαρ᾿ οἶδ ργμαεπίμηι. Μιὰ 8 
εἰ ν. 15. ἃς 18. Ῥτον. ΧΧΙ͂Ι]. 8. εἴ 

ὁ οοπῇ, γον. ΧΙ]. 94. υνῖ ΑἸ Ῥτὸ 
συνετὸς ΒΑΡ 6πῖ πανοῦργος. Αὐὰς Τοοά, 
ΨοὉ. ΧΥ. δ. τι ῬΓῸ φανοῦργον Ἰαβξτθ 
χηδι ατο «ανούργων. Ααα. η68. Π]. 
1. χαὶ ἡ ὅφις Υ «ανοῦρχος ἀσὺ “οντὸς 
ζώου τῆς χώρας, ογαῖ δυΐοτα ἸηἴαΣ ἔ8- 
ΤᾺΒ Ὀ6ΒΕΪΔ8 ΟΙΏΠ65 ὈΠ8 ΟαἸΕΘΟΔΣΩ 86: - 
ῬΕΏβ Ῥκδθ σεδίεσίβ ἐμοίαϊοεα. Οοῃ- 
βιτυ ΠΟΘ πανοῦργος οσὰμλ ἀξὸ ΡΓῸ 
φαιουργότερος, υἵ δρυὰ ϑυτητδοβοα 

ο Ἰερίίυτ, ΗΘὨταΐβτη ϑογνδμαὶ οἴ εχ- 

Ῥεδοηαϊ οδῦδα υ808 ἐξί. --- Ἦν» 

ορκίεπέϊα. Ῥχονεσ. ΧΙ. 234. 1,θοῸ 
ΟΊ Όν» ορμεηζα ΘΟΥ μη, οὐτῃ 

φαίάθηι γ᾽ άστι ροβϑθις Ὁ» 4εῖ- 

αἰεί .ῦ, 81 σαοᾶο δρράγεσεῖ, 40 
ΚΏΘἦΟ πανοῦργος ἀἸοὶ ροθε!ς στέφανος 
Φυφῶν. ΑΒερτοῦ ἸσιταΣ αταθίο, αυΐ 
δπβ Ἰοοο «λοῦτος αὐτῶ» ἐχ ΑἸά. οἱ 
Οὐρὶ. Ααυ. δ Τβοοά. βορϑεταϊ. 

ἀ ϑῖτας. ΧΧΙ. 18. υνἱ Ψυϊσ. «αρίεηε. 
ϑίγας. ΧΧΤΙ. 80. Ὁ] σφραγὴς πανοῦρ- 
γος εδῖ εἰρῖυτα βγπιμηι, τε βοῖοθε 
͵7σίπε εἰ οαμέε ἑπεροείπωπ, αὐ ΠΟΘ Ρ6 
το ο5 οἰαιιάαί. Ψ ῸΪΡ. δἰφσησομΐμηι 
σεγίμηι. ϑίγας. Ν]. 84. σανοῦ εἰ 
σοφὸς οομμτπυϊδηῦαν: ϑῖν. Χ ΧΙ. 20. 
“ανοῦργος Ἀγεϊδομπείδεσο 15 αἰςεὶ νἱ- 
ἀείαν, φεί εἰγδαπίαίε ἀο πιοτίδεις 
ἔοπρα ρμετίδα, Ῥεγροίϊεϊε δεὲ οοπερὶ- 

ε σμμα, αἱ 511 ἰ. 4. φολύπειρος ν. 22. 
Μανίε Αἴΐϊ. χορρψεία, ᾿Αττικᾶρ" τόνος 
γία, Ἑλληνικῶς. ῬΒδνοτίηαϑ: 
γος κυρίως ὁ αἄσιν ἴργως ἐπιβάλλων, ἴχα] 
ὁ δραστήριος, χαλὲ ἐνεργὴς, καταχρηστικῶς 
δ καὶ ὃ- ἐκὶ κακοῖς νοήμασιν εὐεαίβολον 
ἔχων γνώμην, ὡς καὶ φανοῦργος, ὁ «άντα 
ἐργαδόμενος χαὶ ὁ μηχανικόξ. ἀν 
ἔετε Ἰδοὲ ὙΠοταδβ Μαρίδῖεγ. 
δΥοἤϊΒ : πανοῦργος, πάντα Δ δα 

Πωσπερρία. 

ΣΔ8 : πανοῦργος, ὁ πάντα ἐν Φονὴ 
ἐργαζέμενος. λέγιται δὲ χαὴ ὁ «άνυ φρό- 
μος, καὶ ὁ «ἄντα ἐπιστάμενος. 

ΠΑΝΟΥΡΓΟΎΤΕΡΟΣ, οοχαραγδί., 
Ῥγυάεπέον, οαἰαάλον, ἀδίμέϊον. ὈΣΣ 

ΗἸρΆ. οαἰδάε, ργιάδηξετ ἀρο. Ῥτον. 
ΧΥ͂, ὅ. ὁ δὲ φυλάσσων φὰς ἐντολὰς, «αν- 
ουῤγότερος, αὶ δυΐδπα ουϑίοα!δ ῥταθ- 
ἐερία, “πο ΟΥ Ὁ 596- 

φυθρηίὶ νοῦδ οι ὈΥΗ͂ΧΟ Ὦ. ϑγταχα. ε 
ὅεπ. {Π].1. 

ΠΑΝΟΥΡΙΟΎΊΕΡΟΣ ΓΤΤΝΟΜΑΙ, 
Ῥ»γμάεπεϊου 0. ὉΞ. 5» δαρίδης δαπι. 

Ῥγονυ. ΧΧΙ. 11]. βγυη. φοριοϑήσεται. 
ΠΑΝΟΥΡΓΟΎΤΕΡΟΣ ΕἸΜΙ ργὼ- 

ἀθηβοῦ 56 “αρίσπέϊοῦ δα. ὈΡ 

Ἡ!ΡΉ. Ῥγου. ΧΙΧ. 45. ἄφρων πανο 
γότερος ἧσται, διαϊζαβ ργάσμεον ἈΝ ἢ 
ἀοῖιτ, 
ΠΑΝΟΥΡΓΩΣ ΟΜΙΛΕΏ, αϑίμξε 

ΔΟΠΌΘΥΟΥ. ἼΔΌ ΘΠ. οαλίδ ὁ ἑποὸ 

δεογείμηι. ϑγτοτα. Ρβ. ΧΧΧΙ͂Ϊ. 4. 
ΠΑΝΣΕ ΛΗΝΟΣ, »ἱεπωμαγί, 

ἰοέο ογε ἐογγδ ἐπεπιίπεηδ, αἴ δεοηθ- 
(86 ΨΕΙ8 υἱδῦ, 1. 4. σληροσέληνος. 
ΝῸ;» ρἱεμεμπέμηι, ἴα ἀϊοσίατα, συοὰ 

ἴαχὰ τοῖα ᾿υπ8 [οζαίυν Ἰμοο. Αφιΐ. 
Ῥγον. ΥἼ]. 20. εἰς ἡμέραν σανσελήνου, 
ἴῃ ἀἴετι ρίεπιϊωπεϊ, 1,6χ. γε]! Μϑ. 
Βγοῖη. φανσελήνου, πἕντε καὶ δεκαταίας. 
ῬΒΔΥΟΣΙΠΏΒ : πανσελήνου, φεντεχαιδε- 
κατίας (Ἰερθ 6 6χ. οἷῖ. σέντε κχαὶ 
δικαταίας) «ταληρωμένης σελήνης. Αὐἀδ 
Αὐϊοιορῆ. Εαυΐξ. 817. Αἴποη. ΙΧ. 
Ρ. 407. Α. υνὶ νὰ. Οδβδυ. 
“ΠΑΝΣΟΦΟΣ, οπιπῥανία ξαρὶεη- 

ἐΐα οἱ εοἱομέία ργαάδειδ, φαρίεπίἰεδὶ- 
ππιδ. 4 ΜδῦολΡ. ἱ. 12. τῷ σανσόφῳ 
ϑεῷ. 10. 11. 19. Ψἀοορυθ Ῥϑυϊασοῖια 
14 αἰοίςονῦ ΟΡ δυπιπιᾶτα εὖπ5 ὑτυ- ἃ 
ἀοπδι. ΠΡ. ΣΧ111. 18. πρόνοια «ἀν» 
σοῷος. Εἰγτοοὶ. Μ. Ουάΐδη. 285. 838. 

ΠΑΝΣΠΕΡΜΓΙ Δ, οπιῆξ δεῖς οπιηΐξ 
ϑεπετὶς δεθιθη, 88ὰ ἤιχες (ΑἸοΙρΡἢτ. 
[1]. 14.). ἸΡ “υπιεηίιηι. ϑγτωτη. 

Ῥεαΐμ. 1 ΧΊΨ. 10. πανσπερμίαν. Αἀ- 
)εεὔνυπι πανσπερμηδὸς τορετίτυῦ ἀρυά 
Αἰδοηδουῦι ΣΧ. ρῥ. 372. Ε. ῬΒοίίυϑ 



Παντάπασι. 

« ἴκχ. «αγκαρπία (ρὲ σανκαρεία), 
«αυσκερμία. 
ΦΠΑΝΤΑ ΠΑΣΙ νεὶ ΠΑΝΤΑ ΠΑ- 

ΣΙΝ, Αἀν. ονιπένο, φϑφγόγχις, ρίαπε. 
ϑίεας. ΧΧΧΨΥ͂ΙΙ. 28. σαντάπασιν δος. 
οὰ. ΑἸάϊη. ϑδοὰ Ἰοροπάυτν δὲ δϑῖ 
ἀἰν πὶ «ἄντα σᾶς. [Ιἄἀδπὶ να]οῖ ἐθ 
Ἰοοο ΧΙ, 14. 
ΠΑΝΤΑΧΗ ", μδίσιε. ΓΝ» ἐπ 

»ἰαίεῖε. 168. ΧΧΙΥ͂. 11.--- "Ὁ. [πὸ.Ψ 
δῚ Βερ. 11. 8. ὕπαδ δρραγεί, μοεί 
δὼ ἰη ᾿εχία Ηρ ταῖοο οἰμίβδυσλ οδ86 

ὈἾΡΟ- γιὰς αυοαυθ ὅδ. 1. 9. 

4 Μδος, ΥἹΠΠ]. 7. 
"ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ, ππαΐσιιθ, ἐς 

οανέδιις ραγέδιε. 4 δος. ΧΙΠ. 1. 
ομεπίηο. ἴὉ. ΧΥ. 88. 

ΠΑΝΤΕΛΩ͂Σ, οπημπῖπο, φῳγογξιω. 
ὈῪ ἷπο. Ψυά, ΠΙ. 3. Μιᾶδ 4υο- 

46 4 Μδος. 11]. 12. 81. Ν]1. 40. 
6 ΧΙ. 1. ΧΙΝ. 46. ᾿ 

ΠΑΝΤΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, ομιπία ἕη- 

δριοίεης εἰ ἰμείγαηξ. ϑδρ. 11. 238. 
88ς. οοα. ΑἸοχ. Οὐ] ἴῃ το χυΐβ ᾿Ποσὶβ 
Ἰεσίεων σανεσίσχοπος. 
ΠΑΝΤΕΠΟΠΤΗΣ, ονιπῖα υἱάεηξ. 

3 Μδςοολρ. ΓΧ. δ. βεο. ΑἸοχ. 
ἘΠΑΝΈΤΕΥΧΙΑ, αγηιαίμγα ἰοία, 

ἄγηια. 4. εαος. 11]. 192. υδ᾽ 411 ΠΡ τὶ 
«ανοαλίας ἨδΡοπ. Ζοπδγαθ ἴ,οχ. 

ἃ ςο], 1507. «ανεευχία, ἡ παραλία. 
Ιάθαι αυοᾳὰς (σδάϊε ῬΒοῖίυθ, Ηδ- 
ΒΥ ΟὨ 8 οἵ δ] 148. 

ΠΑΊΝΤΗ, ρεμέξιδ, βγογσες, Ἰΐδχη, 
εἰδίγμε, ἐπάϊχωε, φμοφμουέτεμηι. ϑῖχας. 
Ι,. 94. ϑεῷ, τῷ μεγαλοκποιοῦντι πάντη. 
Ἠεδγοῖ. πάντη, πάντως, τωνταχοῦ, 
«ἀντοϑεν. 

ΠΑΝΤΟΔΑΠΙ.Α, οπιπποῦα αδεη- 
ἀαμπέϊα. Ἀδερμοπάοϊ ᾿δὸ νὸχ ἰἢ 

4 ὙΘΥΒΙΟΏΘ Ααυϊΐδ ἴε8. ΕΧΥῚ. 11]. 
ποῦ Ηφρτ. ἢ 33» εἰογία, αἱ ΒιοΙ 18 

ἐδβι μΔΏΓΟΡ βουῖρεῖξ, βϑὰ 7)» δρίσπάον. 

ΖΈαυδ δς ϑυτωπιδοῆυ8 οἱ ΤΒοθοάο- 
ἄοη, αἱ “λῆϑος ροβιογιηΐ, ἰορῖς Ὶ 

δ ΠῚ» Αὐδρ. ( « 4.» οοἰϊερέ!, οὐπ- 

βεε, ἀπὰς ΣΞ}}}}2» γοπιέματία, 
- 
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Ῥεπναγία. Ψυὶρ. οππίπιοάα ρίζονία; 
φυίΐθυβ νεῖ Αααΐ}6. ᾿πτρεσρσεϊσο 
οχργίταὶ νἹἀδέυΓ. 

ΠΑΝΤΟΔΑΠΟΙ͂Σ, υατγῖξ σεπετὶς, 7 
ονεπιπιοάμς, 5. οπιπέσεπιε, φιαεὶ σεὶ 
ἐδ δ οπενὰ δοΐο ας τερίοηε, δχ «αντὸς 
εἰ δάσεδον, ραυξπεπίμηι, δοΐντε. γη, 

ρόώρι Ααῃ}}. Ῥραϊην. ΧΙ, Χ. 1]. 
ΧΧΙ͂Χ, 14. ταντοδωπά. Μιάα κξὰ- 

ἴδ 8. ν. ααντοδακία. ---- Ὑιὰδ 4110] 
δένδρον. 
ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ, οπεπέροίεπε. 

ϑαΡ. 7]. 28. ΧΙ. 18. ΧΨΙΠΙ. 15. 
εἰ 3 Μδος. ΧΙ. 18. δες. Οοταρὶ. 
ΠΑΝΤΟΘΕΝ, ππάϊψμε, αὖ σπιπὶ ξ΄ 

»αγίε. 59 ἰπῆη. ΡΙΉ. 4 Ὁ, δι; 

ἐεπίατε. ὕοτεῖα. ΧΧ. 9. υδὲὶ ἔοτίδεθο 
Ἰερογυπὶ 9. ΨΙὰ6 οἱ ϑῖγδο. 1,1. 

10. ϑαθδηῃ. 91. εἴ οοτοσ ἔχις. 
ΧΙΣ. 43. 

ΠΑΝΈΟΓΓΟΣ, ογιπίρεπες, υατῖπε, 
οτηπίπιοάνα. ὅ) ἢ. ϑγιώπιμ. 4. ὅδτ.. 

ΨΙ. 5. .-- “212 ἐνοραΐέϊο. ἴγ)απ. 

1. 6. βες. οοἄ. ΟΒἶ8. λήψεσοϑε δόματα 
«αντοῖα. ἘΠΕσΑΠΙΟΥ. ---- ΓΌΘΓν ἅψα- 

οἰπέλμς. ΤὨοοά. Εσεοι. ΧΧΙΙΙ. αὶ ἃ 
ὉΔῚ ἰδθῃ ρμοβῖ σαντούας ΟΥ ββύτη 
οϑὲῖ ἐσθῆτος, αυἴ κατασχευῆς. Ὑ δ 5π- 
ῬΓᾺΆ 8. νυ. χατασχευή. Υἱὰδ οἱ 2 Μδες. 
ΡΝ. 8. παντοίους ϑωραχοσμούς. 

“ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΓ.Α, οπενὲροίεν- 
ἐπ, δνηππα τιαγεδίας. ϑ'τας. ΧΙΧ. 
18. (31. 8ε6. Οοχαρ].) εὐσα οτππὶ 
ΨΟΓΑ ΒΑΡ τα ἰούσῃ ἀἰνίπατατα οἷν»- 
ΒΟΥΥΔΙΟ, χαὶ γνῶσις τῆς «ανεοχρατορίας 
αὐτοῦ, εἴ τηδ]εείδε 19 ἀν ηθε ΘΟρΉο 
ΠΟ] ποί8 6896 βοϊοῖ, Ἐπὶ νὸχ ἤθε ὁ 

4Φ δράξεπι τηοᾶο ἔοστηδῖα, πὸ 
τορία. Αἀ]εοκίνυτα τοριπὸς -- 
αἰτας δρυὰ (]οσηθηΐδια Αἴεχ. ΘΌΌΟΩι. 
Ρ. 664. 17. ' 

ΠΑΝΤΟΚΡΑΊΤΩΡ, οτππίροίεπ:. 
ΓῚΝ Ἂν Ρίυτ. εχ ἡ Ψ ἐσεγχέξι:. 

3 ὅϑδζη. Ψ. 10. Ἴ]. 8. 96. οἵ 8]ην 
ΒΕΡΡ΄118. ---- ἢ ον δείπενς, υαἱδάϊε- 

δίηιιδ. Φ00. Υ. 17. ΥΠ]. 56. Ηξεεγοβ. 
τανοχράτωρ, ὁ “ες, «άντων κρατῶν. 
Θυοπιοᾶο «111 ἤδῃς νοοεῖα σχροβιο- 
τῖηί, νἱ46 δρυὰ ϑιορῆ. Ἰὰ Μογπο ἰῃ 



Πάντοτε. 

« Οδ55. οἱ γατίδ ϑ'δοῦα ρμαρ. 194. εἱ 
δυΐϊοεγατα ΤῊ. Τὶ. 11. Ρ. 662. 
ΠΑΊΝΤΟΤΕ, δεπερεῦ. ϑαρ. ΧΙΧ. 

8. 
ΠΑΝΤΟΤΡΟΦΟΣ, ογιπῖμηι πείγι- 

ἰογ εἰ αἰίογ. ϑαρ. ΧΥΙ. 95. τῇ παν- 
τοτρόφῳ σου δωρεῶ, οταιῖα πιυϊσϊοπίὶ 
ἴυο ἄοηῆῃο. 146 Ηδϑγοβίιτη 8. νυ. 
φαμβῶτις. 
ΦΠΑΝΤΟΦΑΓΣΤΑ, συογαοϊίας. 4 δος. 

81,47. ϑίχα!δ νοχ δὲ σολυφαγία ἴῃ 
Εἰγηοὶ. Μ. 4206. 24. 
ΠΑΝΤΩΣ, οπιπῖπο. ὅν. ϑγτΏΤΩ 8» 

ευθ 4 αι. ΧΙΥ͂. 18. «ἄντως γὰρ 
θανάτῳ ϑαναγούμεϑα, οτοηΐπο ΕὨΐπὶ 
ΠΟΌΪΒ ομαΐρυβ χροχίοπάπση εβῦ. 
γιά φυοαὰς ΤοΟΡ. ΧΙΨΝ. 11. εἴ 
4 Μαδοοδὺ, [1]. 13. 

ΠΑΊΝΥ, σανιοάμης, υαἷάε. 2 Μϑος. 
ΙΧ. 6. ΧΙ]. 48. εἴ 4101 Δ αυοῖία8. 

ς "ΠΑΝΎΠΕΤΑΤΟΣ, δεργεέηιδ, 
ἐπιϊπομ ἐεόπμ, εἴ εχ δα)υποῖο: 
παχῆης οεἰεότι, σίονγίοειια, ργασίαπ- 
ἐεῖημις. 8 Μδοο. Ϊ. 17. εἰς τὸ σαγυ- 
σίρτατον ἱερὸν ἤδροΐζοντο, δὰ Θγαϊηθῃ- 
Εἰδαϊπηυχη, ἢ. 6. τλαχίτηο ρ]οσοϑυϊῃ 86 
βρ]επα ἀἰϑδίπνυσι τοι ρίιπι ΘΟΏρΤΟ- 

Ρ 

πε κυπε. ὅγτυ 9.6. ἰβοοσι, 

(εταρίυπη αἰογίοβυα, σρὶεπαϊυμ). 
Ηξεεγοϊνίυβ οἵ ἐσ δο Ῥβαδνοσίῃιιβ : 

ἁ ταυυσιρτάτη, «ασῶὼν ὑπερκειμένη σῶν 
σαρακειμάγων νήσων, δ ἀπδτὰ ἰοσυπὶ 
ΑἸΡεσε ταοπεῖ, δ]υαϊἹ ἂὧῦ Ηδογοδίο 
δὰ σιμὸν. Οάγϑβ. 1. 26. Οοηξον 
4υοχυς ΕΖ. ϑ'ρδηβοιηΐυτι δὰ (4]11- 
Ἰδοῦ. Ηγτηπ. ἴῃ 00ν. ν. 91. 
ΠΑΉΠΟΣ, αὐπα. Ῥτοΐορ. 85᾽:».᾿ 

Οομῖ, ᾿Ε]Δηὶ Υ. Η. 14. ΧΙ]. ο. 48. 
Ῥ. 759. 
ΠΑΠΥΡΕΩΝ, ΩΝΟΣ, ρμαργγέοη, 

« ἔργα ἔπ ἄτιμα Ῥαρψγὶς οοπδιίιδ. Σγ} Ὁ 

αἷσα. Ααυ. Ἐχοά. 11. 8. ὅ. 
ΠΑΠΥΡΙΝΟΣ, ραρυτγίπιξ, ἐς ρα- 

Ῥύγο [ασίμιδ. ψγ)λ» 7μποιδ. ὅγτατα. 

[ε8. ΧΥΤΙΠ. 4. ΡΙαϊατοῖ, ἀ6 [8ἰἅ. 
εἴ Οεἶγ. ο. 18. τοὺς ἐν πασυρίνοις σχά- 
Φφισι αλέίοντας. 

ΠΑ ΠΥΡΟΣ, νοχ ΖἘβγριίίδεβ, ρα- 
ρυγέπς γεὶ ραρυγι, 7γωίεΣ ἔπ ραΐμδο 
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ἐγίδιε ΖΕ συρεξ παξοῦη8. ἢ» θα. 

πα. ον. ΧΙ, 16. δες. ΑἸά. ΟΡ» 7 

βεσυεῖυς δὶς ἀμρ]εχ ἱπίορσζείδτο 
γοσὶβ συ τς μὴ» ἡωπο. Αᾳυ. 

ϑγταηι. εἰ ΤΧΧ Ἐχοά. 11. 8. υδὶ 
ΚἈγηΘπ ἰπ σοζβίομα ΞϑΞ'ΥἹηυΉ 8. Ἰο6Ὸ 
«απύρου ΒοΙ]ρεπάμππι εαἰ σασύρινον, 
ο0]]. 168. ΧΥΤ1Π. 4. 70. 11. 11. 
ῬΙΣηΐυ8 Η. Ν. 110. ΧΠ]. οἂρΡ. 11. 
“Ῥαργτῦῶι Ὡδβοίτασ ἱπ ρα] υδίγίριια 
ἈΕσνρῦ δυϊ αυϊεθοεπέθυς ΝῊ 8- 
χαΐ8, υδὶ Ἔναρσαῖε ϑἰδρτιδηΐ, ἀυο σὰ- 
Ὀἱζα ποὴ Ἔχοδάεηϊθ δἰ ἀπ συτ- 
αἰζατα, ᾿ Ὀγδολ αὶ: τδᾶϊοῖὶβ ΟὈ]αυδ5 
ΟΥΘβϑ Ὁ ΠἼΠ6, , δα ρ 18 Ἰαιουῖθαδ, 
ἀδοόῖα ποῖ δια] πῃ 5 ουθϊζοτυτα ἰοῃ- 
σ᾽τυάϊηο ἴῃ στο αΐεπι ξαϑα ρίδίια, 
(ἀγτϑὶ ταοᾶο οσβουταθῃ ἱποϊ 618. 
βοχωΐμα π0}}0, δας υδὰ ε͵υ8 8110 
αυδα βοτῖβ δὰ ἴζεοβ Θοσοῃδῃᾶοβ. 
Ἐδαϊείθυβ ἰποοΐδ ῥσὸ ἰἴζπο υἱαμίυσ, 
προ ἱσηίβ ἰδηΐατι ρταία, βεα δὰ 118 
χυοαια υὐἱδηβ1] 6 γαβϑοσιση. ΕΝ ἴΡ80 
αυοαὰθ ῬάΡΥσΤΟ παυϊρία τοχυπί, εἴ 
6 ἰρτο νεΐβ, ἰεζεοΐδβαμθ, μ6Ὸ ποῦ οἵ 
γοϑίετω, εἴδη δἰταχζυΐδιη εἴ ΕΠ 6Β. 
Μαπάυπίς χυοαια ογυσαμη ἄδοοῦ» 
ζυμηαυθ, ϑυσσιτα ἰδπῖιπι ἄθνοσϑῃ» 
(68. Οοπέεγ ΤἼοορὶιν. Η:δ,. Ρ]Ααπί. 
ΤΡ. ΤΥ. ς. 9. Ηὐυπρἢγ. Ηοάϊυμ ἀ6 
Τοχί. ΒΙΡ]. Οτίρίπαὶ. Ρ. 117. 1. Ὁ. 
ὕμπρογυτα ρος. Ὁ)188. 4ἄ6 Ῥαρυτο ἔτυ- 
τἶοα αἂ [ε58. ΧΙΧ. 7. 1.08. 1781. 
ψΑθ]ομπεκὶ Τ. 1. Οριυες. Ρ. 197. 864. 
ἃς ΝΙςοϊ. βϑοβον Ργείδι. δὰ (μασ- 
ἴδ ΒΡ Ῥ. 4 --- 22. 

ΦΙΑΠΥΡΩΝΝ, ἱ. 4. σαπυρεὼν, αυοά 
νἱάα δυρσα. Πη)Ό.- Δᾳυ]. δθο. οοά. 

Μοραυ. Ἐχοά. 1]. 8, παπυρῶνι. 
ΠΑΡΑ", οὐχ ροηϊῖνο, ὦ, αὖ, ἀ-» 

»μά, ργαίεν, ουτὰ ἀδῦνο, αρμά, δ- 
Ῥτα, εἴ συχὰ δοσυϑαῖῖνο, αὐ, αρμά, 

, εαία, δεοιπάμηι, ργΣ, ὑτορίεν. ΤΊΣ» 

ροεί. Ἐχοὰ. ΧΙ. ὅ. --- Ὄχι» 2υχέα. 

6εη. ΧΧΧΙΣ. 15. 1ονἱς 1. 16. Χ. 
12. εἰ δἱἰϊοὶ βερῖμβ. -- ΥΝΏ» ἐΣ, 

αρμά. 1 88τι. ΧΥ͂ΤΙ. 80. --- ὃν 
ἀοηείπια. ΟΟμε]. ΧΙ, 11. Τερεσυπῖ 
δ.» δ δοοερεγιπὶ Ῥσὸ Ῥγβεροϑι- 

[1 

ἢ 

[1 

ὃι- 



Παρὰ. 638 Ὁ παρὰ σιὸς- 

« ὥσθ ἡ. Αὐδε ϑγινν, Ῥτουαῖρ,. ΧΧῚ]. 85. παρά σιυ, Ιεραειῖτπα 
Ι. 10. κα κ. «καρ τταβά σοι, ἀρεμβ τε, Ἀ. ε. οὔπι δ ἢι- 

: Ὡ γον Ῥαΐνο ΠΗ τὰς Ῥρβᾶσω. -- Ὁ) Ὁ, αὐ οε. Ῥεαῖται. ΟΧΙ, 

αὐτῶν. Τορῖς γΑγ, " ΝΑΥ͂Ν 9. --τ Ὁ ΠΝ» α εῖε. ειες. 
“7 Ὁ» Ῥνορίετ ϑετύμπι. ἐϑς τ΄ ΧΙ]. 84. --- .5}}) αὐ ποῖοι. Ἐχ. 

ΧΧΠΙ. 4. -- ΥὙ7ῷ» Ὀγα τηββοιονέία. ΧῚ 6, Ἴων. 1Π. 8. εὲ αἰί. -- 
Ἐχοὰ. ΧΧΧΥΙ. 4. -- Ἴϑ ἡπππάπ. ὙΡ Ὁ» α οῖε. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥῚΙ. 5.» 

Οεπο9. ΧΧΧΥ͂ΙΙΙ. 90. ΧΙΙΝ. 16. Τ1,ἐνὶι. ΙΧ. 94. Χ. 4..... ΓΦΡ3» ἐπ 

Νυμ. ΧΧΧΙ, 40. -- τῷ αα τια- κε. Ἐχοὰ, ΧΙ. 40. Ὡς πο 

κι. Ῥτονετὶν ΨΠΙ. 8. --- ΤΏ, 6 ὰ μη. τ Άερ. ΕΥ̓͂. 29. φο}}. Ματο. 
“πάπιι. ὕὐθποβ. ΧΧΙ. 80. ΧΧΧΙ͂Π. 1 16. Αἀάϊεαα. δὰ Πωσ. 11]. 39. 

ὃ 10. 1ε8. ΧΧΧΥ͂ΊΙ. 14. --ο } Ὧν, αὐ αονηρόσατος «αρὰ «ἄσαν τὴν γῆν, μεὸ 

παν. Ἐχοὰ. Π. ὅ. Να. ΧΙ]. “' πάσῃ τῇ γῇ, εἰ ν. 37. ἐσμακρὶ 
80. Νείμδια. 111. 8. -τ »}ν ὃν» αὐ βαρὰ τάντα τὰ ἴϑνη, Ῥτὸ ἐν «ἄαι τοὶ 
“απ. 7υὰ. ΧΙ΄ 46. --- Ὁ ρῬγαῖχυτω. 
Ῥεαῖπι. ὈΧΧΧΥΤΗΙ. 97. ὑψηλὸν παρὰ ορε τοίοοτίοοτα, δ βδόνενο ρατές, οὐ] ς 
τοῖς βασιλεῦσι εἧς γῆς, Θχοείϑατα δὼ 1} 4 Ἐράτ, 1, 14. Ὡδὶ ἐπ ἔδχία 
π πε ππ:" Ηερτ. 4 Ομγοῦ, ΧΧΧΥ͂. 15. οἱ 

. ὅ. φ ΄ 

ὑμᾶς, ἐο φμοὰ δταατοῖ γοβ ᾿οταϊπῦπ. ἀἰλὰς προ ππεν ἘΡΡηΤΗς ΒΝ δ, 
Ῥραΐτη. ΠῚ]. 6. παρ’ ἀγγέλους, διι- ᾿Ἔταπί. 8 ἘΕιϑάζ, 1]. 28. «ἀρὰ ταῦτα, 

6 βεϊϊε. ἘΒΙ: ΧΧΧ. ἐν «αρὰ πάντας ᾿ἀαβρῤῤῥεῖ ἰρρ οἰ πλωββιος μὐμεϑτ 
τοὺς ἐχϑρούς μου, ἃ ΟἸΏΠΘΒ ἰηΐτηϊ- ΘΟ 
08 ἀθοι Ῥγου. ΧΠ. 9, «αρὰ κυρίυ ἢ Μδος. [Χ. 49. «αρὰ Βακχχίδου, ἐξ 
6 σσπ᾽εοΐυτα ΟΡ Ισοῦ παρὰ χυρίῳ, Ῥαγίε Βαοο δ ἀϊ5, 
αύδτα βαζϊ8 οοῃξιϊανϊξ ε ἰοοῖβ Ν᾿ τ το ΠΑΡ᾽ ΑΥ̓ΤΗ͂Σ, 66. ὧν, φιὶ 

ὅδεροτντε δὰ Ἀ. 1. --- γε. ἴῃς. εὐ ς ρει σρμά ὑδαπι, εκ ατὶς ἐρεῖν, ἃ 
ΤΙΧΧ 2 ὅδ. ΧΥ͂. 8. παρὰ τοῦ βασι- νυ» ἀονείπμς σιὼ. ΟΟμοὶ. Υ11]. 
λέως, ῬτΟ ὁ ὧν παρὰ τοῦ βασιλέως, αυἱ 8. καὶ οὗ διασώσει ἀσίβεια τὸν καρ αὖ- 

δῖαϊ α ρατγέδιι τερῖδ. Ψ ἱ]ρ. οὐπείμμ- τῆς στ βοτγδὲ πηργοδίξαβ δαοθ: 
ἕμε ἃ Τέβέ. 206. ΧΙ. 40. βες. Ὅχοι. υϑὶ- ὁ «αρὼ τιὸς “ἐμά δόσε, ἀεάδέκιι 

ἐ .-- Ὁ» 4, ἐξ. ες. ΧΧΧ]ΊΙΠ. 10. 12. ποίας, γυὶρ. ἐπηρέαπα. 

φαρὰ τὸ μὴ " τμδι τὸν με ἰπύρης, ΠΑΡΑ ΤΙΝΟΣ, 86. ὧν, φι 
ἐβάρρ ἐρθν οα Ῥθ,, ἀρμά αἷὶ ἐν δωμς, ῥτορίμχιμμ, οὐ. Αι. 3 ϑατα. ΧΧΙΠ]. 18. ἀρ αρκίρωε, μαπιρατέε, πεικέεξεν “μδίσμῦμι. 

Ῥγα βεὺ ππαρὶε φμάπι Ὠοῖαϊ. --- Ἴ)», 3 Ἐρᾶγ. 1. 14. ὁ «αρὰ τοῦ βααιλίως, 
οογαπε. Ῥτον. ΧΥ͂. 13. --- λυ» ἐπ΄ αὐἱ δρυὰ τϑρέτα, ἢ. 6. ἐπέέπμμις [α- 

ὙΣ “πἰϊαγὲς τορί2. 1 Μαος. 1]. 15. ὦ «α- 
ἰαίετε. ζΔο5. ΝΠ]. 7. ΧΧΙΙΠΙ, 7. -ὕ. μὰ τοῦ βασιλίως, τερὶ πεϊπξείγὶ, Οουξ 

ἼΩΣΌ, 4ε ἰαίετε. Νυτα. ΧΧΤ. 1. ἘΠ] ερογυτα δὰ ἴλαις. ΝῊ]. 49. Ρ. 218. 
ἘΞ ἌΘΕΕ ΧΧΧΠΙ. 1 Μδος. ΧΙ]. δ. χει ἐκεῖ αὑτὸς χα) 
Ὑ ἀπθοεχος εἱ παρ᾿ αὑτοῦ, Βαϊ ταας 1δὲ ἦρθα σῦπα 

16. εὕρηκα χάριν «αρά͵ σοι, ἱπγοηϊ ὅγὰ- σμὶδ. Ὑἱὰ6 εἴ 1 Μδοοαρ. ΙΧ. 44. 58. 
6 ἴίατη αὐριμὶ τῃε. “Με εἰ Νύχτα. ΧΙ. 16. ΧΙ. 78. ΧΡ 156. ΧΥῚ. 16. Οοπέ 

εὐ οομδ, [κιο, 1. 80. --- ὃν. Εχοὰ, Μαγο. ΠΠ. 91. δὶ ΤΒΘΟΡΆΨ] δοῖυε: 
᾿ Ἅ οἱ παρ᾿ αὑτοῦ, τουτέστιν οἱ οἰκεῖδι αὑτοῦ. 

ΧΧΧΥ. 51 Ναρο τῶν γνύχον, ΤῈΣ οι αι Ὑγοϊδυϊα δὰ Μαχς. 1. 1. ρ. 
ἐεν ταυλίετεδ. ---- ἢζξΞ2)}», σμεπε, Ῥεαΐχωο, ὠς ει, Θυθαπῃ, ν. 85. ἔχλαιν ἃ 
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α οἱ απρρ' αὐτῆς, βοραπὶ δαΐο: ορὶπ- 
ἰ ὅ7ι4. Οοπξ, ν. 80. --- Σ͵1Ὧε ΑἸ 

αὐτὸς, βραχὺς, ἐμαυτῷ, μικρὸς» ὀλήγον, 

«ἄς, σεαυτοῦ. 

ΠΑΡΑΒΑΙΝΩ, ἐγανβγειον, τ" 
οεο, ἀεοϊξπο, αδέγτο, Ὀγαυατίοονῃ, 
υἱοίο. "ΓΥΛΧῚ Ὁ})}» ἐἐ φωιρεν σεγδμηι. 

Βγτητα. Οοδεὶ. 111. 3. καὶ «αραβῆ- 
γα: δὲ νὰ] δοηδυτῃ Ἔχργεβαῖ, γεὶ 
ἰεχὶξ ὩνῪ το ὙΠ οἱ ἼΞΩ ΗΙΡΆ. 

ἃ Ἣξ» ϑαπρο. ἘΣ. ΧΥῚ. 68. ΧΥῚΤΙ. 
15. ΧΕΙ͂Ρ. 7. ---Οὸν» φρταυατίραξίο. 

1εν. ΧΧΥΙ. 40. Αἀάο Αχυ. ΤΒεοά. 
Ῥτον. ΧΥ͂Ι. 10. - ἋΒ᾽»" γεδεῖϊίο. 

Νιυ. ΧΧΥΙΙ. 14. Ὁουῖ. 1. 43. .-- 
70» τεοεάο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΠ. 8. σαρ- 
ἔβησαν ταχὺ ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἧς ἐνετείλω 
αὑτοῖς, ἀεοϊππαγμηί οἷο ἃ νἱᾶ, αὐδτὰ 
Ῥτεοορίϑε 11118. γιὰς οἵ Πθυῖ. ΙΧ, 
19. 16. Ώουις. ΧΥΓΠ]. 90. ἕνα μὴ σα- 

εραβῇ ἀπὸ τῶν ἐντολῶν, τιὰ τεσεάαί 8 
βςορίί8. 146 εἱ θθυς. ΧΧΥΠΙ. 

14. 1 ὅδ. ΧΙῚ. 21. μὴ «αραβῆτε 
ὀπίσω τῶν μηδὲν ὄγτων, ποι ἀξοίϊησίὶξ 
Ροϑὲ 1116, αυεε Π1}1} βυηῖ, ἢ, 6. πΠοἢ 
ϑοστεια πὶ ἐ 014. ---- γῸ, δοογία. ῬΒ. 

ΟΧΥ͂ΠΙ. 118. νοντας, αὶ 
ῬΤΟ ΤῸ» ϑοογιαΣ, ορβοσυπ Σ)9})})Ὁ 

δυξ 9 }Ὸ» 8 250» γεἰγοσεάεγε, 

αυοτέεγε. Ἐϑὲ δαΐετα ἢ. ἷ. «“αραβαγειῖν 
ἀ εγατε, Τοοίιη ἐγ απιίογε, ἀεοῖδ» 
ποτε ὦ τεοία υἱα. ---ο 3}» ἐγαῆεβτε- 

ἄϊογ. Νυια. ΧΙ. 4]. ἱκαιεί ὑμεῖς σα- 
μαββαύνετε τὸ ῥῆμα κυρίου; αυατε γοα 
ἐγα νὲ νου [οτηϊηϊνὴ 
Οὐ, Μαδβ. ΧΥ͂. 3. 905. ΝΗ. 11. 
«αρίβη. τὴν διαϑήχην μον, υἱοίαυϊἐ ἔω- 
ἀυκα τρευϊὰ. Ὑ᾽άς οἱ .}06. ΧΧΊΠ]. 
16. Ηοε. ΥἹ. 7. ΤΠ. 1. δῖος ΖΞ] ιαΣι, 
γ. Ἡ. Χ. 2. παραβῆναι τὰς σνυϑήκας, 

«ἴεβ5. ΧΧΙ͂Ψ, δ. τὸν νόμον «αρίβησαν, 
Ιεχεθ ἐγαπδργοδδὶ δαπῖ. 11 ᾿γαὶδο 
Οταῖ. 1. ὕγὸ Οεράβ Εγαϊοβί θη ἢ. 
13. τὸν νόμον σαραβαΐνειν ἀἰχιῖ, οἰ (Ἰ- 
τεσο δά Αἰᾶς. 0. ΝΥ. Ἐρ. 41. “υ- 
ἑκα ἴεσε ἐγαπεῖία. ΙΔ εἰ 8ῖν. ΧΙΧ, 
20. 1 Μδεος. ὙΠ]. 2. .-- ν»ῦ9. »γα- 

υαγίρον. ἴ68. ΧΥ͂Ὶ. 94. τὰ κῶλα τῶν 
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ἀνϑρώπων τῶν παραβουβηκότων ἐν ἐμοὶ, 
σδάδνοσα ποσαίμαωι, 41] ρμγγευσγίσαί 
διιπέ ἴῺ ΤΩ. -- πον. ἀεοϊδηο. Ναπα, γ 

Ν. 12. 19. 90. 99. -- ν᾿ τισηξον. 

ϑγταπι. Ῥβαίτω. ΧΧΧΥΨΊΙΙ. 88. οὗ 
«αραβήσομω. Α΄. Ῥπαὶπι. ΧΙ.111. 
18. Ηυς Θῃπῃ γοΐοσοπάδ δὲ νοσζεῖο 
Αια ἴθ Ηδεχαρ)]ε Μοπεῖ, δα ν. 
21. βο ἱπορίο ἰοοο ροβὶία.1 δ 
συοαᾳυο Ορυδουΐα Οὐοδ Ὁ. 107. 
δίσας. ΧΧΤ]Π. 28. ἄνϑρωσος «αραβαΐ- 
γων ἀπὸ τῆς Ἀλένης αὐτοῦ, Ἀοτηο, αυἱ 

1 ἃ ἴοτο δ, 56. ἴῃ 8116- κα 
Ὠυτη, ἢ. 6. αυἱΐ αὐδίογέμηι οοπεπεε!. 
Ηϊοο Ἰυόϑῖὰ ἔπεῃοσζαῖον Ἰοοιθ 5,ν. 
ΧΙ]. 1δ. μετὰ ἀνδρὸς οὖσα μήποτε 
παραβῇ, νῖτο ἡπιποία Ὠ6 ἘΒΏΒρΡΤΘαΙΔ4-. 
ἴα, Β. 6. ὯὨ6 ἐγαπεργεαίσμάο ἐπ αἶ!6- 
πιῆ ἕογμπι αὐμἰογίμηι οοπιπιξαέ. 
για Ηδηοκι [)155. ἄς ὕϑιυ ϑεσῖριι. 
ἈΑροῦυρῃ. Υ. Υ. 1 Ν. Τ. γὑ. 12. 
1 Μαος. ΝἼ]. 18. «αρίβησαν γὰρ τὴν 
στάσιν καὶ τὸν ὅρχον, υἱοίαγωπὲ ΘὨϊτα δῖα» ἃ 
τυΐαπὰ οἱ 18] υταπάππι. ὅ:1. Ασί βίο. 
που [2}. 1]. ΕΡ. 9. τὸν ὅρχον «αρίβης, 
ἐνα τὰκ Αια υἱοίασίς. Ὑιὰο εἰ ΖΕ }ῖαη. 

. Η. ΧΙΝ. 2. ΑἸἹρεσὶ δὰ Μδ. 
ΧΥ͂.. 8. Ρ. 104. εἰ ΕἸδηδθγυτα δὰ 
Μαῆ. 1]. 1. Ρ. 72. 8 Ἐδβάτ. 1. 18. 
γεοεάο,  Ἡεοτ. Ὁ Ὁ» 2 Ῥαγαὶ. 

ΧΧΧΥ͂. 15. 8 Εϑάγ. 11]. 79. ἀε- 
γεϊΐπχιο, δρετπο, περ ἴρο, ἩΘΌτ. 21} 

Ἐδάγ. ΙΧ, 10. 8 Εϑάγ. ΝἾἼΙΙ. 94. 
ΟΒα]ά. ἼὩν Σ ποθ ἵδοενε, Ἐπάν. 

ΝΙΙ. 46. 8 Εδάγ. ΝΙ. 82. Ομδ)ά, 
ΝΣ, "πίαγε, Ἐδατ. Υ]. 11. .-- 

γιὰε φασι ΒΌΡΓΑ 8. ν. ἀχών. 
ΠΑΡΑΒΑ΄ΛΛΩ, αα)ιοῖο, αὐἀυενίο, 

οὐ͵έοϊο, Ῥγογοῖο, ρεγίομίο οὐγέοϊο, ἵξ, 
φμΐδδοο. 3» πιέροεο. ἴπο. ᾿υὰ. ΧΙΧ, 

41. «αρίβαλλε τοῖς ὑποζυγίοις, οὐ)εοῦέ 
8. ρταδιεῖϊέ ραθυϊθτη ἱππηθηῖα. ΨῈΩ. 
»εαδιμ. ΑοὈομδεα σοπεοαυθῃίθαι 
86 ΟΒΏΘΧΘΙΙ ΡΓῸ δηϊδσείδηία ΡῸ- 
φυῖι. .-.- ΓΤ Η!ρἢ. ἃ ΠΩ» ἑποΐτηο. 

Ῥχον. 11. 24. σαραβαλεῖς καεδίαν σου 
εἰς σύνεσιν, ααυεγίο68 διϊτ τα τὰυχα δὲ 
Τπ 6] σε πδσγα. [8 βαηΐ 4118. ἔοστιαι- 
6 ἴῃ 5.3. οὔν!δ, σὐάεγε οογ αὐ αἰὶ- 

ἣν. 
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« φιλά Κχὸ αἰδεκάεγεδ, Α αὰδ αἰΐοτα, ἐπ- 
οἶπατε οον, ταὶπῖχαθ ἀϊοτι. Αὐοῖοῦ 
δυΐεισι ΔΙ [αΣ5 νοζαϊοηΐδ, σαραβαλεῖς 
δὲ αὐτὴν ἐπὶ νουϑέτησ τῷ υἱῷ σου, 16- 
αἴκδε νἱἀεἴυς ΠΡΆν) σον ας [7 το- 

ξεγεῖυν δὰ ΓΙΌΣ Ῥλδνοσγ. «πραβα- 

λεῖς, «αραϑήσεις, αλησιάσεις. Ιάοτὰ [18- 
αἀϊς Ζουδσαθ ἴ,οχ. 1519. Ῥγχονυ. Ν. 
80. Υ. 1. 18. ΧΧΤΙ. 17. υδὶ σαρα- 
βάλλειν τὸ οὖς, ΔγΘΙΩ »τγαδετε δἰῖθῃ.- 

ὃ ἴδιῃ εἰ ὈοΙ ΧΏδΙη, δὕδται ἃ ἕοστηυἶα 
1145 Τεσορία, ἑποϊπανε ἀμγέης, τοϊηὶ- 
86 ἀἰδοσι. [πὸ ποίϊοπα ἐμ αριρρηήνο 
φαραβάλλειν ἸοερίίυΣ αὐοαυθ δρυ 
Ῥ]δίοῃ. Ῥῃρά. ὅ. δ]. ΞΞ3} ἽΙρΡΗ. 

8 η» φεγηποοίο. 708. ΙΝ. 8. οὗ ἐὰν 
«αραβάλητε ἐχεῖ τὴν νύχτα, ὐὶ φιεὶ- 
εὐεγ ποςοῖο. Ἠεθυοῖ. παραβαλοῦ, 
ἀνάσαυσα." ἀπὸ δὲ τῶν νεῶν ἡ μεταφορά. 
- “, οαδίγαπιείογ. 1 ῬΑ. ΧΙ. 

ς 15. υ0]᾽ ἰδιιθα ἴοοο «αραβεβλήκει ἴῃ 
(οὐ. (δηΐϊ. σοροπειάυτ «αριμβεβλή- 
κει. ---ς ὌΠ ὅοὉ. ΧΧΙ. 94. 566. 

Οοτρ!. σαραβαλεῖτε, ΟῚ ἰδιηδη 16- 
δοπάυτα εϑῇ σαρακαλεῖγε. --- "ἜΣ 

Ψυά. ΥΙΙ. 12. Θεὰ ῥγὸ φαραβιβλή- 
χέσαν, αυοὰ ἰπ οοά. 8461]. ΤΒοοάο- 
Ὠοηϊ ΟἹΡυϊζυν, τοβοσρεηάστη 6 εχ 
Οοιρὶ. ΑἸά. οοἂ. ΑἸεχ. εἰ Οχοη. 
«αριμβιβλήχεισαν, οαείγα ροειεγαπί. 

ἀ Οοηξ. Ὠγυδίυπι δὰ “οξ]. ἢ]. 8. δς 
ΒΌΡτα δὰ ΠΣ ποίαία. --- Ὁ) 

ΝΊΡΗ. ἃ Ὀὺδν αρεὶνείΐογ. Αχυ. ῬΒ. 

ΟΧΤΙΣ. 7. υδὲ σαραβάλλεσϑαι ποῖαϊ 
οοπιρατατγὶ, δἰπιΐΐεηι 6486. -τ-. ἱγο), ἐπ 

“ροίμιηι τοϊπφμο, φροῖο. Ἀυῖα. 11. 
16. σαραβαλόνεις ταραβαλεῖτε αὐτῇ ἐχ 
τῶν βιβουνισομένων, ργο)ιοϊεπίες ρῥτο]}- 
οἷο 111 6 Ὑαδηῖρυ} 8, 56. βρ[6 88. 
3 Μδος. ΧΙΨ. 88. καὶ σῶμα χαὶ ψυ- 
χὴν ὑπὶρ τοῦ ᾿Ιουδαϊσμοῦ παραβεβλημέ- 
νος, 4.}1 οἴ ΘΟΥΡυΒ οἱ δῃισηδη ὈΣῸ 
ψυααίδιηο ὀτροεμετγαί, ποτὴρο δεηερῖς 
Ῥετγιοιε, (011. 4. Μδος. Ν]. 14. 8,» 
48: «ἀαραβαλλόμενος, ἀντὶ τοῦ ἀδεὼς 
ἐπερχόμενος. Ἰάδι νετρα ῬοΪνΌ: 110. 
ἘΝ. α. δ7. δα άϊο, δὲ νεγρυ οὸ 
86ηϑιι σου. ΕΌΣϑιιβ ϑυϊάα8: σὰ- 
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ἐλλεσϑαι, χνδυναν δὲ δαυτόι. 
ἐ μθίτε αονεῖν πορψ βόα ἔναεν- 
κινδυνεύων, ὅ ἐστι ζ μαχόμενος. 
Οοπέοεν Βυάεὶ Οοπιηρδῶς. ΟΣ. [λη- 
κυα Ρ. 6235. Ηϊης “«αράβολος, απάας;, 
ἐεπιεγατίμ ρετιοἰμαίον. 51. ΘὨϊτη μὲν 
ἤδης γόσθῖλ Υ. ῥιψοκνδυνος ᾿ειΐεγρτε- 
(δῖυν Ἡδδγοδῖυθ: ἱΡῬηψμοχνδυνος, τὰ- 

βουλῆς, ἐκ «αρακινδυνεύματος. ϑὶς εἰ «α- 
εάβολα βυπὶ πιασίπεε μεγὰ Ψιάε ς 
Ρ)πῖυμι 110. ΓΧ. Ερ. 26. 

ΠΑΡΑΒΑΗΤΑ, μέοία. ὙΠῸ 

ἘΣ 532, ἔαγα ποία. Ἐπ. ΧΧΙΠ]. 

15. Ἰυχία οἀ. Βοτι. Ὡρὶ ἴασηε αἱἱ 
τεοῖυ8 τιάρω βασταί. Ψιὰς Νοὺς 
Ι,. Βοβιῖ δὸ ϑϑιοσὶ Ερὲδι. Οὐ δά 
ἢ. 1. Ορρεῖ]ο ἱπ Νοῖξ. Οὐπε. δὰ ἢ. 
Ἰ. Ρ. ὅδ8. “αράβακτα νἱάεῖωΣ εἰρτιὶ- 
ἤσδστε ραππιπε οοἴογε δαΐπταπι 
αἰψμε ἐτμδεγαπέεν ἐπϊεοΐμνε, αἱ μαη- ἁ 
ἢὰ8 ΡΌΣΡΟΓΑ νοὶ ταυγῖ δ βδίασ. ϑ8|ς 
Ῥεηθ χοϑροπάοσοεῖ νοσοῖΐδυβ Ηξδν. 

Ὁ Δ ὙΠ» 40 τεδαϊ μα 
βιιηΐ : ἐχεδεγαηϊξεπε ἐἐποία. Νά 
γ δ 1. ἐπρεγε, ἐπέέπρετε εἀρτβολί, εἰ 

1 ὼ γεάμηάαγε, ἰωκεγίασὲ, ἂς ἀδ 

υεείς ἀἰοϊξαΣ, φᾶς πένεα εεΐ, Ἔσοεά!- 
φμε 7 ἐμά ἑπεηι. 
ΠΑΡΑΒΑΣΙΛΕΥΏ, αδείον τέρπο, 

8. Τέβε αδιίοτ. 8 Μδος. Υ]. 834. ἴῃ ἰ 
Βίεἰυ5. 5εα «αραβασιλεύενν ταὶ ἴθ] 
ἐνερίε οὐπίγα τέβειε ἀρέτε, ἐσάετε 
"παλεείαίενι, εἴπ ϑρίπαϊ9 --- πηῦ 
ΠΗαΪεδίπις --- Θετοότεεθει Βδεαι- 
δεῖ, ἐοὸ δὲ σωϊῳ ὁ ἴγεαδον ---- ἀπά 
ἔδεε: τια)εσίψ, τιοῖατε νἱάεῖασ: τιδπὶ 
1Π]υα α’ Ἰλεύετε ἴῃ Θοα  πΌυς 
ΘΧρ] ἰσαῖαν ἴα: ἐμὲ αὐτὸν ἐπγχειρεῖτ 
εῆς ἀρχῆς ἤδη καὶ τοῦ ανεύματος μένε. 
τῶν, μηχανώμενοι τὰ μὴ συμφέροντα τῇ 

βασιλείᾳ. ' 
ΠΑΡΆΒΑΣΙΣ, ἐγαπεργεεεῖο. ΛΟ 

Ῥίυν. (Ὁ ὕγὸ 19), ἀδοϊεπαέξοπδε, ρει- 
οαἰα, ῬβΒ. Ὁ. 4. αᾳοιοῦνττας παραβάσως. 
- Ἄν» Ῥγορέεν. Τ θοα. Οεμεβ. 

111.17. ἴῃ ταϑηῖδ παρυϊξ ποείοδεια 
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" ἐναμααγζα αι, ἀύδτα Βαροί ἼΔν.- ποσυτῃ Ὁ. 435. ἘἙξοᾶστῃ βϑδῆσυ Β[1- 

Ὁ. Ρἴυγ. ααοϊεδοοπία. ϑγτατα. 

ἰοῦ. ΧΧ.Ὶ11. δὶο οἵ 811} ᾿πϊογρροῖθᾳ 
γοοοπὶ Ηθῦτ. 6 φγουϊίαίε γμνενξ 
δὲ οἰδεὶφ σαοίοεοεπίμε, αἴ Ν᾽ υἱσαῖαβ 
{τδηϑι} 1, Ἰπϊογρτείδει δαης, 146 
1χ. Ν. Τ. ες. ν. νωτερικός. 8}. 
ΧΙΨ. 81. τὴν τῶν ἀδίχων παράβασιν. 
4. Μβεο. ΧΥ͂. 10. τὴν τῶν ὄρχων παρά- 
βασιν. 

δ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ, ἐγαπδοτοθδοῦ, υἱο- 
ἰαίον ἱερὶς, ἐπερὶμδ. ΝΣ, ΕἸ Ταοίον, 

86 τηΘΔροσῖςα 15, σμὲ γεομδαὶ ἰεπογὶ 
ἐερίδως αἀὐἱυέπὶα, εαδαμα υἱοίαἑ αο ρεν- 
ηπρη. ϑγτανα. Ῥβαϊα. ΧΥ]Ϊ. 5. ἐγὼ 
ἐρυλαξάωην ὁδοὺς σαραβάτου, αρὶο 
βοϑίεσα οἱ ἴᾳ : πδηγ ὁδοὶ ταρα- 
βάτου ϑὰπξ ποίᾳ εἰ ἐηδίἑμία ἐπιρὶο- 
γῆς λοπεένεινι, Ἦ. 6. δοείεγα. Ἰάετα 
Ἐσεοι. ΧΨΠΠ. 1ρ. --ον 77, ἔρερτο- 

δι. Ῥα. ΟΧΧΧΥ͂ΠΙ. 19. 
ΠΑΡΑΒΙΑΓΖΟΜΑΙ, υἷι Κποὶο, οοσο, 

ργεοίδμς πΥρέο οἱ ἐξρηρηο, υἱ ρεγξμα- 
σίοπμηι σα ἶσο, υἱ βετγμηῖρο, ἰϊ, δωπεπα 
οἱ οοπέεπάο, 1 Ηρ. ἃ 7)» σ:- 

»εγδε σρο. Ὠγεμῖ, 1.43, καραβιασάμονοι 
ἀνέβητε εἷς τὸ ὄρος, σὲ μεγγυπηρομέεε 
δβοθπαοῦθοδ ἴῃ ταοηΐδθ, Βϑῆς 
υοβα ϑϑιιϑῦτα: ἤδτὴ νὸχ ΕΈΡΥ. ἃ. ], 
ἑηποίεπέεν, ργοίερυε ρὲ τιοῖδί. ---- 
ὝΠΓ, αίο, ἴξ τενεῖσο. (10χ.. ἵ. 18. 

παρεβιάζοντο τοῦ ἐπιστρέψαι, δωηῖπια τὲ 
οοπέεπαάεδαπέ, ΠΘΤΩΡΟ Τοιη 8 η40 Γο- 
ἀϊγε. Ἐοάθιη βϑῖϑιι ἐχβιάζεσϑαι 16- 
δῖαν, ηυοά νἱάθ βυργα. --- ἤν» 

γείϊπεο. ΨΦπὰἃ. ΧΙΠ]. 15. ες, οοά, 
Οχοη. «αραϊβιασώμεϑα δή σε, αὶ ΑἸο6χ. 
ΑἸά. οἐ Οοιρ!. βιασώμϑϑα ΠΑΡεηξ, 
εἴ ἰη «οὐ. γαῖ. Ἰερίτυν χατάσχωμεν. 
-οπ Χο» ἑπείο, μῦρεο. ὅδῃ. ΧΙΧ. 9. 

ὃ δες. 11. 17. Ὑ. 16. υδὶ, αὐ νεν- 

ἸΑσα σα εἴπει πρίδίαει, ἐ6 ργεδ8, 
ισρε, ἂς ἑἐπέεσηδις ργοοίδις αἀἰοϊτΟΓ. --- 
8. Ἰάεσω. 1 δα. ΧΧΨΙΠ,, 28. 

ταρεθιάζοντο αὐτὴν, οορεδαπέ 1Ἰπτα, 
περξὴς οο, τριδοϊδιδ εἱ ρεγεμαειοηΐδιε. 
ομ. Αος. ΧΥῚ. 15. θὲ δὰ ἢ. }. ΕἾδν 

γοτ.- ΤΙ. 

Ῥὶοχ νοῦυτὰ βιάζεσθαι ἀϑαγρδέιν, δὲ 
καταβιάζεσηα!. ΨΊΑΘ ϑαρ τα. 

ΠΑΡΑΒΙΑΌΜΑΙ, ἰάσχα. 9. 

Ῥαγῖῖς, ΡΊΉ. ὠδίουῦ, ἤθαρ Κιπεγιῖῃ 
(Ὁ ΡΓὸ 1). ΔΑπιοβ ΥἼ. 10. σαρα- 
βιῶνται. ΑΥ̓ΔΒΒ: οοπαδιπίωγ. Οδρν 
Ρ6}]ο ἴῃ Οὐἱῖ. 5. ρ. 586. Ἰερίβ8β6. νἱ- 
ἀδητοῦ ἼΒ19.}» 8119 γΝ Ὁ δὺΐ 

ἸΣΎΘ: Νοππαὶ!ῖ δυΐοτα Ῥγεβέδσωμς. 
Ἰϑοϊίοηθι οοά, ΑἾοχ. παραβιωταὶ, 
σοπυϊοίογες, ἷ. α. συμβιωτα. ΜΝ αα 
ἰηἴτα βὺὴ ν. «αραβιωτής. 

ΠΑΡΑΒΙΒΑΖΩ, ἀπνήεγο, τεβοηθο. 
Ἔ29.5 ΗΙρΆ. ἐγαπεῖτε 7ἀοῖο. 3 ϑάτα. 

ΧΙ. 18. σαρεβίβασε τὸ. ἁμάρτημα μου, 
ἢ, 6. γεριδὶΐ ταῖϊ ραϑἼοσδίιαπι τω θυτι.- 
ἴῃς. οἱ Βαρϑὶ ἀφεῖλε. αϊς. ἐγαη δίς 
ἴδ : τους αὐδίμί. 4 ὅδ. ΧΧΙΝ. 
10. σαραβήβασυν τὴν ἀνομίαν τοῦ δούλου 
σου. Ααυ. ϑγιπα. Τδεοά. 1,ονϊζ. 
ΧΥΠ]1.21]. Ιῃς Τὸν. ΧΧΥ. 9. “αρα- 
βιβάτπεις. 
ΓΠΑΡΑΒΙΩΤΗ͂Σ βδεὺὰ ΠΑΡΑΒΙΩ'- 

ΤΗΣ. Ὁ. Ῥατί. ΡΙΒ. εδίοῦ, ΠΘΙΏΡΘ 

"ποτίσαι (Ὁ Ῥγὸ 5). Απιοβ Ἱ. 10. 
δες. οοά. ΑἸοχ. χαὶ οἱ παραβιωταΐ. 
Αποηγτοο ἱπ Βορεογϊοσίο ΕΠΟΒΠοΥ- 
πδηο Τ. ΥΙ. Ρ. 3560. «αραβιῶταν 

6 Ἰεσϊίοπα σπαραβιῶνεα; οΟΥ̓αΤη 6886 
γἱἀοῖυγ, αυΐα Ρυϊανοτηϊ β6}]1οοῖ, 
05 συμπομίμηι ραίΐίγὶδ, αἀρπαΐμηι 

εἰρη ϊῆοατε, 85 γοςὶ πἀραβιώτης, Βἰτηΐ- 
Ἰοηι αἰχηίβοδίοποαι 8001. Ῥοβδα 
“το ἀρσγίης, αἱ 5ἷξ 1. 4. συμβιώτης, 
ροπυϊοίρ,, οοπιροίον, ραταδιέωμα. ΑἸΙβ 
σαραβιωτὴς 681 ἢ. }. φωιρεγσίοε, πε’ 
πϑενζεδεηνε, δέ ξογυΐυον. ΜΙΗΙ  “α» 
ραβιωτὴς ἢ. 1. υἱρίομέεγ, πγροηέξηι 8, 
οορεπίδηι βὶστιἤοδτα νἱἀδῖαγ, ἃ σαραν 
βιάομαι. ϑεὰ 'ρ886 ταὶμὶ ἴῃ μ86 σε 
ΠΟῚ 88 {ἰ8ἴβοϊο. 
ΠΑΡΑΒΛΕΙ ΠΩ, αερίοὶο, ἱπέμοον, 

ἴοι: μεσίορεπίεγ αδρίοῖο, ἀεεριοῖο. 
2)» αϑρὶοῖο, οϑηδρὶοίρ. 700. ΧΧ, 9. 

ἌΧΨΝΙΠ. 7. (δηξ. 1. δ. ὅτι σαρέ- 
βλεψέν μὲ ὁ ἥλιος, υνὲ Εἰπιοϑιὶ ἴῃ 
πονίβα. Βὲ}]. ἙΠοοϊ. Ῥ. 111. Ρ. 489. 
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Παραβολὴ. 

Τοοη)οῖς Ἰερεπάυτα 6886 «αρέβλαψιεν 
δεὺ σαρίφλιξιν. διὰ ἔπειν 6606 
δὲ παραναβλέπεν (αυοὰ νὶὰδ ἱπένγα) 
ἜΧρ οδπάστῃ ἢ. ]. ἐδῖ ἀδ γασέξε εοἰὲδ 

᾿“εοοίογαη δες εἰ αἀιγεπῆδως. Ψαυϊς. 

[᾿ 

ἀεοοίογαυϊέ 6. δὲν. ΧΧΧΥΤΙΙ. 9. ἐν 
ἀῤῥωστήματί σον μὴ παράβλεαε, Ϊ ἴυδ 
Ἰηβιταϊζαϊθ ποη ἀξεριοίας, 580. ἐξ ἕρ- 
δῖα, αἱ ἀδ τοϑιϊ τ ΠΟ. 6 Βα! 8118 46- 
Βρεγθβ, διϊ Π6 Ῥγβείθγθαϑ Πευπι. 
ΠΑΡΑΒΟΛΔΗ,, ραωγαδοΐα, οοπεραγα- 

ἔἴο, εἰπε μάο, 7αδμία, ἀρορλέλερπια, 
ργουενδέμνι, δεπίεπέδα πιογαϊδδ, δοιε 
ἀϊοίμηι. πο, ἑπεανὲα. (ΟΒεὶ. 1. 17. 

«αραβολάς. ϑϑὰ εχ ΗΙετοηγτηὶ Οὐχ" 
τησπῖ. δὲ ἢ. 1. Ἰοροηδυσι οὐῖΐ περιῷο» 
ὺς δυῖ τ' ς, ᾳυοὰ Μορίδυο. 

ἴη ΗοχαρἹ 8 ΤΠεοοάοίίοηὶϊ ἰγΠρυ. --- 
γὰγ}5 ἰπῆη. ὁ 5. Ἐσεςβ. ΧΙΧ, 

14. ---- Ὀψ Ὁ Ῥατί. ἀοπείπαίον. 2 ϑδτα. 

ΧΧΠΙ. 8. Τερέταης δῦ. Ιάεπὶ 

ψα]εῖ ἀδ ϑυτωσδομο «Ψ96Γοπὶ. 1,1. 46. 
Ὁ δυΐ ἀπμδθ γοσβίοῃθθ οοδ᾽ μοσιηῖ, 
δυῖ «αραβολὴ ἐπὶ «αραβολὴν δῖ α 86- 

ουπάδ νεγβίοῃθ ΥΤΩΤΩΔΟΒΙ. --- γι ΟῚ 

Νι. ΧΧΙΙ]. 7.18. θοιῖ, ΧΧΥΊΠ. 
87. 1 δια. ΧΧΙΝ. 14. 1 Βερ. ΙΝ. 
82. ϑυϊάδβ: παραβυιλὴ, διήγημα: 
Ῥεαΐτι. ΟΥ̓ ΧΥ ΤΙ. 2.) ἀνοίξω ἐν σαρα- 
λαῖ; τὸ στόμα μου, ἀντὶ τοῦ, ἐν διηγή»- 

ἀ σει ἀρχαίων λόγων. καὶ ἡ ὁμοίωσις, καὶ 
σὸ λάλημα, καὶ ὑπόδωγμα (ῬΒδαίχη. 
ΧΙΠΠΙ. 106.) ἔϑου ἡμᾶς εἰς παραβολὴν 
ἐν τοῖς ἔϑνεσιν. Ιἄστι: εἰς παραβολὴν, 

. εἷς γίλωτα, εἰς διήγημα. (οῃξ αὐ 
.ΕΧ ῃχοΐδηϊβ ποῖδξ Βοοβαγίυβ ὮὨ)188. 

Ερίδε. ». 1179. τεροιϊα ΟἸδαγίο 
Αἀάεπά. δα Νοῖ. πῃ ῬΒ]]οϑίγαϊ. Ρ. 
988. --- γ 6 Ὁ: Ἐχεοι. ΧΥ ΤΠ. 

4. Ῥγρβῖθγοα ἰορι αν ἴπ (οά. ΟΠ 18. 
Ὅδη. ΧΙ]. 8. υδὲ πἰ 81] ἴῃ ἰοχία σὸ- 
βϑροπάθς, ϑδρ. Υ. 8. εἰς παραβολὴν 
ὀνειδισμοῦ, ΌῚ παραβολὴ εδί ρῥγοῦεν- 
δὲεηι δαγοαδίϊοιτι, ἀδ αὰὰ ποίϊοῃδ 
νἱὰ. δυίςετι ΤΏ68. Ἐπεὶ. Τ', 1]. ς. 
ὅ69. Ἐδάδηῃ ἔογγλἶα οὐοιιγτῖξ 4υο- 
406 ἴῃ το Τοῦίε σαρ. 11]. 4. υδὶ 
ψυ]ρ. ,αδμίαηι ει. 8:ν. 11]. 31. 
παραβολὴ εεἴ δαρίεπῆα ἐμδιίἐπεον εἰ 
μπισὶς τοσοπάα. ὅϑίτας. ΧΙΠῚ, 45. 
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φαραβολαὶ, δοηίεπέϊ αὐδοοπάδα;, δυὶ 
ΟΙΏΠΙΠΟ ἐα φῶ “μπὲ τεοοπάμα. ὅϑιι. 
ΧΧ. 20. παραβολὴ, σποιεε, βεὰ ξεη- 
ἐεμία ρταυΐξ, αομία εἰ εαρίεπεΣ. 8. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 8. ἐν αὐνίγμασι παραβολῶ, 
ἴῃ εηϊσιιδιθυβ ραταροίδσυγα. Υ]άς 
οἱ ὅῖγδαο ΧΙΝΙ]. 16. [δ]4. ΧΊῚ,Π. 
18. «αραβολᾶν οἀ. ΑἸ]ά. 'ἴπ σαρεμβε- 
χῶν τουϊδηάυμ εδῖ. Ηοδγοῖ. «αρα- 
βολὴ, πραγμάτων ὁμοίωσις. ϑεβοὶ. 
Ηουλοῦὶ 1]. Β΄, ν. 144. σαραβιελὴ, ς 
ὁμοιωματικὴ «ράγματος τοῖς ὑποκειμένως 
σαράϑεσις «πρὸς δήλωσιν ἐναργεσείραι. 
Ιεοχ. ( Σὰ ΜΆ. Βγεχ. σπραβολή 
ἐστι, ὅταν ἀνόμοιον ἀνομοίν ἀκωκάσω, 
οἷον λέοντι ἄγϑρωαον ἣ φυτῷ. ϑυϊάλε: 

ν λόγος αἱνγματώδης καὶ χε- 
κρυμμένος, «ρὸς ὠφέλειαν φέρων. (αὩ- 
ἔδυ ΟἹ δβδεὶὶ ῬΒΠοὶ. 5. ραρ. 1805. εἱ 
Μοτβεϊ ΡῈ ΣΟ]. ὅδον. Ῥ. 1. Ἂς. 4. 

ἜΠΩ ΠΑΡΑΒΟΔΗ͂Ν, ἀϊοο ὕτο- ἃ 
υεγδίιι. Ὁ Ἔπεοι. ΧἼ]]. 23. -- 

δῷ δ: Εξοοὰ. ΧΧΙΝ. 8. 

ἜΠΩ ᾿ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΔΕ,, ἀἶοο ἴκ 
Ῥγουεγδίο. Ὁ δ. Ἐς. ΧΥΎῚ. 48. 

Φ'᾿ἜΠΩ ΠΑΡΑΒΟΛΗ͂Ν, αἷἶοο ῥτο- 
νεγδέιπι. 9 ὅδ. ΧΧΠΊΠ,. 8. ὍὈῚ ροε 
ἸΙσραὴλ Ῥυπεοΐυτα ροπεπάυχη ε8ῖ, αἱ 
νετα ἰορίεαγ ἰῃ Οοά. (οἰ8]. 1. Μιὰς 
Βορεσῖ. Οὐ. “τ Ρ. 1]. Ρ. 938. 
ΛΕΓΟΜΈΝΗ ΠΑΡΑΒΟΔΗ; ἀδο- 

ἐα ναναδοία. Ὁ υφϑ᾽: Ἐξ. ΧΥΙΙ. 

8. --- πον. 0, δ Ὁ Σ- Ἐς. ΧΧ. 40. 

ΠΑΡΑΓΓΕΓΛΛΩ, »ιαπάο, μγιξοίριο, 
υοοο, οονύοοο, ἀππμμπίιο, αἀεπεηίο. 
ἜΘ Σν ἀἴοο. 208. Ὶ. 7. Αἀὰς Ὦλη. 

111. Δ. 86.. οοὐ. (8. -- ΣΝ 

Ηἰρμ. ἐγαπδίγε ζαοῖο. Ἐπδάτ. 1. 1. 
«αρήγγειλε φωνὴν, τιδη ἀδθας νόζετω, 
ἢ. 6. υροῦδὶ νοῦ ῬγεἼοοηστι μὺ- 
Ὀ]1ο6. Ῥγοπλυϊ σατσί. 
ΧΧΧΥΙ. 29. --- ον Ηρ. οὐν- 

υοῦο. 1 ὅδιι. Χ. 17. παρήγγειλε Σα- 
μουὴλ. «αντὶ τῷ λαῷ «πρὸς Κύριον, (08- 
υοσαδαΐ ϑαταλοὶ ογηπιθτ ρορυ]υτα 
Βογηΐπυτῃ : 00] 4}}} ΡΥ συνήγαγε 
Βαῦοὶ. 8... σαραγγέλλειν Θϑῖ Β. . 
Εἰ] Πριϊοα ροπίϊαπ, εἰ ποῖδξ : 7εόετγε, 
μέ αὐ σογένπ ἰρονῖν οοπυσναπί, ἢ. 6. 

Ο(οηΐοσ 9 Ῥαγ. ἃ 



Παράγγελρια. 

6 ροπυοοᾶγσο. --- ἣν» εἶαπο. υά. ΤΡ. 

10. --ἀὐοῷ : ΣΟΦΙ͂ ΡΙΒ. εἰ Η!Ρἢ. 

αμάϊγε 7αοῖο. 1 ϑαα. ΧΥ. 4. ΧΧΙΠ]Π. 
8. 1 ἤερ. ΧΥ͂. 32. εἰ 4110]. --- ΥἹά 6 
ΑἸΙΡῚ 8. χηρύσσω. 
ΠΑΡΑΊΤΤΤΓΕΛΜΑ, ἀεπιπεὶσέο, πιαπ- 

ἀαέπκηι, ργαοθρέιρπ, ἱἐπίογαϊοίωτε, αὐ- 
ἀλογίαξο οἵ οοπειέξεπι. Γγ Ὁ» αἱὲ- 

ουἰιαξίο. 1 ϑατα. ΧΧΙ]. 14. Ψυὶρ. 
αὐ ὥνπρεγίμπι ἐπετι. 

δ ΠΑΡΑΓΙΝΟΜΑΙ, αἀυνεπίο. "δὲ, 

ἄϊοο. ΑἸ. ες. οἄ. Οομρὶ. 2 δι. 
ΧΙΝ. 4. σαρεγίνετο. ΤΥΪΡαϊ Η]ς νοοὶ 
ἽΦΝ ποίοπετα βαγὶοὶ ογδίουίϑ δά- 

ταοάυσα σοηνθηϊεηΐδιω, ἱγηηο Π6- 
ΠΟ ϑϑδτίδιω. [ἢ σα] αυΐδ 1 γ 18 Ἰορίτα 
ἤλϑεν, οἱ εἰσῆλϑεν.---- ἢ 2, πυέηῖο. Οδῃ. 
ΧΙΝ. 18. ΧΧΥ͂Ὶ. 832. ΧΧΧΥ͂. 9. εἰ 
ΑἸΣΌΙ φδορὶυ8. --- 7 ΗΊΡΒ. ἃ ΨῺΡ 

Ῥετίἐπρο. Ἐδίμ. ΥἹ. 14. -- ΣΧ. 

ϑγιῶσα. όγεπι. ΧΙ,ΥΊ. 17. χαιρὸς 
«-αρεγένετο, [εγΛριιΒ Ρ6, ΓαΉ δὶ ἰέ.----ἰον, 

εο. 2.8. ΙΧ. 12.1 Βερ. ΧΧ, 27. -- 
2» ἀρργορίηφιο. 1 Ἀερ. ΧΥ͂ΠΙ. 

86. --᾿ “ννὦὮ Ὁ ΝΙΡ. ἃ Ὑ}ο, οοπυεπῖο. 

«705. 11. 1]. --᾿ γὴν» ΡΙΒ. ργαοὶρίο. 

Οεη. Γ,. 1ὅ. ὅς. ΓΝ 68ῖ ἢ. 1. ρ»γα- 

εἴρογε πεπίο πιὶδ50, 8. τιαπάατγο αἷξ- 
σεὲ, μὲ αἴἴφκονι αὐξαΐξ, εἴφμε αἰλημα 
εἰϊοαί. Ἅγ)». ΤευοτίοΥ. Νυτα. ΧΙΨ. 
356. 208. ΧΙ. 8. 8 Ἐπάν. ΥΙ. 8. 
τεϑροπᾶεί (μδ]α. "}}}» αὐϊξ. Ἐϑάν. 

ν΄. 8. 3 Ἐϑᾶν. ΝἹ. 10. Ομαϊά. ν᾿ ἼΜ,» 

σεηξί. Ἐπάν. . 16. 
ΠΑΡΑΓΙΝΩΣΚΩ, ρναΐερο. 9 

Μαες. Υ1Π1. 28. «αρωγνῶνα, τὴν ἱερὰν 
Θίβλον. 1 Βιο] 089. δεὰ παραγινώσο 
κιν τοῖδί ργσίεῦ 75 οἱ “ἔχιίίηι δία- 
ἔμετε, ρεέρρεέγαπι ἡμαίοατε, οἴ, αἴ γδο- 
6 πιοηυς Βεείβοπηρίάθγιθ, αυΐα 
ΠΟΥ ἱπιο  σίταγ, ὑπᾶδ δυΐς νοσθο 
1}14. εἰσι! βοδίο, ϑυπί Ροῦυβ 1114 6χ- 
ΡΗυπρεπάβ 6 Τθδβδυσο. Νδϑτλ ΤῸ 
“-αραγνοὺς οοἀ. ΑἸοχ. εἰ 6(. (οιαρὶ. 
τοςῖε Ἰαρσιιηῖ παραναγνοὺς, αυοά οἰΐδτη 
Ψ ι ρα εἰ ϑγτυβ ΘΧργαββοσιπῖ. 
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Παρόώγω. 

ϑιο οἰίδια οοἄ. ΑἸοχ. 8 Μδου. ἴ. 12. 
«αραγινώσχω, ἈΒῚ 41}: γϑοιΐ8 σαρανα- 
γινώσχω. Οτίδ εδῖ ἢες νδγὶϑίδβ Ϊθο- 
οηϊδ 6 σοπιροπαϊο ϑοτῖροπάι. (εῖο- 
Τύχη σαραναγνοὺς 1]. 1. 681 [ἃ δος! ρίΘἢ- 
ἄυπι, υἱ ΗἸΡΙ] Ηοργεοόγαπ), απδδὶ 

ΠΑΡΑΡΡΑΦΙ͂Σ, εἰψγίια, γωποῖπα 
(ᾳυδ νοςδ [6 βαϊθ 1]. 1. ψυϊκαία αυο- 
406 υἱΐτυγ), φκα ρἱοίοτες αἰφωδά ἀε- 
᾿ἐπεαπί, αηιιδδὶξ. τὺ; ,» ῶϊίωμηι. πιξεϑο- 

γίβαπ, αὐπιδεῖε. Α΄4α. [ε8. ΧΙ. 18. 
Αἀιηοάυτη οπΐπὶ οὐσγαν ΒΕ] 18, 
4υἱ απο νοςϑι δὰ ΓΙ Ρ σβθ- 

ταῖίε. : 
"ΠΑΡΑΓΡΑ'ΦΩ, ἐοίζο, αδγορο. 

Ηος νοῦρο Ὧδε. ΥἹ. 8. υδιι8. δϑὲ 
ἴῃς. [π|. ὅπως ἂν μὴ παραγραφῇ κπατ- 
ἔναντι; τούτου, Ῥτγο ΟΒδὶά. ἐδ .Ἴ 

ΜἘΊΝ» κέ πον ἐγαπερτεαίαίιγ. Μου» 

ἔλασοηίυβ στηᾶΐϊο ἰυδηβίυϊ: μὐ πον 
υἱοἰσίμγ ε οοπερεοίμ 67μ5. Ῥοῖλαβ : πε 
αὐγορείμν, ἰοἰϊαίωτ, τεβοϊ πα αἶμῦ, 80. 
Ϊοχ. Νδτῃ υἱῦτα νοσῦα χατέναντι 
φούτου, τολῖθ ἢυς τοϊδία, δά .7}1 

Ὁ νοῦ. 9. ρμεγιίπεζα, ἀσοσυϊξ 

Θοδασδηροσρίυβ ἴῃ ΑὨΐχα. ἴῃ Ὦδη. 
δὰ ἢ. 1. Ηεδγοῖ. σαραγράφετωαι, ἐκ- 
βάλλεται. 
ΠΑΡΑΊΓΩ, ἐγαάμοο, ἰγαπευεῆἦο, ἰγα- 

δίχα ζαοῖο, αδάμοο, οἴ, β ἰπ 6 ]θοῖο 
ἑαυτὸν, ἐγαηδεο. ΓΔ Ηρ. 8 ΠΏ» 

ἑποΐδπο, ἀδοίϊπο. ϑγτατα. 3. ϑϑτη. {Π]. 
47. ταρήγαγεν, δεογϑῖνι αδάμαϊξ. --- 
ὙΌΣ ΗΙΡΗ. ἃ "Ὁ. ὅυταηι. 2 β'διῃ. 

ΨΙ. 10. σαραγαγεῖ, αδάκμοεγε 8. αἢ- 
υογίεγε αὐ 56. ν--- “Ἱ ἊΝ: ὝΔΗΠ, Καὶ 

εἰ Ηἰρῇ. 1 ϑδαγα. ΧΥ]. 9. «αρήγαγεν, 
ἰγαπδῖγε 7εοιί. 2 ϑατη. ΧΥ͂. 18. σάν- 
τες οἱ πα7δες αὑτοῦ ἀνὰ χεῖα αὑτοῦ παρ- 

ἤγον, ΟἸΏΠ6Β 86 εν] 6]8 84 ἸηΔ 8 6}118 
ἐγαπείδαηί. Ῥβαϊω. ΟΧΧΨΙΠΙ. 8. 
οἱ παράγοντες, ργαίοτγεμπίεα, Ῥβδῖτα. 
ΟΧῚ,111. δ. ἡμέρω αὑτοῦ ὡσεὶ σχιὰ 
«αράγουσι, αἰεΒ 6}.}8 ἰΔπα δ τ Γ 
φγαίεγεωπί. Οοπέεν 1 (ον. ὟΤΙ. 831. 
(ΟΠ οὶ. ΧΙ. 10. πάραγε πονηρίαν ἀπὸ 
σαρκός σου, ἐγαπαὶγε 7. γεὶ ἀδρεῖζε 

5.4.9 

ψυΐϊρ. )ισεὶξ ἰερβεγε. 

σε 



ὃ 

Φ 

Παραγωγὴ. 

το δ᾽ σαγδ ἴὰ8, ν6ὶ οο 
ἴυο. ΑἀΔε Αᾳυ. 96γτει. ΧΕΥ. 17. 
δὶ ἀθ ἐεπιρόγε δἰ βεῖαν. ---- Ὁ 9), 

“πώεο. Ἐπάν. 1Χ. 4. σαρήχϑη ἐν λαοῖς," 
ὐἱ ποι ὮΝ Ἰερζεγαπί, φϑὰ βεηϑαῦι 

σχργοβθεσθηϊ. 8 Εδαγ. Υ. 78. εἰς τὸ 
φαράγειν αὑτοὺς ἐκ τοῦ Λιβάνου ξύλα, 
αἱ ἐγακπευεήεγεμέ Ἰἱχτὶὰ εχ [λραῦο, 
Ὡ0ὲ ἴῃ ἴοχίι Ηοῦν. Επάτ. {Π1. 7. δεῖ 
ὦ 

εν 9 ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ, ῥγοδμοῖϊο, αὐδἶαπο. 
ἐΐο. Λάάϊι. Εειν. 111. 1. κ»ες. ει. 
Ἀτυτ 6]. ἐναντίῳ “ἀαραγωγῇ, δ᾽ νι. 
[αγωγὴ δὐε6 υἱάσι ἰ. 4. βιιωρίοχ 
ἀγωγὴ, υἱὰ ταίϊο. Αἀάς Ηοτοίοί, 
Ν Ῥ- δθ. 2. οἵ 8551. 14. 

ΠΑΡΑΓΩΝΙΣΚΟΣ, ἀνχμέκε, ταὶ 
πονα, γερμία. ΓΝ Ὁ; απρπίαε. 

ζει. ΧΙΙΝ. 18. ἐν παρωγωνίσκος, ναὶ, 
αἱ αἰϊὶ ἰεχυηξ, περιγωνίοις, διιῖ σεργω- 
νίσχοις. τὰ δὰ ἢ... 1. Οαρρϑθ}}} Νοῖββ 
(τε. ῥ. 615. 
ΠΑΡΑ ΔΕΙΓΜΑ, δξδεπιρίατ, ἐχονι.. 

ρίμηι. γΛἽ, εἰενοι. ἄετετα. Ψ711. 2. 

ΙΧ. 21. ΧΥΙ. 3. Νοῦ Ῥοκβυπι ἃ τῆς 
Ἱπιρείγασο, υὐ ογράδιη, ΧΧ ἴῃ 
οτλ ἴθ ι18 Ὦΐ8 1οοἿ8 Ἰοο0 1}. 70 ἴὰ οοὔά. 

5υϊς ᾿ἰπυθηἶδδα ΣΧ) )» αἵ οοτῴοεὶς 

Ὀλρρεῖϊυε ἐπ Νοῖξ Οτίες. δά ἢ. 1. Ὁ. 
528. οὐπὶ σοηῃκῖδξ, ΒοΡ6 608 ᾿ΠΙΘΉΣ 5 
δι 6 ἱπάυ]ροηΐθβ ἰἰρουὶ 8 Ὑοτεββθ. 
Πιαράδωγμα, μέ ἐξενερίωηε, λα Τατὸ 
46 16 αὐξπείυν, αυἱ ρυθ σα ἱρπο. 
μαϊηἶβο δχροηυηζογ, εἰ Ριπίοπάο 
ἰωξαταδηΐυν, υἱ Ἔχοιρϊυτη δ᾽ 8 ἤδις. 
(οηξεν Ἰοχίς. Ν. Τ᾿ 5. σαραδειγμα- 
τίζω. --- ΝΎ δρεοδἥμηι. ΝΑμυτ. 

711. δ. ϑήσομα σε εἰς ςαράδειγμα, 
Ῥοπδῖὰ [6 ἱπ δχϑωρίιπι. [πιο]ϊορὶ- 
ἴα ἐχορίυπι ραηϊοπῖσ, 6 αυὸ 
ἰϊα Α. (δ 8 Ν. Α. 1. ΥἹ]. ς. 14. 
τ Τογεῖα συδῖο υἱπαϊοδηάϊ εβέ, χὰ 
σαράδειγμα ἃ τες αἰοιαν, ααθγΩ 
Ῥαυτο ῥτορῖοῦ δχοιηρίυπι ποοθϑ- 
ΔΑΥΙΔ θϑῖ, υἱ οεεζοῦὶ δἰ γα] ρ5 ἃ ρθο- 
οδίῖϑ, 4υεὲ ῬτοΒΡΟΥΙ Ῥυ ]ἰο ἴν8 ἰ- 
ογοϑῖ, τποῖα σοστῖζορ ρα μὲ ουτθδῃ- 
ἔων. Ιαςεῖτοο νεΐογοβ αἀυοαυς ποϑίτὶ 

1 

644 Παραδειγματίζω. 

ἐχεηρία Ῥτὸ τααχὶπιὶθ σταυίϑασεη :- 
41|6 μα! 8 ἀϊσοῦδπὶ." ΝΟΣ τπΆ]Ὲ ἰΐ8- 
4υ6 ΤΧΧ δας νοοα υδὶ βυπὶ Ῥσὸ 
ἽΝ, δίνθ δ8πηὺ γνοζόϊα ἰὼ ποῖϊοπε 

.τι 

δρεομίέ δοοερεσγίης, βῖνε ποιοιοιη 
ὁρεοίαομῖὲ εἰ δι] εςοσίηξ. ---ο ΓΔ Γ᾽. 

ἘΕχοά. ΧΧΥ, 9. 1 Ρασ. ΧΧΝΙΙΙ. 
11. 192. 18. 19. Ργαίΐεγοα ἰορίναι 
ἐρὰς ἘΧΧ Κορ. ΙΧ. 8. δες. εὐ. 
ΟΡ ὶ. αδὶ νεσθα ἔσεαι εἰς χὐκ ἐρώτα 

γεὶ ἂθ δυο δἀάϊάθευμπξ, νεῖ ςοπιὶ- 
ποηΐ νογεϊοποη δἰϊὰ8 ἱπίεγργεβ 
δι} νοσθιι Ἔν)» Ρεγιδηΐθτη ; ἤ2πὶ 

4 αἰΐα ϑυης, ἔλοῖϊα αὉ ἱϊιε οσῃ- 
δριοἱ ρμοβϑυηῖ. ὅϑίτας. ΧΙΧ. 8. υἱ ὅ 
Βίδιαδιιν ἴῃ ἐσεπιρίμηπ πιεῖ στδ σεεῖδ- 
ΤΌτι]. 8 Μαδοο. 11. 5. εχεηερίπα 
γ»πηϊοπῖς. Οομδν Ὠ οι δ: βθῆσιη. ρ. 
573. 90. εα. Βείδοὶς. Ῥοΐγθ. ΙΝ. 93. 
8. ἴΧ. 48. 4. Ηδδγον. σαράδεγμαα, 
ὑπόδειγμα, ἢ «αραυσχευασϑδέν τι ἔλαττω 
εἰς μείζονα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙ ΖΩ, ἐσεδιρίων 
υὑἷοῖο, ἐπ ετεπερίιος ρμπῖο, ραίαπι 
ἐγαάμοο, Ἰρβμονᾷπδςξ ἐχροπο ὙΠ 

Η!ῬΗ. 8 »ῬὈν δισρεπάο. Νυα. ΧΧΥ͂. 

4, «αραδειγμάτισον αὐτοὺς τῷ κυρίῳ, 
Ρεδίδοα ἱρποπιίπδας ἴος δο- 
τῆΐπο. Οοπῖδν Ἠροὺν. Ὁ]. 6. -.- 
“ΌΤΙ γαυπιὰ ΟΠ] ά. ἀϊἑαπίοτ, ἐπ 

7 δία ἀἰδδεοον. Ἰλανι. 11. δ. 866. εοά. 
ὉμῖΒ. υδὶ νϑῦθυπὶ σεπετίβ ὉΣῸ ἀροεῖς 

βιαγαηῖ, (0}}1. ΠῚ. 99. (96... 
Ποοίοῖ. αἴτοαυ!δ Ἰοςο εβαπὸ νδρὸ 

ἰταηδίυ τ: εἰς ἀκώλειαν ἔσεσθε, --- 
Ὁ5ΤΠ, υὲηι "αοῖο. εν. ΧΙ. 99. «α- 

γαδειγματισϑδῆναι φὰς ατίρνας ἄσυ, κί 
ρΡεδίδοι ἑρποιπίνία; επσροναπίαν, Ὦ. ὁ. 
σείεραπίων σαίοαμεὶ ἔτι. Μ᾽ οὐει 
ΤΙ ον. ἱπεογρεοίαδ ἢ. ἰ. ἀ6 γεϊοςξίσιε 
γεμίίστῃ εἰ πυπφεφομα οὐσθσυδπουττὰ 
τοοῦε εχρἰϊοατιτωῖ. Ρολιιείτππε τπβηπὲ 
ἐν. 1. Ἰώγαυασι νοσκδυΐστα ρεπενὶβ ριθ 
αρεοῖα ἱμτιοιαξτιία: μυ ἐνοεν. ---. "ἢ ἐδ 

υἱάεο. Ἐξεον. ΧΧΥΝΠΙΠ. 17. ἐναντὴν 
βασιλέων ἔδωλά σε σαραδενγματισδῆναι, 
Ὀογϑίη τορῖθυβ ἀεΩϊ ἴδ ἱμτοτηΐης 
δχροποπάπῃ. γι 6 1,6χ. Ν, Τ. 5. ἢ. 

β 



Παραδειγματισμὸς. 

αν, Ἐπίπεν, ΧΙΥ͂. 11. τὸν δὲ ἀρξά- 
μενον ἐφ᾽ ἡμᾶς «αραδειγμάτισον, ἐἀ6 ει- 
ἐπιρέμπε ἐπ ἐιπε, αὶ δοῖοῦ αβί μο- 
ΓΠῚ ΟΠΙΏ ΤΩ. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΙ͂Σ, ἐγαάμο- 
(0, φμα φωὶς ἐχεηερμίο αἰλὲς δία μξων. 
ΑἹ. διν. ΧΊΧ. 8. ξηρανϑήσετωι ἐν πα- 
ραδιιγματισμῷ μείϑονι, τα αβοεῖ ἴῃ ἐ:- 
ἐρρίμμᾳ ταδ]αϑ, ψῈ] υὐ τλδ]ουῦ εἷϊ 
ἐχοιαρὶο. 146 εἰ ΑἸ. δ... ΧΧΠΤΙ. 

δ 1. εἱ 8 Μδος. ΙΥ- 11. 

ΠΑΡΑΔΕΙΚΝΥΜΙ, αοηπιοηδίτο, ο08- 
ἱεμάο, ἱπάϊοο. Ὁ Ηἰρῆ. 8 »ν 

κοίἑβοο. Ἐπεοῖ. ΧΧΙΙ, 2. «ἀράδειξον 
αὐτῇ πάσας τὰς ἁμαρτίας, ἀεπιοπείγα 
εἰ το δα 5οβὶεγα. --- δ Ὁ, πῖν 

ταδς Τποῖο. ϑεουπάυτμα ἘΠπιβοίατα 
Ῥ:, ΧΧΧ, 97. δρυὰ ϑγτησαδοῇυμα 
ΡῖῸ σαραδιξάσας (αυοά Μεοπίξαυς, ε 
4 Μ55. Ὑβεοάοτοίο εἰ Ὀγυβὶο δαὶ 

ὁ 7.851) Ἰερσίταν ὁ ταναδείξας, ααλτῃ Ἶ6ο- 
Πἰοποῖ 56 ὈΪ 4 ΠΣ γΑγ ἷ8. ν] ἘΔ 81, 
δὲ τογατῦ ΘΧΡΠΙσΔΠθτα νΟΟΪΒ «ἀ- 
βαδοξάσας 6586 
ἐοηΐμ8. Θραα ΤΩΣ βϑουβ, δὸ ροίϊι5 
οοῃίτεγίυν δἰδιποηδυτὴ 6886 νἱᾶο.- 
ἴα. [,ϑεϊῖο σαρᾳδοξάσας εβὲ δῃγδρη- 
ἀλὴρ δὰ τοχῖϊυπι Ηθῦγ. οἱ ουπὶ 
ΝΟΌΣ 518 Ἡ. 1. πιὲγαοσμίοδο πιοίο αἰΐ- 

σμὶ αἰϊφμά φχἠϊδετο αο ργαδίατο, ὈΘ6πα 
ἃ 'βὺ8 6886 νἹ ἀδῖη Θιυγητηδοθυ8 νΟΟ6 

φιμραδείχλνυμι. ΗΟ, δηΐτη παρὰ ἴῃ 
ΠΟΠροαὶτἶβ ἢαιιἃὰ τατο ποίίοπετη ἐπ- 
“οὐδὲ αὐ ἱπεχερεοί αἰξ.--η ΠῚ ΗΊΡΒ. 

υἱάετε 7αοῖο. Ἐχοὰ. ΧΧΥ͂ΤΙ. 8. 1,6- 
δῖαν ῥτοΐεγεα ὕδῃ. ΧΠΥ. 7. εἰ 8. 
δες. ςοἀ. (ΒΒ ΐ5. 

ΠΑΡΑ'ΔΕΙΣΟΣ, ραγαάϊμι, λογίμα 
εἰ ἴοοσιις ἐσγίρωιμα υεἱ ἀχυῖς αδμπάαηξ. 

Ἰ» λογέωᾳ. Οομ. 1. 10, χοταμὸς δὲ 

ἐκπορεύεται! ἔξ ̓ Ἐδὲμ ποτίδειν τὸν σαρά- 
δεισον, δανίθ δυΐετα οργραϊςυτ οχ 
Βάφῃ δὰ ἱπυισξεηᾶμος ραγαδέδωηι, 
σε. ΧΙΠΙ.. 10. δορίοιθραῖ ομαποῖῃ 
εἰγουτη)δοδηζετῃ «90 0γἀ8}18 τε ρὶ οἤθια, 
ηυρὰ τοῖα οαθεῖ ἰγγίραΐδ, δηίθαιδ 
εὺς ϑοάοχοσχη φί Οὐπποσγἤδτα 
φνριίρτφι, ὡς ὁ φᾳράδειφρς τοῦ δδερῦ, 
ἰδησυδρλ μδιβδήϊσμε [εὶ. Νυρλογ. 

ΙΧ] 

6048 

δίαῖυι!ς Μορτίαυ-- 

Παραδέχομναι. 

ΧΧΙΨ. 6. ἐθηίονὶ4 ετδδ} 5 ἀἰσαπίν 
ἔλ!896. ὡσεὶ παράδεισοι ἐπὶ ποταμῶν. ---- 
ΓΔ)» ἰάθη. 1095. 1. 80, ὡς «αράδεισος γ 
ὕδωρ μὴ ἔχων, ἰαπαύδαι ραγδάϊβιις 

, βαύδτα πο ἨΘΌΘΗ8. --- ὉΤῊΞ» Ρα- 

γαάϊεις. Νοιετα. [1. 8. σοδεῖ. 1. 5. 
Ηδερν. εὐ ΤΧΧ ὕδης. Ν᾿. 18. δῖγδο, 
ΧΧΙΨΝ., 81. ὡς ὑδραγωγὸς ἐξῆλθον εἰς 
«παράδεισον, ἸΑΤΑΌΔΤΙΩ 68.818 ἴῃ ᾿81Ά- 
ἀἴδυνη ἐρτεάϊεραν. ϑυβαη. ν. 4. ἐσε- 
θύμησε λούσασϑαι ἐν τῷ σαραδείσῳ, νο- 
Ἰεραῖ ἰανατε 86 ἰῃ ραγδάϊβδο. Ρεϊεῖ ὁχ 
δἰβ Ἰοςῖ8, αυοα “αράδεισος λογέτιπι ὑτξ- 
οἷριο ἐγγέριαιπι ἀδποῖεϊ. {0π46 εἰϊδπὶ 
Ηρϑγοϊιίο παράδεισος ΕΧΡΟὨΙ ΩΣ τάκος 
ἔνυδρος, ἣ εὔυδρος, ἐν ᾧ σερίσατοι. (οπῇ. 
ἌΡος. 1}. 7. Ω0}}. ΧΧΉ] 2. δος αυας 
ἀ6 Ῥασγδάϊβο ἴῃ Μράϊα δὰ Βαρίδιδ-: 
Ὠμῖχι τηοδίϑῃ Ἰηϑεξειο, οἱ τααπυτη 
ἔοηΐθηῃ μαμθηῖρ, αἱ τοζυπι ρῥἰδηΐα- 
τῖαπι ἰγγιρανεῦῖ, τηθιιοσγαξ Ὠ͵οαο.. 
γὰβ διουϊυφ 1}. 11. ν. 100. Εοφχις 
86η8. Ῥγοόοῦουΐ ἀυδῖο νοσοπὶ δοςορὶῖ 
ΤΒοορβγδδῖυϑ 1.0. Ψ. 6. 9. συτὰ 
δηΐ ἰδὲ πασσζϑβεεῖ, αυοά ἰῃ ϑγσία 
οβάτὶ ομῃ ἰοηριτἀϊηα ἔστ ογδβδὶν 
τυαΐηα ῬΓροβίδη  ββίπλεβ ὨΑΘΟΘΠΊΩΥ, 
δά αἱξ: τοῖς δὲ παραδείσοις ἔτι καὶ μείζῳ 
χαὶ καλλίω. Νϑτῃ αῃοα ᾿ς ρθῖ σα- 
{ξὐμοις ἴοσα ρτθοῖριο ἐγγίρμα ἰηῖρ}- 
ἜΧασιῖ, οχ 60 χηδηϊοϑθι, αυοᾷ 
8118 δἴίϑιη ἴῃ 880 718 8416 86 Ὦγο- 
ἘΔῊ1Β ἸΠΟΠΠΤΩΘΏΓΙ 9 ἱΠΨΘΠΙΔΣΩΗ 8, 66-. 
ἄγοβ ἴῃ Ἰοοὶς ἱἰγυῖ συνθ ἰἢ ΘΙ ΡΙ ΟΡΟΙΝ, 
4ιῖδπι ΑἸ} 01, διωρ αἰ ποῖη 86.0}65- 
ὍΘΣΘ. [πάδ δηΐπὶ Β᾽ θαυ ΘΠ ΟΕ 
[δγδε]ῖ8 συ οεώγὶδ ἡισία ἀαμαε οὐχα- 
Ρᾶταῖ. Ὑιὰθ εἰ ἔχε. ΧΥΧΙ. 5. 
8664. εἰ νἀ. Ατοον. [Ὁν. 1. ἙἸοΡ. 
ΧΙΨΝ. ν.11. εἰ 12. δς Βιελειῖ [)168. ὧδ 
ξλρσυὶς οχ Ἂραπηοὸ δᾶ Τοωρίμα 
2 ϊδολπάνμι ῥεῖ Ρ. δ. 66. 
δ οεἰψίηβ νοοῖβ σαράδεισος νἱῆδ 
Ὀγρεῖος Βοϊφπήυτω 194. ΜΊ5ςΕ]]. Ρ. 
11, ». 210. 1,οχὶς. Ν. Τὶ 8. ἢ). ν, 

ΠΑΡΑΔΕΧΟΜΑΣ, δρεὶρίο, γεοὶρὶϑ 

ϑυ 

Ὡ»" 

διεερίρίο. ἡ Ὁ, ζξγο. Ἐπχοί, ΧΧΊΠ. 

1. οὗ «αραδίξῃ ἀκοὴν ματαίαν, πο 
διεδοὶρίοδ ΤΌΤΠΟΥΘΤΩ νϑΠΌΣΩ, ἢ. 6. πρῃ 
, άξηι λαδεδὲς ταταοτὶ νδηο. ὅς 1 ΤΊπι. 



Παραδηλόω. ᾿ 

α Ὗ. 10. χατὰ «ρεσβυτίρου κατηγορίαν μὴ 
«αραδέχον, ΟΟΠΓΑ ὈγΕΒΌγ οττι δο- 
σαβδ οπδπ ΠΟΙ δυδοῖρε, ἢ. 6. δὸ- 
ουβδιϊοηὶ ἢ6, άεπι λαδεαε. δὲς εἴπη) 
ῬΒΙοβίταῖυθ ἀς Υιι. Αροὶ], Τγαι. 
ων». ὙΠ]. ς. 96. οὐ ϑαυμάζω, ἔφη, 
τῶν μήτω προσδεχομένων τὸν λόγον. 
(οπῆ. ἴμοχ. Ν. Τ. 9. ἢ ν. -- πχν 

δεπε υοἷο. Ῥτον. 1]. 12. μασε;γωῶ δὲ 
«άντα υἱὸν, ὃν “σαραδίχεται, οδεί χαὶ 

ὃ δυΐοτα ππιησυδηαιδ δ] τι, αι16 πὶ 
αἸπαξ. 

ἘΠΙΑΙΡΑΔΗΔΟΏ, ρμγὰ πιὸ 3ῶγο, 
εἰχηξβοο, ἀεοίαγο. Γγχφγι Ηἱρῖν. υἱ- 

ἄεγε ζιοῖο. Ἐχοὰ. ΧΧΥ ΤΙ. 8. δες. 
οοά. 106. Ηοΐπι. σαραδηλοϑέν. Ῥ͵εο- 
ἴδγϑα ἱερίτυῦ πες νοχ δρυὰ ίοῃ. 
Οδϑ8. Ρ. 486. 61. Βοἰηι. 

ΠΑΡΑΔΙΔΩΜΊ, ἐγαάο, ἀεάο. 
ΣΌΝ ΔΝ εγἐ υεγίίαδ. 169. 

ε ΧΧΧΠΙΠΙ. 6. παραδοδήσοιχα. ὙοΓΒΙΟ 
ἤδος ἐογίαββε Ἰποθῖη ἔωποσγαῖασ ε ]. 

ΑΥΆΡ. ἴῃ 4.8 (.,»»αἹ ἴῃ Οουύαρ. Χ. 
ποία Μαάεὶ 26 σονειμὶδὲὲ ποία ἀφαξ- 
ἐΐοπε. --- πὴ) ΙΒ. οδυεπῖγε γαοῖο. 

Ἐχοὶ. ΧΧΙ 138. υδ΄᾽ θϑηϑυτιλ 6Χ- 
ἀμρολ ῤνν ---- κ σεπίο. Ῥτον. 

Ἰ, 8. ἀντ᾽ αὑτοῦ φαραδίδοται ὁ ἀσεβὴς, 
ἴῺ αὖἦυ8 Ἰοσυμπι διοοεεί Ἰταρ 8. ---- 
ὝΠ ΗΙΡΗ. 8. )», ἀϊδέμετε Καοῖο. 

ἀ Ῥεβαῖτλ. {,Χ1]. 9. ταραδοϑήσονται. 56- 
ουπάστι Ηοιυρὶ αηίυμι Ἰοζοσυπί 
ουπὶ ὅγτὸ 7» πεδοεδμηέαγ, ναὶ 
ἐγαάενίιγ, ἃ γχ)λ. δα ρμοξίυ ἀ6- 

ἀυχονιηΐ ἃ Ἣν αυοά ἐγαλεέγε πο- 

τλῖ. -- ΠΣ ΠῚ Ηἰρἢ. ἃ 723» Ῥέγοιι- 

ἐϊο, ἘἈ. 6. υἱποο, αὐ ρεγπέοίομενι αἰεἶεο. 
Νιπι. ΧΧΧΤΙ. 4. «αραδίδωκιν, Ἀ. 6. 
διιδγεοὶ!. ---- γῦπ Η:ρῃ. ἔπρια 

οἴεπάο, οαἰμηιπίογ. Ῥτον. ΧΧΧ. 1]. 
« μὴ παραδῷς εἰς χεζας, τι6 Θοχησηϊξῦα, 
αἱ ΡῈ ΟὈἰΓοο ΔΈ ΟΠ 65 δὺς ἀοἰδίίομ 68 
βαύνιπη Ῥϑοσβδηΐοι θ0] οἷδ6 ἥδ, 6110 
οἱ νουθογιθυ8 ἀοχϊηὶ, νοὶ : ποὶϊ ῥσο- 
ἄεγε βεῦνυπι ζυρτίναν εἴ τοάϊοοτο 
ἴῃ ἀοχμϊηὶ ροϊεβίδίοτα, υἱ, τηοπδπὶθ 
Οείογο, Ζυάεαοτγιπι τοδρίδίγὶ ἤδῃς 
βοῃζθητδπλ ΘΧΡ]ἸΙΟΑΓΠζ. --α δ ΛΝ ΘΙ 
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Ηἰρῆ. ἐποσπῖγε ζαοῖο. Ζαοῖι. ΧΙ. 6. 
-- ΓΟΣῚ ΗΙΡΒ. ἃ γη)», οοὔοοθ. Ῥδ. 

ΟΧΥ͂ΠΙ. 120. μὴ παραδῷς με τοῖς 7 
ἀδικοῦσί με, ὯΔ ἰγδί(άλε πιο 115, χὰ 
τα ἰπ]υτία δδοιπι. Οομξον ϑέρας. 
ΧΧΠΙ. ὅ. ---τ ἼΣΟΙ ΗΠ ρΙι. οὐποίμ- 

ἄο. Ὅευι. ΧΧΙΠ. 1δ. οὗ «αραδώσεις 
«αῖδα τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, πο ΄δάες 
βοῦνυπι ἀοτοῖϊηο 800. 90Ὁ. ΧΥ͂Ι. 11]. 
«αρίδωχε γάρ με ὃ κύριος εἰς χεῖρας ἀδί- 
κων, ὉΔΟΙἾ Π οπὶπὶ τὸ οι ἴῃ 
τιδῆυ8. ἰΠ] τ ϑζογυτα, ἢ. 6. μογταΐβις, 
υὐ ἱπ ροϊεσίδίδια ἱπ]ιισζοσιστ γΕΠ]- κ᾽ 
τοῖα, ὅὃ'ς Βοιι. ἰ. 238. «αρέδωχεν αὖ- 
φοὺς ὁ ϑεὸς εἰς ἀδόχιμοον νοῦν, τεράϊα!ϊ 
[1195 θυ ἴπ τηρηΐεσι ῬΕσυ βεσω, 
Ὦ. 6. Ῥϑιτη δῖ, αἱ τηδρὶβ ὑλασίϑηθε 
Ρτοοδάεγεπξ ἰῃ ἱποιιϊδὶθ 95 χδῦο- 
οἶῃ1185, αυϊρυθ 86 ἀοδάογαπι.Ό ΥὙἱάθ 
δὰ .]. Ὑγοϊῆυπι . 82. ϑιῖς εἰ 
ΟΒγγβοβίοιαυυϑ οἵ εἶ Ῥαῖτοο τὸ “αρ- 
ἐδωχε οι. 1. 24. Ρ6Ὶ εἴκασε, μετ- 
τισι, ἱπίεγργοῖδῃ! δυπῖ. Εἰ δρυὰ ἃ 
δυϊάδιι σαρύδωχο; ἜΧροηίξγ συνεχώ- 
ρήσεν, Ῥγοςὰ ἀυρίο εχ Τδοάοτεῖο 
δὰ ομ. ]. ο. ΟὉἱ 114: τὸ «αρέδωχεν 
ἀντὶ τοῦ συνεχώρησε τέϑειχε. 5Αἴπ). 
ΤΧΧΥΠ. 68. παρίδωχεν εἣἰς χάλαζαν 
τὰ χεήνη αὑτοῦ, (σα! σταπαϊπὶ γι- 
τηδηϊα ἸΠογυσα. --- ΣΙ ΗΙΡΒ. 

εἴισιάο. 168. 1.111. 19. παρεδάϑη εἰς 
ϑάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ἰταάϊία ἱπ 
τηογίδιῃ δϑὶ δηΐϊὴδ εἦυ8. (πίει 
Οἴδβεῖῖ ῬὮ1]1οὶ. βδοῦ. Ρ. 1084. 5964. 
- ΠΤ Ηἰρβ. οδιεπέγε ζαείο. 

ὅεη. ΧΧΥΊΙ. 20. ὃ σαρίδωχεν χύρος 
ὁ ϑεός σου ἐναντίον μου, αυοά οὐυεπίγε 
τα! ἡεοξ Ἰοταίπυβ Ἰγεὰβ ἔμ. 
-- ὩΣ Π Ηρ ρμεγβοῖο. [ε5. 

ΧΧΧΥΠΙ. 18. υδὶ᾽ ροϑῖ 
ΒΡ] οηάυτ εϑὲ ϑανάτῳ 86 εἰς 3ά- 
νατον. ---- γι ἀἰυϊάο, εἴ ἐχ δαἀ)αποίο 

οὐμέγίδωο. 1.6. ΧΧΧΊΠ]. 28. --ὺς 

Ἵν» ἐπ πιαπιση, Ἐδίμ. ΠῚ. 8. ---- 770 
ΟμαἸὰ, ἀο. Ὅκη. 111. 99. --- ΤῊ, 
ἀεεοεπᾶο. Ὁδαιϊι. ΧΧ. 20. ἕως ἂν «α- 
βαδιϑῇ. 81]. ΒΙεἰἴπα ᾿συπι Ἴχοι- 
τοῖο ΠΥ ἀεοάυχὶς ἃ ΤῊ 405 
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νοχ ἰδῦθα μοξίιι5 ἀεεϊναπάδ Ἀ. ]. 
εδὶ ἃ : 77.» ἀοπιέπατί, χαοα Ἀ. ]. ἐΣ- 

ραρπαπάο αρεγε ποῖαι. --- δ ̓ 

οἷαειάο. ῬΕ. ΟΧΧΧΧΥΤΙ. 9. «αρεδόϑην 
καὶ οὖκ ἐξεπορευόμην, Ἰζα γαΐϑετεΒ ἴχ8- 
ἄϊζυβ, οἱ αυδδὶ χαϊθοσίασιτι νἱ που] 18 
σοποϊυδυβ δυπι, υἱ ΘΧΙ 8 ΠΟΙ Ρ8- 
θ8ῖ. ---- 25}» ορετίο. ἴε8. ΧΧΥ. 7. 

φαῦτα «ἄντα τοῖς ὕϑνεσι. Ν. 
Ι,. Οδρροϑ!]υβ ἴῃ Νοῖῖ. Οσῖτς. Ρ. 611. 

ὃ σαράδος δὰ 52) τεῖα]ϊξ, ῥγὸ 4ὺο Ϊ6- 

Βετίης 7525)» οἱ ἴπ βϑαμεπραβ: 

ὈΟΝ Ὁ 9 το δ 
ΡΙΉ. α γη, ἐσμείαοῖο. 166.ὄ ΟΧΤΥΡ. 
Ἴ. ΜῚ Ἰοοο 5)»}) απο, ΜΙ- 

ΟἾΔ5]1 οἱ 1 Π1Ὶ0 Ἰορἶθβα ν᾽ ἀθηΓῸΥ 
οὐ (Βαϊ ἄβθοο εἰ ϑυγο ἡ)))Ω7ν 

ἐγαΐιαἰεἰλ πος ρεοσοαξδ ποείτι. ΜΙΙὶ 
δυΐοτα «αραδιδόνα, ἢ. ἰ. οοάδπι βοΏϑα 
αοοϊρί πάγη εβ8ὲ νἹἀδθίυσ, υἱ Βαρτα 
Ῥβαὶπι. ΕΧΧΧΝΤΙ. 9.0 Μιὰς πὸ 
δ 9. ϑοαυϊαν οηἷπι διὰ τὰς ἁμαρ- 

σίας ἡμῶν, πἸοη ταῖς ἁμαῤτίαις ἡ.» αἵ 
εἰθο εἷς ΡΕΠ6 ἐχργεββοτίπξ ΠΟ οηθτα 
τωθῖδμουίοαυη σνοσίθ )}}2. --- δ 

ῬΙμ. αεη. ΧΙ͂Ρ. 20. --- ἽΞὉ» υεηάο. 

Νεδετα. Κ΄. 8. υδὶ Ῥγχοὸ σαραδοϑήσον- 
ταῦ 4}1}1} Βαρϑηΐ σαραϑήσονται. --- Ὁ, 

πμπιοτο, σεγίο ἨἩμηΙΘΤῸ ὅο υοἱ ἰγαάο. 
ἴεβ. ἸΧΥ. 11. σαραδώσω ὑμᾶς εἰς 
μάχαιραν. --- Ἢ)» οογοπα. Ῥτονεῦθ. 

ΧΧΝΥΊΙ. 24. ϑδεουπάυστα Β,[ Θ᾽ πὶ 
ας ἸὙτοχητηίστη ἰορεγυπξ . ϑ6ἃ 

πδ΄ θης αυϊάθχῃ δρραταῖ, ἀποτηοῦο 
νοὸχ ὕτεθοδ οὐπὶ ἤπορτ. ΘΟΠΟΙ ΩΡΙ 
Ῥοϑβεῖ:. Ἐοοῖθ ἴἴδαιιθ τποπιτ .186- 
δετυβ δὰ ἢ.]., Ἵ) 8 Ογεεῖβ ἢ. ]. 

ΘΧρυΐτῖ ΡΕῚ ἰσχὺς ἴῃ σοτημδῖβ ρῥσὶ- 
οΥἱδ βοοϊοίδίει δα βοίζατα, παραδίδωσι 
δυῖδιι Δαἀαἰζιτ 6δθ6 ἢ. }. δ ἱπίδσ- 
τεῖθ δρβοϊνεμὰδβ βεπίθηςίθε Ἵδιιβ8 
οὐο ἐστί, (οηξ. σαρ. 1. 14. ὨΙΟΟΣ 
δυΐεπι ταραδίδωσι ρϑβϑῖνα, ἐγασἐίωγ, 
ἐταπεὶὶ περεγίμης αὐ ἰδογος εἰ ροδίε- 
78, ΕΧ 8 Ἰοηυοπαιϊ ϑβοσίρίοστιηι 
Οσδοοζυτα εἰ 1,δὐπογιμα. Οοηξες 
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νιρεῦυὰ ἀο Ιἀϊοιίσηι. ,.. ΟὙ. ο. ὅ. 
δες. ἴ. εἴ (οεῖο δὰ δ4)]}ιδῖ. Ψυρυνίῇ. 
Ἐχουγβ. ΚΝ]. ἢδα που ἴ,. Βοβ. Ἐχου- 
εἰϊδις. δὰ Μετσς. ΙΥ. 9. -- γ» ἄο. 

ψυά. 11. 14. «αρέδωχεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ 7 
«ρονομενόντων, ἐγα:αἰέ 1108 ἴῃ τηδῆυτ᾿ 
αϊνριριοπτίυμα, γιΔ6 οἱ ΨΖυά. 1Π]. 
10. ΙΝ. 7. 14. ΥἹ. 1. οἱ οομῆρῦ 
1 Μδοοβρ. Υ. 51. 1 ὅδ ΧΙ]. 19. 
φαράδος τοὺς ἄνδρας καὶ ϑανατώσομεν 
αὐτοὺς, δά νιζοϑ, υἱἋἍ ΟΟΟΙΔΙΏ118 
1108. 39 αν. ΧΧΧΙΙ]. 11. τοῦ σαρα- 
δοῦνα; ὑμᾶς εἰς ϑάνατον καὶ λιμὸν, υἱ 
υδάδιί νοβ τροσίϊ οἱ ἔδιιϊ. ὅ:᾽'᾽΄-ς οἵ 
δρυά Ῥγοΐδῃοβ Ῥϑβ81:1 οὔτ ρσθρο- ἃ 
ΒΙΌοηΘ εἰς οοῃϑίτιαγΣ. Υἱάε [6χ. 
Ν. Τ. 8. ἢ. ν. Ῥβ. ΟΧΥΠΠ. 18. τῷ 
ϑανάτῳ οὗ σπαρέδωχέ με, ΤηΟΤΕΪ ΤὴΘ 
ποη ἰτδάϊάϊ:. Ἐβίῃ. 1]. 18. χαὶ ᾧ ἐὰν 
εἴσῃ «αραδώσειν αὑτὴν συνεισίρχεσϑαι. 
1κρ6: καὶ ὃ ἐὰν εἴπῃ, παραδώσω αὑτῇ 
συνεισίρχεσμαι ἀ., Ὦος β6ῆβιι: αὐυοά- 
συπαὰς μείίετῖς, ἰγδάδίιν 111}, υνἱ 
οἴ 68. νϑηΐϊαὶ δα ἀοζηυμ Τορίδῇ. 
Ὅδῃ. ΧΙ. 11. βες. ΟΝ ἶβ. δὶ Ἰοοῦο 
ααραδολήσει Τοροποηπάτιη δαί ποβα- 
δοϑήσεται. ---- ἼΣΌ ΡΒ. οοποίμαο. 168. 

ΧΙΧ. 4. --- “ηγτν)» ἀδοογοΐοο, ἀεοοῖ- 
ἴο. ϑδγοδυ. Ἐχοά. ΧΙ. 13. “αρα- 
δώσεις, ἰταάεβ, 861]. τηογίϊ. --- 0) Ὁ 

ΜΙ» Καὶ εὐ ΗΙΡΗ. ἐνοηστο, ἐπ- 

ΟΜΎ ΕΓ ἤχοῖο. 166. ΧΙ ]Ι]. 8. οὐκέτι 
μὴ «αραδὼ ἀνλρώσως, αὐὶ ἴῃ Ἰοχὰι 
Ηεργ. ἸερίίυΣ τ) ἢ δ)» ποπ θ0- 

οεγγαηι, Ὦ. 6. πϑιηΐηὶ ορνίπση οἱ 00.» 
ϑρ᾿οἰεπάνση τὴ ργεῦθρο. ὕϊπάᾶ6 
Ἰυσυ οπίον ἀρραζεῖ, νεὶ ροϑῖ «“αραδῶ 
Βυρρίεμάυπη δεθὲ ἐμαυτὸν, νοὶ Ἶοσο 
μὴ δεῖ ΡΟ Ότη 6886 με. 1686. 1,11]. 
6. κύριος «αρέδωκχεν αὐτὸν σαῖς; ἀμναρτίαις 
ἡμῶν, εμα αὖ εο ἐχερὶέ μαπαπι μέο- 
σαίογιη ποβίγσογμηι, (0]]. ν. 14. υδὸὶ 
Ἰερσίτυγ διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν σπαρε- 
δάϑη, 561]. εἰς ϑάνατο. ΨΜιάε αυοαὰδ 
Βου;. Ι΄. 28. --- ΠῚ» σηἰιχμλίας. 

ἴεβ. ΧΧΙΠ]. 7. [ἀῦοτο νοσιθειι, 
-- ΠῚ ΡΒ. ἀεοὶρίο, Ὦ. 1. ἀροὶρὶο 

ὶ ἑία, εὐ αἰ ἰγαάδηι. 1 Ῥαγ. 
ΧΠ]. 17. τοῦ σα ραδοῦνα! μὲ τοῖς. ἐχ- 

θ5 
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« ϑροῖς μὸν, αὰ ἰταδεπάυη καρ ἰηϊνοϊοὶν 
ταοὶδ. ---- 5. Ἴ}), ναείο. [66. ΧΧΧΤΤΙΙ. 

1. «αραδυϑήσονται ὕτοὸ Ἵ Δ, ἀευαε- 

ἐαδεγτδ. ϑοιδυπὶ ΘΧΡργβεθγυηῖ. --Ὁ 
πὴ ΡΙΒ. ροπο. ἴε6. ΧΧΧΥΤΗ. 18. 

τ)ῦν "πεγοσὰς οοπάμοο. ΗοΞ. 11]. 

10. παραδοϑήσονστω. ῬτΓῸ 32» ἀονά 

πιβεγεπῖ, ἃ ΓΙ) Ὁ ἀοτίναπίθθ ἃ Ἴν 

Ἰοχογῶῶι Ἄ)ΠΝ - »ῃῆν Ἄρο, τῖοτο, 

. γον. ΥἹ. 1. σαραδώσεις σὴν 
ὃ χιῖζα ἐχϑρῷ. 5 Ἐδβάτ. 1.12, ΗΘΌτ. 
ἼΒ. πμηπορΟ, ο0]]. Εϑάτ. 1. 8. 8 Ἐπάν. 
ΠῚ. 11. Ῥγὸ Ἴ) Ὧ}) οἰγουχαβογθηᾶο 

ἰζαγ, ο0}}. Εϑάν. 1. 8. 8 Εδαγ. 
[Π1|. δ6. ς0}}.. Εδάν. Υ111. Φ6. 

8 Ἐπάν. ὙΠ. 61. οὐ]. Εβάν. Υ111. 
38. 8 Ἑδᾶ:. ΙΧ. 90. ΓΝ» οΟ]]. 

Νοδοα. ἼΠ.. 1. 8 Ἐπάν. ΥἹ. 17. 
ΟΒαϊ]ὰ. Δ», ἄο, ἐγαο, οο1}. Ἐν. 

Ὕ. 14. 

ΟΥ̓ ΠΑΡΑΔΙΔΩΜΙ, 561}. ἐμαν- 
τὸν, ΜῸ5 ἐγαδδ πε. το ΕἸΡΏ. 

Ῥάσεπι ἔαοῖο. 708. ΧῚ. 10. οὖκ ἦν αό- 
λες, ἥτις οὗ σαρόδωχε (8). ἑαυτὴν) τοῖς 
υδοὴς ᾿Ισραὴλ, Ὠοὴ Εγαΐῖ υτῦ5, αι δέ 
ποη ἰγαάεδαΐ Ἀ]1}186 Ἰβταῦϊ. (ὐοηΐοΓγ 
Ϊ,. Βοβ. ΕἸ]1ρ6. στ. ὑ. δ8. 
ΠΑΡΑΔΙ ΔΩΝῚ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ, 

"),υυοίμπι ἰγαάο, 1. 6. ἐγμοίκηι ὕένο, 
φϑενο. ΓΤ, ,ογεο. Ἰποεσί. Η δῦ. 

ἐ ΤΠ. 16. ἔτι ἡ συκῇ οὗ μὴ «αραδὼ τὸν 
προ Ἀϑδᾷα ᾳαοπίδηι ἤσυβ πευδιαπαῖω 

ϑγοὶ ἐγιοίυχη. 1 ΧΧ οὐ καρανβο- 
ῥήσε. ΑἸἱδο ἔγυσξιβ 'βρ66 φαραδιδό» 
γοω, 80. ἑαυεὸν, ἀϊαίξυν, ν- ο, Μάδρο. 
ΙΥ. 00. δὰ ᾳυοδι. Ισο ν᾽ ἀδηάτιδ 
γγοϊῆιι Ρ. 454. 

ΠΑΡΑΔΟΞΑΊΖΩ, »εγαῤῥϊεηι οΠ}}» 
οἷο, εἴασα ὠελονεδίο ἀν) 1} ΠΤΊΡΒ. 

πιϊγίβεια γεάάο. Ὥευι. ΧΧΥΠΙ. 
« δ0. «αραδιξάσει κύριος τὰς «ληγάς συυ, 

ἀοπηῖπιιβ τΐγαθ Ὁ] 88 νοῦ 8 ἱπῆ!ι- 
ἢ. 6. πουαδ εἰ επί γαογαϊπαγίας. 

; δῖ». Χ. 14. ϑγιίσγω. 8ε0. οού. 
Βαερον. ἴοΘ. ΧΧΨἕῚ1. 90. τσ αν 

Ηρ εόρατὸ. Ἐχοᾶ. 1]. 42. “α» 
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εαδιξάσω ἐν τῇ ἡμόρᾳ ἐκώσῃ τὴν γ. 
[υιὰ.ὄ ΙΧ. 4. ΧΙ. 7. Αὐάς ϑγπι. ᾿ 

ἴῃ σα ὶ Ῥρ. ΧΥ!]. 7. εἰ ΧΧΧ. 99. 
εἶδ ἢἰ8 Ἰοςβ ποὴ ἰεχοσγαπξ δ 9 

αἱ ρ]ότίᾳιο [πι|ϊ. νοϊπατιηξ, ϑθα ἀδ-; 
86 ἢἴ65 Ὀγορεατα ςεραγαπάς ἃς ἀἱἷε- 
ἐϊπσιεπάϊ ποϊίοπεια, αὐατὶ ἤιαθεὶ 
ΘΓ» δϑοιτ! δυπς ποιοηετα δὰ- 

ἠυποίδι, εξένεέιοσο, δἰποπίδνενι 7εοτϊ, 
ἃ Ῥίογίδαν Ἰ0619 ϑυργα ἰασυκδει5 δά- 
τοάυπ δἰ 'θηδην. ϑίγας. Χ. 18. εὰρ- 
δόξασε χύμος τὰς ἐσαγωγὰς, ἢ. 6. 
"πε 9 εἰ ἐπωδιίαἰες σαἰϊατοϊταῦθυδ 
αἴεοῖ!. Μαωϊχαῖυβ ῥτὸ ἐσαγωγὰς Ἰε- 
Εἰδοα νυἱάσίυῦ συναγωγάς. Ῥεπὶϊ 
οηΐαι οοὐπυεπίκα τραίογμεπι. ()υδ ἰες- 
(ἴο 8ὶ ἰοου Ὠερεῖ, «αραδεξάξδεο ετὶϊ 
ἀελοπεείαγε, χαοά εἴα νοΐοῖ Υυ!- 
μβαῖυϑ διὸ ἐζἠοπογασγε, οὐ]]. νυ. 18. 
ὃ Μδος. Π]. 80. ἰαυάκθαπε οιο- 
στα, τὸν φαραδοξάζοντα τὸν ἱαυτῶ 
φσύπεν, αὶ τηϊγαϊν᾽οτη τοαπεθαί ἰο- 
σὰ συγ ὧΥ 2 ΓΩίευ ΟΠ ἐπε ἐρέπι, 
ἢ, 6. τηϊγασμίοξο πιοιο, ἀἰφίεκάεοραι 
(δι μ᾽ πὰ βιὰ. 

ΠΑΡΑΔΟΚΑΣΜΟΣ. ὙὍὸοχ, πὶ 
ἔρ!]οσ, δεοία εχ «ἀρὰ δάξαν, αυδεὶ 
ἀἰοςδα αὐἀπιγαδιίέαςα, τες πεϊγαδέδι, 
δἰρεηάα, ἱπδοίμα. 453. αὐηεγαδὶ- 

ἐμ. βγῶ. 1.6.ὄ ΙΧ. 6. Ῥχεοίογελ 
Ἰεσίτοῦ αυοαὰθ αρυὰ ϑγταπι. Ῥβδ]πι. 
ΧΙ. 4. γγο Ηθδν. ΣΤ, δεδέμην 

ας, ροἰεπέξα, αὶ ἰδτωθη Μοπιῦ. ῬΙῸ 
«αριδοξασμῷ, αυοά Ἰορίτζον ἔῃ Εαϑε- 
δὶο εὲ ἀυοθυβ Μ58., τιλδνοϊὶ τερο- 
ΠΕΙῈ ἐνδοξασμῷ, ᾳυοὰ νἱάδ βυρτα. 

ΠΑΡΑ ΔΟΞΌΣ, ἐπεχϑφρεοίαίπε, ἱκ- 
ορὶπαΐμς, τεὲγαδὲε. 22) μασπιερ. 

ΝΙΡρἢ. Δᾳυΐα Ῥεβαΐπ, ΟΧΝ ΤΙ. 94. 
σαράδοξιν. ϑγτατα. ΡΒ. ΟΧΧΧΨΠΙ. 
19. σαράδοξα τὰ ἔργα δου, ΤΑΙΓΑΌΝΑ 
Ορογὰ ἴυΔ. Οοπέ ὅ8:ν. ΧΙ.111. 80. 
δ Τας. Ν. 96. 51. διίδστη ΚΕἸ πῆς 
ν. Η. 1Χ. 421.. συνήδοντο ἐπὶ τἢ σωτηρίᾳ 
τῇ παραδόξῳ. δυάίτα. ΧῚΠ]. 14. σα- 
ρώδιξον ἦν αὐτωΐς, ἱπορὶναίμηε εταῖ 
118. 9 Μδος. [Χ. 24. ἐάν τ, παρά- 

ὃν γῇ, κα μιοίδενῆς. δα. ψ. Ὁ. ΧΙΧ 5 

θη 

ἀ 



Παραδοξόσατος. 

ει ϑυϊάδδι σαράδυξον, ϑαυμασεὺν, ἀσροσ. 
δόκητιν. 

ΦΙΑΡΑΔΟΞΟΊΤΑΤΟΣ, ρταίεν 
ονεπίμνε ορὶπίονεπε πεὶγαὐϊ!Σ. ὅδῃ. 
ΧΥῚ. 17. ίο (858. Ρ. 1109. 82. 
Ἐεῖπι. παραδοξότατα ἐφώνη. 
ΠΑΡΑΔΟΞΩΣ, ργαίεγ ορίμίοηεπε, 

ἐπορίπαίο. Γἠ 2 }.» ἐπ ονιμμάιηῖ. 

δως. ϑγτώνω. Ῥὲ. ΧΙΧ. 7. υδὶ νἱά. 
Μίοηια, Ααἀάδ 4 Μεςς. ΙΥ. 14. 

ΠΑΡΑ ΔΟΣΙΣ, ἐγαάμϊο. 2 Π ἷπ» 

βδη. ΝΙρΒ. ἃ ἹΏ» ἀαπάο, ἰγαάεπάο. 

͵ετεαι. ΧΧΧΙ]. 4. ΨιΔ6 οἰ “εγοπι. 
ΧΧΧΙΝ, 2. υδὶῖ πΙΠ1] Ἰερίτασ ἴῃ 
τοχῖι Ἡδρῦγ. Ὧδ ἐγαά) ον ἐπ σαγορ- 
γε Ἰορίία» Εϑάγ. Κ]1. 46. υδὶ 
ὉΠδ]ά. δυο υἱποιμία, τοβροῃάεῖ, 

ᾳυοὰ δἰΐοῦ ἱπίοσργεθ 8 Εδάσ. Κ 11]. 
24. μὲσ ἀταγωγὴ ΘΧρτεϑεῖξ, 

ΠΑΡΑΔΡΟΜΗ,Ι, ἐγαηδοιδδ, οων- 

ς 54, πο αἰλομὲ α ἰαίογε οι γγίπημδ, 00 
σι δαΐδο. ὈΌΣΤᾺ Ρίαγν. απδείαονα. 

σον. ὟὟ7ῪΠΙΙ. δι βασημὺς δεδεμένος ἂν 

«αἰραδρομαῖ;, Ολ «αραδρομαὶ 6888 Υἱ» 
ἀδοῖυς απιδιμίσογα, αὐε ΟΠ νοοδηξ 
ξαϊετίεα, φμίδεια αὖ κπα ρατγίε ἀοπιιδ 
πε αἰξάηι διρενπε αἀϊδομγγίίμτ. δ α]ρ. 
δαῦει σαμαίδιδ, ἃ ὍΓΤ.» σάγγεν. 

Ὁ Ἅζδςο. 11. 98. μετὰ αὐλλῆς “αρα- 
δρομῆς, συτα τουϊῖο ουγϑογατα οοπκὶ- 

ἁ ἰαῖυ. [,αἰΐπα νοτεϊξ : ομ πυρί δ 
σεγεογίδι. 

ΠΑΡΑΖΒΥΎΝΥΜΙ, αἥγιπρο. 
7Ζυἀπῇ. Χ. 18. καὶ παρέξευξαν αὖ αὑτῇ, 
Ἡ. 6. οοπεὶϊΐος ἀφ εγπὲ οἱ. ΑἸ ταδὶο 
τεἀα!άεσυνί : σεγγαπὶ 7μπασεγιπὶ οἷ. 

ΠΑΡΑΖΗΛΟΏ, «ἀ πείηπ, αἀ 
«-πἰἰαίοπεσι, αὐ ἔγασι, αὐ ἐπυϊα σης 
Ῥγουοοο, ἐγτίίο. ΓΥΤΙΓῚ Ηρ. 

αοσοεπάο πιέ, 80. Ἰγα, ΟΡ ΞΕΣ Ῥᾳ. 
ε ΧΧΧΥΙ.]. μὴ σ Στ ρυκενα ἐν εὐ μέαρα 

μμένως, Π6 ἰγτίζογὶθ 1115, 41} σρΔ] 
ἀἰσαηξ. [τὰ Βίο 1.8. ϑοὰ β θμρι Ονν 
Ὦ. 1. οὐἷ οοπέσπάεγε υεἶΐε, δὲ πῸ Ὅ67- 
δὲε, “εὐ τε σεγίαγε σππὶ αἴσεο, 
δος 96Ώ2 : πὲ οεγίες, πὶ ἐϊϊο5 ὥχωεξ. 
ϑυϊάδε ἐσ Ἐδοοάοτοῖο δα ἢ. 1. σὰ- 
βαζήλου, παρρλίξον, «αροξύνου εἷς ὠ- 
μησιν τῶν καχίᾳ (ϑὶῖς οπἰπὶ ἘΚ ἀπέστοΣ 
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ἀρυὰ ϑυϊαάκολ ὁχ Ἰδμεοδοζεῖο ῥσο 
σφῶν μὴ καχίᾳ τεροιῖ ) συζώνεων. . 
ζάρια ϑυιϊά 88 αἰϊο ἰοοο μὴ παραζήλου 
ἘΝΕΙ͂ΡΕ ἜΠῚ μὴ ὁμωωδῇς. [18 εἴδη 

. Ογεῖ!! ΜΆ. Βγϑπι. ϑι τα Ὅος 
πη Πογεμήτε δχροηϊασ μὴ 
ὁμοισπαϑῇς.- (οηξ, Μοϊῆυτα δὰ 1 (ον. 
Χ, 22. Ρ. 4623. βοᾳ. Ρ5. ΧΧΧΥῚ, 
γ. 8. πλέλυ ]ποῖο. 1 Βρερ. ΧΙΥ͂. 

φῳ͵ 0] Ἰοοῦ «αριζήλωσαν, φυοά 4» 

Βεῖ οἀ, ΑἸά., βἰπα ἀυρῖο ἐσοίησαν τὸ- 
Ἡρεύιολρεν, ετίε, αἵ ἰῃ τοϊαυ]8 Πρ τί ἅ 
οριτων Τιδεῖῖο «αρεζήλωσαν Βαυὰ 
ἀυθ16 εχ δηϊεοεἀδηϊθυ8 Βὰς ἱγτερ- 
εἴτ. --- μὴ Ὁ ΣΡ ΡΙΒ. εὐ ΗΙρΒ. 

Ὁευς. ΧΧΧΙΙ. 91. «αριζήλωσάν με 
ἐπὶ οὗ ϑεῷ, παρώξυνάν με ἐν τοῖς εἰδώλοις 
αὐτῶν, αὐ κείπεπι τὴ μγουοσαγιπέ 1110, 
4] ποῃ δδὲ ὕζθυβ, Ἔβχδοοῦρασγιπὶ τὴδ 
Μι0118 518. 1.6χ. λων αν Μ5. Βγεαι. 
σαραβηλοῦν», τὸ ἐρίζειν, χα) παραϑή- 
γεν (χαὶ κινεῖν δαάϊι Ζοπαγαβ 16χ. 
1617.) εἰς ζηλοτυπίαν, ὁσοῶν τὸ, αὑτοὶ 
παρεζήλωσάν με ἐπ᾽ οὗ ϑεῷ, τουτέστιν, 
ἐχίνησαν ἐν ἐμοὶ ζῆλον, καὶ οἷον εἰς ὀργήν 
με ἠρίλισαν εἰδωλολατροῦντες.. Ἰάφτα 
ἐγϑᾶϊς Ζοπαγαβ 1 εχ. 1. 1. αὰϊ αυο- 
416 νἱἀδπᾶυβ εἴ 8. ν. ζηλοῦν 6. 
958. ΥΙά6 εἰ 1 ες. ΧΙΥ. 22. Ρβ. 
ΤΧΧΥῚ]. 64. εἴ οσοπῆ, 1 (ον. ]. ς. 
ϑιν. ΧΧΧ. 8. διδάσχων τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 
«αραζηλώσε τὸν ἐχϑρὸν, 41 ἀοοεῖ 8. : 
Ῥδῆθ δἀποιαῖ δἰΐσπι ϑύαπι, σά ἐπϑὲ- 
ἀἴαηι νοὶ ἐπαάϊσηπαίίοηειπ οοπσείαδιέ 
ἐπέ ΟΝ. 

ΠΑΒΘΑΖΗΓΛΩΣΙΣ, απιιΐαίίο, τοῖκο. 
Ηϊης ἐκτύαωμα σαραζηλώσεως, δἰπεν» 
ἰαογκπι κεϊξ, ΤΊ ΟῚ ΓΙΕΣΣΡΙΤ δ0Ὁ» 
ὁνιασο τοῖς “χοἴαγε 7δοϊεπιῖ, Ἦ. 6. Ξ“,- 
πεμίαογεπι, γιοῦ πείμηι Ἰεὶ ργουοφά- 
δαὶ. ὄγαη. Εκοοῖ, Υ]Π]. 8. 

ΒΠΑΡΑΖΗΤΕΏ, γκατο, ἢ 
Ἵ}5. υἱσῖϊο. ἴπο. ἴμεν. ΧΧΝΊΙ. 88. 

86ς. ζοἱ8]. εἴ 1108. Κὶ. 
ΠΑΡΑΖΩ ΝΗ, οἱπρμκέίμπι, χοηα. 

ΤΠ: 4 δε. ΧΙ, 11]. -- 

ΣΤᾺ Π, πουκε. Ἰδεοάοί, 2. ὅδζω, 
ΨΥ" 

ΧΧΙ. 16. παραζώνην. 7341 ουτὰ δὰ 
ΨΌΘΘΙΏ ΓΦ ὈσΠΔΘΒΘΠΟΙΡ.Β στ» 



Παρανγαλάσσιος. 

« τρια ἱπιῖ., σι ἰμ ο]]οροπάσμι εἰέ 
ΣῪ» (γυϊᾳ. ἐπεεὲ νοῦθ), οσαπίμπο 

δ᾽ Ἰθηδτ 6986 ἢ. 1, νογείομοα ΤΉθο- 
ἀοξομῖδ 8 ἰεχίυ Ηδῦτ. βροπῖθ δρ- 
Ῥαγεῖ. Μα δι ἰΐβαιις αν δῖπι 16- 
5εγε σαρὰ ζώνην, αἱ νε] ΤΗοοάοϊοῃ 
Ὦξες γογῦᾶ ἀδ βυο δ ἀϊἀοσις, ἔογίδϑβο 
ΕΣ 41}}8 Ἰοοΐβ, νοὶ μοσίποδης δὰ 
Ῥγοχίσηθ δηϊδοθθῃβ “Ἴ) ΔΤ γιάς 

αύυοχυς ῬδΒανοσ. 8. νυ. μάχαιρα. 
ὑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΈΆΣΙΟΣ, αὐ πιᾶγε εἰ- 

ἐμδ, νιαγιητμδ. Τῶν, πιᾶαγε. ἘπδΟΆ. 

ΧΧΨΥ. 9. Μιάα δὰ 8. 1. σδρρϑιὶὶ 
Νοῖξ. ΟΥῖς, Ρ. δὅ8. --- "Ὶ τ}, 

Ῥογίμ πανὶ. ἘΖοοΝ. ΧΧΥ. 16. τοὺς 
χατοιχοῦτας τὴν “αραϑαλασσίαν, 86. 
ἣν, ἸΠΟΟΪοπίθβ ἴΌσγϑτ ΣΩΑΓ ΓΔ. 

“ΖεΓ. ΧΙ]. 7. ἐπὶ τὰς σαραϑαλασ- 
σίους, δα ογαπε τρατἐέπιαπι. ---- ἘΠΠΌ 

Ὧν ἐμμε πιατίε. 9. Ῥατ. ΨΠΠ. 17. 
ε Νιάε εἴ 1 Μεοο. ἼΙ. 11. ΧΙ. 8. 
ᾧ Μδςς. ἼΠΙ. 11. 
ἘΠΑΡΑΘΑΡΣΥΝΩ, Μαμοίαηι αὐ- 

ἄο, οοηλτπιο. 4 Μαος. ΧΙΠ]. 8. «ἀρε- 
ϑάρσυνον ἀλλήλους, 88 ἰῃνίσοτα ΘΟ 7. 
4παδαηί. 

ΠΑΡΑΘΕΜΑ, αὐἀπιαηπιοπέμηι. 
ἽΔ9)» σγόσιε, ΑἹ. Εχ. ΧΧΧΥΤΙΙ. 

ὅ. 860. οοὗ. δῖ. 01 ἰδγλθῃ οοὰ, 
ΑἸαχ. εἱ Δ]Ἰὰ. σερϑϑεμα παθδθης. Κοχ 

ὰ δον. ποῖαϊ οριις σπϑπϑωρε ἱμδίαν οτὶ- 
ὄγχὶ 7γογηιαίεμα. 
ΠΑΡΑΘΕΡΜΑΙΝΩ, οαἰρζαοϊο, ἐπ- 

βαπιπιο. ὉΏΤΥ, ἰάθτα. ϑεαϊ. ΧΙΧ, 6. 

Ἱρῖταν ῥγαΐογοδ δρυὰ Ἡδεγοδίυτῃ 
8. ν. «αραϑαλαομένας, Ἐπειίδιίβίνιηι 
«1 Οα. Α΄, μεᾳ. 81]. 429. οἱ Αἰδοι, 
ΥἯ. ν. 185. (. ᾿ 

ΠΑΡΑΓΘΕΣΙΣ, αἀρροφίδο, ἑὰ ἐρ- 
4μπ|, φιοά ἀρροηίξεν, ἀρραταίες, ,3»- 

4 ομμπι, γεροεέο, φια αἰριά ἐπ μεπε 
τεροπίδιτ. Ὀγ δὲ ῬΑΤΊ. 8Δἢ. δαρίπα- 

ἐμ. Ῥτου. ΧΟ. 18. «ἀράϑεσις μόσ- 
χων, ἔδτου] τη οχ νἹτ}}18. Ὁ πᾶ νδ- 
ποσὶ 10] σαράϑεσις, ΒΒ ἸΟΪ ὈΓΌΓΒΙΒ 
δοῖσο ἔδϊθιυῦ ὕδοροσυδ. ϑοὰ τῆ] 
δὺυΐ ἀε δυο δά άϊδθα νἱἀδηξασ, δυΐ 
Ρεγίμοεϊ δὰ ὈἿ δὲ» ουι8 ταάίχ ταὶ 
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οἰἴπὰ ποξίοποιη σρρομεπαςξ ᾿λαϊνυθοος 
νἱἀεῖυν. Οείεγιτη φσαράϑεων γέτεν. 
ἔμπα ποίασε δρρασεξ εχ Αἰδϑησο 
110. Χ. υδὶ Ροϊγθῖυδ: χαὶ τοὺς ἀα- 
χόνους δὲ τὰς σαραϑέσεις Φίροντας αὐτὺ; 
εἰσῆγεν. --- ἫΝ ἐλεεαπταδ. 2. Ῥετ. 

ΧΙ. 10. σαραϑέσεις βρωμάτων, α 
γαίιΣ Οθοσαμι. Οοπῆ, 1 ΜΆΘΟΙΣ 
δ2. 2 Μεοο. ΧΙ]. 14. -.-- 5΄., β. 

“πενίωπι. Ατἴὰος ΥΠΠΙ. 6. δρο. οἱ. 
Οοιαρὶ. υδὶ 41}: 1 τὶ μαθοως «ράσεως. 
--- [Π9. οσπσίοεμηι. 4 ερ. ΥἹ. 93. 

ψυΐρ. εἰδογεπι ργαραταίίο. ---- ΘΝ Ὁ. 

οἶδις. Ῥτον. ὟΊ. 8. «ολλὴν δὲ ἐν τῷ 
ἀμητῷ ποιεῖται! τὴν σαράδγεσαιν, δ᾽ ταδσ- 
ὨῸπῚ 810] 1Π Τηθ886 ππέγέμεδηζοτγισι 
σρραγαΐμηε Ῥδταΐ. ---- ῬΑ, σεπά- 

(6. ἴκνι. ΧΧΥ 50. 566. οοά, 
Οχοη. υδὶ ἰΙοοο «αραϑέσεως ἔοτίαβθε 
ΡΕΟΌυ8 Ἰοσεῖας σπραδόσεως, φυΐδ γε;- 
ἀἸο σοη]αποία δθὲ ουτν ἐγδάϊίσηο. 
ΑΙΣΙ 1Πντὶ Βαδετς πράσεως. Μιὰς 86- 
ῬΓᾺ 5. ν. 2). 3 Μδοο. ΧΙ. 27. 

βελῶν «ολλαὶ σαραϑέσεις ὑπῆρχον, ἴε- 
ἰογυμ τηδρτι5 ἀρρασαίας οζεῖ. 

ΠΑΡΑΘΗ ΚΗ, ἀεροςίξιτη. ἜΣ ΡῸΣ 

γε8 πιάρπα οκγα οοηαπίδεα εἰ αεροε- 
ἔα. ἴμεν. Ἱ. 2. 4. Αχι. σφεα. ΧΙ]. 
86. γιάθ εἰ 9 Μδος. 111. 15. εἰ 
ΘΟΠΙΕΓ δα ἢ. ]. ῬεογίΖοηῖ! Νοῖλβ δὰ 
ΖΕ ϊδη. Υ. Η. ΧΠῚ. 9. Ὑόοος εἰίαπι 
1808 εβί Ἡοτγοσοῖυβ οἱ 411}. ὼς 
γοϊβυπι δὰ 1 Τίμι. 11. 12. Ρ. 504. 
εἴ εχ. Ν. Τ. ας. ἢ. ν᾿ πο ὨῸΠ Π0- 
ἰαΐδ Ἰῃῆγα 8. ν. σαραχαταϑϑήχη. 

ΠΑΡΑΘΑΙΒΩ, οοἰβάο. γγ ὦ), Ἀγε- 
πιο. 9 Ἀερ. ΝΙ. 8392. Ψιάς χυοχας 
ϑεχῖ, Ετηρίγ. Ῥγτεμ. Ηγρ. ὑ. 14 
11. ε 

ΠΑΡΑΤΝΕΣΙΣ, αὐνιοπίο, αὐξον- 
ἑαέῖο, οοηδοίαίϊο. ΠΥ ῚΡὉ Ῥγαεερία. ὦ 

βϑγίαχα. Ῥεδΐην. ΟΧΥ ΠΠΠ 100. σαραμοὺ 
νέσως. (ΟΟΠΙΟΣ αὐοαὰθ ἰν. νυ. 56. 
ὈΡῚ οχηΐβϑυτη εβὶ Θυτηγβ οι ποηηθη. 
ϑαρ. ΨΙἼΠ. 10. σαραΐνεσις Φροντίδων 
χαὶ λύσης, οοηδοίαέίϊο οὐχαγυτὰ εἰ 
ΧΩ ΤΟΣΊΒ. 

Μ 



Παραινέω. ᾿ 

ΠΑΡΑΙΝΕΏ, αὔποηδο, ἦογίου. 
ὁ Μδος ΥἹΠ]. 45. 96. 
ΠΑΡΑΙΡΕΏ εἱ ΠΑΡΑΙΡΕΌΜΑΙ, 

αμίεγο, αὐἀέπιο. ἸΣῸΣ δόροπο. Νυπι. 

ΧΙ. 45. παρείλετο (ϑ0 ᾽ Π6]οσεμάυτι 
τὴ ἀσὺ τοῦ πνεύματος, αμβεγεδαέ αἰ1- 
φυϊὰ ἀε ϑρίτιτα. ---- δ΄] ΗΙΡΒ. 

ἃ Ὁ» γεοοάογο {αοὶο. ϑγτατα. Ῥδ. 

ΕΧΧΧ. 7. -τ ΠΣ ΗΙΡΒ. ἃ πὼν 

οἐϊυἑροὶ γαρῖο. ϑγτατα. 500. ΧΧΧΙΣΧΣ. 
17. παρῶλεν, αὐείμἰ ἐξ. 

ΠΑΡΑΙΤΕΟΜΑΙ, ετρείο, ῬΓΕΟΟΥ͂, 

ἀεργέοον, γέσιδο, ἀευξο. “ἜΕ Ηι:ρῆ. 

Δ Ἢ), ἐγγίξειης ἡαοῖο. ΤΒεοά. Ζοῦ. 

ΧΥ͂. 4. παρῃτήσω, γεομδαδίξ. ---- 
ἩΠΩΠ Ηρ. ἀδργεοον. Ἐδιμ. ΓΡ. 

Ἰ. φαρωτήσασϑαι τὸν βασιλέα, αἵ ἀ6- 
ῬΓδολγθῖασ Τα βΈτΩ. --- ὮΝ 25) ΝΊΡΒ. 

ἐξρείο. 1 ϑδιω. ΧΧ. 6. σαραι- 
τούμενος παρητήσατο ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἐπρείεηπδ 

» ἐχρείξέ, Ἀ.. 6. πε ἐδ ργεολδειδ α πι6 67- 
βαρίαυϊι.---ὐρου! ̓  ΤΣ ἐχρείεηπάο 

εχρείο. 1 ϑατα. ΧΧ. 97. ϑυϊάδε: σαρ- 
αἰτεσϑα;, παρακαλεῖ, συγγνώμην αἷς 
σι. Ιἄδτι Ἔχ Χοπορδοηΐα ἰοοδ βυὺ- 
ἱππρῖς, φαΐρυβ νεῦρα 60 βϑηβὰ 16- 
βίαν. Βατβυβ συ δ8: παρῃτεῖτο, παρ- 
ἐχάλει, ἐλιπάρει. ᾽Ο δὲ ἐλθὼν, σαρῃτες 
τὸ τὸν Πέρσην, τυγχάνων δὲ οὐδενὸς, ὧν 
ἰδεῖτο, αὐτὸς ἔλυσεν. ΟΟΠΕΕΥ απ Α- 

ἐ ΡΒ μ8 ποίας οχ Ἡογοάυίο δὰ Αοί. 
ΧΧΥ. 11. Ρ. 392. 9 Μδος. ΠῚ. 852. 
τὸ ἐξεργαστικὸν τῆς πραγματείας “αραι- 
τεσϑαι:, οἰαροταΐδσα ρεσίσδοϊδ  οπθπὶ 
ἀευϊίατε. 
ΠΑΡΑΓΤΊΟΣ, φμὲ ἐπ σαϊϑα ὁ 

Ῥαγίε εαδί, ἴζδτα βιταρ} ΟΠ ΟΡ ἀμοίον, 
οαμδα. 9 Μδοςο. ΧΙ. 19. σιράσομαι 
«αραΐτιος ὑμῖν ἀγαδϑῶν, ἰδηῖζαθο οϑι88 
Ῥοποῦυχση 6856. 

ε ΠΑΡΑΚΑΘΕΥ ΔΩ, γγορε ἀογηιΐο, 
ἐχοιδο. 7 ἢ.Χ. 99. οἱ «αρακαϑεύ- 
τ 'Ολοφέρνῃ. Οοπέεν ΖΕ] δ. Υ. 

.1. 13. 
ΠΑΡΑΚΑ'ΘΗΜΑΙ, αϑεϊάεο. ἦν, 

“ἿἝπ 

ἑεἄεο. Ἐϑίμον. 1. 14. οἱ πρῶτοι σαρα- 
χαϑήμενοι τῷ βασιλεδ, 
ΠΑΡΑΚΑΘΙΖΩ, ἰάσεη. 0)» ψοῦ. 
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Η]. 18. υδὶ γόν συτα χγςς οσπεῖσαϊ- 

[ΓΣ 

ἴοσο, ἀρροπο, ρματαίωπι παδεο. 1, ερὶ- 
[γ 9 Μδοο. ΧΙ]. 8. ἰπ οοὐ, ΑἸ]οχ. 
ὉΔῚ 411} Βδθεπῖ σαρίστηωι. 

ΠΑΡΑΚΑΛΒΊΏ, σαἄάύυοοο, υοῦο, 40- 
οἷανιο, αὐπιοπεο, λοτγίον, ἐποϊίο, αὐ- 
λογίοσ, γορο, ῬΤΈΟΟΥ͂, ἑπύοοο, σοπϑοίοτ, 
δοίαίξδο εγίρο, , οἴ Παρακαλίο- 
μα, οοπδοίαξοπεπε αὐἀπιέίο, ἐμοίνηε 
ἄσφροπο, οδίθοίογ, ἰΐδτα: μαπέδεέ πιξ, 
πιδετεοτ. Ὑ ΕῚΒ, ὑογίψοο. Ἰθαῖ, 

111. 28. κατίσχυσον αὐεὺν καὶ παρα- 
χάλεσον αὑτὸν, ΘΟΒΓτΩΒ δ] πὶ, οἵ 90- 
ἰαἰὶο ογίσε ἴἰυτα. 16ε86β. ΧΧΧΥ. 8. 
γόνατα παραλελυμένα παρακαλίσατε, 
θῃνδ Ἰαϊναπίία γοῤογαΐε. Οὐ, απ 
ἴῃ ἢ. ν. ροβὶ Ηθῦσ, Ὁ: δἰϊδῖα βυηΐ 

εχ 200. Ι΄. 8. --- ΠΙΤῚ ΗἸΡΆ. ἄε- 

ἄμοο. 1 ϑατα. ΧΧΙΠ. 4. σαρικάλεσε τὸ 
φρόσωπον τοῦ βασιλέως, τοραδαΐ τορετα. 
Οοπξ 1 ΜδοἊος. ΙΧ. 35. 168. ΕΥΤΙ. 
18. παρεκάλεσα αὐτὸν, οοπδοίαϑαγ 1]1- 
Ἰατα. [πὶ υἱτοαὰε ἴσο ΤῸ ΓΠΠ) 81 Π6 

ἀυρίο Ἰερεταμὶ ὉΠ. --- Ἢ) 

Ηἰρἢ. ἃ Ὁ» αρίίο. ἴε8. ΧΙΠ. 2. 

«αρακαλεῖτε τῇ χειρί. ΘΘ, κατα ἜΧΡΓΕ8- 
βορυηῖ. Ὑοῦρα δηΐ Ηδῦν. βοηδηῖ: 
ἀριέαίδοπε πιαπε σίσπῖα ἀαίε, εἴ 
ἰάρια ναὶ παρακαλεῖτε τῇ χμρὶ δρυὰ 
ΓΧΧ, παοάο ποῦ νουίδθν ΟἸΧᾺ 
Μοιιδδυοοηίο σαὐλούίαπη πιᾶπε, 

8β0οἃ αὐἀνοοαΐο, δοιὰ σομπυοοσέε πιαπε. 

-- ΠῸΠ ΗἰΡΆ. δ 1). ὑποῖο. 

ουῖς. ΧΙΠ]. 6. ἐὰν δὲ σαρακαλήσῃ σε 
ὁ ἀδελφός σου, εἰ δυΐοτι ἐαλοτγίείμν 8 
ἔταῖον ἴαυ8. Οοηῖοσ 1 Μδος. ΧΙ]. 
δὅ0. 4 Μαοο, ΡΥ. 834. ΙΧ. 96. δυΐ- 
ἀδε: σαραχαλεῖ,, τὸ χαλεῦ ἢ τὸ σρο- 
φρίπεσϑαι. --α ΠΌΥΠ Η:φῇι. οδεεῖο. 

Ἐκεοῖ. ΧΧΙΨ. 17. οὗ μὴ παρακληϑῇς, 
ἐν χείλεσιν αὐτῶν, Ἰδυαυδτῃ Θ0ἢ 
ἀἄοποιῃ δά 88 ἃ 1δ118 ΠΙογαπι. 
νιάο οἱ ν. 992. ΜιΔοηαν δοοαρῖββα 
ΠΟΥ Γν αυκ81: οδδβεῖ ἃ Ὧν)» ᾳυοᾶ 

Οιαϊ ἀεοΐβ εἰμιίβοας οομδμίετε, οοπϑδῖ- 
ἴΐμηι ἄαγο. ϑὶς Οδρρϑ!α ἰῃ Νοίϊ. 

ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΤΗΜΙ, μία οοἷ- 7 
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ΔΌ 1}}), ΟΠΩΥΕΡῸ πιε. ἴεβ. Χ. 581, 
Παραχαλεῖν ποῖαι ἢ. }, οοπυοσαγε ἤι- 
κιδυοε. --- ΓΨΤΙ Ηἰρἢ. φαίδεοεγα 

«7αοῖο. ἴεα. ΧΧΙ. 4. σαρακαλέσω ἐμαυ- 
τὸν, ἢ. 6. φιέγαπι πεϊλὶ δοἰαίξωπ. [τὰ 
Ρυΐαγαπέ νοσυπὶ ΕΘΌΓ. ἜΧρ] Ἰοαπἄδαι 
Εβ86. --- Ὁ} ΤΠ. σοπῆγπιο. 700. 1. 

9. χιῆας ἀσϑινεῖς «αρεκάλεσας, ταδῃιιο 
ἐπῆσηδϑ γοδογαδέϊ. ----- ὈΘΟΤῚ, φοπιηῖο, 

ὃ ἰζδίω, ἐμέσσεν εἰ δαπῶδ δϑεῖηι, Η;:ρἢ. 
ἴπαι ἐν ΒΗ χευϊυίδοεγε ζαοὶο, δαπο. Ῥα. 

ΟΧΧΝ. 1. ἐγενήϑημεν ὡσιὶ παραχε- 
κληρμιένοι, ἔπος διυϊιι8 ᾳυδεὶ γευοοα- 
ἐὲ α χεογέθ, δὺξ ἐς πιογὗο γοογϑαΐὶ. 
(ϑοδιπάϊογυ ἢ [,εχ. ρας, ΧΧ 
ἰερῖεδε Ὁ.) δὶς ὈΣΠ 166. 

ΧΧΧΥΤΙΙ. 16. (Δὰ αυδπὶ ἰοσυτα νἱ- 
ἀοπάυς ϑοβείἀΐὰβ μδρ. 188.}, υδὲ 
ἩϊΪεγοηγταυδ : υἱοϊβοαδὲς τπε. Ῥοῖοϑὲ 

ο 4υοαμ νΟΓΏ : οογτοδογαίὲ εἰ αὐ δεηε 
αἀπαμ ἀπεέπιαίὲ ; Ὥδυα «Ὀρακαλεῖῷ 

χὐβθῃ οἰἶδηλ λογίαγὲ ὄὅοπο απίπιο δεβρ 
αο ὄέμε δρέγατγε, εἰ εοἷαγὶ εχ οτὶ σης 
εβί δοΐμηι 8. ἱπέοργωπι ἴάοετγε, εἴ Ἀϊπο 
ἐπ δρεπι δοπαπι εγίρεγε. Μιὰς δὰ Ἡ. 
}, Βοβεῃι ]οτὶ βοθοϊα. [ΙᾺάθτη νὰ- 
]οῖ ἀθ Ιοοο 1.8. ΧΧΧΨΊΠΙΙ. 16. σα- 
βαχληϑεὶς ἔδησα, 001 ποπηι}}} δι18ρ1- 
ΟἈΠΙΏΣ 608 Ἶ6ρ}586 ΣΥΓΙΧΣ. ΗεβγοΣ. 

απρακεκλημένοι, παραμυϑηϑέντερ, σα 
τληϑέντες, Ζοπάγδο ἴ,6 ΣΧ. 1618. μηρρᾷι 
πεχλημένοι ἀντὶ τοῦ “απαρακληϑέντες. «-- 
ΘΓ, ὁποαίδεοο. 165. ἘΝῚ. δ. οἱ 

αχαλοῦντγες ἐπὶ τὰ εἴδωλα, ἐπυοοραη- 
δες Ἰάοϊα. Νοι Ἰεβοσπης 27 ἃ 

ΠΣ τ ΠΟΠΠΙΣΠοσιτα βοηιθηςίδ 

΄ 

Δυϊζ, ἐδ δοιδυϊη ἐχρυθεογαηΐ. Νανη 
ἡπραίεεοενγε ἐπ ἑάοῖα Θοί οοἶενε ας δίῃ. 
«ἰἰοεε «εοἰατὶ ἰάοία. ---- ΠΣ) 30: 

ε πεπίΐεηι ἰσίαηι ἀθ. 1ο5. Ἀ1ΤΠ,|. 97. 
“Ἱερουσαλὴμ παρακαλέσω εἷς ὁδὸν, ἘΖ16- 
ΤοϑΟΪ το 8005 υθοαδο ἷπ σἱδῖα. [18 
Β6᾽ἴ8. Ἑαυϊάοτη τηδίϊοση ἰζα: 
ΗΙΘγοϑοϊ γυηϊ ἴδηοϑ σοημσοίαδον ἴῃ νἷβ 
(ΑἸοχ. ἐν ὁδῷ), 86. ἰεθῖο πιιμῖο υλῖ5- 
80. --- Ὁ.) ὅμοο Ιἴοα, ΧΙΙ͂Χ. 10. 

652 

« (πε. δὰ Β. ]. Ρ. ὅ58. --ο Ὅν ΗἸρι. λθατο νεγέεγαπξ. ἱπιορὸ σΏππ ἀο. 
ΒΌΣΙΓΑ δϑὶ ἃ ρθοῦῦ 5, “δὲ δὲ Δηυ2: 
ἀπσππίῃν, --- Ὁ.) ΡΙΒ. ἐεπεέξεν ἀκοαὶ 

σευ εἷς κατάλυμα ἅγιόν ἀου, αὐὐνοοαια 
ΤΟΌΟΣΟ ἴιπο δα ἀϊνεογβοσίι χη αϑηοίυτο 
ἴσθι. ΑἸπον Οἷοοςα, ΜΚ. ἔπ (ἐπὶ. 
ϑισῖρί. «αρεχάλεσας, σαρερυϑήσα. [τὰ 
ΒιοΙα8. ϑδεά σαρακαλεν ἢ. 1 ἐπ 
Τμαιίπυπι ἐϑόοατε, ἢ. 6. Ῥυδάεζεπῦπι 
ν᾽ ἀδ]ϊοδὲ δὲ στε ονυοσδινάο ἀα- 
ΟΕΣΘ, υ ρϑβίοτες β͵ΘρΡΕΒ δδηδῖπι γο- 
(6 ἀπουπῖ. ὅγταιι. δαροὲ δηβάστα- 
δας. Νοῦ ορῦδβ ᾿ΐβηϊο εδαΐ βἐείσεσε, ἐ 
ΧΧ ΓῸΓ Ἰερίεβε. 168. ΧῚ, 11. 

εἰ 1.1. 18. υρ] Ὁ.7) τρεϊαρδοτίοε ἀς- 
οἵαν ἀδ οοπεοίαίονε, χει ἱἰνρεπίειι 
ἀμοῖέ εἰ τπαππ ἀρρτελοπάϊ. γιὰε ἰν- 
ἔτᾳ 5. παρηγορέω. --" ὩΣ τηρίο. Ἐχ. 

ΧΧΙΝΨ. 48. Τερεοταπὲ Ὁ ΓΌΓΝΝ 
--τ Ἴ)}» οὐπάοίρο. Ζοῦ. 11. 11. ΣΤ.1]. 
11. ἴπ ρῥυίοσε ρου, υδὲ Ἰορίξατ - τοῦ 
σαρακαλόσω; χαὶ ἐπσχέψασδαι αὑτὸν, 
ϑῖπε ἀμθῖο νοερὰ βαπὲ ἐγαηθροκίι, 
Μὰ αἱ ἐσισχέστομαι ΗδΌΣ. 5}, εἰ 
«αραχαλεῖν Ηρ τ. ΩΓ Γοδροηαεαὶ, 

ὍΠῚ 6 νουβίοῃϑ Ψαυ]ραῖδ δρραζοῖ, υαε 
ἤδρεῖ: μέ ραγῖδν ϑεπὶσπῖδε υἱεέίαγει 
ἐμπὶ εἰ οοπφοίαγεπίαν. ---- ὩΓῚλ ΝΊΡΒ. 

ες ΡΙΒ, ἰϊοτθσας ἴῃ Ῥγᾷ. εἰ πῆρ. 
ἀση. ΧΧΙΝ. 67. σαρεχλήϑη ᾿Ιδαὰκ 

«εἰ Σάῤῥας τῆ; μητρὸς, ἱμοίμπε ἀδρονε- 
δαὲ ἴεδας (46 ϑδγα, χωρβίσο ϑμ5, ὅδω. 
ΧΧΧΨΝΊΤΙΙ. 19. σαρακληϑεὶς ᾿Ιούδας, 
ἰμοία ἀερονεης Ζυκεα. Τυαά, ΧΧΙΊ. : 
0. παρεκλήθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ. «ερὶ Βε- 
ναμεν, ἱμοίμπι ἀδροπφδαπέ 8111 [γφρὶ 
ἀρ Βεοοϊδυνπ, Ὑ]άε εὲ ν. 1. 3 βαρ. 
ΧΙΠ. 80. σεη. ΧΧΧΡΥΝΙΠ]. 84. 
ἤϑελε «αρακληϑῆναι, ποϊρὶλαξ οοιμρίω- β 
ἑονεὶ αὐνεδέεγε. Ὑιμὰρ οὲ Ῥ4)ω. 
ΤΙΧΧΥΝῚ. 8, Ψεεομ. ΧΑΈΧΙ. 15. οἱ 
Φοηξβ Μκεῆ. 11. 18. ἤθους ΧΧΧΙΙ. 
86. ἐσὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ «αραπληϑλήει- 
ψαι, ἨΔΟΡΟΟΗΩΥ ΒΕΥΨΟΤΌΥΒ δι) ΟΓΠι. 
νιὰθ εὲ Ῥραΐω. ΕΧΧΧΙΧ. 18. 
ΟΧΧΧΙΝ. 14. οἱ δο 9 ΜαδοορΌ. 
ΨΗ. 6. 9υάὰ. 11. 18. παρεκλήϑη χύξιος 
ἄἀσὺ τοῦ στενάγματος αὐτοῦ, πεϊξετίη 

Παρακαλέν. 

δαὶ Ἐχοὰ. ΧΥ͂. 18. σαρεκάλεσας τῇ ̓ σχω 



Παρακαλίω. 

“ δεῖ ϑορλΐηνθ δι θρ σι! θοῦ. 2 δι. 
ΧΧΙ͂Ν. 16. «αρικλήϑη κύριος ἐπὶ σῇ 
κακίᾳ, ρμαπιείοδαί Ὠδατα τα 811. 8 ϑαϊῃ, 
ΧΧΙΨΝ. 16. 8666. οοἁ. Ναὶ. υθ] ἔοι- 
ἴδ986. γογὰ ἰοδοῖο δεῖ μεεεμελήθη, 
υδιὰ οὐ. (οιμρίυϊ. ἀχῃίρεῖ, γιὰ 
ποΐ295 ἴ,.. Βοϑ. .οῃ. 11]. 9. 66ς. οα. 
Οοτωρὶ. Ῥβαΐπι. ΧΟ. 18. σαραχλήϑη- 
τι, σχογαδιίδηι ἰδ ργαδία, δαῖ, υἱ 
ψυϊχαῖυβ ἐχρζοϑβεῖῖ, ἀερτγεοαδιεὶς ἐδίο, 

ὃ ἢ. 6. εχ ἐγὰ οζ ἱπαισηδίίοῃς δὰ Ὀ6- 
Ὠλαηἰζαϊδθολ σοὶ. Ῥραΐπι. ΟΣ Χ ΧΙΝ. 
14. «αραχληθέσετα;, ἀεργεοασδιέων, ρμα8» 
δῖνο, εὐ ἰτα δίς ἐτθίξξει [αόθεῃ, 
ἀξ οἱ γιείά ἰο ἐπέγεαίψ. Ἡϊδτοῦι. 
ἐτογαδιία εὐ. ΑἹ. 1 ϑδτα. ΧΥ͂. 1]. 
“αρακέκλημαι, ὅτι ἐβασίλευσα τὸν Σαοὺλ 
εἷς βασίλέα, μα διέ πιε, αυοὰ ὅτι" 
ἐθτα ἴῃ γοβεπὶ σΟμβ ποία. Ααυ. 
200. ΧΙ.11. 6. σαρικλήϑην, ραηπιωμ 

« πιε. Ἐξοάδιῃ βϑῆϑι ϑ'γυητδοῇιυ8 γογ- 
δο υἴυγ Ατησβ Υ11. 3. εἰ 6. Ααυ. 
..ο0. ΧΙ.11. 6. «αρεχλήϑην ἐπὶ χοῖ καὶ 
σευδῷ, χυεε νοῦρᾶ ΒΊ6] 115 Τη8]6 ἴΣ8Π8- 
ἴα : δοῤαέέεπε ἀοοερὲ ἷπ νυΐνοτο οἱ 
Οἴπεῦθ; Ῥοΐυβς ἰῃ Ῥαΐνογο εἴ οἷ» 
Ὥστε ραπεοηπίίαηι ασὸ, υἱ Ν υἱρσαῖυβ 
τεδη βίη. ---- πρπν οοπδοίαἰϊο. ῬΒβ. 

ΟΧΥΤΙΙ. 50..--- 3: ἢ)» ῬΙΒ. δὲ 
Η:»Ά. κ Ἀ}}"»» αρίίο. 168. Χ. 52. πα- 

ἰ ρακαλεῖε τῇ χειρὶ τὸ ὅρος τὴν ϑυγατέρα 
Σιών. ιὰθ ΞΌΡΓΑ 8. ν. Ἡ)Π ἴθ. 

ΧΊΠ. 2. σαρακαλεῖτ τῇ χειρί. ϑγτάχη. 
κινήσατε. ---- ΤῸΝ» τἰο, Ἰΐοτα, ργόοεϑ 

μιπάο. Οοπέ. ϑιμιοηΐο 1.εχ. Ηθῦτσ. 
Ρ- 1208. Ἐδίδεν. ΥἿἾΣΙ. 7. ὁ δὲ ᾿Αμὰν 
«αρεχάλε χαὶ ἡτεῖτο τὴν βασίλισσαν, 
Ἀἴμδπ δυΐθηι ογαρδὶ εἴ ἀθργοοδλρδ- 
ἴα τερβίτιδτη. --- δ, "θοῦ, οἰαπιο. 

Ῥγυον. ΨΗΪ. 4. ὑμᾶς, ὦ ἄνθρωποι, «α- 
« αλῶ, νοῦ!5, Ο Βοτχηΐηθϑ, σοοσίαπιο. 

ε8. ΧΙ, 4. σωαρακαλέσωατε αὐτὴν, αἀο- 
οἷαπιαίε 1111. ---- Ὦγγ ΡΙΒ, πιέδετεον. 

1π. ΧΙΙ͂Χ. 18. --- νῳνῷ ΡΙΒ. ἃ 

ΤΥ τ᾽» οδίεοιο. [εϑ. ΤΧΥΙ. 19. ἐαὶ 

γονάτων παραχληήσονσω,, ἴῃ σεηϊδυς 
οὐϊροέαδωπίμν. ϑὶς ἴνὰς. ΧΥ]. 95. ἀε 
ἴμαξαῦο, οὔ οβϑοῖ ἴῃ β'πι Αὔσδῃ: 
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γῦν δὲ ὅδε “αραχαλεῖχα,, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαε, 
Ὠδης δυΐοτι ἧτο οὐ]οοίδίυν, ἴὰ γοτῸ 
οτυοσίατί8. Ρυείθγο ἰορίζυν 2 ϑϑτα, Κ 
ΧΙΨΥ. 1. υδὴ᾽͵ «ἀαρεκλήϑη, αυοά ἰπ αἀ. 
Οοπρ]εῖ. Ἰερίταν, πο ᾿γτορϑιῖ 6 ΘΡρ. 
Χ]ΠΠ]). ν. 89. δῖγαςο. ΧΥ͂Ι]. 234. υἱὶ 
ψυϊχαῖ. παρακαλεῖ ῬῈΡ σοη γπιαρε 
ἐγδοβίι . 1 Μδος. ΙΧ. 8δ. καρακα-, 
λεῦ; ἴῃ ποίίοπο ἀξ ύβριον ἀράν τὸ 16- 
αἰϊαν. Αααὶϊὶτ. Εδίπεν. ΧΥ. 14. τα- 
ῥακαλεῖνν Ῥ6Ρ δμοσμ γε, Ορέπι ὕΈ͵γα 
γεγίεσε τηδ] θη. 

ΟΥ̓ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΏ, ποη οὐηδοῖίον. αὶ 
Ὁ 7)» ϑέπιο. Ἐχοον. ΧΧΙΨΝ. 93. υδὶ 

δηΐε σαρακαλέσατο ἰπϑεγομἦδ οσὶξ 
ῬΑ Ιου] ποδί ἶβ ομλίββα ἸΏ Οἴ- 
Ὠἶθιι8 ςοἀά., οἰίατα ἴῃ Οοά. ὅγγυ. 
Ηεχ. Ὀοπέ, βαρτγὰ 8. ν. σαρακαλέω, 
ΠΑΡΑΚΑΓΛΥΜΜΑ, φεοά οδίεπά- 

ἐμγ αἶδοιξ τεὶ αὐ τανε ἐεβξεκάσηι, ἐξ- 
ξυπιοεπέμηπι, αἶσιηι, υείαπιεν. ἸΘΌ. 

ορεγὶπιοπέμπι. ἴῃς. Ἐχ. ΧΧΨΥῚ. 86. 
ϑὰρ. ΧΥ͂Ι]. 8. ἀρεγγεῖ λήϑης παρα- 
καλύμματι, ΟὈΒοΌΣΟ ΟὈΪν]ΟῊ:8 υείχ- 
γεὶη. 

ΠΑΡΑΚΑΔΥΊΉΙΤΩ, οδίεσο, οσοιι- 
ἴο. ΟΝ ΒΙΡΒ. Ἰάοα. Ἐζεοβ. 

ΧΧΊΙ. 46. --- ὯΝ), ἱπυοῖσο. 2 ϑδτα. | 

ΧΙΧ, 4. δος. οα. ΠΟΙ. --- ἽΠ9), 

»αυεο. ἴε6. ΧῚ ΙΝ. 8. μὴ παραχαλὺύκ- 
φεσϑε, Ὧ6 Οσουϊίδία νοθ. ϑοιίοσιβ 
σογτεχὶς σαρεχαλήττεσϑθε. δαα παρα- 
καλύκστεσθαι Ὦ. 1. ποῖα »γὰ πιαρνο 
Ῥμάοτε αμὲ ἰΐπιογε :6 αδδοοπάεγε εἰ 
οοσμίίαγε. Ουἱ οηΐτα {ππθηΐ, δι 
ρῬυάοξε Βυδηπαυπίι, θ6 ἀρβοσηάοσο 
δοϊθηῖ. 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΙ ΚΗ, 1. 4 σαρα- 

ϑήχῃ, ἀεροδίζιτη. ΓΞ 9» ορμξ. Ἐχ. 

ΧΧΊΠ. 8. εἧς “αρακαταϑήκης. ϑὶς 
τοοῖδ ἃ 1,ΧᾺΧ τσδμεϊδίσει 6βδὲ ἅρρδ8- 
Κεῖ 6Χχ οχωχιί ογδεϊοη δ βεῦῖθ. Τοῦ. Χ, 
11. παρατίϑημώ δοι τὴν ϑνγατέραᾳ μαὼ 
ἂν «αρακαταϑθήχῃ, σοτηναῖτο ([01 Δ] δ πὸ 
ζταθϑω, υἱ 

ΤΒυογά, 1ι10. 11. οῶρ. 78. οςοπῖχα 
ΜΚ. σοροῦοσα νυϊὲ ὧν σαραϑή 
ϑεὰ ἢδς με ϊοηα Ἢ ΤΣ 
ΏΟΙ ἐμάϊ ζογα νἸἀείαΣ, εἰρη βοβιοξο 

μι. ὙΝαδΒοιὰΒ δὰ, 

ἂν": 



Παρακατατίϑημι. 

α Θΐη ἤῶὸ ὄἰυο νοσδθυ]ὰ 
ποη ἀἰἶοσγα τους ἐχϑηρ]}5 ἀσοουὶΐ 
ἰῃ 1εχὶς. Ν. Τὶ Τοιι. 1. Ρ. 406. εὲ 
410. Ῥχο Ὁ ὙΟΣ 8185 βεερὶυ8 
οοσιετί. ὅδ᾽“ δῖ Βγθὶυθ δρυὰ 
Ἐσυλοδίυτα Ργαρ. Εναηρ. [Ὁ. ͵ Ρ- 
45. 4:6. σύντροφοι δὲ τοῖς ἐκείνων (λ- 
λήνων) «“λάσμασιν αἱ ἀκοαὶ ἡμῶν γενό- 
μανα!, καὶ «ροληφϑεῖσαι αολλοῖς αἰῶσιν, 
ὡς ταραχαταϑήχην φυλάσδουσιν, ἣν αροδ- 

ὃ εδέξαντο μυϑοκοΐαν. Ὑ1ὰ6 εἰ ῬΒηο- 
ποῖ ΑἸοχ. ἰη ΕἾδος. Ὁ. 676. εἰ [{}0. 
Θυΐε Βοος. Ὠίν. Ηεοτοδ ραρ. 8336. οἱ 
δἰϊογιια ἰοοα οὐρϑοσνυδίδ δυοίοσιυθ 
οἰϊατβ δ ὕοϊῆο δὰ ἱ Τίμ. ΥἹἱ. 290. 
Ῥ. 406. εἰ δὰ 2 Τίη). [. 12. Ρ. 604. 
Οαἰεγυπὶ Μωτῖβ νοθϑῖι σαραχατα- 
ϑήκη ΑἸτσλτ δβ86 αἰεὶ, «ἀραϑήκη 
γεῦο Η]]οπίοαα. Οομοσ Ὑδοιη. 
ῬΜαρίϑι. αυΐ απὸ δρυὰ Ηεγοθοίααι, 

ο ᾿ἰΐατ αρυὰ Τιογάϊάδηι ΟΟΟΌΓΓΟΙΘ 
οὈδοτναῖ. 

ΠΑΡΑΚΑΤΥΑΤΙΘΗΜΙῚ, ἄδξροηο, 
οοπημμίο Μαεὶ αἰέοιγεια, οοπιπιθηίο. 
ὙΨΦΡΌΠ ΗΙΡΗ. ρ»γαποῖο. 26:. ΧΙ,. 7. 

«αρεχατίϑετο αὐτῷ ἄνδρας καὶ γυναῖκας, 
“βάεὶ 6}. σοπιπεδεγαὲ ΥΤΟΒ δὲ ὈΧΟΓΘΒ. 
γιάδ δὲ Ζεγε, ΧΙ,]. 10. εἴ οοηΐος 
4 Μαοςο. ΙΧ. 456. [Ιΐὰ εἰ Πιοάογυϑ 
ϑ10. 1.10. Ν΄. ρ. 896. ἹῬίας αὐτοῖς “α- 

« ρακαταϑεμένης σὺ βρέφος, οὐτὰ Βἢθα 
᾿πέβηϊτοα άεὶ Ἰ]Π]οτυτι οορηεριὶ δὶ Ἔδεί. 
Οοπίδυ οἱ 2Ἐ] πη. Υ. Ἡ. 1111. 96. 
3 Μεος. {Π]. 15. τοῖς παραχαταδϑεμένοις 
σῶα διαφυλάξα;, αἵ 11115, αυὶ άδροξμε- 
γαηΐ, βαῖνα ες συδίοσϊτοῖ. 

ΠΑΡΑ ΚΕΙ͂ΜΑΙ, 888. σΡῬΟΝΟΥ͂, 
ΡΥ 8 (6 οἰ ῖθ, οἵ τηθᾶ. σάζασεο, 
υἱοῖπες διηι. χὰ), “ξαΐ, Ὥοπα. ῥσο- 

Ργυμι. ϑγτητη. Ζδοῦ. ΧΙΝ. δ. σαρα- 
κείμενος, αὐλαοεπε. 1εραὶς ᾽ς. 8ιῖν. 

ΧΧΧ. 17. ϑέματα βρωμάτων παρα- 
κείμενα ἐπὶ τάφῳ, ἔδγου]α οΟἰρογαπι 
αρροσίἑα ἴῃ. βορυΐοσο. ὙΙὰδ οἱ δὲν. 
ΧΧΧΙ. 18. δς ΑἸερῆσ. 1. Ερ. 42. 
9 Μδος. Ι΄. 41. ἐκ τῆς σαραχειμένης 
σποδοῦ, Οχ ΟἴπεΓα αἰἀ)ασενέε. Μιαα 
φυοαις 4 Μδος. ΧΙ]. 16. 9 Μαςς. 
ΙΧ. 25. κατανοῶν τοὺς παρακειμένους δυ- 
νάστας, Γεδρὶοίο.5 υἱοῖίπος ὈΣΙΏΓΙΡΘΒ. 

654 ΠΙαράκλησι, 

Ζυση. ΠΠ. 92. υνῇ᾽ καρακιῶδαι εχ 
δβεηίεη(14 Βιοιβομποιεγὶ ποίαϊ: ρτυ- 
Φέογηεγε 86, ἰγαάεγε δὲ, Ἦ. δ. Ῥγαῆὰ 
61:6 αὐ ονεπξ οὐεεφμέμης, εἴ οὐπὶ (07. 
τη14 δοῦλον τινὸς εἶναι ρεττηυζαίυτ. 

ΠΑΡΑΚΛΕΤΙΏ, ἱποίμαάο σατοετί, ἰὰ 
υἱποιΐα οοηγιοῖο. 4. Μδος. ΤΥ. 84. 
Ι.ὰ Βίεϊ 5. ϑ.ϑὰ «αραχλείειν δὶ δἰ- 
)αποΐδιῃ Βαθεὶ ποθοπειῃ ἐπίεγβακι- 
ὧ;, πάρ Ψυϊραῖιβ νεῦρλ ὃν χαὶ τὰ- 
ραχρῆμα σαρίκλωσεν [ΓΑΠΕΌΜΙ : εἰαία ς 
δμπὶ ᾿εγεπιδ. [Ὁ ἀποηθε ὅ.πι 
Ῥυεοΐογοα ν. 35. ἩΔΥΤΘΌΙΣ, Τυΐύδος εἰ 
ΤῊ ]}108 4198 ἱπαϊρτιλῖοβ εβθ ἐπὶ τῷ 

τοῦ ἀνδρὸς ἀδίκῳ φόνῳ. 
ΠΑΡΑΚΔΗΣΙΣ, σααἀλοτίαϊιο, ο- 

λογέαξϊο, ᾿ξ. Ῥγέοεβ. ὈΤΊ Ῥδ- Ρὶβ, 

οοπεοίαίον. ΝΙαῃ. 11]. 7. -- ὉΠ) 

ῬΙΆ. οοπεοίον. εν. ΧΥ͂Ὶ. 6.--- ὩΓὉ 
Ἦος. ΧΙΠ]. 14. --ὄ ΠΌΤ Λαυΐα, 

ΤὨοοά. Ζ20Ρ. ΝΊ. 10. --- ΌΤΙ)! 

Ρἷασ. [ε8. 1011. 18. --- Πχῷ ἰμῆα, 

8 ἅτ» “εὖδο. 166. ΧΧΧ. 7. δτι με 

ταΐα ἡ «“αράχλησις ὑμῶν ἴσται. ἴ( ιο: 
406 ὅγτιιβ. ΟἸδγασα εδί, ὺ8 Ἰερίϑς 
ΤΌΘ, φμίεεοεγε “αοῖσκε, τἰοδν- 

ἔρμα. Μίοβιδδ]β ἐπ Βιδὶ. Οὐ. 1. 
ΧΙΨΝ. Αρρ. ραψ. 99. οοπέετι γα 

ψμᾶλυ, κιαδι! 9 εξ, Οοπ). Π. (ὦ: 

δέῥῥοϊ, ---- ὌΝΤΙ Ρ αν. ἀερννοα: 

ἐΐοπες. εν. ΧΧΧΙ. 9. --- ὈΔΊΠΠ 

Ἰυτ. τοδϑς. Ῥβαὶπι. ΧΟΙΠΠ]. 19. ἰδ. 
ΧΥῚ. 18. 7εγεπι. ΧΡΥ͂Ι. ὅ. ΞΞ: 

ΓΤ Ρίυτ. ἔαπι. 20}. ΧΤΙ. 

2. 1 Μδοο. Χ. 44. γράψω αὐτῶς λε 
γους ταραχλήσεως, 425 γΕΓῸ8 ΒΕ Ιυ5 

ἰγδηβία δ : βογίθαπι [1118 εἴ εβὸ ὅσ 
δα ἐπἠογίαιϊοπὶς. ϑἃ παράχλησις ἴδ 
Ῥοζίυ8 γοραδίοπεπι, ργέορεδ αἰ χηὶϊβοῦτε 
γιάδξασ, αἱ λόγο, «αραχλήσιυ; 
ἔεγ ρεϊογΣ. 8 Μδος. ΥνΙ. 94 

διὰ λόγων ἐποιεῖτο τὴν «αράχλησι, νεῖ" 
88. λογίαδαίιγ. ϑιυϊάα8 εχ δεῖν᾽ 
ογαϊίομα : Παράχλησις, ἀντὶ τοῦ δὴν 
τροφή. ᾿Ισυχράτης" Διόπερ ἡμεῖς οὐ Τά" 
ράκλησιν εὑρόντες, ἀλλὰ φαραίνεσῃ γι" 



Ματαΐα παράκλησις. 

- ψαντες. Ἐοάοτα ϑϑῆδιι οἱ ῬαῖτῈ8 
αυϊάλτα σόοοθπὶ δοοοροσαπξ ἔοι. 
ΧΙ. 8.1. γίάε δυΐίςοτι ΤἬΏΘΒβ. Εἰοοὶθβ. 
Τ. 11. Ρν. 6581. Θυοὰ νεζὸ δὰ δἱΐεσδαπι 
Ῥτεσιρη ποῦοποιι αἰτίπεῖ παΐο νοοῖ 
ΒΌΡΓΙΑ υἱμαϊοκίδιω, Ὑποπιᾶθ Μαρ. 
Παρακαλῶ, τὸ προτρίπω ὡς ἐπὶ πολὺ, 
ἅσαξ δὲ καὶ τὸ δέομωω, Ρὶ Ὀγακοηῦ. 
οἰ Πειιοβίμθη. ἂς (οσοῦδ Ῥδβ.- 
478. ϑυϊάδε: χα λεῖν τὸ καλιΐ, 

ὀ : τὸ προτρέπεσϑα; ᾿ἯΜΝ γὰρ τὸ δέεσ- 
“Τ 

ΜΑΤΑΙΑ ΠΑΡΑ ΚΔΉΣΙΣ, υαπα 
οοπϑοίαξϊιο. ΠΥ Γν οαδεπίϊα. ἴδε. 

ΧΧΥΠΙΠ. 49. ΨΜιάοπίυγ ]Ἰορἶθθ8 
 Γν ἴη πιλιίμηι τεάἐρὶε, ἕογτο- 

ππι ἃ ΜΨ, σαπέίίας, πίλέϊεεηι, 60]]. 

δα. ΓΝ Ὁ» υασίατί, ἐπ πιλίίεπι τές 

ἀϊσι. Οοπῆ, 70». ΧΧΧ. 29. 
ΠΑΡΑΚΛΗΤΊΚΟΣΙ Σ, οοπδοίαέογλιδ. 

ς ὉΠῸΠΣ Ρίυγ. οοπδοίαίίοπεξ. ΖδοΚ. 1. 

18. Ῥίαῖο ἀθ Βερ. 11. ρ. 968. Ὁ. 
ΠΑΡΑ ΚΛΗΤΟΣ, οοπδοίαίον. ὉΠ 

ΡΙΒ. ἰάεια. Αι. Τμοοᾶ. 700. 
ΧΥῚ. 2. Οοπέ [κχ. Ν. Τ. 6. ἢ. νυ. 

ΠΑΡΑΚΛΗΎΤΩΡ, ἰάδθιι. ὉΓΠ2 

Ρατί. Ρ[ἢ.. ἰάθπι. 700. ΧΨΙ. 2. «ἀρα- 
κλήτορις κακῶν : υνὶ σαρακλήτορες χὰ- 
κοὶ ταροπενάυτι 6886 Ὡ0}}}5 6αυ]- 
ἄξιαι ἀυδιῦο. [πᾶ6 ἐυτίδβϑθε δρυά 

ἀ ἘΜ εεγοξίυτα σαρακχλήτορες ϑυηϊ σαρα- 
μουϑηταὶ, σοπδοίαίοτες. Ὑιαὰ6 αυοαυθ 
Θυϊάδιην 8. ν. σαρωτητὴς, οἴ ΒΟΡἢ. 
ΠΣ !Ρ. Υγγ. νυ. 189. ϑ.βοὶ. 

ΠΑΡΑΚΛΥΖΩ, ἱπωπάο. ἢ 

1ἄοι. ἴῃς. Ρ5. ΟΧΧΙΙ. 4. σαρέχλυ- 
σεν, ἐπμπάαυΐϊϊ. Ἡδδγοΐ. παρίχλυσε 
(8ῖς δηΐτῃ Ἰεροηάσπι ρυΐο ὑτὸ σαρί- 
κλησε), παρῆλϑεν. Β0δοὶ. ΤΙ ὙσΟΡὮΓ. 
Αἷϊοχ. νυ. 1900. 

ΠΑΡΑΚΜΑΊΖΩ, ἤογεηι αἰα ἐς διι- 
»ετγρτεάίον, οοηιδϑέπεδοο. ϑιτ. ΧΙ.1]. 
15, μήπυτε φαραχμάσῃ, τιὰ ἔοτία 620- 
ἤεκοαί. Τιαραχμάζειν ἀἰοῖταν ἢϊς ἢ] 18, 
ἥυεε ὑπέραχμος Ῥαμϊο 1 Οοτ. ἾΙ. 
86. οἱ ετοἰρία υἷγρο ῬΊαυϊο. γΊαΘ 
Ὁτοδππι δα βῖσας. ]. ς. 

ΠΑΡΑ ΚΟΙΤΌΣ, δβϑῆβι Ῥγορτῖο 
εἴ σεηονδὶ ἡμσέα ομδαπε, ἀσσμδῶηε, 

655 Ἰ Παρακούο. 

ἐχομδαπς. Ὠοα. 8:1. ραρ. 914. 81. 
Παράκωτος, ἡ, 8.0. γυνὴ, οοποιδέμα. 

9. 8. 25. 
ΠΑΡΑΚΟΔΟΥΘΕΊΏ, δέφμον, ἱπέεν. 

διπι, ΟΘΟΉδΟΩΜΟΥ͂, Οὐδεςμοῦ. δ Ἃ 566. 
ΓΝ» ὑεπίο ροδί, δέψμοῦ. Ααα. 
Οο}ε]. 1. 192. «τί δὲ ὁ ἄνϑρωπος, ἦα 
«αρακολουϑήσῃ βουλῇ ; αυϊὰ νετὸ ἐδὲ 
Βοχαο, υἱ ἐπέογείξ σομδ}1ο Ρ Εοάδηι 
βθηϑιι Ψόβορμυβ 10. 1. ο. Δρίοῃ. 
δέον ἐχεδο γινώσκων, ὅτι δεῖ τὸν ἄλλοις 4 
φαράδοσιν πράξεων ἀληϑινῶν ὑπισχνούμε- 
νον αὐτὸν ἐπίστασαι ταύτας ἀκχφιβὼς, ἢ 
παρηκολουϑηκότα τοῖς γεγονόσιν, ἢ παρὰ 
τῶν εἰδότων «υνδϑανόμενον, ἦος δοϊεπάμηι 
δδέ, ἀοδεγε εἰπι, χεὶ αἰδὲδ ὉφΤΟΓΜΗΙ 
βαοίοτιρη παγταΐξίοπεπι μοίβοείμν, ἕρ- 
σι ργίμε ἐϊογωηι 856 δοὶεπέϊδαὶ. 
μπῆππι, υεὶ φιοά γεδις ἐρδὶδ ἐπέεν [μετίξ, 
τοὶ φιοί ξα8 δα ἐδ ", φεὲ 
ἐρεῖ υἱάογεπί. ϑῖς Θὔδτη Πειλοϑβίλο- 
π68, ΡοΪγρίυϑ εἰ 1 ποΐϊαπβ νεγρατῃ 

πὶ. Ὑιάς Βαρθθὶ Απ- 
ποίδίϊ. εχ Ροϊγρὶο δὰ 1.υς. 1. 8. Ῥ. 
164. ε6ᾳ. 9 Μδοοδ. Ψ1Π|. 11. οὗ 
φροσδεχόμενο; τὴν σαρὰ τοῦ παντοχράφο- 

ρὸς μέλλουσαν φαρακολουλήσειν ἐπ᾿ αὐτῷ 
δίκην, ΠΟῚ ἐχρδθοίδηβ νἹπαϊοΐδηι, 4169 
ουσῃ δὉ οπιηηϊροΐδηϊο ἐ456ὲ οοπδέοιε- 
ἐμγα. 2 Μαοο. ΙΧ. 97. σαρακολου- 
ϑοῦντα τῇ ἐμῇ προαιρέσει, οὐδεημεηίεπι 
ταθβ νοϊιηίδιὶ. Οοηξ, 1 Τίω. "1. 6. 
εἱ 9 Τιμι. [1]. 10. 
ΠΑΡΑΚΟΜΙΖΩ, αρροτίο, αἴἴετο, 

ρογίο, εχρογίο. 3 Μδος. ΤΥ. 10. 20. 
48. ΙΧ. 8. ἴῃ δοῖϊνο φυοαιδ ἀεὶ 
ἂς οαἀαυεγίδιις βιπετε εἰεγεπα!δ ἀο- 
οαἱ Ἰοσιθ 2 Μδοο. ΣΧ. 10. ᾿Αντέοχον 
σαρακομίζειν οὐδεὶς ἐδύνατο διὰ τὸ τῆς 
ὀσμῆς ἀφόρητον βάρος. 

ΠΑΡΑΚΟΜΙΖΟΜΑΙ, παρᾶ. βιίπεγα 

εβεγεπάμπι σατο. 2 Μαοο. ΙΧ. 29. 
σαρεχομίζετο δὲ τὸ σῶμα Φίλισαο;, ς8- 

ἄκλνοσ δυΐοια ἥμηεγε εβεγεπάμπι σὰ- 
ταυϊ ΡΆΠΙΡΡυΒ. 
ΠΑΡΑΚΟΥΏ, οδακιαϊίο, οδοϊέαπέον 

αμαϊο, αμαῖγε δες οὐεάϊγε ἀείγοοίο. 
ΤΠ τ ΠΠ δἰἰεπάο εἰἶοο. ἘΞ ἢ. 

ΙΝ. 18. ϑγιωτι. Ῥβαεϊω. ΧΧΧΥΠΙΙ. 
17. μὴ παρακούσῃς, Ὧ6 ἱπαμάϊξεηε 

ὧ» 

τος 

8» 



Παρακρούομα.. . 656 Παραλαμβων. 

« »γαίεγεας. ἩἩϊοτου. πέ οδειγάσοοας. 
ΑἹ]. Ἐδίδμασ. ΝΠ]. 4. σαρήκουδας. ---- 
ἘΡῚΣ ἐγαπσρτγεάον. ἘθΘ1Ὰ. 11]. 8. --- 

ΠΥ ἸΝΝ» ποη 7αοῖο. Ἐπιι. 1. 8. 
τῶν δὴ νόμων τοῦ βασιλέως παρακούουσιν, 
Ἰεχῖρθυϑ γορῖϑ οὀεαΐνε ἀείγεοίαπί. ϑὲὶς 
δ}. ΧΥΝΤΠ). 17. ἐὰν δὴ «αρακούσῃ 

αὐτῶν, δὶ διιῦδτῃ οὐδαϊγε 1}}19 ἀείγεοίεί, 
“-- νὸν Νὸν πον αμάϊο. ἰεβ. ΕΧΥ, 

1. ἐκάλεσα ὑμᾶς, καὶ οὖχ ὑπηκούσατε, 
ὃ ἐλάλησα, καὶ παρηκούσατε, γοσανὶ νοκ, 

οἵ ἢοῃ Οὐϑάϊν]βῖι8, Ἰοσυϊαβ βαπι, οἕ 
ἀκμάϊγε αἀεἰγεοίαείἐε. 

ΠΑΡΑΚΡΟΥΌΜΑΙ, ἄερτεοον, ἃ 
γε διμδηιουεο, ἴΐθτα ζγαμαμίεπέεν ἀ6- 
εἰριο, 7ζαἴϊο, ἐϊμάο. Ὁ ΠΩ ΡΒ. ἐϊμάο. 

εκ. ΧΧΧΙ. 7. ὁ δὲ “ατὴρ ὑμῶν φσαρ- 
ἐλρούσατό με, μεῖον δυΐδπι γϑϑίον ἐΐ- 
ἐκεὶξέ ταῖμὶ. Ηδογοῖι. σπαρεκρούσανο, 
ἐχλεύασεν. ϑαϊά 89: παρεκρούσατο, ἐπλῴ» 

ὁ νησε. Ἰάστα οἱ ΗδΓροογαϊίοῃο : «αρα- 
χρούετα, ἀντὶ τοῦ ἐξατατᾷ, μετῆχτω δὲ 
τεΐνομα ἀτὸ τῶ τοὺς Ἰστάντας τι ἢ με- 
«ροῦνγας χρούεν τὰ μέτρα καὶ "διασείων 
ὠεχα τοῦ αλεονεχτεῖν. 

ΠΑΡΑΚΥΉΤΩ, ργοερίοϊο, γεϑρὶ- 
οἷο. τολῶτε Ηἰρδ. Ἰάεπι. Οδηξ. 11. 

9. ταρακύστων διὰ τῶν ϑυρίδων, ρῥγοσρῖ- 
οἱεης ῬῈΥ ἔδηθεῖγαθ Ἐπὶ δυΐοιῃ σα- 
ραχύατειν ἢ. ]. ες  επεείγα εἰγιοίἑηι ἀὐ- 

εἰ ξρίοεγε, αἱ Ἰοηαυϊξυν Ο(ἱο. 140. 1. ἀδ 
Οταῖ. ς. 85. νιάς ϑοἢο). δὰ Ασῖφ- 
τορῆ. Ἐᾳυϊί. ν. 98]. ---- ΡΤ: 

Ὡρῶν» ΗΒ. εἰ ΝΙΡΗ. εν. ΧΧΥῚ, 

8.ἈἹΓ ἐπε ΝΊ. 4. βες. οοά, δὲ 
1 Ῥαγυ. ΧΥΝ. 29. Οοηξ, ϑβίταο. ΧΙΨΡ. 
34. Ῥτον. ἼΙ. 6. ἀπὸ γὰρ ϑυρῖδος ἐκ 
φοῦ οἴχου αὑτῆς εἰς τὰς πλατείας παρα- 
κύπτουσα, ῬΟΥ ἐδ ΠΘΒΊΓΑΤα δχ ἄοζηο 
βι8 ἰῃ Ῥ]αΐδββ ἀρ ϑϑιήμμα ΘΊΓΒΟ. 

« ΧΧΙ. 425. ἄφρων ἀπὸ ϑύρας «αραχύστει 
εἰς οἰκίαν, Β[.] 18 Ῥ6Γ οβίίατα γεςρίοὶ 
1ἴπ ἀοϊηυπι, Ὦ. 6. τιυιϑῖϊσα οὲ συγίοβο 
δΟΤΟΙ ἴῃ ἀοτησπι. Οοηξον [{πο. 

ΧΙΝ. 19. εὐ Ψοῆ. ΧΧ. δ. 1]. 
ΡΊυχα νερὸ ἀβ ἤος ψεῦθο νἱάθ δρυὰ 
ϑίθρβδηυμι ἴα Μόνπα ΟΡ 88. δᾷ αν. 
ΒΟΥ. Ὁ. 844. βεη. οἵ ἰῃ [,χ. Ν. Τὶ 
5. ἢ, ν. 

ΠΑΡΑΚΥΡΟῺ, ἐργήμιπ (πῶσ. 
αὔγοβο, αὐοίδο. “ὙΠ Γ Ηϊρίι. ἃ ην,: 
ἄστη. ὅϑγτητα. «200. ΧΙ, 5. ςαραῖν. 
ὑσῃς. δε [ΌῚ σοὺ σπαρακπυρτς 

αποά Ὀγτυεὶ! δυσίοσξαϊε εὐἱ 5! 
Μοπεδυοσοπὶυβ, Ἰοροπά πὶ ε888 τα- 
φαχυρώσες, αποα ϑ86αυϊα συήπι,, 
ἡύθεγα νἹάἀεσίατ. β 

ΠΑΡΑΚΥΎΙΣ, ἵπεείεἶϊα. ὈΡὺ. 

ΡῬΐαν. Μειοεέοίϊα». ϑγτατα, 1 Ἀφ. ΥἹ].. 
4. χαραχύψεις. 

ΦΠΑΡΑΑΔΑΑΞΕΊΏ, πιρότ, οὐέογαον. 
5.1) ΕΒ. δέασρλενιο. Ῥελ]μι. ΧΙΠ|. 

16. βες. οοὰ. Ν᾽ δῖ. σαραλαλοῦνος, υἱὶ 
(οάθχ Α]οχ. καεαλαλοῦνορ βαδεὶ. 
Ῥγεῖεσοδα δρυὰ [Ὁ ἴου. (με. Ηϊκμ. 
ΧΊΡὮΙ. μας. 789, (. Υἱάο φυοχιε 
Ἠδεγοβίαῃι, φαΐ Βερεῖ: φυραλαλεὶ 
φλυαρεῖ, μὴ γινώσκων, ἃ λαλεῖ, εἰ κιίο 
Ειϊγτοοὶ. Μ. 651. 81. : 

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑ' ΝΩ, πορίρίο, δατε: 
ἀμαίε ἀοοὶρίο, ἀαϑινιο, ἄκου, σπρίαοὶ 
ἐογ. Ὁ ΔΤ, ἀπερέεοίον. (απί. 1. 

8. ἡ δεξιὰ αὑτοῦ «αραλήψεταί με, ὅς. 
ἴετα 6]8 ἀπιρζεοίξέμν ταῦ ; υδὶ εἰϊ 
«ιρλήψιται ἈΔΌΘΠς. --α 7. ἔσται 

δνηι υεἶν ο. 126». ΧΙ Χ. 1. σαραλρο 
ψόμενος οὐκ ἔστιν αὑτοῖς ; διὰ τί ταβ-΄ 
λαβε Μελχὺλ τὴν Γαλαάδ; τεὶ {ὶ 
αροὶρέαί ἀστγεάέδαίενε ποῦ οαὶ οἱ} 
υδτε ἀατγεάϊαίε πἀοοερί! Μεϊοιὶ 
Οεϊδαὰ ΨΜιίάθ δὲ νυ. 2. -- Γ}) 

σδη. ΧΙΧ. 15. βες. Οουρὶ, υδὶ τ’ 
Ἰίψαϊ ᾿ἰρτὶ λάβε Ἠαρεπί. Νυχπιε. 
ἌΧΙΠ]. 41. παραλαβὼν Βαλὰκ τὸ Βα- 
λαὰμ, ἀνιβίβασεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἐνηλη 
γοῦ Βαὰλ, ἀεευπιέπς αἷας Βιϊελπι, 
δαἀάαοεθας ἢ] ππν ἐπ Ὄχσείσυμι Βεεὶ, 
γάθ εἰ 1 ὅδ. ΧΥΤΙ. 81. 67. διε 
1 οίδηυδ ἴῃ ϑογίδα Τ. 1. Ορρ. 
δὅθ4. σὺ με σαραλαβὼν ξιοάγηι καὶ 
δεῖξον τὰ κάλλιστα ᾿Αϑήνῃσα, ἴὰ Ὁ ἢ 
δΒΘΌΤΩΘΠ5 ὉΠ] το Ῥεγορτίηυπι ἀμ" 
Οἷἴο, εὲ φυιοπησυε βαπὶ Αἰδεθος 
Ρυ]ε οτείπημα τηοηεῖσαίο ταΐπί. (οπί, 
εἰ ΜΗ. Ι΄. 8. εἰ δὰ ἢι. 1, Εἰδην 
τυ Ρ. 17. ΝΈΩΙ. Ὁ 

λημμαι, δὰ ἈὈῈὰ 
ἀμέτε “ππ. Νυ. ΧΧΙΠΙ Ξ1. 



Παραλεΐτω. 

« παραλάβω σε εἷς τόπον ἄλλον, ἀμοαπι 
[6 πλ ἰοοῦτω Αἰυσυ. Ὑ166 οἵ ν. 20. 
398. 815. δἴδσῃ ἱτπιολδηυβ Τοχ. ἢ. 72. 
παραλαμβάνειν εἰς οἰκίων, ἀμοοῦγα ἀο- 
ΤΩΌΤα ; οἱ ἰπ ϑυυηροϑ. μ. 860. παρα- 
λαμβάνειν ἐπὶ ϑυσίαν, ἄμοεγα δὰ σοῃ- 
γίνη. Εἰ 811] δοάδχμ τποῦο Ἰοουτὶ 
διηξ. 146 ἘἸβπογυπι ]. Ο. ---΄ 77» 

ἄμοο. 4 Ῥασ. ΧΧΥ. 1]. δεῖ 11]. 
ὁ 4. ΤΆγεῃ. Π]. 3.---ὐν}} Ομδ]ά. δῇ. 

Πδῃ. Ὗ. 838. σαρέλαβε τὴν βασιλείαν, 
αοοορὶξ τορτυτα. 16 οἱ Ὦδη. ΥἹ]. 
18. ἃς Ώδη. ΙΥ΄. 28. βες. οοὔ. ΟΦ. 
Ὥγτας. ν-. 1. εἰ 9 Μδος. ΓΝ. 7. ἃς αὐ 
Ἔχ αἱ 18 Οτγεροῖθ βου ρίοσίρυ οὔ β6γ- 
νβηΐ θυοίοτεϑ Ἰδιάδ Ὅγο]ῆο δὰ 
Ηδφργν. ΧΙ]. 28. ν. 795. 1 Μδος. 
ΥΊ. 56. παραλαβεῖ μετὰ τῶν πραγ- 

“ μάτων, διδοῖρεγε τερτὰ ποροῦα. 106 
ἀπῆπα αὐ Ἰδεωπι γεάρμπίε ἀϊοϊταν 
56}. ΧΥ͂Ι. 14. υϊ αἰΐυπι ἱπίοσέδοϊξ, 
οὐκ ἀναλύει (φοπέ. ὅ6ρ. 11. 1.) ψυχὴν 
κε μόρον ἀὀλρίσκα διηϊτηϑῖι σα ἤλεμπι "πὶ 

ΤΟΥΟΟΔΥΘ ΠΟᾺ Ροίεβῖ. -- 
Ψ ΔΕ αυοαας δἰ 8. ν. χρῆσις. 

ΠΑΡΑΛΔΕΙ ΠΩ, γεϊηφιο, ργαίετ- 
τεΐίο, οπιϊδίο. ἩἩΐὰς τὰ παραλει- 
αὐμεναὶ 850}}. βιβλία, (Ηερτ. 5»5" “Ἵ 

ἀ ἘΏΝ, υεγδα αἰϊετμη) βαπὶ Πἰρτΐ, 

αυἱ αἰἴο ποταῖηβ ἀϊοιπῖαν ΟἸΠγομὶ- 
φογύυχω, 8ϊ6 ἀἰϊςιὶ, αιιοὰ ποηπι}]Α ἴῃ 
Ῥροαίδίδιομο, |ἰρτῖ8 Ζοβυθ, ΖυᾺ!- 
σα, βϑπηι6}18 οἰ δραπι δὺΐ το- 
ταΐββα ΤΕβαγοαπί, δὺϊ βοσρία ΡΪ6-. 
Ὡἷι8 ὈΧΕΥΤΟΡ τοροΐϊθης οἵ νοϊαΐϊ ἴῃ 
ΦΔΡι1]8 γορυεθοηίδηίϊ. πολ }}.}5 Ῥίυν. 

σρομίε παδοεπέϊα. ὅγαυῃ. 70». ΧΙΨ. 
19. τὰ ταραλελειμμένα, 86 τε] οί 
βιηῖ, γε άμα, τοὶααΐ. 8. Εϑάγ. 
ΨΙΠ1]. 8. εἰς τὸ μηδὲν παραλπεεῖν τῶν ἐκ 
τοῦ νόμου χυρίου, ἴα οὐ ὨΪΏ1] δογυμὰ 
περί ρεγδίητ, αλλ Ῥχεθβοσὶρία βιπὶ 
1ῃ Ἰεῖθυ ἀινιηΐθ. 8 ΜδΟΟΔΡ. 1. 10. 
ΤΩ] ΟΣ. τὴν ἁρμόζουσαν αἰδὼ παρα- 
λείπτουσα;, σοπν ΘηϊΘὨΐθαι Ρυἀἰοἰτίατα 
πορίεσεμπίεξ 8. πιϊξέεπέεδ, (0]}. ϑίῖγβο. 
ΧΧΙΧ. 14. 
ΘΥΓΙΙ5 βἰταρ ἰοἰϊος νογξ: δίμο Ρὲ- 
ἄογε. 

Ψοι, 11. 

μ 
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ὙΠΑΡΑΔΙΑ, ἡ, (δυρρὶε χα 8.) 
γῆ, αυοά δάἀάϊίαν Ψυα}ι. Ν.. 25.) 
γέρο πιατια. ΖΘ ἢ. 1. 7. ΣΟ τὰς 
φοὺς χατοιχοῦγτας κατὰ σρόσωπον παρα- 
λίας, οἱ ἷἱθ. 11. 16. ἐπὶ τοὺς κατοιχοῦν- 
τας σὴν σαραλίαν. 1 Μδοοδρ. ΧΙ. 8. 
τῶν πόλεων τῆς τσλιϑς ΔΑαάδθ 
Ῥοϊγῦ. 11. δ. 

ΠΑΡΑΓΔΙΟΣ, πιαγεέπτιιδ. ᾿ὴ 71, ατθα. 

θευῖ. ΧΧ ΧΙ. 19. παράλιον κατοι- 
κούντων. ὅς. 9 7Ἵ ΒΡΘΟΙΔΌ μι ἀἃ ἀΥΡΈΝΩ ἃ 
ἡπατὶΣ Ὀδυγρδίυσ. --- Ὡ} 7, ρογίμα, 

208. 1Χ. 1. --- 13», πιαγε. 308. ΧΕ. 

2. 8. 7600. ΥΊ. 8. ὅγισι. ΒΟΡΉἢ. 11. 
6. - Ὁ ΠῚ υἱα πιαγίδ. [68. ΙΧ. 1. 

ΒΞ ὭΣ ὌΠ. Ῥογέιιδ πνιαγὶδ. Οδῃεβ. 

ΧΙΙΣ. 18. Ζαβουλὼν παράλιος. ἴπο. 
1π|. 10] Βεαδοῖ: σαράλιος θαλασσῶν. 
Ἐογῖε βοσροπάσμ οϑὶ σαρ᾿ αἰγιαλὸν 
φαλασσῶν : δαΐ σοδὶπογιηΐ ἀπογαπι 
ἱπίουρσοῖαμι νουβίομθβ, απ στ 8ἷ- ἡ 
ἴον Βουρϑ: παράλιος, αἸΐοΣ σαραϑὰ- 
λάσσιος. ΨΊα6 αυοαυο Ὠοαυῖ, [. 7.--- 
ΓΘ» ἰγαοίιϑ. 708, ΧΊ. 3. ὅγτασα. 

βες. Ἐυθεβρίατη ἱπ Οποχηδϑῖ. ἐν τῇ 
[ὦ παραλίῳ Δώρῳ, αὐϊ ἴδίπθη νετθᾶ ἐν τῇ 

παραλίῳ ἨΟᾺ ἴδηι τῷ Γ΄Β}"» αυδυλ 

ὩΣ Γήξ)} ὧν ἐγαοίἑδιιδ α ματΥΐ, 

τοβροπάεοῖ. γιά αυσαᾳαε 905. ΧΥΤΙ. 
11. οἱ οοηῦ, Βοηδου Νοῖαβ δὰ Επ- 
ΒΘ Ομουα. Ἰοοογυτη Ὁ. 119. 6(. ἐ 
Ατηβῖ. 1711. δ ΜΠ. δ6118 ΘΙ ΡΡ θπ,. 
Ρ. 1619. Ηδβυςῇ. σαραλία καὶ πάρα- 
λος, καὶ παράλιος, «αραϑαλάσφιος. 
ΠΑΡΑΛΛΑΓῊΣ, οοηιηπμξαξίο, 8), 

πμέαίῖο, αἰξεγαίῖο, πιοπίὶς ἐπμπμξα ἑο, 
απιεπέϊα. ἊΣ )})» σπιοηἑία, ἐεπιεγίέαδ. 

ἸΠοοα. εἰ ΤΧΧ 4 Περ. ΙΧ. 20. 
νιάς ᾿ηγα 8. ν. σαραασληξία. ---’ 

ΘΒ Ὁ (ὦ Ρτὸ Ὁ), Ρίυτ. οὐρίδα- 
ἑέοπες. Αᾳα. 00. ΤΡ. 18, υδὶ παραλ- 
λαγὴ εϑῖ 1. 4. ἔχστασις. ϑγταχηδοῖϑ 
υ.8ι18 εϑ: νόοσθ ἔχσληξις. ΑΥ̓ΔΒΙοῦτα 

μα Λισέγε ποίαϊ. Ηδεεγοὶ: 

παραλλαγῆς, ἐναλλαγῆς, ἀλλοιώσεως. 
ΠΑΡΑ ΛΛΑΆΙΣ, ἰάθμι. “ΘΥΤ 

ἂδε- 

Τι 
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“ Ηορῆ. “γΌ, απούεογ. Ὧ δι. ΧΤ]. 
11. Ῥ]αίο Ῥοϊΐε. 1. 469. Ἑ. ΠῚ. 
φο͵ Ὁ. 

ΠΑΡΑΛΛΑΎΤΩ, οομεμίο, ἐμε- 
“ἱἴἰο, ἴῖ. ἰγαπεεο, αἰεοΐδπο, τερεάο. 
δ ΟΙα]ὰ. Αρῆ-: ἃ Νὴ. Π δ. 

ΨΙ. 1δ. δόγμα οὗ δεῖ παραλλάξαι, 
οὐϊοέυμυ ποῦ ἀδοθὲ ἐνεριμέασσγε. ---- 
ὈΒΟΙΤΟ Ρίυχαὶ. ομδγί πιαρίαίοτί. 
Ἐπάν. ἷ, 9. ταρηλλαγμίνα, οχ Ηδο- 

ὁ μυκαῖςα ἢ. 1. υαρα ἐἰδαίογόᾳ πεέπογα 
ποίδι ἰΐα ἀἰςία δ ρεγηιμίαίίοπε (0, 

"πείαγε), αμὶδ εχ ταδ᾽αγῖθυβ ἰῃ. χηϊ- 
ποῖδ ἱπέπαιηζυγ. Νύμι ογῖδϑθα ἴῃ 
γηθηΐε Βαρυεγαπὶ ὦ ΤΊ ΟΡ 

ὅδε. ΧΙ. 91. --- ἫΝ ἐγαῆδεο, 

Ῥτον. ἸΝ΄. 15. ἔχκλινον ἀπ᾿ αὑτῶν, καὶ 
φαράλλαξοι, ἀδο) πα δῷ 118, οἱ »γὰῶ- 
ἐεγ. ϑυϊάδβ οἱ 1,6χ. Οὐ} Μ8, 
Βτεῖω. σ“αράλλαξον, «άριλϑε. ΗδΕγΟἈ. 

ς φ«αραλλάξω (ΒΙε]ο μαγιΐεν ἰερεθῃ- 
ἄσπι νἹάείιν «αἀράλλαξον), διάβηϑι, 
τάρελλε. -- Ὑ1ν ΡΙΒ. ἄεξεθε εἰνο. 

1 Βες. ΓΝ. 27. Μίάες οἱ 9 Μδοῦοδρ. 
ΠῚ. 16. 

ΠΑΡΑΛΟΙΤΖΟΜΑΙ͂, ἀγριμπεπίαη.- 
ἀο {αϊϊο, αγέε εἰ υεγδὲς ζαϊίο, εἰμάο, 
ἀεϊμάο, ἀεοὶρῖο. ΟἽ ῬΙΆ. οορίίο. 

4 ὅδιι, ΧΧΙ, 5. υνὶ δβἰπο ἀυδῖο μοῦ 
Βοϑοῖι Ἰερεγαηὶ ΓΘ --- ΤΙ ΡΒ, 

ἐ ἐμᾶο. Ἑπχοᾶ. Ψ1ΠΠ1,.. 420. 5... Οχοι, 
αὶ 4111} ἐξαπατῆσάώι Βαθοης. βιὰ 160- 
ο «αραλογίσαι! δὲ βἰπα ἀυδίο 4118 
Γαϊογργοῖβ, υἱ νεῖ ἐχ ΗΖ χάρο οο]- 
Ἰἰσὶ ροΐεξε. ΑἹ. “πά, ΧΥΨΥ͂Ι. 10. 16. 
ααρελογίσω. Αι. ϑὅ'γτημι. Ἐχ. ὙΠ. 
29. «αραλογίσασϑαι.. Αα΄. Οἰεπέβ. 
ΧΧΧΙ. 7. ἴσατο. ϑγτηπι. «0. 
ΧΥῚΙ. ΞΡ “πο. ἀοη. ΧΧΧΙ. 

41. «αριλυγίσω τὸν ἐμαδόν μὴν, τηθΓοδ- 
« ἀδ) τορδῦ ἡαμόμίξηξεν τειίασέϊ. 
Υἱάρ δὰ ἢ. 1. Μοηῇ: --- ΠῚ ΡΙκ. 

ὅοε. ΙΧ. 92. διὰ τί φαρελογίσωσλέ με ; 
ματα τὴ ἀδοερίεέῖς  Ἠεεγοΐ. «αρε- 
λογίσασϑε, ἠτατήσατε, ἐψεύσασθε, ἐχ- 
λευάσατε. Ὑιὰδ οἱ 1 ϑαια. ΧΊΧ. 17. 
ΚΧΨΠΙῚΙ. ιΦ. 3 δ. ΧΙΧ, 46. 

658 Παραλύω. 

ΤΏνοη. 1. 420. εἰ οουΐ. Ἐδῖδι. ΧΥΙ. 6. 
δὲ Εἰοποσυμι δὰ (οὶ. 1, 4. Ρ. 26]. 
οἱ ᾳυε ἱπάθ σεοειϑεῖ 0 ΓΝ 
εὐπάετι ἰοομα Ρ. 804. --- ἼΠ2).. 
πνισηίϊον. ϑγῖΐατα, Ῥεδίπ. Χ ΤΠ. 18. 
οὐδὲ σαρελογισάμιϑα τὴν συνδδϑήχην δεὺ, 
Πδαυ6 ρεγβάϊ ζιώπεις τὰ ἔσεάεσε βετ- 
γαπάο. τι νοτ : πέφμε ζαΐεα 
ογρωπεενίαίϊονε μαὶ οὐγτμρέκεις ̓ αάκε 
ἐμως. ὍὭδῃ. ΧΙΝ. 6. 8ες. οοὐ. (μια. 
υδὶ οσὲ ἱ. ᾳ. «λανᾷν, ς0}}. Ηΐ Ξε. Βεὶ. 
ν. 7. ---- ας ποι ἰδὲ 8. ν. ἐξο- 
λοδρεύω. 

ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΙΣ, ᾿αἕεα ταϊοςῖ- ἐ 
καίϊο, οαρμίίο, σα Κὲ ζαξαεῖδεε ταίο- 
πὲδιισ, δογηιο ἀοίοσιδ. δ φαῖοε. 

3 ὅδιη. 1Π1, 47. δες. Οοταρϊ. ἐν «ἀρα- 
. λογισμῷ,, αδὶ 4111 Ἰϊοτὶ ἐνεδρεύων ἢα- 
Ῥεφωῶς. Βεςῖε [8 ἱπίεγρσειϑ κυπῖ, 
ὩΆΤΩ ὧν ἢ. 1. ἀεοερίδονενε, Κπαμάεπι 

ῃοίδι. Ἐπ. ΧΥ͂!. 6. 2 Μδος.]. 18. 
δὶ, υἱ. ἐχ οοαυεπίθυδ Ῥδῖος, ποὰ 
δεγυπόπέπι ἀοίοσμηι, ϑοὶ » ἀο- 
ἔπηε τιοῖδ. Μυ]ϊραῖυα Ὁ: νετῖςὰ, 
οομδίζεωπι εἰ ἴοχία5θε Ἰορῖς συλλογι- 
μῶν. ϑυϊάκθ εἱ ἔχαχ. Οὐτῖ!} ΜΆ. 
Βτοῖλ. σαραλογισμὸς, ἀργάτη λογισμοῦ. 
Αρυά Ηδεεγοδίυμ δ ἱξτιιν ἀπάτη, 
λογισμὸς, 56 Ἰεσεμἄυση ρασῖδοσ νἹάο. 
ταν ἀσάτη λογισμοῦ. 

ΦΠΑΡΑΓΑΥΣΙΣ, γοεοΐμδο, ἰακαίϊο, 
γεηιδδοῖο, πεγυογεηὶ γεδοΐμεο, ἀεδέξέῥα:. 

ϑϑϑλ ν᾽ αμὶ ραμάεδίνηιδ. Ἐκ. ΧΧΙ. 

15. ἑτάμη εἰς παράλυσπ. Ἱιοασεταπι 
ἰοῦ) δὲ 56 ὈΝ) δ» 4ποά νεῖ- 
Βυτα, εἶνε ῬῈΣ 12) δἰ γε μὲσ Ὁ βετῖθδ- 
[ὰγ, ἰπ ἰπσυδ Ασδοῖοδ μοῦδὶ ἀρδέίε- 
ἐαγὶ, ἐπ βγηιασι. Αἀάο ϑεῖνοὶ. Ατσὶς- 
τορἢ. ἤδη. ν. 106ὅ. 

ΠΑΡΑΛΥΏ,' ἀἰπεοίοο, ὄπέγυο, ε)}- 
οἷο, γϑίπουεο, ἀεσίγωθ, εοϊποίο. 3 

Ἵ Γὐγδ3» φωοά αδὲϊί πιαπας. Ἰλεαϊ. 

ΧΧΧΙΙ. 86. εἶδε γὰρ αὐτοὺς «ἀραλε- 
λυμένους, νἱ ἀξ οηΐπι 1|1|ο5 ἐπογυσίοι. 
Ἑοττηυΐδτα Ηδρθτ. ἀδ υἱγίδια ἐζᾷακ- 
ἐξ Ἔχρ !οδνάδτω δδθε, Ὥσσοο ἔδβοϊϊε 
ἰπβςϊαθ ἴοϊς. --α ἢ» ἀερεῖϊο. 11ετ. 

ΧΙῚ, 15. χύριος παρέλυσεν αὑτὰ, ἀο- 
9 



Παραλύω. 

α ταῖς οὐεοὶξ ἢϊατη. ΕΗ θγοῖ. παρό- 
λυσε, καϑεῖλεν, ἐξίβαλιν. ΞΘΙΓΑΠΣΌΒΣ 
δρυὰ ΤΒβυογάϊάοιι. ϑυ.δβ : σαρέ- 
λυσαν, ἀπήλλαξαν, μετέστησαν. Θουχυ- 
δύδης" Τὸν μὲν Νικίαν οὗ παρέλυσαν τῆς 
ἀρχῆς.---Ἴ0 7, ἐο. Ἡδτρτ. ἵπε|. Ἐς. 

ΨΙΙ. 17. σαραλυϑήσονται, αϊεδοΐνοη- 
ἐμῦ, ὉΌῚ βοῦτοο εϑὲ ἀ6 σϑηΐρυβ. 16 
ἱπῆγα 8. δῦ. ---οὐὐι ΡΙΒ. ργοάαπο. 

Ιε8. ΧΧΙΠΙ. 9. Ῥγρίαπαγε ξιρεν- 
ὃ ῥίαπε οϑὶ 10ὶ: γεπουθῦα ἰὰ, ἀ(6 γιὸ 
Φιρεγδία εἰαἐὲ ραιαεδαηέ. ---- ΛΠ, 

βαπρον. εν. 1,. δ86, «αραλυϑήσονται, 
ἢ. 6. σπίνι!ἢ μα. δῆς 
δῆτα (ἰρτιίβοκιϊομελ δαροὶΐ νὸχ 
Ηδρν. δὰ δπἱπευμι ἰτδποϊδίβ.Ό Ὠώ- 
Ῥέπτα δθ οδέ, δὴ φαραλυϑήσονται 
οι δᾶ ΠῚ» δυῖ ροῦιυι δά δηΐῖϑθοθ- 

᾿ς ΠΣ δ ἑπεαπὶεπί, τεϊοτθι τη 

κἰζ, --- νῷ» ἐπιρίπρο. ἴεβ. ΧΧΧΝ, 

ς 8. γόνατα παραλελυμένα καραχολίσατε, 
ϑεμῃυδ 8οϊυῖϊα 8. ἀεὀϊϊαία εοτὶ σία. 
Οὐπξ, 5'γαο. ΧΧΥ͂. 926. εἰ Ἡδεθσ. 
ΧΙ]. 19. Ἂς αὰ δὰ ἢ.]. ἐσ Αὐτίδῃο 
Ὠοῖδὶ ΒΑΡΒΕ] 15 Ρ. 685. Ατἱϑίορα- 
168 ὑκολύεσϑα, δοάστη τησο {1611}. 
Ραῖ. δὶς δηΐτς {,γϑίϑιγ. 416. ὑσο- 
λύεταί μου τὰ γένατα, ὦ Λυσιστράτη, 
βοϊνιπίαῦ σεπυδ τοθα, Ο 1 γεἰεσδίι. 
5:1. εἴ νϑγθυλ δίτωρὶοχ λύνσϑω, (6 

ἃ ρεπέδως ἀϊοῖταν Ἡοτηοσο Οὐγεβ. Ε΄, 
ν.- 907. καὶ τότ᾿ ᾽᾿Οδυσοσῆος λύτο γούνατα 
χαὶ φίλον ἥτορ. --πνῦ, ͵ )αφον. Οεῃ. 

ΧΙΧ. 11. ταρελύδϑησαν φητοῦντες τὴν 
θύραν, γαϊφᾳαέξε δαπὲ αυδεγθηΐθβ οβ- 

εἴυτα. --- Ὁ7}) ΝΙΡΆ. ρογίμιγδοτ. 

Ἐχοολ. ὟἼΙ]. 27. ϑεῦχαο ᾿θὶ εϑὲ ἀθ 
"παπίδια. 106 δο]υιτίοῃα οϑϑίαμι ΥῸΧ 
Ἡδεῦγ. Ἰορίτανς Ῥβδίσα. ΥἹ. ὅ. 6δῃ- 
ἄευιψις ποίοσμοιυ μερεῖ Αγδυίςδ 

4....-. ΑΝ ἄο. “ετεῖα. 1,.. 18. 

«αἀρελύϑησαν αἱ χεῖῆες αὑτῆς, βοϊπίς 
δεῦ ἱπέγη κατῖ τοδπδ εἦ.8. [1.- 
Ῥοσο νετίοσυπι. Ναὶ ἄαγε πιανὰ 
44 Ὦ. }. ποῖαι ἀεάίποπενε ἔχοέγε. 
Ηεεγοῖ. «αριλίϑησαν, ἠδλίνησαν. --- 

659. 

τι. 

Παραμυθέομωι. 

Ἣν ῬΙΒ. ἐπεέγυο. 4 ϑα. 111]. 4. 

παρέλυσε Δαβὶδ «ἄντα τὰ ἅρματα, ἐ6- 
δἰγεσιξ ᾿ανιὰ ογμηθβ οὐστιβ. Ααἀάθ 
1 Ῥαν. ΧΥ ΤΙ, 4. ---- ὩΣ» δοὶπάο. 

εν. ΧΙ]. 45. Ἰμάτκε αὐτοῦ ἐστ; σὰ» Κ 
ραλελυμένα, νΘπΕἰτΘη8 6]0.8 δ ηΐ δοὲδ- 

δα. ἴποοτῖ. 1,ον. ΧΧΙ, 10. --- Τ ΠΕ» 

ἀρετίο. Ἐς. ΧΧΥ͂. 9. --- Γῆν ἀ6- 
υῇεῖο. Ζοτετα. ΨῚ. 34. «αρελύϑησαν αἱ 
χεῖες ὑμῶν, δοἰμίΣ 5. ἱη βγη Ἔἐππί 
ἸΏΔΗ.Β νοϑίσεθ. Ψ1606 οἱ 7ογεοίη. ἔλ 
438. Ἐν. ΧΧΙ, 7. Ζυῦπε. ΧΥῚ. 
ὅ. ἐν κάλλει προσώαου αὅτοῦ παρέλυσεν 
αὐτὸν, Ῥυ]ομντυάϊπα συϊυ8 δυΐ 1]- 
ἴθτα ἀεείγικσι, ἴ. 6. ἐυεγεϊ, δαϊ ρο- 
εἶδ ρεγαϊέ," 20}. Ηοχαι. 1, Οἀ, 8. 
ν. 4. ϑὲρ. ΧΥΠ]. 16. τῆς ψυχῆς 
φᾳαρελύοντο «ροδοσίς, διίτοςξΒ δα! ἰοΏο, 
ἢ, 6. σαπα (6 νἱῦι βιδ ἀθβρεγασζοι, 
ἐπερυσδακπίεγ. 1 δος. ΙΧ. δὅ. ἀκε- 

0 

φράγη τὸ στόμα αὑτοῦ καὶ σωρελύϑη," 
καὶ οὐκ ἐδύνατο ἦτ; λαλῆσαι, λόγον. 
Ψυϊρ. οσοίμδεης εδὲ ον ε7με εἰ ἀΐεεο. 
ἐπέμς εεὲ ραγαίψσὶ, πέρ τῦταὰ μοί 
ἰοφμὶ υεγόμηι. (οηξ, 1Ἔχῖο. Ν. Τ. 
Β. ἢ ν. -- 46 ᾳυσαι6 δ} 101 ἐχδν- 
κέίω. 

ΠΑΡΑΜΕΝΩ, ρεγηϊαδεο, τοηπιαηθο. 
“ΠΊΠ ΠορΡΒ. δ ἡ ὨΝ ϑγγιιθ Ἰηῖ. 

(δη68. ΧΙΙΧ. 8. μὴ σαραμείνῃς, τι6 
γεπιαηθαδ: υδὶ ΕΠσδρῚ ἀυο ἐχ Ὠ]ϊο- 
ἄοτο δἀάππί : ἀντὶ τοῦ μὴ δήσῃς. ---- 
ῶν δεάεο. Οδμαβ. ΧΙ. 38. 

ϑγιμση. 860. οοὐ. 108. Ἡοϊπι. Π ουΐ. 
ΙΧ. 9. --- ΤΟΥ» δίο. Ῥχον. ΧΙ]. 7. 

γιὰδ δὲ συάπῃη. ΧΙ], 7. ϑιῖν. 1. 18. 
ΥΙ. 9. 

ΠΑΡΑΜΥΘΕΌΜΑΙ, οοπροῖον. δ] 
2) Ὗν» ἰοψιον αα οον, Ἀ. 6. ορμδοίου, 

ΐ. ᾳ ἘΞ. ϑυυιαδομαβ. [ε6. ΧΙ, 

4. (Ὑ᾽ἅ. βεδοὶ. δὰ Τμοοοτίε. ἀν], 
ΧΙ. 54. Κ.) -- ὩΠΣ ΑἹ, (οδεῖ, ᾿ 

ΓΝ. 1. «αραμοϑούμενος. ϑγτητα. “οδ. 
11. 11. «αραμυϑήσασϑαι, εἰ 4. ϑδτη, 
Χ. 2. σ“αραμυϑούμενος. Ῥχεῖετεδ ἴκεν. 
Χ. 8. ἢ ἸηδΥρῖημο οοα. Οοἱεὶ, Ἰεἰχῖ- 



Παραμυθία. 

α ζω ταριμυϑήϑη, 4υ8ὲ νοχ ϑοδβανγέδι- 
ΒοΥβΙΟ ρΊοββα 6886 νἹ αν δβρεοΐδηδ 
ἸΤΧΧ ἵπᾶ΄, φυΐ Βαρϑηΐ κατενύχϑη, 
οοπιριποίις ε5ἰ, ὮἈ. 6. ραπίδμϊ εὐτη. 
Οοπέον ἰσποίιτι [π|. ἰπ Οαί. ΝΊοο- 
Ῥβοτὶ μα. 1000. ΜΊα6 οἱ 2 Μεος. 
ΧΝ. 9. 

ΠΑΡΑΜΥΘΓἊΑ, οοπεοίαἑο. “ὌΠ. 

ϑγτημι. Ῥε, ΧΧ. 421. υδὶ Ηοῦν. 
ΘΠΣΤ 26), εἰ οἱγοιεδὲδ, 8. οὐῃ- 

ὺ ϑεΥ δες οοπεοίαδεγὶΣ πιε, απ θηυποία- 
τἴοπα νοσεῖ: φεριχυκλώσεις μὲ “αρὰὼ- 
με. --« οὴγν υδεγίας. ἴῃς. Ῥδ. 

ΤΟΧΥ. 12. εἰς ̓ παραμυϑίαν, Ὁδὶ ΓῚ» 

μδοτίας, οἱ ΠῚ γεϊαχαίϊο, Ῥδττηι- 

ἔκοθα νἱάοίυτ. Ψίάε ΒΌΡΓΑ 8. Υ. 
ἀνάσανσις εἴ ἀναψυχή. Αἀὰε ὅδ 0. 
ΧΙΣΧΣ. 12. εἰς “αραμυδίαν, ἴῃ οοπδοία- 
βίοπεπι θϑοὺ ἰξυαπιεη. Ἠθγοῖ. σαρα» 
μυϑίαν, «αράκλησιν. Οομξ. 2Ἐ]1Δη. '. 

ο Ἦ. ΧΙΠ.1. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΝ, οοηξοίαίϊο, Ξοἷα- 

ἐξμηι. ϑαρ. 111. 18. οὔχ ἕξουσιν ἔλσί- 
δα, οὐδὲ ἐν ἡμέρῳ διαγνώσεως «παραμύθιον, 
πο ΒΑΡΟΡυπς δροῖη, ποὺ ᾿η αἷδ 
πάϊοὶϊ! δοἐαίδμηι. Αἀαϊς. Ἐδι. 111. 
15. ῬΒΠΙΡΡ. 11. 1. Οοπέεσ ἴοχ. Ν. 
Τ. 5. ἢ. ν. 
ΒΠΑΡΑΝΑΒΛΕ ΠΩ, κηα αδριοῖο, 

8. οομῖος αἰίοϊϊο. ἢ)» γαΐϊο. ἴπο. 

ἀ Οδηῖ. 1]. 6. υ᾽ παραναβλέκειν 6βῖ 1. 4. 
σαραβλέσειν δρυὰ ΓΧΧ, εἴ ἀδυγρα- 
ἴ ἀα γϑα 18 80]18 ἀδϑοϊοσαπξίραϑ οἱ 
Δυγ ΕΠ θυ8. 

ΠΑΡΑΝΑΙΤΙΝΩΣΚΩ, Ῥ»γαΐερο. 
«3. Μδοο. 1. 19. τοῦ τε ΤῊΝ «αραναγ- 
γωσϑύντος, οἴ ΓΌΤΩ ἰδχ ργαίοοίᾳ ε5δεί. 
9 Μδοοδλρ. 11. 233. «ἀραναγνοὺς, Ἀ. 
6. ,οἱδης ἴορεγε 8. )μδεης ἰερεγε. [18 
ΑἸεχ. εἱ σοιρὶ. 

ες ΠΑΡΑΝΑΚΛΙΝΩ, αοοίϊπο, τποῖϊ- 
πο, τεοϊδπαγο ἔποὶο αὐ αἰφμά. δι. 
ΧΙΊΙΙ. 20. παρανέχλνας τὰς λαγόνας 
'σου γυναιξὶ, ἀοοϊιπαδίς 1118 τιιδ τηι}}16- 
Σὶ θυ. 

᾿ ΦΙΑΡΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ. ΓΙ. οαδ- 

ἐγαπιείογ. αοη. ΧΧΧΙΠΙ. 18. μον 
δὰ. Βοπι. εἴ Ραγίβ, σαρενέλαβε. δεὰ, 
τ ἾΔπι βυιθρίςαίι 68ῖ Ῥαίσις. ἀπΐμ, 
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αττοῖα ἰγρορταρῶϊ βις τορος ῬΓῸ 
φαριίβαλε, ἂξ 4}}} 10 γΊῚ μαροηξ. 

ΠΑΡΑΝΑΛΙΣΚΩ, οοπδμπιο. ἼΣν». 

»έγεο. Νυτῃ. ΧΥ͂ΤΙ. 19. ααρανηλώμε. 
ϑα, οοπδεπιίὶ τμημεξ. 

ΠΑΡΑΝΟΜΕΏ, ἐγαπερτεδοτ ἰε- 
ξεν, Ῥέσοῦ, ἐπιρὶε ἀρο. γγγ ΕΠΙΡΒΙ 

ἃ γην, ἐϊμάο. Ῥβαῖσα, ΟΧΥ ΤΙ]. 61. 

δῖπε ἀυρίο Ἰοσογιης 7. --- 5 

ἐπδαηΐο. Ῥβαῖτα. ΧΧΙ͂Ψ. 4. Βεπε 
"ἃ (σαπίυϊοταπε ἐχ πιδὰ Ἰοσυεηι 
55...-α Ὠυν, εγρῆώι. 1εβ. ΧΤ,]. 

12. θεο. ε. ΑἸά, οὗ παρανομήσουσιν εἰς 
σὲ, ααὶ Ῥεοοαδιιπΐ πη ἴθ. ὄν ἤχο 
οὐπίεπάετε ἱτηρτορτίε ποὶδξ ἐπ᾿ ἤειπα 
Ῥεοοαγε. ΖΕ παι Υ. Η. ΧΙΝ. 90. 
«αρανομεῖν εἷς τὸ πρόσταγμα τοῦ ϑεκ, 
τος Ἐν) ΝΙΊΡΆ. ἑαέΐώο. Ῥ6. ΧΧΥΨΥ͂. 4. 

μετὰ παρανομούντων. Βετιθ, βἰγε 8Ὁ- 
ΒΟΟΠαΙΟ8 ΘΧΡ]ἶοαβ ἀθ 115, χαΐ ἴῃ οὐ- 
οὐἶῦο Ῥεοοδί δοτητηϊξζοσε πὸπ ἀ- 
διεϊαηΐ, βῖνθ [59 )}25}}} 5 ᾿ἴπχτιβ Ασδβ. 

1] υβῖγαβ, υδὲὶ δε ποίας δέρπαΓε, 

ποίἐς ρυιδίιοῖς αβίοενε, ταὶ εἴτις ἐπζα- 
ὅηξε, ποία ἐ 

ϑοδυ ίδηβ. ἄθ Ὠεῖδοϊ. 1,. Ηφδτ. ξ. 
167. --- δὃγν ΡΙΒ. Ῥεδίτα. Γ᾿, ΧΧ. 5. 

ΠΑΡΑΝΟΜΓΙᾺΆ, ἐγαπεργεεῖο ἰεεῖε, 
ἐπιρϊείαξ. “νη Ὁ» ταρέπα πιαίας. 

σγτατα, Ῥεβ]πι. ΟΧΧΧΙΣ. 12. «αρα- 
νομί. ϑοὰ ΒΌΒΡΙΟΟΥ, δρυὰ ϑγηι- 
τδοῆτ μοὶ ἄνδρα ΟΥ̓ ϑϑιΠ) 6556 
Δ] αυϊὰ, αυοὰ δ᾿ ὉΘΠ Ῥεταποδξ, ν. 

ο. ἄδικον, οἱ ταρανμία; 1δηΐυσι οὐ 
» του θη υτῃ δἰζ. ---- ἡ Ὁ» 80ε- 

ἰεξαία οὐριίαίϊο. ῬΞΔἸτη. ΧΧΧΥ͂Ι. ΄. 
-- "ψρ Ῥγουογδέμηι. Ῥτον. ἘΧΤΥΙ. 

7. υδὶ ἴῃ δα. Εοτ. πηαΐβ Ἰερσίδιν «α- 
βανομέαν, οἴ, αἱ 4}}} ΠΟΤῚ ΒαΡθῆς, ἴο- 
ξαιάωαι εϑὲ σπἀροιρμέαν, ἡ δηητιΔπὶ 
Οἰΐδιη εχ αἰΐεγσα ἰδεϊίϊουμα βϑηϊθηῆα. 
ὩΟΏ ΟἸὨἾΪηΟ0 ἱποριητγηοαδ οἰ τοὶ 
εϑῖ. Μιὰθ αὔαοαυδ δὰ Β. ]. ὕδερε- 
ΤΌΙΑ. -- πριν. Αψχι. 720». Υ]. 90. 

Ααα!]]. Θγίπμι. 200. ΧΙ. 14. --᾿ᾷἠὑκνκ 

πὶ 

πῶ ἐπιισίξ. σοι. 
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᾿ Ῥγον. Υ'. 9. ---- ὕψὺ» Ῥίρεν. Ῥτον. 
Χ. 27. οὕτως παρανομία τοῖς χρωμένοις 
αὐτῇ : δὶ σαρανομία ἱπιο!]ερεπάμπι 
υἱαεῖα ἤδοροτο ἀθ ρμϑγβαϊδ 6788, 
4υἱ τέτὰ ταδσμίδίατς πο ρ}} 0 ἘΠ [18 ρ6- 
τϊ, τοοορίυτηαθα ΟΠΟΙ οὔὰβ ῬῈΡ 
ἰεντίαίοτα οἱ ϑοοογάϊδτῃ δὉ}:ςο. δεὰ 
ἸΩΪηϊ ἢ, 1. αϑοισδοἴστα ῬγῸ Τοπογεῖο 
Ῥοβίζιπι 6896 νἱἀδῖαγ, αἵ παρανομία 
δὶς 1. ᾳ. σαράνομος, ἢ. 6. φμὲ πιαπάαία 

ὁ ἀσοεθέα οοττοάθ ς αἰεὶ οερία (με 8 νόμος αἰοῖ ἡ ἃ, ΧΥῚ. 420. -- Ὡ5γΠ» Ὀγρίαπμ "ἢ 
Ρούδγδηῦ) ποη σμγαΐ ἃ οοπέγανγία 
αρὶ!, --- νῶν ϑγχαι. ον. ΧΧΧΨΥ. 

8. 740 αποαὺς 3 Μεβοολρ. 1Π|, 4. 
«κερὶ τῆς κατὰ τὴν αόλιν παρανομίας. 
γυϊραῖ. ἐπέχιριηι αἰῤχιξαῖ ἐπ οἰυξίαίε 
ποῖ γῖ, 4 Μδοο. ΓΝ. 19. αδογγαίίο α 
ἰερε Μοραῖοα. 

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ, ἐΓΩΉΦΡΥΟΘΟΥ ἦδ- 
ΕἸ, ἐπιρῖμα. δ"γ}2» σίμἰία. ῬτονΈτΡ. 

ε ΧΙ. 9. Ιπιρίοίαθ ἰῃ 58. τϑοῦδ 
ἀἰοίταν βιυ ἴα. --- γη4. ἐπέψιέξαδ. 

Ργον. ΧΥΤΙ. 4. υδὶ οοπογεΐατι Ῥσὸ 
ΔΟΒΈΓΔΟΙΟ ἰὰ τοχῖυ ΗφΌΓ. ῬΡοβίζυμλ 
ἐβ. τπ Ν υὐνδὲ» υἱγ ἐηϊφωϊίαξδ. 

Ῥτου. ΥἹ. 18. .-- ΔΆ Ῥατῦ. ρεγβάε 

ἀρόπδ. Ῥτονυ. 11. 92. ΧΙὕ 6. ΧΙ]. 
9. οἱ Α1δὶ. Ῥτον. ΧΧΤ]Ι. 12. φαυλί- 
ζει δὲ λόγους παράνομος, υ]ὶ 6 σοπ͵θο- 
ἴατα ὕδαροῦὶ ΤῸ παράνομος Θ8ὲ παρο- 

αὶ νόμου Ἰορεπάστη. ρος ἀνδν Βεἰιαὶ, 

πρφιαπι. Ὦρυῖορ. ΧΙΠ. 18. 7Ζυὰ. 
ΧΙΧ, 49. 4 δα. ΧΥ͂Ι. 7. εἴ δ]: 
ϑαρίυ8. Ααἀἀδ ϑγυημι. Ῥβαΐτι. ΧΙ, 
ϑ. -- ΟΝ Ραγῖ. ἐποαπίοπς. Ῥβαῖτη. 

Ὁ, δ. πα Ἢ), ταρεγόμε. Ῥε, ΟΧΨΤΙ]. 

85. οχ Ηφρτ. ποίαϊ που }έέ- 
ὁαέογεηε ῃγο ΤΥ δἰτσαηι. ---- ἣτΡ δι- 

ας, ἰζοχλ ρεοσαίμνι ῥγοιεγοίξοιηι. 
του. ΧΧ], 24. Οοπογοίυχα ρΡοϑυθ- 

οτυμΐ ΣΟ δου δοῖο. ---- “» ἐσίγα- 

πεπκδ. Ῥτον. ΧΧΙ]Ϊ. 14. Ψνοχ Ηεὺτ. 
ϑαγρδίοσ αὐοαιθ ἐ6 Ποσοΐπα ῥτὸ- 
ἴλῃο εἴ τωρίο, υἱ δδο ποῖ Οριι8 διέ 
δλπιουβ, 608 Ἵ1 ἸερΊββθ. --- ΤΌ 

ἑαρίεηξ, Ῥγον, ΧΙ. 380. ἀφαιροῦνται 
ἄωξοι ψυχαὶ φαρανόμων. «86 ,ΕΓν8, 

661 ΤΙἀράνορος. 

φαΐ οἴηπῖπο ἤυς ΘΟΒΈροπ 8 οϑῖ, 

608 6 οβρ. Χ. 6. ὉΠ Ἰερῖδδα οοπίϊ- 

εἷς, φυοὰ μαγνὶβ εβϑὶ 8 ὉΠ Ἰποα- 

τυ ἱῃςορνα "8. 

Ὁ ἰορὶς δας βῃρρ!εβάυνα Ἰυᾶίοι- 

νἱε ὦ 1. 4. οἰΐδην ἰπ 8}}18. Ἰοςῖβ ἔδο- 

ἴαπι Εϑῖ. --- Ὁ, υἱοϊεπίζα. Ῥτον. 
τ 

ΤΨ. 17. οἴνῳ δὲ σαρανόμῳ, νπιο «παῖε 
γίο. Ααυ. ε6ἔ ϑγτησα. οἶνον ἀδικιῶν. 

72ον. ΧΥῚΤΙ. 8. δίκαιος δὰ ἐπὶ παρανόμῳ 
ἐπανασταί. Ἐϊης εὐλοπάσπαα βυηΐ 
Τοίσαρὶα, ἴθ χαΐθυβ ἀπο ἰορίίαζ: 
δικαίῳ παράνομος ἐσονέστη, ΒΡ] 8|Π6 

Ἐοχίαϑεβα δηΐθ "ὶ 

ἀυδῖο Ἰαρομπάυχι εδί δίχαιος φαρανόμῳ. α 
ἐπανίστη, αυοὰ ἰδοχῖυβ ΗΘΌΓ. ροβία- 
αι. 700. ΧΧ, 5. --- ΚΣ)» δένοίξειδ. 

Ριον. ΧΧΥ͂Ι. 8. υὐὶ ῥγο παρανόμῳ 
Οταρίυβ σεπίἄνυχη παρανόμων Ἰαχία 
Ηερταιπα ροϑσυΐϊς. 86 Ιοο[ο παρα- 
νόμῳ παῖϊ8 θ6πα οἴτα οοηδιοίπαϊηθ. 
ΙΧΧ [π|. οοηνοπῖτα νἱἀοίυΣ, υὖ- 

υὶ οὔατα ἱπ ργϑόθᾶβμς γοοθ 
ἤποῦτ. γεγϊταΐϑια περ] οχοσγυπί. ΤΠθο-. 
ἀοείοη αυοαὰθ βἰηρσυίατγετα Βαρεῖ: 
σώματι ἀνοήτου. --- γν ἀετοῦ. Ουἱηΐ. 

εἰ ϑεχι. Εαϊε. Ρβ. 1. 1. οἵ ϑγχωϊ. 
ΟΟΜε]. Υ111. 14. - Ὁ Ῥατί, 

Η:ΡΉἢ. ἃ υ)ὴ “ρ"ρυαείαοίοπ. Ῥτονετῦ. 

Χ. 6. ϑϑηβυπι δχργεββοιηΐ 5110 

Βδϊ]οσθοπθο σον ΘὨἸΘὨΕΥ. --- ΤΠ Ὁ 

ἂν" 

Ρασί. ἔζ:ια. ΡΥ. ἃ τ ἱμκαία, να-΄ 

οἰδίαπς. Ῥτον. ΧΧΥ͂. 190. ποῦς παρα» 
νόμου. [τὰ Βιίεἰα8 Ὑτογησηῖιη 86- 

ουΐα5. ϑεᾶ, αὐ τιοπυϊ δα ἢ. 1. .86- 

βεσιιβ, νεῦρα Γ ΓΙΡῚ Ὁ δυῖ 

παρ]θοῖα δαπί Ὁ ἱπτετργοῖθ, δαϊ δὴ 

εἦπιθ ἔργο δϑδιεσυπί, υἱ δάξο, σαρα- 

νόμου Ἡ. 1. Βϑαι 6 Π| 122 τοβρο;αθαῖ. 

Ἐοτγίαβϑα ἰαθῃ ἴοοο σαρανάμου ΤΕΡΟ- 

ποηᾶἄυτη οὐ σαράνομος, χαοιπδαπηο- 

ἄστη ἴῃ απίοοδδοηρυβ χαχὸς ὕΤῸ 

καχοῦ ῬΟΠΙΚΌΓ. 

εοᾶάδτι Ἰυσα παράνομος ἀϊςοὶ ροϊεβῖ, υἵ 

π᾿ δηίδοοάεπερι8 ἄεπς οοηγγαοίῃδ 

κακὸς ἃὉ οοὔσαμι ἀϊοῖια 68ῖ, ἂθΐ οί 

Τιδ 

φῶς 

Ῥος ἰωχαίμδ δυΐοπλ 



1 αρανόμος. 
α ἷρε 'πογάθομε «φῳηρὸς αἰεὶ οολοί. --- 
τ ο- Ῥγον. ΧΙ. 

“ὉΠ. τιοωϊαίξ, ρίπρώωει. 

: Ιωβ. . 17. υδὶ διιὲ ἀετὶνα»- 
γῇ δ σδὰ. ΝΙΤῸ» »εγοιέεγε, εἴ ἐχ 

δαποῖο ἐπέρμδν ἐεθε, δαϊ, φυοὰ 
Τολιὶδ Ῥἰδοεῖ, ΒΟΏδυΠΙ ΘΧΡΤΟβαὶί. 
Να ίαρει ἴῃ 58. Βδιιά τὰσο ἀϊΐ- 
οππίον, σνὲ ΡΓΣ πίνεῖα οραΐενέία ἐπ- 
φοϊοπίε: δεπί, εἰ αἷδοε ἱηγετία αἰξοὶ» 

ὃ μπὲ. --- δ) Ρατί. ΝΙρΝ. ἃ γη}), ρεγ- 
φεγεωΣ. ῬτΟρΡἢ.11].82. - ΝΙρᾶΆ. 

πωάωε ἤο. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 18. οὐ μὴ 
ὑκάρξῃ ἐξηγητὴς ἔϑνε; σαρανόμῳ. Ἐστ- 
ἴδ886 ΒΟΣΙΡϑοσυηΐ: οὗ μὴ ὑπάρξῃ ἐξη- 
γητὴς, ἴϑνος νομὸν, 80. ἐστὶ, νοὶ 
φ«αρανομεῖ, 0011, ΧΙ]. 14. εἰ ΧΙ Υ͂. 4. 
Ῥχείοτοα δαΐοη δδυὰ ἀμδρῖε »Ὲ 

εἴ γ ἱπνίοθμι ἢ. 1. Ραιτηυϊαγυῃί. 

«τα: ὈὩΡΌ Ῥὶυν. οορήαξέοπες. Ῥβαῖϊτα. 

« ΟΧΡΊΙ]. 112. παρανόμους. Ἐχ υϑὰ 

Ατᾶρ. κ ἐλ ἷλ δαὶ ὈῈΝΌ ἑμβαπὲ, 

“πενέε ἱωεγδαϊ. Μιὰ δὰ ἢ. 1. Ἀοββϑη- 
το ]]όκατα. --- ὃν» ἐπίφμις. οἷ». 

ΧΧΥῚΤΙ.γ. --ἰ νι Ρασί. ργσυατίρα- 

ἔογ. ῬΕ. ΧΧΧΥῚ. 40. --- υἱξν »γα- 

υατιοαίο. Ῥεδῖα. ΧΧΧΨΝ. 1. Νοη 
Ἰρχογαπί, γὴϑξν υἱἵὐ του]εῖδ ρ]δουϊ, 

ϑε δρεϊζδείυτη ἴῃ ἑεχέυ ΗοΌΓ. ροϑὶ- 
ἴυπι δαὶ ὑσὸ σοῃογεῖο. [Ιἄεσὰ να]εῖ 

ἃ χυοχιο ἀ6 δἰΐοσο ἴοοο Ῥσονυ. ΧΙΧ. 
11. -νν “παἰνα. Ῥτον. ΙὟ. 14...-- 

»δν ὑπρτοῦε. Ῥτον. ΧΧΙ͂Χ. 12. 

-- ΠῚ . οδίαίίο. Ῥτον. ΧΧΙΧ, 

4. Ψν οδίαίξοπιια οδὲ ἷς, χυὶ ἀοηΐα 
διιΐ ἐχασὔοηίθυ ἀεἰθοϊκαιν, 4ὰϊ πο- 
τ ῖπ6 σοϊασαυηΐ παράνομος ἀἰςὶ ροϊεεί. 
Ἑογίδββα ἰδίῃεῃ ἱπίοσργεθ Ποηθη 
Ἡεῦτ. ἱπῆοχίε δὰ "Ἢ 7αἰοπαϊ πο- 
οποῃι, αἱ δὰ Ὦ. ]. τροπυϊξ Ψ6ορόζιιδ. 

4 ὅαρ. 111. 16. 1 Μδοοδρ, 1. 19. υἱοὶ 
φαράνομοι, ἱ. α. ν. 86. ἄνδρες ο- 
μοὼ. Ὑιάε δὰ ἢ. ]. ποῖα. Μιομδδὶ. 

ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ, ργαέεν, βεὺ 005- 
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γα ἔξρενι, ὥπρδε. ΤῸ.» ἐπ δοοίενε,"ὁ 
ἢν. 6. δοείφγαίε. Ῥτογετθ. Χ ΧΙ. 927 
ΨαΪα. ἐς δοεΐεγε. 

ΠΑΡΑΪΏΦΥΙΣ, Σ᾽. εἰσάκεκι, 
ϑίσα. “πὸ ἰαπεῖπα εἰαάξε βκα 

ὥγτμηι ἤαπιπιαπε. Φυαὰ. ΠῚ. 29. ἐες. 
ὙῈῚ Οχοη. χατὰ τὴν «αραξεβέδα. --- ὦ 
ἣν οαπαϊἑ. 2 ϑιιὰ. Υ̓. 8. ἀττίσϑω 

ὧν σαραξηρίδι. Ιὰ ἐταπδίμϊαστιας εχ 
Ρτῖσλα αοιδ εἴ αοιρηῖπῖε 
ὕοῃε, ΄υδπὶ βαρεῖ νὸσχ ΗΠ ῦς. παρῇ 

Οτίθη δὶ δι. Ἴδω;. δαὶ δρνέαπε 
χωϊά, σου, γοΐβ. ϑὅγυ. 200. Χ ΧΤΙΙ. 
ἴϑ, οἱ 168. ΧΙΧ. 8. δε εἰ Ατοῖλ. 

ΧΟ (λιο νοιίτατ.. Νυχα ἔοζίαβθε 

πν Ἰερεσγυηΐῖ, χυοὰ ρμεξ μάλλαιρα οἔ 

ῥομφοώα χυληπάοσαο το αἱ ϑοϊες9 δεὰ ς 
γτὰβ εἴ Ατὰδβ ἀυοχας ἢ. ]. Ῥεσ 

οἴψρειπε τοἀάϊδεγυηε, 425 ποῦο, τ 
ἦα πιοηϊυτα ἐδ, 6 ἴππσυα ΑΥ̓ΞΌ. 
ἀοΐδηαιϊ γοϊεεαί. --- Π ΓΒ» αρετγίμσα, 

2ανπεα. Ουίηϊα Εὰ. ΜΙοδ. Ψ. 6. ὃ 
. Ὀχυδίυβ πὰ ἘΊαρτα. 

γει. πὶ. στες. μας. 746. οὐπιοιάδι 
“«αραξιφίαν. Οπίετυτα διοῖος Βυ)ας 
νϑγβίομΐβ, αὐξε Ῥασα ]εἰΐατλο βεήϊε.- 
ἄδγυχα σοπστπαίασ, ἴῃ ταϑτῦδ Βρεϊξ ἃ 
εὐδμκπαγαδι ΠΓΡΤΞ» αυοάᾶ εἰγίο- 

ἔἴοπεπι σίααϊὶ θαυ, εἰγιοέπνε δἰαύμαια 
ποίαῖ. Ἡεσγοῖ. »Φφὶς, μάχαια. 
Ααἀαε Θεία. 111. ν». 981. ἔ ἕὰ 
Οδδδυθ. | 
ΠΑΡΑΙΠΑΝ, οπιπὶπο, ἐπ ὠπέρεν. 

4μηι. Ἐσεοὶ. ΧΧ. 15. ἐξῇρα τὴν χεῖρά 
μου ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐξήμῳ τὸ ταράπαν, 
ἐσίι! τλαπῦμ τρεᾶτὰ δΌρος ἴϊοα 
ἐπ μϑπλϑέγσμηι ἴῃ ἀσδβοσίο. ἴπ ἰσχία : 
Ηερτ. κατὰ τὸ ῥητὸν π| ἢ} τὸ δας 
γοσα ἰερίαιν. ἤοογον. εἰ 1,δχ. (γ- 
γΠ} ΜΆ. Βγοπι. τὸ “αράσαν, «αντε- 
λῶς. Ἐζυγειι5 Ηεδγοδίυδ: σἄράφσα», 
«αντιλῶς, καϑόλου. ὙΙάδ οἱ ϑαϊάκω, 
ἴπ ἢ. ν. εἴ ἰῃ τὸ 
᾿ἰαϑὲ. Αὐὶϑίορῃ. ἴῃ ΡΙαὶ, γ. ΑΝ 
ΠΑΡΑΠΑΥΏ, ἀδορμίοδοο. ἘΠῚ 

ΑἹ. ψέγει. ΧΧΧΙ. 1δ. «αραπαῦσαι, 
(ἴπὰ αυοπδῖι ᾿ἰδτο “αρωσαῦσα ῬτῸ 



«-- «α«αὐσαόϑω 1 

ΠΙαρακειϑίω. : 

Ἰοεραῖιν, ποδοῖο. 1, Γ, 
Βοβ. δὰ δ, 1. εἰ Ττοζημ, [1]. Ρ. 197. 
Ναμα ἵπ οἄ, Ετδηοοῦ ἱεες Ἰδοῖίο 
Θχοαςῦ Κα) 

ἘΠΑΡΑΠΕΙΘΕΏ, ποπ οδεαϊο, ποπ 
στοά, ρμεγευαάογὶ πιλλὲ πο δἷῃο. 
ὙΥ Ὁ Ραγίσ. οὐπέρμαι, γοδεῖδε. ἴῃς, 

Τηξ. βεο. Οδίθρηδιῃ ΡΡ. 66. Τ. ἢ. 
Ῥ. 358. Ρε. ΙΧΎΤΙ. 19. καὶ “ἀρα- 
“πιϑοῦντας. ῬῈΣ 86 ΠΟ τοδὶ. 86 

δ᾽ αὐυΐα ἴῃ τεχία Ηεῦγτ. Ἰερίταν ὨΝῚ 
ἘΣ Ό, Ρυῖΐο τεβοσι εάν. 6856 

καῖσερ ἀπεϑοοῦντας. Οατῖα Ααυΐϊα Βα- 
Ῥεῖ καίσερ ἀπεϑϑέζ. ἮΣ : 

ΠΑΡΑΠΕΜΠΩ, ρῬγορτία πείϑειπι 
ἡ μοῖο, ρναίϊενηέίο, ἰσαμσιπὶμο, ἀοιμεὶα 
ΟΥΑΙ ἶπο ; περίερο, ποπ ζμ7Ὸ, οοπέεηι- 
“πὸ, δρέγμο. 8 δος. ἷ. 26. ϑρασωϑεὶς 
δὲ καὶ «ἄντα παραπέμψας, οταηΐα 1116- 
σύτω ΤΩΟὨΪΆ πε: 1116 περϊερεϑαΐ, εἴ 
τεερυεδαῖ, Τὰ οἃ. Α]ά. σεριπέμψας 16- 
αἴδον δοῦϑι οοάσι. Ἐπί. 11]. 13. τὰ 
δὲ τῶν βασιλέων «αραπσέμποιτας διηηχῶς 
διατάγματα, ΒΕΙΠΡΘΡ Φρεγπμηΐ τοσυτα 
εὐϊοία. Ηεβ. σαρακίμποντες, ἀπωδού- 
μενοι. ῬΒδνοσίμυβ: σαρασέμπεν χαὶ 
φὸ ἀσοείμπεν, χαὶ ἀπωδεῖναι, αἀἰτια» 
σιπῇ. Ἑοάσνα βεηβιι ἀὐπεέέεγε 
τι; δρυὰ 70]. (5.5. Β. Ο. 1.38. ΄ 

ΠΑΡΑΙΒΎΑΣΜΑ, ἐεβυπιεμέεη» 
εἰ ηωοὰ ρναίεπάϊένν; ὑεΐμη, αμίαινι» 
ΓΟ» ἰάστα, Αι. Εχοά. ΧΧΧΥῚ. 

55..--- ᾿ἴάδτα, βϑγτοτη. Να τα. 

1.96: ἀν 
ΠΑΡΑΠΕΎΑΣΜΑ ΠΟΙΕΊΏ, νεΐμπι 

2 εῖο. ΓΙΙΘΙΤ ΗἰΙρἢ. Ὃ [Ό ἐποίϊπο. 

Ἄπιοσ 11. 8. παραπετάσματα ἐποίουν 
ἐχύμονα τοῦ ϑυυσιαστηρίου, νοἷκ ἔδεϊο- 
1} δἰίατο. ἀσρορογυης ἢ. 
1. -νοοοη Ηθῦτ. ἴῃ ποίίομθ {8 8]- 
Εἶνα, οὐτὰ Ῥοζίιι8 ἱπεγδηβίτνα δοοῖ- 
Ῥίετνάιτα δἰ ῥγὸ δὲ ἐχίεπάεγθ. Ο]ο88. 
ΜΒ. ἰὰ Ῥγορξ. σ᾿ ματα, σα- 
ραπλώματα. Ηεδγοδῖυδ: παραπετάσ- 
ματα, «αρακαλύμματα. ϑυϊάδθ: παρα- 
αἴτασμα, «“αρακάλυμμα, «αράπσλωμα, 
σὸ λογόμενον βῆλον. Εϊγταοΐορ. Μ. 
«αραπίτασμα, τὸ προχάλυμμα, κυρίως 
τῶν «ορνῶν, ὃ προβάλλονται διὰ τὸ μὴ 
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τ μεάμῃ, σοὺς εἰφόννας. Οοπῖ. δυϊοοτὶ 
ΤΉοΩ, Τ. 11. Ὁ». ὅ88. οἱ ϑρβηβοιοίσση 
δὰ Αὐἱεϊορῆ. Εδῃ. νυ. 969, 

ΠΑΡΑΠΗΔΑΏ, φαΐ μγαίετοο, 
ἐγαποίίδο. ἴπη Ὠοάοπο ργοσιεμαϊὶ Ἰερὶ- 
(ἃ 4 Μδεοςο. ΧΙ. .1. Ὠἶδὶ Ῥοττηιία- 
εἰοματῃ νοουπὶ σαραπηδᾷν ἃς προχηδᾷν 
ΒΕΔΓΠΘΓΘ ΤᾺ Δ] τη 118. 
ΠΑΡΑΤΙΚΡΑΙΝΩ, ὀζασογδο, ἐ. 

τῆο, τεδεῖϊο, γε Γασίαγίμε δαπι. “Ἴϑν» 

ἄΐοο. Ἑὰ. Ουϊηία Ρεαα. ΟΧΧΧΙΣ. 
40. Ὁ] ΠΟ» εἰσεπέ ἐδ, διυοῖοσ 

Ηυΐὰδ γεγβίοαὶθ ἀεάυχὶξ ἃ ΓγΥ» ἰς- 

βεηβ: ΠΩΣ --- ΟΞ ΗΙρὮ. ὅε;. 

ΧΧΧΙΊΙ. 80. ΧΤΙΙ͂Ν. 8. 8. --- ὈΥἽἼὩ9 

μἷυν. «αογέμομῖς αἰγαί!. ΕΒ. Χ. ὅ. 
καϑλὼς παρεπίκραναν. 1,2 |ζΚῖδΒα νἱάεπ- 
ΤΙΣ 22. δἰομέ ἐχαοογδαγεπί, δαΐ 

δὲ ὙὙγ2 2) δυΐ οετίε ἡ ὙΠ 895. 
“-- ΤῸ γεδεῖϊο. Ἐπποοῖ, 11]. 8. .-- 

Νὴ 

θη 

ΓΤ: ΓΤ» Καὶ εἴ Ἠΐρἢ. Ὁουϊ. 

ΧΧΧΙ. 57. «ἀρωπικραίνοντες ἦτε τὰ 
«ρὸς τὸν ϑγεὸν, τεδεϊαδίεΣ Δάνοτθυβ ἀ0- ἢ 
ταϊηνμλ. 1 Βορ. ΧΙΠ]. 21. σπαρεαί- 
κρανῶς τὸ ῥῆμα. κυρίου, ἱποδεάίεπξ ξαϊεα 
ἀϊείο Ὠσταίῃι!. νχᾶδ ες ν. 26. βαδίσῃ, 
ΟΙΝ. 27. ΟἹ. 11: ΤΏγεη. 1. 19. 
εἴ οοὔῇὸς ΕἼ]1οτὶ Μ|50611. ϑδοσγβ 
1:0. 111. ο. 10. Ῥε. Υ'. 12. παρικΐ- 
κρανάν σι, κύριε, ἐχασεγδαγμῆξ 6, Βο- 
ΤΩΪΠΘ: ὉΠ1 Ῥασροσασῃ ΠΟΠΠ11}} δ(8- 
ἴυυηΐ 608 ἢ Ὡ0Ὰ ἀογῖναβθδ ἃ 

ΓΤ Ὁ» βεᾶὰ ἃ ὙὮ» νοὶ 5». γι48 

οεὲ Ῥραΐω. ΧΧΥΤ]Ὶ. 420. ΟΥ̓. 52. 
Ἐχοοι, ΧΧ. 13. Ηδεγολιίυθ : τὰ 
φικραίνων, παροργίζων. Ῥα. ΧΧΥΊΉΙ. 
10. γενεὰ σχολιὰ καὶ «.αρααιχραΐνουσα, 
Βερεσζαῖίο Ῥσγανὰ οἱ γεδεῖϊ. Ῥβαῖτα. 
ΟΥ̓. 8. σαριαίκραναν ἀναβαΐνοντες ἕν 

ἢ ἐρυϑρᾷ )αλάσσῃ, τεδεϊϊατιι ΔΒΟΘΤ- 
ἐβιοαὰ ἴῃ ΤΌΣΟ ταδτὶ. 1 ς οἱ ΤΈΓΘΉ. 
1. 21. εἴ οοπίον Ηεῦτ. 111. 96. Αχια. 
δετεια. 1,. 21. --- "Ὑγῶ, γεδείδο. Ἐπ. 

11. ὅδ. 6. 7. 8. οἶκος «αραπιχραίΐνων, 
ἀγα γεγγαοίατία. Της. ΕΖοςῖ. ΧΙ]. 
3. -- "ΓΛλΔΕ 2. αγοίι, ποταθη ῬΥΟΡΣ. 

οἱ βοουπάιπιπι οεἰγταοϊορίαπι ἀπεατίξε- 
Τι4 
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α πες, αἱ γυϊραίυθ σδηδί ς. ϑψτητω. 
ΜΙιοδ. {. 19. -.-- ΗΓ, οπϑπαγοο. 

ἴης. Εχοά. ἱ. 14. --- )Ὸ Ρ γί. γε- 

ἡ παοίαντίμε. ῬΒ. ΤΙΧ΄. 6. «αραςκικρα!- 
νωγες, γεϊγαοίαγ. ΨΝιὰς εἰ "ἀκ 
,ΧΥῚΙῚ. 7. Ἑτταηῖ, ηυὶ 608 ἷπ πἰἴτο- 
406 ἰΪοοο οὐχ ΚΞΥΓῸ ποῖα}. Ἰορῖδθθ 

διλίυιϊηϊ. - Ὅν ἐγαπδοο. ΑἹ. ἴεβ. 

ΧΧΙΡ. δ. σαρακικραίνων. [τὰ ΒΙοἸ ἶπ8, 
δε να] πομ ν 8] Ῥδέρεσαπι ἱπορθοῖο 

ι Ἡδχδρ δεῖ, υδὶ Ἰερίςυν Ἵ ΟΡΟΓΘ ΓΟΧΑ ἘΡΊΟΥ “ἀρ 
βησαν. “-ὦν πρρνωγο. ΤΒοοὰ, Π δαί. 

Ι. 27. ᾿ νατε τὸ στόμα, κυρίου. 
Ῥγχοιυϊ ερίτοΝ Μοπεαδυοοηΐυβ ἢ 
ἹΤπεοάοίοηίβ γοσρθα δὰ ἡ 6 (οά. 

ΜΒ. Βαϑι]θαπεὶ, ϑοὰ Ηἷς ἱπορῖο Ισοο 
Ῥοεῖξα βυπί. Ῥεγεπεπὶ δπΐπὰ μοί 

"ὦ τῇ η ΓΤ ἸΠΘΙν μα ἰα 
οοχπχηδίθ Ὀτοχίτηθ δηίεοοάδηϊε 16- 
αυηίιν. 8 Εϑάν. Ν]. 16. υδὶ ἰπ ἴ6Χ- 

. Φ τι ΟΒΑΙ ἃ, Εδάγ. Υ.. 1. οβὶ ἸΣῪ 
“᾿ς: 

ΠΑΡΑΠΙΚΡΑΣΜΟΣΣ, εἐχασογδαξίο, 
ἐγτῥαξιο. ΠῚ» οοπίεμπίο, τεδείϊιο. 

Ῥεαῖγω. ΧΟΙ͂Υ͂. 9. σοιΐεν Ηεδν. 1Π. 
8. 16. ϑυϊάκδε: σαρασικρασμὸς, ἡ ἐν 
ἐρήμῳ πολλάκις γενομένη ἀντιλογία τῶν 
᾿Ισραηλιτῶν.---- ἀπιατμάο. ϑγτήτη. 

90». ΝΙΙ. 11. - δ: Ααὰ. εἰ 

1ΧΧ βος. δὰ. σσσωρὶ. ἱ ὅδ. ΧΥ͂, 
438. Ἰπεοά. τον. ΧΥΙ]. 1]. -- 

ἃ ἘΞ ἼΘΙ Ρίυν. αριαγμάδιεε. ΑἹ. 

Ηοιε. ΧΙ]. 14. «αρουτικρασμοῦῖς. 

ΠΑΡΑΠΙΉΏΤΩ, ἀδεοϊάο, ἰαδογ, εἶδ- 
ἐΐηφιο, ἀφ ποῖο, αὖεττο. τ χ᾽» τεμδ 

δμηι. ἘΖεοῖ. Χ ΧΙ. 4. ἐν τῷ αἴματι 
αὑτῶν, ᾧ ἐξέχεας, παρέπτωκας, ἴῃ 58}- 
ξυΐπα δογισῃ, 7 π6πὶ οι ἰδιὶ, ἀεἰϊ- 
φμὲείϊ. ---- ὈΛΌ 7 ΗΙΡΉ. ἃ 28)), οσάετε 

ὑκιοῖο. Ἑδῖα. ΨΥ]. 10. μὴ σαραφςεσάτω 
δου λόγος, ὃν ἐλάλησας, ἢ αυϊδαυδτῃ 

4 Οπηιϊίας ΘΟΥτα οἸμηϊυχη, αι αἰχΙβι. 
ΤΙ λίϊηιβ νεγιϊξ : οαὐυε, πὸ φμίοφμαπι 
ἄε ἡΐδ, φυᾳκ ἰοοιίμς 65, ρῥτισἰογηιίασ. 
--ὐνθ. Ῥγαυατίοοτ. Ἐπ. ΧΙΥ͂. 18. ἐὰν 

ἁμάρτῃ μοι, τοῦ παραπεσεῖν παράπτωμα, 

664ε Παρασληξι. 

Βἱ ῬΘΟΟΆνΟΥΪ ΠῚ ΤΩ6, τὲ Ῥτανεπω- 
ἄομε ἀδβοῖαέ. ᾽ὰς οἱ Εκεοῦὶι. ΧΥ͂. 
8. ΧΥΤΠ. 24. ΧΧ. 47. εἰ οὐπῖε 
Ἡδεῦν. ΥΙ]Ι. 6. εἰ Οτοῦυσαι δὰ ἢ, 1]. -- 
ΠΡΌ, οὐπεωπο. ϑγιλαι. 1 ὅδ. 

ΧΧΥΙΙ. 1. ὥρμα! αοτί. γυὶ. Ὁ 
ἑμοίάαηι αἴἰημανάο. ὕταταχας Ἰἴδεῖς 
ἰγδηβίς. δαρ. ΝΙ. 9. δα μάϑηπ 
σοφίαν, καὶ μὴ ααραείσητε, αἱ ἀἰεολῖ; 
Βδ ἰδηξίοση, εἴ ΠΟ αδεγγείἑε. δ}. 
ΧΙ]. 4. τοὺς παραπίστωτας κατ᾽ ἐλ 
γ5 ἐλέγχοις, Θ08, φιὲ αδεγγανί, μαι- 

τὰ ΟΟΥΤΙΡ8. 9 Μδοῦ. Χ. 4. μιν 
«αρασισεῦ, χυοὰ Βιαραὶ οὐ, Αἰες, 
Γοσυ Ἰορτζυ περησεσεῖ,. 

ΠΑΡΑΠΛΑΓΙΙΑΊΖΩ, ἐκ οἰδγινι 
,Πκοίο, οἱγουηιθο. ὝΥ οὐγοισβαδρ, 

ΑἹ. εἰ ΧΧ εες. Οοιαρὶ. 1 δι, ἐ 
ΧΧΠΙ. 46. «αρεσλαγίασαν. Ἡεγὰ. 
«ἀραελαγιάσας, «λαγιασάμενος. 

ΠΑΡΑΠΛΗΚΤΈΕΈΥ ΌΟΜΑΙ, πιηίε 

Ῥεγοεξίον, ἐπεαπῖο. ἢ ̓  γῳτι Ηρ. Ὁ 

υ- Ααυ. 1 ὅ΄δπι. ΧΧΙ. 14. ταξα- 

α“ληχτευόμενος, τιεπές ρμεγοιζδεδ, ἰπ:6- 
πίεης, οἵ δ. ν. 15. παρασληχτεύεσθαι, 
ἑπδαπῖγο. 

ΠΑΡΑ ΠΔΗΚΤΟΣ, »ποπίε ρεγουίδμ, 
υέδαπω, εἰρέάειδ, απιδηξ. Ὁ φΌΡαι 

Ργῇ. Πουϊ. ΧΧΥΤΙΙ. 34. ἤη ταῤ-" 
“ληχτος διὰ τὰ ὁράματα, τιξπδε πισία: 

ΟΥΪΒ ὈΤΟΡΙΕΡ ἰεῖα ϑρϑοίδουϊα. (]οθα 
ἴθ Οοῖἴαί. παράπληκχτος, ἐξεστηπώρ 
Ἀιοϊτον αἰαβ σαρααλήξ. Ηδαγολμο: 
παρασλὴξ, σαράφρων, τὰς φρίνας βε 
βλαμμένος, μανιώδης, παραχόκτωι, τὰν 
ραφρονῶν." Ψὶὰδ εἰ ϑυϊάδηι, αὶ πιῖλ- 
ῬΒογϑία ἴῃ Ὧδο γόοοα ἀσϑιιπιῦδι εἴθε 
ἀοοσεῖ ὠσὸ τῶν χρουμάτων διασεαγαχέ- 
τῶν τοῦ ἐνωρμονίου. Αἀάς Ηἱρροιτεῖ. 
ἂε Αξἕγε Ρ. 387. “40. ϑορῖ. Αμὸ 
4329. δοιιοὶ. μανκῇ. Αἴδοι. Χ. Ρ. 
420. (. 

ΠΑΡΑΠΛΗΞΥΙ͂,Α, ἐπεαπία, σαιεπί, 
ἀεδηιομέία Ν δἰωερίάμα:, σόξαπδα. ἡ 

απιοπίϊα. Ὅουι. ΧΧΥ͵]Ι. 98. αι. 
2 Βερ. ΙΧ. 90. ἐν σαραπσληξία, ὑτγᾶ' 
σαΡ8. ἰδπαιδη) ἰπ88ηι8, Ἠεβγοδυ3 
οἱ ϑυϊάδβ: σαραφληξία, μανία. 



Παραπλησίως. 665 β '“Παραῤῥρέω. 

ι "ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΏΣ, τἰηπϑδέεν, 60-" 
, ἄκπε ρσορε πποάο. ἴπο. Ηοκ. ΝἼΙΙ. 6. 
παραπλησίως τῷ τῆς ἀράχνης Ἰστῷ, ἀθὶ 
«αρασλησίως 46 800 εἀὐα!άϊι, ὙΙᾺ6 
κὦ ἢ. 1. ει οσὶ Ερ. ΟΣ Ρ. 4ὅ. 80 

, ἔμχῖς. Ν. Τ᾿ 8. ἢ. ν. 

ΠΑΡΑΓ͵ΤΛΟΥΣ, παυϊσαί!ο ΟΥ̓́Ωπι 
ἰορεπε. 8 Μδοες. Ι΄. 11. νας Οτο- 
ππι δὰ Β. ]., αυΐ εἴ ἀρυὰ ὙΒυοσγά!- 
ἄδτη Βδπο νοσϑῖ οχίδσο ἀοοοῖ, Υ. 6. 

δ1. 44. εἰ 11. 38. ᾿ς νοςα σἀρασλέω, 
, ὁγαπὶ ἴοερο, σὰς Τεχ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ;), ἀεάμοί!ο, οοπεξα- 

᾿ μι, Ῥοιερα, ἀρραταΐμξ. 1 Μαδος. ΙΧ. 
87. μετὰ σαρωκπομπτῆς μιγάλης, οὐτὰ 
ἸΔΆΚΙΟ οομμ αι. 
ΠΑΡΑΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, αὐ ἰαίμδ ἐη- 

οὐἦο, ἀφαπηδείο, ρῥγιείεγεο, ἐγαπδεο. 
ΜΝ, σπὉεπίο. Ῥτον. 11. 19. --- ὈΡ 

απδμῖο. Ἐχοὰ. 1]. 5. παρεπορεύοντο 
« πρὸς τὸν σοταμὸν, ανπιδιίαδαπέ δὰ 

᾿ς βυνίυμῃ, Ὠραΐογου. 11. 14. σαρε- 
πορεύϑημεν ἀπὸ Κάδης Βαρνῆ, ργοήδοιὶ 

ο μηδ ἃ Καΐεθ Βᾶσῃοθδ. -- ΠΣ 

7, απιδιιξαπάρ ἀπιδιῖο. 08. ΥἹΙ. 

᾿ 18. τὸ Ὧν- Θεηὺ. ΧΧΧΥΤΙ. 27. 
Ἐχ. ΧΧΧ. 18. 14. οἵ 4110} ΒερΡρ 118. ---- 

,, Ἴδν» ορηϑὶδίο. 305. 11. 338. υ;] 

«αρωπορεύεοναι αὐ ἰαίμα ἱποεάετε τιο» 
ἰδῖ, υὰ αυοαῦθ γτὸχ Εθῦσ. ΡῈ. ἐ3δῈ 

ἀ ἐχροῦὶ ἀεροῖ. 
ΠΑΡΑΓΠΤΩΜΑ, ἴαρδειδ, ἀοἰσίμπι.. 

π᾿ ΠῚ Ομ δὶ 4. τπαίεγονωνι. Ῥδη. 

ΥἹΙ. 99. --- 1 2. ἐπερεοίαίϊο. ΖΑ, Ἀ. 

ΙΧ. δ. ἐπὶ τῷ παραπτώματι αὐὑτῆς,. 
δὲ ἡπάϊοα Οδρρεὶϊο ἱπ Νοίξ. Οὐ. 
δ ἢ.]. εὲ 1 Οπ. 5. Ρ. 755. 65 
πιεπάστη, ταὶ αὐτοῦ οἵ ἰδρβυ9, ναοὶ 
διάλοία 86 τδιρθσασίδ ΘΟΣΊΘΟΙΟ ὈΪῸ 
φαροστώματι, απο οδῇ ᾿γὸ σαρορά-᾿ὗ 

ἐματι, οοπῆμδα εδὲ ἀε καϊμοὶ παίἑοπε 
ὅμα, αὐ Ἰορσοσιηῖ αι ἜΡΙΟΝ Ὁ 2.2» 

γῃοα ροξίιι5 ει ἀτενίδειν εἴ ἐσ βλέ- 
πεν, δοσοροζυηῖ ῬὉΓῸ σαρορᾷν. 5Ι 
νΕῸ Ἰεοῖΐο τϑοερία παραπτώματι 
δά αἴὰν, Ἰορογξ ΠΏ ῬΓ͵Ὸ 

ἈΠ ἸΔΊΩΣ δεα ΘΟΒΑσ θη Υρ 5 πὶ 

ποῦῖβ δ ἢ.]. τολνο] δἰδίυοτο, ΟΧΧ . 
ΒΕΏΒΊΣι 86 Ο08 6886: ρμάδδὲί ἐαπι 
ΕΥ̓ΤΟΥΊΣ, Ὦ. 6. σχρεοίαἰϊοπὲδ ἀεδοερία, 
αμὲ δροὶ {γωδίγαέα. --- ὮΝ» Ῥγαυα- ἢ 

γἱοαΐο. Ἑοοι. ΧΙΝ. 18. ΧΥ͂. 8. 
ΧΥΊΙΠ. 94. -.-- ὅν. ἐφ ίαδ. ἘΖ. 

111. 20. ΧΥΤΙΙ. 96. --- τ͵ὖϑ. αδιωη- 

ἀαπέξα. ϑυγταναδοῆ. εἴ υχχ 200. 
ΧΧΧΥ. 1ὅ. ϑυθρίοαυι δ᾽ αυΐβ ροθ- 
δεῖ, 608 ΣῈ» Ρταυατίοαξιο, ἸοριδΒ86. 

δε ποὴ ορὰβ 68ῖ, πιοῦο ἢ ἀ6 

πο απο ρεοσοαίογιεπι ΘΧΡ]Ἰοδίων. 
Μιοβδδ]18 ἰἴῃ Θυρρίθμι. ρ. 3048. 

οοηρτε ΑΥ̓ΔΡ. ω»» φυοὰ ἀοδὲϊξ- κα 

ἐαίσηι πιο οἱ οἰμἐἐεξαπι τιοϊδῖ. ---- 
ψνῸ}. Ῥγαυατίοαίϊο. ὕοῦ. ΧΧΧΥ͂Ὶ. 

9. Εξεοῖ. ΧΙΝ.11. Αἀ46 ϑγτινι. 
Ῥχον. Χ. 19. --- λον τερίδιδι. 

Ρρ. ΧΧΙ. 1. Ιδρεσυμῖ ὙΓΝ 320)» 

ΟΥΤΟΥδ πιεῖ, ἃ Ταῦ. [Ἵ χῷ» εγταυϊέ (αὶ 

Μοτΐπυβ Ἰυᾶοαὶ Εχς. 58. ἀς Σἴηρσυδ 
Ῥχίσωεονα οᾶρ. 8. Ρ. 389.), (ς0]]. ῬΒ, 
ΧΙΧ, 18., δυΐ "λλὶῶῦν» ΦΥΤΟΤῚΣ πιεὶ, 
8 λγῷ» ογτγαυϊ. ϑϑεα Ῥεγρδσδτ. ---ὸ 

ΓΉΝΦ Ρίαγ. ἐγγογέδ. Ρβ. ΧΥΠῚ. 

18. -- προπῷ ΟΠ δ)α. οογγμρίεΐα. 

Ἀδη. ΥἹ. 4. - υῳ Βα. ἐγαη- 
φκῶπίαε. Ὅσα. ΤΝ. 84. ΜιάεπίαΣ 
Ἰορῖϑθ6 ΣΡ) νοὶ ἴῃ ρ]υγαὶ. 

ΒΊΑΣ β6Ρ. 111. 13. κοίτην ἐν 

απτώματι, οοπομδέίετε ἐἰἰοίδιηι, 
Γμ14. Χ. 2. 

ΠΑΡΑ ΠΤΩΣΙΣ, οαδιδ, ἰαρδιιξ. 
ΓΠ )» ἐσαπφμεϊαδ. 76.. ΧΧΤΙ. 21. εἰ 

ὉὉῚ γοοϑῖ Ηθῦσ. δοσθρίβϑβα νυ] 6ῃ.- 
[ἋΣ ἰῃ ποὔοπο ιυτίδοδ, πᾶτὰ ΘΥΓΤΙΒ 
ὙΠ εβι ἀρ ρατι. λεία αἴο- 

ΠΟΙ. δυΐδιη βοαυϊτυν Πα ΤαΤῸ Ϊ8Ρ- 
8118. 
ΠΑΡΑΡ̓ῬΈΏ, ρταίεγἤιο. Ὁ, 

ιυῖ. ΑἹ. 168. ΧΕΙ͂Ν. 4. ὡς ἐπέα 

ἃ» 

ἐπὶ «αραῤῥέον ὕδωρ, ἰαπαθδτα 56] χ δὰ 
φταϊογβμενίοθε ἀαδτα. Οοά. Μᾶς. 
Βαϊρεῖ σᾶν ῥέον. 



φε ὔ 

Παραρριστία, 

ΠΑΡΑΡ̓ῬΙΠΤΕΏ εἰ ΠΆΡΑΡ΄- 
ΡΊΠΤΩ, αὐ͵ίοῖο, ργογέοίο. ΒΕΠΌΣΙ 

Ηρ. ἐπ ἐἐπεῖπε εἰο. 8. 1,Χ ΧΧΊΤΙ. 
11. βος. οοά, ΑἸοχ. ἐξελεξάμην πα- 
ραῤῥιατιϑδν ἐν τῷ οἴκῳ: Μιάοίων 
μεθ, ἡρλῤκομ τ ἢ. 1. ἴῃ ποιϊίοῃς σοὺς 

ἱεπΣ δοοὶρίεπάπι 6886, υἱ ἀδ βι- 
βήλῳ, Ῥγοΐανο, πον ἐπέξίαίο, Ἀ. 1]. 
οοριπίδυουηξς, γυὲ σκαδὶ ἰἐηεῖνε, τῷ 
βυλῷ, εἰ δείδο ἱἐεπερὶ; α. φαστὲ; εἰ 

δίεγὰδὲ ἀγοείε εἰ ἀγοενπάκμς εεί. 
οὐ ἰδιῃθῃ ΓΟΡΌΡΠΑΤοΙΩ, δὶ αυΐ 

Ῥδῖ αὐηιίὶ ἸΠΙΟΥΡΣΘΙΕΥΙ τρδ] τ. 146 
5. ΠΕΡ: --πεῦ; οοορίο. 1 ὅϑδτα. 1. 

88. ααράῤῥεψόν με ἐπὶ μίαν τῶν ἱερα- 
τοιῶν σου, αὐριέέε τὰς δὰ τοσπυ 8}}- 
ᾳυοὰ δκοεζάοϊαϊθ. ψυχαὶ. ἀἰπιώίε 
πε. 23 Μδος.Ϊ. 16. χεφαλὰς ἀφελόντες 
φοῖ; ἔξω «αραῤῥίψαι. 
᾿ ΠΑΡΑΡ̓ῬΥΎΚΕΏ, ργαίεγῃμο, αἱ. 

ο, ἥωνο, εἴαδον. 1ηγν, τέοεάο. ΤῊΣ Η!:ρΒ. 

ὰ 

γεοεάξτγε 
βὴ 
Π6 
[ι1Ε. 

ΠΑΡΑΡ̓ῬΙΥΌΜΑΙ, ργαίενῇμαγε 
δίπο. γ}, τεοοάο. Ῥτον. 11]. 21. υῇ, 
μὴ «αραῤῥυῇς, τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν, 

ἱ, Ὧ6 δέπας Ε θὲ}, τὴν 
ἐμὴν βουλὴν), Βοὰ δεῖνα ροϊΐιβ τηϑυτῃ 
ΘοΟὨ δἰ πὶ. Αα Βυπο Ἰοουπι Βιοϊϊυ5 
ἸῺ Τμαδβαυσο δὺο δοοα ποίδνϊί : 
Ῥχορσία ἰοσιβ 1116, ἀποτα Ὀγεεοσῆαίς 
δσπηἷ8, ἀϊοίξιν σαραῤῥυεϑαι. Μεῖα- 
Ῥβοχίοβ διιΐοτα ἰἢΏ ρθπετ ἀἰοίτυσ 

ἡ αοῖο. ϑγτητα. Ῥτον. ΤΥ̓.21. 
ῥῥυησάτωσαν ἐ ὧν σου, 

"Πυδηϊ δἰνα γοοδάδηϊ δ} οουϊὶφ 

ΖΒ, α68 ΡΓεοοστη ΠΡ, οδἕ 6χ ἐπ- 
σατία ομλΐζυγ. Γι υοίδηυθ Ὠ ββοσῖ, 
οὐ Ηεβίοά. ὑ. 489. εἴ τι ἐν τῷ τῆς 
φοήσεως δρόμῳ «αραῤῥυὲν λάϑῃ, δὲ φια 
ἐπ ροξξεοβ ΟΝ μ ΡῈ ἔπι ; 
ομεέδέμηι ἵμογὶί. ἴτι πρεοὶο ῥ 
ἐνώσδαι ἀϊουπίαν δυαϊογοβ, Ἐς ἘΣ 
οἵρυ]}, φυοκ αἀἰοία δα ἀορτηαῖα ἄδο- 
ἰογτὰ 8615 ἤυν!] δα ἱπϑίαν ῥγω- 
τευ] αυηΐαν, ἀυογατι δυγα8 δα Ῥτε- 
[οσῆσυηϊ ; δἷν αυἱ ΕΣ ϑοουγιδίδ οἱ 
ΣΠΟΌΓΙΒ ΤΩΟΠΪ Δ Ργεεοσἤμογε βἰπυηΐῖ. 
Θυϊποι απ [Ὠδιξυῖε. Ογαέξ. 1,10. 
11. ς. δ. ϑίο αμαονίδις δεοιγέδας 
αδεγίέ, πες, συὼν αἱσεπέεων, 
ἐπέ ἀπγες. ἔι Τά. ΧΙ. ο. 2. ομεπὲε 
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Παραῤῥύομαι 

φκε ἀοσέηεαν, εἰ, σωάχυϊά ακάϊπιμ, 
»γαίεγἤωαί. ἘΠ ἴὰ ἔπεροιοηίο (Ἁ- 
ὯΠπΙ8 (ὁ ἔς Μ|ΐατι : 
ογαίΐΐδονεε δἰπο ρμγασίετἤμενε. Ἐτρὸ 
«αραῤῥυῦσϑαι ἀρυὰ ΓΧΧἧ }, ς. ἰδδι 
εβ8ῖ, αυοὰ ἀμελεῖ εἰ Νὰ παρ ο- 

ἴυμπι τῷ “1 ,. ΘυσμλαΠ- 
ἜΝ δρυὰ ξοεῖει ἴ Ταρυὶε: 
ὑμεῖς οὖν αροσέχετε, καὶ μὴ ᾿ 
γιάθ 1, Εχετο. δὰ Ἠεδν. Π, ὦ 
1. Ρ. 337. 864. οἱ Εἰξπεπιπι δά 
δυπβάσσα ἰοσιπι Ρ᾿. 337. ΑἸΠῈΓ δα. 
ἴοτα (ΟἹ ββοταρ ΩΣ σόσειι φαραδνῇς 
ἰηἰεγργοίαμξυσ. Ἐδγοῖν. μὴ ταιε- 
ρυῇς (ϑοῦῖθα απραῤῥνῇς), μὴ ἱπτιας, 
ἐκ μεταφορᾶς τῶν ὑδάτων. ἴκα, (γ- 
Σ1}} ΜΆ. Βσοῖν, μὴ σαραζῥνῇς, κὴ 
ἠελθε νοι ἣ σ«αρἀσυρῆς. πρὸα Ηε 
Ὅ (ἈΒ. «αραρυῇς (θοτ. «αραῤῥνῇς), μετιω- 
σϑῇς» βαρέιν δῷ δὲρ οὔκ [κε 
γι Μ5, Βγεῖμ., υδῖὶ ρισίετα 
ΘΧΡΟΏΙ ΤΙΣ ΤΌΓΒΙΙΒ σι ἥϊ. 
{πον ταραῤῥυνῶμεν ἐσ Ηδῦτ. {Π. 1. 
δρυά ϑυὶ «αρακίσωμω, εἰ ἢ: 
ΒΥ ΟΠ τι ἐξολισϑῶμεν, εἰ ἰπ ΟἾοι. 
Μ55. ἱπ Ερ. αα Ἡεδτ. ἐζολκνήω 
μὲν (ἰπ ορὰ,, χὰρ ὑϑιι εεἰ Αἰνκαὶ, 
υἱείοθα Ἰορίτων ἐξωλισϑήσωμεν. ΥἹΩ 
ΟἸοβεανίαμπι ἱρείπβ τας. ἰπ Ν. 1. 
Ρ. 169.) ἣ ἑκαίσωμεν ἐχρ]σαίιτ. Νό- 
ἴἌρβοζα δυΐετα ἰυχὸι [μ25 εσρίϊα- 
ἤσποα ἰπ γῦρο. 1110 ἀεουτοίδ εἰ 2 
ΓΟΌ.8 Πυϊάϊα, ἴῃ γαϑα ἐὺλ οὐμητοοῦς, 
μὲ οβυδηρ οἱ γογοδαί. ϑοὰ σπὶ 
116 ἱπιργρκοίδομες, παδρὶβ νεῖν 
δοῖνο σαραῤῥύειν, αυδπὶ ραβαῖτο 46, 
ἐαὐξοενϑαι οοὨνοηϊδηί, ϑεηίοηϑδιι 

. Βοα. ῥγαῖθσο: “ Ε3Ὸ γέῖῸ ἃ" 

ᾳαραῤῥυῇ ᾿ 
Ῥοῖπι ἴῃ Οεοδ 8. 
ΤΘΟ., βῖνο ᾿ΐὰ 6 οοπὴ ἰμναὶ 
ἱπ πἰθχο δἰἰατιο ἱπυργθσϑο ' 
Ῥασίϊη ἐὐτν Ῥοϑὲ δα νοσαβυλμι 
ΟΤἸΑ ΘΠ 6886 ἀκὺ τῶν ὀφϑαλρμὼ δ᾽ 
4ύδτα Ἰοοιομθλ ρασίϊπι πδίαγΑ Γῇ, 
Ῥαχίπι ταχέα Ηθρσ. οοτηπιεηάκαπι 
οοηῃῆχτηδε γεγβίο Ασαθίοα, υδὶ δες 
Ἰεσυπίαγ: πα οαάαπέ ἤκοοε ἐ Ο’ 
ΦΡεοέε οομζογπι ἐμοτγιαπ." Ἐπ 
Οδρρεῖϊμο 1. 1. δἰαοιε, ΕΥΧ 



Παράρφτημα. 
α Ἰρορίοθθ 37}} ὲξ 8 χά. ν) 4ι 

͵Ἄκετε τιοῖλΕ. ϑοδαυδηρογρίυς οὶ- 
ἄετα, φυϊὰ ΓΧΧ Ἰερενίπί, 6 'ρτιο- 
ΣΑΤΟ ἐδιθιυν. 

ΠΑΡΑῬΊΤΉΜΑ, φιοά 6 οἰπρεΐο 
διεδρεηδωπι ρεείαίετ, σαϊἀσμία αὖ αἶϊο 
ἀερεπάεέ εἰ ἀππεσιιπι εεἰ μὲ αἀρρεπάϊα. 
ΟΝ ἑενίογίωηι. ΑἹ. Εχοά. ΧΧΧΥ. 

10. σ ματα, Ὁ 4111: 10 Υἱ φαρα- 
τύμβον ̓δεβεπὲ, Ἑαᾳυϊάεπι. ἐν εϑῦραι 

δ 406 νοζεῖλ δα ΒΕ 6 Π8 ἡ ΠΩ ΤΘ- 

ἔοττο τοϑ] ο. . 
ΠΑΡΑῬΥΜΑ, ἐερωπιεπένη, ; 

ὈΓΊΝ, ἱεπίογμηπ. ΕἘχοὰ. ΧΧΧΝ. 10. 

8ες. οοἷ. γαῖ. τὴν σχηνὴν λα] τὰ παρα- 
εύματα, τΔθοΥ δου ]υτ οἱ ἰοζυτηθη- 
68. Ὑίιάα βιρτα β. ν. σὰ μα. 
ΕΪεογοὮ. «αραρύματα, δέῤῥεις. ᾿ϑυϊἀ88 
εἰ Ι,εχὶς. Οὐγ}}} ΜΆ. «αραῤῥύματα, 
δέῤῥεις, δχεκάσματα. 

ς ΠΑΡΑ ΣΗΜΟΣ, ρῥτορτσίε αἰεί ἀθ 
Συιτγμτνῖο, εἴ ξἰρτι ῆςας ρέγρεγαπι δὶρ- 
παΐπηι, αυοα ἀοίπαάς ἀ6 οὐγηὶ δρωσγίο 
το ζαἰδο ἀϊεῖταν. Ποιαοβίῃ. ρΡ. 766. 
6. οὐϊε. Ἀεἰβὶς. παράσημον νόμισμα. 
Ἠογοῖ. σαράσημον, ἀδόκιμον, κίβδη- 
λον, ἀπὸ τούτου χαὶ τῶν νομισμάτων τὰ 
πίβδηλα παράσημα λέγιτα. [πᾶξδ 
νιον ἐρποδιΐοεηι, πιαΐσπ, ἐπιρτο- 

γε ποίδῖ, ν. ς. δρυὰ Ποιποβίδοη. 
ὦ 807. 56. παράσημος᾽ ῥήτωρ. Ἰεϊπᾶς 

ΨΕΙῸ δἰἶδπὶ Β᾽ στ! ἤσαγα ἐπδέηδηι, πο- 
δίέεπι, οἷαγεπι, τεβιδηῖυν δίορδηυ8 
ἴῃ Τμε8. εἰ Οτσεῖυβ δὰ 8 Μδος. 11. 
240. ΜΘ ᾳυοαυς Ηξετοάίδη. Υ'. 8. 
Ῥϑεηίᾳαθ τὸ σ«αράσημον ἀδποῖκί δὲρ- 
᾿πε, ἑνεῖσπε, ἱπιαρίπεηι, ἱσια 
ΤῈΣ ὑπείραμαν. Νὰ Αεἰι. ΧΧΥ ΤΙ]. 
11. αἱ ἰδ: [π|Ξ. ΙραοΣ νότο 3 
Μδοο. 11. 29. τὸχ ἠι861:, αἱ 111, χυὶ 

ε βαϊδοτιριὶ εβϑοοῦϊ Οοπα] θυ, συάεοιὶ 
στ δᾶδο δἰ βρη ΥΘΏΓΟΥ τ αι 
Διννύσου, ὕλλῳ, ἱπαῖρστι! ΓΑΡΟΥΙ, 
Βιοάοσο 011... Ὑ᾽ὰ6 Βτοιβεοϊιπαίἀοσι 
ϑρ εἶ, 8. ἢ. ν: 

ΠΑΡΑΣΙΩΠΑΊΏΩ, οσηΐξέοοδοο, τεί- 
σέο, φἰἰεμέϊο ρμγαΐεγεο, ἴΐρτη, ἀεεῖπο, 
ονεΐίο. ἘΣ), φἰἶδο. ϑγτατα. Ῥεαδῖχω. 

ΧΧΙΣ. 18. σαρασιωπήσῃ. ---- ΝΥ ΤῚ 

Ηἰ»Ά, οοπάενινο. Ῥχον. ΧΙ. 3. ἀνὴρ 

667 Ἡαρασκευάζω. 

φαράνομος «πρασιωτηλήσιται, ΥἿΣ ἱπν- 
αϑβίοκα δἰἰοπίο ργαίεγιείηγ. [τὰ 

16 05 ἐταμοῖυϊ. ΒΒ δοϊίυθ νογι- 
(ὉΓ : οὐπεμέεδοεί. 8591], ἱχηρτ δ δεῖ 
σοηνϊοίυ8 [ἴῃ ΟΟμβδθδι βθῃδίο 1 
δας ἴῃ Ἰυάϊοῖο ορχηυΐεϑοεῖ, ἰυτρὶ 
8116 πῆϊο 11ο σοπἔδεϑυβ 4011 οὐ] ρα 
ΘΟ βοϊσπδτη. [1ὰ ϑδοζεσυθ. Ταης 
ὯΟΏ Ορυ8 δσὶξ βίβίῃεσθ, 608 γ}υ 770 
δυΐϊ εἰχη!]6 νοῦρυτα Ἰορίε86. --- Ὁ Ὕ7: 

1, Καὶ εἰ ΗΙΡΗ. σόι. ΧΧΙΥ͂. 

81. Νυμη. ΧΧΧ, 15. δὰ αυεότα 10- 
ρα Ἡρδογοῦ, παρασοκῶν, μαχροδυ» 
μῶν. 1 δ. 1]. Β. μοὶ «αρασιωπτή- 

ὧν, τοῦ μὴ βοᾷν, τιὰ σοπέϊ 
οὐσοαδ νοὶ ἀεξείμαϑ, οἰασπιῶτα τὸ ΠΟΡὶδ. 
λ ϑαα. ΧΧΙ]ΠΠΠ. 9. ὅτι, οὐ «αρασιωκᾷ 
Σαοὺλ “ερὶ αὐτοῦ καχίαν, χαρά ΠΟῊ οπιξδ»- 
ἐφγσί ὅ81 ἀθ ρϑο τρδΐυπι, νοὶ: αὐοή 
ΟῚ ἀεσῥδέογοί ἃ τρᾶϊο οοπίτα ᾿ρϑιτα, 
Ρβ. 'ΧΧΥΊΤΙ. 1. μὴ παρασιοιτήσῃς ἀπ᾽ 
ἐμοῦ, ὯΘ. δἰΐφξαξ ἃ τὰρ, ἢ. 6. νεϊυῖ 
δΥρΙδυϑ, 8 τ 6. Ρ, ΟΥ̓]. 1. φὴν 
αἴνεσίν μον μὴ «αρασιωφσήσῃς, Ἰαυάοηλ 
ΤΩΘΔ.Ι ΠΟΣῚ δέίομέϊο ργαίεγεας. Ησδ. 
Χ. 11. «αρασωπήσομαι ᾿Ιούδαν, δἰἰδῃ» 
ἐο ρογαίεγεσηι ὕυπάδτη. Ῥευρασβϑ. 
Νδιαι ΤΊ 101 ροξίι5 ἀγακάς εἰσι ὶ- 

δοδίοποιι Βαρεί, υἱ Ασα. κα "55 

ΟῚ διυΐοηῃ δίζεπαξ βοουμάυτη ΑΥΔΌ. 

ο» ̓-- Ι͂ἀδὰ ναϊοῖ ἂἀθ ἴοοο 

ϑῃ 

ἂν" 

Απῖοβ ΥΊ. 142. Αἀά4ε Ααυ. 7υά.. 
ΧΥ͂Ι. 4. εἰ Αι. ϑγιωχι. ἸΤδεοά. 
Ηδρδς. 1. 18. 
᾿ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΊΖΩ, »γώρατο, ρατὸ. 
Γλ ΡΙΆ. οοποίξο, ἱποῖίο. Ῥτον. ΧΥ͂. 

19. φαρασχευάζει μάχας. --- ἽΣΙΠ 

ΗΙΡΗ. ἃ ὙΦ γυγίβοο. Ζεύετα. ΤΙ. 

11. «αρασχευάζετε τὰ τοξεύματα. ΒεΏΘ 
αυοδὰ 56 ηϑτῃ : ΠϑτῺ 2ΟΙΤῈ εαρηία8 
δδβῖ ῳγώρατοσγε οας αὐ λαουίαπαάεμη. 

-- ῬΟΌΓΙΩ Ηΐρμ. δέαπάϊον. Ῥτον. 
ΧΧΊΣ. 5. ὃς «αρασκχευάζετα; ἐπὶ πρόσ- 
ὡπῸν τοῦ ἑαυτοῦ φίλου, 4] ῥτεερασγαῖ 
868 δ νυϊΐζυτη δγηϊοὶ θυ]. ἘΕἸοραπα 
ἀεοοσίρεο αὐμέαίογὶ;, αὶ 56 τοΐατ 
81 δἱιοσιι ναι οἕ νοία οοεῃ- 



Παρασκευάξδω. 

« ῬΟΠΙΣ. Νοῆ Ῥοκθύτ ἸΚΠΌΣ δεϑοπετί 

αορετο, 4υἱ Ἰορογα ταδνιϊξ : ὃς 
ἀρισχεύεται, γεὶ αδεομίαξεν' οπεπία απιὶ» 
οο. (εξεστυη ὧδ ἀρεσχεύομα, νἱά. 
Ζευπο δὰ Χϑοορῆ. ( οοποιι. Υ.. 19. 
--ὃδ ἑηδαπῖο. 96τοη. ΧΊΥ͂Ι. 9. 

«ρασχενάσατε τὰ ἄρματα. Αςςερο- 
τυηΐ ἴῃ ποϊΐοπα δρίεπάεγε ζαοϊοπαϊ, 
4υδηὶ νὸχ Ηεῦσ. αυοαυθ ΠΒιαρεῖ, 
αυδησθδσι ἢ. 1. δὲν στπερε γϑοϊίαβ 

ὃ ἐχρ οδίων. 1. Ὁ. ΜΙρδδδΙξ γ)»} 9 ΓΡῚ 

Δ, 

Ἰερίδθε νἱἀοτίυν. --- αν: μ Π 

ἐθρὸ ρμεΐδε, Ἦ. 6. αἴυωπι ΦΖοΝ ΕΟ. 
1 δα. ΧΧΙ͂Ν. 4. εἰσῆλϑε «παρασχευ- 
ἄσασϑαι, Ἰηιτοϊδαϊ, υἱ ργαραταγαί 96. 
Ψαγίεθδυῃς ἀθ ἢ. 1]. νἱγοσυτ ἀοοίο- 
τοι σου . Βοοδιεγίυδ Η!οσος. 
Ῥ. 1. 1λΌ. ΠΠ. ε. 566. ». 677. οχ Ῥο]- 
Ἰποθ βου ρεμάυμη εδηϑοῖ ἀσυσχευά- 
σασαι:, εὐ ουασομαγοί σε, νο] αἰυμτη 
οσοηεγαγεί, απο συνε τεΐοστε αἰχῖϊ 
δϑυοιοίαβ βουνοῖς Ὁ. 1. Η]ϑίον. 
δον. 8:5. δὔδιῃ Ἰδὰ δηΐίθ {ΠἸυ τη 
ἤρδην. διερῃδηυβ ἴπ Ἐδοεδατο. ἴ, 
Ον. εἱ [1,δἴϑπονιδ δὰ ΗἩογοῦίδη. ἔν. 
18. 0, υδὶ νἱἀδπάυβ Ιγηλἱβοῆ τις Τ. 
Π. γ». 1018. Ουπὶ ἰἰδάθῃι βεπεξ 
Οοἰοτηδοῖυθ ἴθ Οὔ 88. ὅδε. ὑ. 640. 
Ῥο]]υχ Οποιι. Υ'. 8. 14. ἀκοσχευά- 
ὅασϑαι, χέσαι εἰ ἀποκατῆσαι, αυοά εἰ 
ϑεπίγεηι ἀδρόηεσγε, εἰ τὸ ἀποσχευαζό- 
μενον ἀρ ἃ δυπάοιι 1014. τοῦ ἀνθρώπου 

σχὼρ ἜΧΡ]]!οδίαν, δίουΐ οἱ ΗΖ 6- 
ο ]. ]. ἀκσοσχευάσασϑα, τὰ ἐνο- 

κόσρος, 

ΤΟΟ ΔΗ. 
χλοῦντα 5111] εἰσηιῆσαῖα νεοηϊξ. 8:1-- 
ΤΩΣ οσ Οδβδυθοηυθ ΟὐΟχητηθηῖ. ἰἢ 
ΠΡ. ΧΙΝ. βισδαβθομῃίβ ῥ. 194. Ὁ. ὑγὸ 
«αρασχλευῶν Ἰερεπάσμη μυΐδί ἀσο- 
σχενῶν, οἴ ῬΘΙ͂ ἀποσκευὰς ἱηξο]ορῖς 
κοπρῶνας, ἰοσα, ἴῃ φιλδεα αἶσειΣ ἐσοπε. 
γαίμτ. Α αὰο πο} ἀἰββοπεῦ Φυῃρσοῦ- 
ΤΑΔΉΏι8 Νοῖ. δα Ρο]] ποεῖ ἵ,. Ν. ς. 
14. βερτη. 91].. 00] ἀσυσχευὴ ᾿πῖδ᾽ ἸοΟᾺ 
Τεΐεγίαγ, ἴπ χυρυβ αἰνὰϑ ἜΧΟΠΘΓΆ- 
ἴΌΓ. --- Αρυα ΤΠοοασοζγοίυτα Θαεϑί. 
δ6. πὰ 1 σρ. Ἰερίταν ἀνασχευάσασθαι, 
). 6. αὐ ἀεροπεπάιϊμα ομαδ, Β6. νϑη τ. 
ΤΗροάος. Ηδβειιβ δυΐεῃ ἱπ ΒΙΡ]. 
Βτρηλ. ΟἸδ85. ΄. ρῥ.. 7710. 1 Ηερ... ὦ. 
ὮτΟ τω ρασχενάσασθαι, ἈΏΛΟᾺ ᾿ΙΌργὰ ταῦ- 
ἰδῶ, υ ΠΟῺΡΟ ἰμ 5, Ἰρρθλάμηι οαῃ- 

668 Παρασκευαζο, 

Μιεῖς : σαρασχοκιάσκοδαι γεὶ ταρασι. ! 
πάζεσλα,, αὐ ἱερεμάμπι, πο. ροάε:, 
ᾳυα ἰεοῖο δὰ ἰδσίμωι Ηεῦς. ριος- 
ἱπηδ' δοσράδσεῖ. δὰ αυδπαμαπι ᾿δὸ 
ΟἸΊΏΪΑ δυπξ δαἀπηοάμπι ρτοδαθί α, 
ἴδιωθῃ, 8ὴ αἰάαυδτηη ἰκὲς εἰξ οοιτί- 
δοθάυ, δόμος ἀυδξο. Ουοπιὶ δηΐῃ 
Βαασα βϑαηδυτῃ μοίαδί τὸ ὠσούχοώ- 
σασθαν, 11]αχα ΠΟῺ ΤΩ ΠΊΟρετο τις 
τὸ σαρασχευάσασϑαι. ῬΙαροθξϊοῃες 
ΘΠΪΠῈ Οὐ υβτηοἽϊ νουῖβ ρτεῆχα δρυΐ κα 
Οτβεθοοθ βϑρίβαίπηθ ειτηυίαηίηγ. 
(γιά ἱπέγα 

πΩῆΣ ἐρεγωπίμν ; αυοὰ νεὶ οχ ἤσπ, 
ΓΧ, 21. εἰ ἃ Τίω. 1. 9]. οὐἱ]ῆρας, 
᾿τημηο σκεῦος Δ] χυκπο ρομίτν μῸ 
τὰ δογάϊα ἱπδίαν εἰεγοοτὶς ἐπ βιαείκαι ἡ 
αὐ)ιοϊεπάα. Μιὰς ἘΔρΡ Ε}} Λποο- 
ἰδῖ. ἴῃ Ν. Τ΄ οχ Ῥοϊγβίο ῥ. 391. 
Ῥγροῦοσθα ΟΠ ἴδῃ ἰηϑοΐθῃβ 10: 
ΨΟΟΙΒ ὑδιι8 δεῖ, υἱ νυϊσοὸ ρυϊαίυ, 
Βίσαθο 10. ΧΙΝ. ρ. 646. επίπι νοῦς: 
σοι -αἀρασχευῶν ν 6] ῥχοὸ σχυβάλας, τε 
ΡῬτῸ ἴοοο, ἔπ φυο ἐἶϊα ο)ιοϊρμωτ, υδυ- 
Ῥανιξ. ϑοῖο φυΐάεια, Οδβαυβοημαι 
1]Π]άτὴ ᾿ὈΪ νο]υἶβθα οἰ ἱπυΐπασο, εἴ ἰα 
ἹΠ|ὰ5 Ἰοοαπι βυθπεϊξιιετε ἀσυσχεῶ, 
δ6(ἷ πιστὰ Βυ}8 σογτθοιοηΐδ, πυ}}1ὰ: 
οοὐϊοῖθ δυςσίογ δῖα 90 θη], οἱ ἢιο- 
ΤῊ βυοἰδηΐθβ οδιι86., αἰδρίεἰδηὶ 
1. Αἀάε Οὐδίδκογὶ αάνεγει. 
ΜΙ80Ε]]. 1,1Ὁ0.. 11. σδρ. 8. Ρ. 949. --- 
ΠΊΠ ΣΙ ἨΙΡ. οοπέεπάο. 7ετ. ΧΙ. 

ὅ. δὶ «αρασχενάζεσϑαι τιοίεὲ δε ῥγα- 
ῬΑΥΟΥ͂Θ 8. ἀοσὶΠρόγε αὐ ἐσμὶ 
ει αὐ ρερπαπι, εἰ ἐσ δ]υποῦ ρυξ- 
παξε, ἀππείοατε. Νυὶρ. 
ἱεπάσηε, ρμοίεγδ. ϑγγὰδ: φὼς ὧτν 
στῆναι ἱππεῦσι δυνήσῃ. ΑἸ} ϑεηδαπι 
ἢ. ]. ἴὰι σοπόπ αι : δὲ ἴῃ ροάεαι 
ἰθπόγε ἴλχη ργοῆσπβ δα ἰδρϑυμι 68, 
ιοπιοάο εααΐβ νει ροίεσίβ )---12) 

ΝΙΊΡΕ. ϑγυήτῃ. Ῥβαὶπι. ΧΧΧΦΥ͂ΤΠΙ 1δ 
σαρεσχεύασμαι, τγιραγαίμς δῆπι. --- 
ἘδΣ ογαΐπο. “οτειῃ. ἵ,. 49. ταῖε 

σχευασμένοι, ὥσαερ σῦρ, εἰς σόλεμον, ρ" 
γα, ἰδραίδτα ἰστιδ, δὰ ργαΐμαι 

οὐδε 



Παρασκευῆ. 

« (οηξ, 1 Οον. ΧΙΡ. 8. -α τὰν ΡΙΆ. 

ρατο. Ῥτον. ΧΧΙΨ. 37. -- ὍΣ» 

γραγαΐ. Ααὰ. 50)». 11]. 8. σχευ»- 
απμένοι.--- 8) ΡΜ. ἐδδνο. [ε8. ΧΥῚ, 

Ἰ. -- πρὸ ΡΙΒ. βαποίξβοο. 6γ. ΥΊΙ. 

4. παρεσχεύασϑε.----- 0). βόηο, Ἰῖ, ε΄» 
πέδαι Ἑάιῦο Θυϊηϊα Ηοθ. Ι. 11. 
ῷ Μβος. 11. 98. τῷ «αεασχευαζοιτὶ 
συμαύσιον, ραταπέλ οοινίνίυτα. 146 

ὁ εἰ 4 Μδος. ΥἹ]. 91. εἰ οοπῖ. ΕἸ5η6- 
τὰ δὰ Αοί. Χ, 10. Ρ. 408. 1 Μδοο. 
11. 49. ἧς παρεσχεύασειν, ᾳυδῆι 60 
εἰξεοῖι. Ῥιαΐατο. ἀ6 Ὠ᾿δβογίπι. Ατυϊοῖ 
εἰ ΑΔυϊαῖ. ο. 46. γέροντες παρασχευά- 
ἵοντες ἐν τοῖς νέοις αἰσχύνην. Τ)8ῃι. ΧΙΨ. 

ἤ. ες. οοά. Ομ ἴ8. ἩΕΥΟΒυΒ : σαρα- 
σχιυάζεται, εὐτρεαίζεται, ἑτωμάξεται. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗῚΣ, ργαρατγαΐίο, αΡ- 
ραγαίες. ΓΥῚ Ἅν» οΡμ8. ἘΧοά. ΧΧΧΥ. 

ς 28, βες. οοα. ει. ΧΧΧΊΣΧΣ, 43. 9υ- 
ἀπ. 11. 8. οπιπεης ἀρραταίωπι δείϊι- 
εὐπι, πιρπέξίοπεπι 8. οπιπία ποίδί, φμς 
πὐδ δια πε οαδίτὲδ πεοσεδαγία δι. 
Οοηῇ, ἄς πᾶς ποϊΐϊομα ϑίορμδηι ΤῊ6- 
βαυσα 1. τ. Τὶ 111. ρας. 846. 
Ἑοάδια ταϑάο ἀσυσχευὴ οσουττεῖϊ 1 
Μδοο. Υ. 18. ΙΧ. 80. Αἄᾶε 42 
Μδος. ΧΥΝ. 41. Τχ Οὐ} ΜΚ. 
Βτοπι. σαρασχευὴ, εὑτρεπισμός. 

᾿ αὶ ΠΑΡΑΣΎΑΣΣ, ρογῆοις, υεεἰἐδιείμηε, 
οεἰΐξ ἰαίμα, απία. "Ὧι, δμρετν{ἰπιῖ- 

πατο, ΟΥ̓α5 5107 οὐ ργοηηπεπίοῦ 7απμ 
Ῥαγξ, ροείδιιδ ἱπομπιδεπδ. ΟὈςοεῖο : 
Ῥγολεσίμγα ρατὶοξὶδ ἐπ᾿ ἵπιο ῥγοπιίμθη- 
ἐδ. ϑυγωτηβοῖ. Εζθοι. ΧΙ, 14. --- 
ΓΟ» υεείἐδμίμτα. Ααυ]]. Ψυά, 

1Π|.. 93. .--- ΝΜ, ἐλαίαπιις, ἐχομδί- 
Η τ 

ἰογίμπι. ϑγτωτη. Ἐζεϑςοῖ. ΧΙ, 11. 18. 
17. Ἡϊοϊτουν 4118 σροστάς. ΜΙάα 

ε ἰηΐτα ἴῃ ἢ. ν. 
ΠΑΡΑ’ΣΤΑΣΙΣ, αϑεϊείοπίΐα, τεηῖδ- 

ἰεγίμηι, δεγυϊει}". ἽἼΘΝΌ: ἰοοιδ, ἐπ 

ιο δἰαίμν' υεἷ οοη δὶ δέν, νΟἾΡΟ δία- 
ἐϊο. ΑἸ]. 1 ἤερ. Χ. δ. παράστασιν. ---- 
ΝὩν πα. ὅϑγτατα. Νυ. Υ11]. 

24. --- Τὴ ποίΐομα σρρατγαίμς Ἰορσίταν 
1 Μαδος. ΧΥ͂. 82. εἱ υἱάϊὶ ρ]ογίαπι 
ΘΙ ΠΊΟΗ8. χαὶ χυλιχοῶν μετὰ χρυσωμά- 
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τῶν χαὶ ἀργυρωμάτων, καὶ παράστασιν 
ἱκανήν. υὶρ. εἰ ἀρραταΐμηε πιμίξεηι. Γ 
Οἰληΐμο ϑδυΐθῃ παράστασις ἀς ἰΐδ 
ἀϊοὶ νΙἀοίιν, φμῶ οὗ δωπιπιέηι, φμεῖῃ 
Ῥγῶ δὲ ξενωπί, δρίεπάογξηι εἰ αεριδ- 
ἑαπι πιαρηΐποεπίϊανε οομἶς αἰδογώπι 
ἐχροπὶ βοίοπὲ, ἃ. παρίστημι, ἴῃ, πιεάνμπι 
φγοάμοο, τεργταεοπμίο. Οουπέες δ06- 
Ῥξκαπὶ ΤΆ. 1,. αν. Τ᾿ 1. ρας. 1780. 
ὙΠΑΡΑΣΤΗ ΚΩ, σααπίο, ργώξεπι. 

τὸῶν- Νυ. 11. 2. 5ες. οοά. ΑἸεχ. 
-τ ᾿ 

παρασεήχοντες, '. α. παρεστηχύτες, ῥΥ5- καὶ 
οι. 
ΠΑΡΑΣΥΜΒΑ΄ΛΛΩ, αδϑίηιδο, οΟη1- 

Ῥατο. ὈΦῸ. Νίρἢ. δομεβα σοι. ῬΒδ. 

ΧΙΙΠΙ. 12. 91. παρεσυνεβλήϑη τοῖς 
χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, χαὶ ὡμοιώϑη αὖ- 
τοῖς, σοπιρᾳ  αἰμ5 65 ἡυτηθπ!8 τα] 006 
ΘΑΥΘΏΠΌη.8, οἵ 5:1}}15 ἔδοῖιδ οϑί 11118. 
Ηδεεγοεῖδ. παρεσυνεβλήϑη, ὡμοιώδη. Ζο- 
ΠΑΤᾺΒ ἴκχ. 1518. σπαρασυνεβλήνην,Ἠ 
ὡμοιώϑην. ἁ 

ΠΑΡΑΣΦΑΔΙΖΟΜΑΙ, οοΉΥηιΟ, 
τημπῖο. ὈῊΤΥ ΗἸΡΒ. Νεΐιθμι. [11]. 8. 

φαρ᾽ αὐτὸν παρησφαλίσατο. 
ΠΑΡΑΤΑ'ΝΥΣΜΑ, ἐορμίογμης. ἼΟὮ, 

ορεγἑπιεπέωηι. Ααὰ. ϑγγάτα. Εχοά. 
ΧΧΥΙΙ. 16. Αψυ. Καὶ . Νυχι. 
Ιν. 36.- ἼΘ᾽ Ιῃς. Εχ. ΧΧΧΥ͂Ι. 

88. . 
ΠΑΡΑΤΑΝΥΣΜΟῚΣ, ἱοπίογεμηι. 

ἽΡΌ. ορετὶπιεπέμπι. Α΄α. Εχ. ΧΧΥῚ. 

86. υδὶ 'π οοἄ. 108. Ηοϊτι. Ααὰ. εἴ 
ϑγτησα. ΟἸΡυΐΠιῦ στάνυσμα Ῥγὸ παρα- 
τάνυσμα, υἱ τοςία οὈβεσνανὶ Ηοἱὶ- 
χηδβίτι8. [ποοσῖι8 (ϑπε βυρίο Ααυΐ- 
4) Νυχα. ΙΝ. ὅ. 

ΠΑΡΑ ΎΤΑΞΙΣ, αεοῖος ἱπδίγμοία, οα8. 
ἐγαπιείαἰίο, δεῖϊμεπι. τ λλὰ ῬΊ ΓΑΙ. 

αρπιΐπα. ἘΖοοῖ. ΧΥ͂ ΤΙ. 21. --- δ 

Νεδβο. ΧΙ. 14.--͵| Δ» οἴψρεμε. 68. κα 

ΧΧΙΠ. 6. ὅς. ῥεῖ τηδζοηντηΐδμπι οἷψ- 
»ειπι Βοοθρεγυὰπί 0ΓῸ ἐΐδ, φιιὲ οἶψρεος 
βέείαπέ. ---- ΓΒ)» »ίαρα. Ἐκπεοἢ. 

ΧΧΙ͂Ρ. 16. ἐν παρατάξει. ϑὅ1π6 ἀρίο 
Ἰεσοτυπί προ ο0}1. ΧΙ]. 21. 

-- πγτὸ 1 ὅα, ΧΨῚΙ. 4. ἴῃς. 



ες Ὁ. 
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« Ῥεαϊα. ΧΧΥΊ]. 8, στρατόκεδον, σαρά- 
ταξις, υαδὶ Ῥχὸ «αράταξις ἔοτίλϑϑο 
τερομαηάτιτλ εϑὲ σαρατάξῃ, τὲ δὰ 
ΓΤ ἴῃ δηϊεοβδηεθι τοίδγαζον. 

-- ποτῷ, δείωπι. Τυὰ, ΧΥ͂ΤΙΙ. 
11. σχεύη «αρωνάξεως, Οἱοὶ ΑἸ} “ολί.- 
μοῦ Παρεαί. 86 ἱησδθηυς ἐδέθου, 
Ἰεσξίοπετα σαρατάξοως, αὐδὰν Βα. 
θεῖ οοά. αῖ., τοϊὶ Β. 1. δασρεο- 
ὕληι 6886, οἴ ε θαυ οπθι ἰγτερείβθα 
γἱάἀοτὶ. Ψψυά, ΧΧ. 14. εἰς ἔταξιν. 
ΑἸ τοῦ συλεμῆδαι. .ῷ Ῥω ΥΧ. 16, 
ἴε6. ΧΧΧΥῚ. 5. ---ὦ "γρΌ ᾿ἄε- 

δυρετ. 7. ἃ. ΤΠ]. 18. τῆς παρατάξεως 
860. οοὐ, ναῖ,, υνὶ 411} ἀναβάσεως 
ΒΑΡεης, ϑεῖ. Ἂν ΠΟῺ ΒΌΪ τ αΦ- 

οεπάεγε, βϑὰ δἴϊατα ἐχρεαάϊδίοηδης 7ὰ- 
οεγα Ὠοῖαί. Οείογια ὦ. 1. ἀρ 
φοαϊυθγυπς ναγβί 68, --- ΠΣ ΨΏ; 

. δἰερουίο, “υά. Ψ]. 96. 1 ϑδϊη. 
ΕἿΝ. 4. 19. 17. δὲ δἰϊοὶ δεαρέμϑ; 

Αὐἀὐάδβ Ααυ. 1 ϑωπ. ΧΧΠ]. 3. 
-- "ιν Ρίυν. ἔζβιη. φγανείμεία: 

1 ϑαπι. ΧΥΤΙ. 48. 1,οροτυπὲ τοσίθ 
βεσυηυπι Ἰδοξομμθι Ἰπδτρὶ πδίθη 8. 
Κοιὶ ΓΘ -- 9) ΝΙίρβ. 
Ῥυρηο. Ζδοι. ΧΙΝ, 8. --- χϑὴγν, πεῤϊὶ- 
ἕα. Ἵζυτα. ΧΧΧΊ. δ. 14. 97. 1 Ῥαν. 
Υ͂. 18. εἰ ΔἰΠδὶ. --- Ὑ;», ὑηΐε, Τὸ- 
ἰσαρὶδ 90». ΧΥῚ. 5.. υνὶ «αράγαξις 

8 Μοπίξαυοοπιίο αοΐες τοὰάϊ- 
Ππαράταξις Ἐ. ]. εἰρτιϊἥοιτο νἱ- 

ἀείυν ἐώ, σμοα εεἰ σοπσίϊιεηι οἱ α6.- 
,)κϊέπηι, μα ἢ οἰΐδῃ), ΄φμοα οογίος 
νος αο ἰἐπιΐδες λαδεί, αἱ δᾶδο Ἰγδπ 
Σεθροπάοθεδϊ Ηθρτσ. ΥΡ' ἴῃ οοᾶ. (0}}. 
Ἰεσία σάταξις 6 σοτηρομάϊο βοχὶ- 
Β6παϊ Ρσὸ σαράταξις, αἱ ταϊῃΐ χα ϊάδτη 
νἱἀδῖασ. ΑἸιΐον νίδατα Κις Θοιηϊοσο 
ἴῃ ΕΡ. ΟἿ, δὰ Β.]. ῥ. δ6., ουἱ Π]υὰ 

«ε πα ἴῃ «άταξις ε8ῖ Ὁ]εἴ πα 8γ}16 0 δἰρηὶΐ 
δυΐ ΠΟΙΉΪΏ15 τέγραπλα, ἃς η1}}] εἸϊιὰ 
ἄϊοῖ, αυδτι οχβϑίατα ἰῃ 70, ἱπ Τὸ- 
ἐγ ρ]18 τάξις, βεὰ σεβξασοβ ἰδὲ Ἰαρϑτθ 
πέρας.---Ὑ 0, »γαΐωπι. Ῥε. ΟΧΊ.Π]Ὶ. 

1. Ζυάιι, 1. 6. 8. Εϑᾶτ, 1. 80. 
ΠΣ 1» οἰ για, 001]. 2 Ῥασ, ΧΧΧΥ, 
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34. Ἰιρὶς δαπὰ ἀυβλίε Ονασα πρὸ 
ἴΘΙΡΓΟΘ Πρ ἢ Μαοο. 1]. 46... 

δὶ σαρανάξιων ϑγτὺ ἰευὶ 
αἰαὶ! αὶ πράξεων, 8. Ἑφὰν. [Π. 80. 

ἐγέβ, δι ΟΡ ΟΣ ἵππῳ δεὺ ἐσεί- 
ἐσἐμ. ϑυϊάδδ: ςαρώταξις, τλῳς 
ἐμκπἀράσχεοος. Ἐ ΘΘγ οἷ. σαράταξις, τ 
λεμος, φάλωγξ. Τάἄδτα : ̓Ἐπὶ ταρατύ. 
ξεως, ἐν πολέμῳ. 
᾿ΠΑΡΑΤΑ ΣΣΩ νὰ] ΑὝΤΩ, μετὰ 

ῬΡώΡατο," ἐπείγωο, ιο8Σ φαρκτνάεαμαι 
τηδα, »ανῸ νεξ, αοίδης ὀπεέγεο, βκενο, 
ἀιμημῖοο, τεΐδέο. ΟΝ» ἄφο. 8 Ῥααὶ, ὁ 

Χ]ΊΠ]. 8. «αριτάξατο ᾿Αβιὰ͵ τὸν εὔλεμα 
ῬΓῸ εἰς τὸν αόλεμων, ΠΆΓΩ εἰς [149 δήὴ- 
ἴζασ, αὐ Ῥϑυϊο ροϑὲ νἱάεβίωυὴ, 

ΑΡῖα ραγαβραῖ β6 δαὶ Ὀδι σου. ζίρατε 
δοϊϊωνι ει Ἡ. 1. »νγαϊϊωιπι ἱποὶ 
αοῖοηε ἐπδίγμοτα, 60}. 1 Κερ. ΧΧ. 
14... .«“ῷῳὁ[ρὃΛπὩ}» ῬΕΡΕΡΥΊΙΟΥ. ελὶπι, 

ΟΧΧΧΙ͂ΧΣ. 9. “αρετάσσοντο (εἰς) τ ξ- 
βους, ῬΑτΔΌΔης 56 δά Ρε]18. ' 
Υἱἀθηΐανγ Πυθα }}8 55», ἐζοίϊαυ ας 

δαί, Ῥχὸ γ 2}. ὅ6ς, Κπερρίυπι ]ε΄Ὁ 
Βεγυηξ ἡ Ἴ9»ὺ δ Ἴην, φυοὰ παι β 

ΒΟ] τα ἸὨ Γηδἰ να 26 ἐχοίΐαγε, 9 
εἴασα ἰγδηβϑιεἶνα ἐζοίέαγε, οοπεπουζτο, 
ν. 6. ὅον. ΧΙ]. 4., ποίας. δά πιαὶ- 
ἰοῦ δαυΐάεμι “η} Ἀ, 1. ἴῃ ποιίοιιο 

οοἰϊρεηαλ, οὐ απαϊ δοςίρετο, 
Αὐρυρα Βαυὰ Ξ  μαθεῖ, δαὶΐ οὐπὶ 
ΟἸεσῖοο δἰδζμοσα, "5 6886 ἱ, 4. ΠΡ 

οοποίξαυϊξ. ---- Ω» οορίο. Ζεεἷ, 

Ι. 6. χαϑὼς παρατέτακται κύρης τῷ ἑ 

αοἦσαι ἡμῖν χατὼ τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, κιουὶ 
. Ῥαγαίμε, μέ (ροῖι8 ἀδογευ!) ἀοαι- 
Ὧμ8 οἸπηϊροίβηβ, δ ἐδοογεξ ποδὶ 
βεσιμμπι ἔμοία Ὠοβίσα. --- ὩΣ} ἢν 

ἀἴσπον. Μαὶ. 1. 4. λαὸς, ἐφ᾽ ὅν σαρα- 
τέτακται κύριος ἕως αἰῶπος, Ῥορυΐαβ, 
οοπίσα αυθπι οοηπίφετε ραγαίμε νεὶ 
ἐπείγμοίιΣ οεὲ Ἰδυβ ἰπ εὐὐδίπιπι, 
ἨἩδδγοβίιβ: σαρατέταχται, ἡτοίμασται. 
Μρίαρβοσα ἀδϑυμηία δὺ 1}}18, αὶ δὰ 
θεῖαι ναὶ ῥγωϊίυνι μαγαῖὶ οἱ ἱμ' 
βίισσεὶ σης, Ῥγὸ Φαρατέταχνω ἰλιὰ. 
Οδρρεῖϊυϑ ἰῃ Νοῖς. Οὐ. δὰ ἢ, , Ρ. 
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ὦ 184. Ἰορεπάστα ρυΐϊλδαὶ “αρατεγά- 

- ὅ 

τα 

ξαχτω. ϑοὰ νδὴδ εϑὶ ᾿δὸ ΘΟ0Π]}60» 
ἴγα. Ναῖι «αρατιτάχϑωω ἐπὶ τινὰ 
ΘΙ οραδηϊεῦ ἀϊσυπίαν ἡεέέες, φμὶ εἰαπὲ 
ὧκ αοἱὲ ραΡαΐξ μερηαγε ἐπ ἠοείεηε. 
σοπίον ΕΒ βοδοῦ, Ῥχοΐσϑα. Ουϊπαιδ 
(1.05. 1779. 8. οαὐϊια6) Ρ. 41. Αταδϑ 
οἱ ϑ'γγασ ἢ. ). ἰαχέσπ ΗφΌΓ. δοουπί 
653ε υἱδεπίυν. --- ΠΣ» ἐηνεδεῖο. 

ϑγτοτοδοῖ. Οὐμοὶ, 111. 8. οὐδὲ ἔστι 
παρατάξαθνγαι εἷς πόλεμον, Ὡδαυδ οϑὲ 
Ὡοῖεηε ἐπείγμεγε δα Ὀεϊ ἡ. Ὑ᾽]αοίο 

ΓΦ δοζερίβθα ἕῃ ΠΟΙ Ομ ππεΐϑ- 

φἰοκῖδ, αὐδίὰ μαροῖ Ῥ8. ΓΧΧΥ ΤΙ. 
46., Ὦος δ6η8 : ΠΟΙΊΟ Ῥοῖεϑβί 80,61} 
ΤΊΣ ςΟὨΤα τηοσζίοτα. (ΟΠ) ΘΟ ΓΘ 
ἐδιηθῃ ἔοσίδβθα 4114 18 ροβϑβίϊ, ἰθρϑῃ» 
ἄτι 6896 ἀχοτάξασϑα; αυϊῖ συντάξασ- 
3.ση, φυοῦ ἱπίδτάστη υαἰδάϊοεγε τιοίδῖ. 
γιά Ὁ εν 6 δα Οδαγίίοη. Τὶ 11. 

οὖς Ὅ. 15]. ---α γ]}» ἀρρτορίπᾳμιο. Ἐ Ῥατ. 

΄ 

ΧΙΧ, 14. «ἀρετάξατο. Βεηδ αποδᾶ 
ϑεηβυτα. --- 971") Νίρἢ. ρβᾷηο, 

Ἐχοᾷ. ΧΥΣΙ. 09. ἐξελθὸν «αράταξα; 
τῷ Δμαλὴχ, ΟΕΙΘΏΘ, σοίδης ἐμείγΜΈΓΕ 
φιὐνεχευδ Αὐαιαϊδοῖλα. Νυπι. Χ ΧΙ. 

43. ἐξῆλϑε παρατάξασθαι τῷ Ἰσραὴλ, 
Θχιραϊ, υἱ αοίϑηε ἐπδίγμεγεί να] ριιβ- 
πατεί δάνουβυβ 15. }10Ὰ8. Ψιάε εἰ 
06. ΧΧΙΝ. 8. 9. 7υἀ. Ν΄. 20. ἐξ 

ο. ἃ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρες, εχ οΟΩἾο 
δβῦ6 6. Ηδαγοῆ. σαρετά- 

ξαντο, ἐπολέμησαν. 7υἀ. ΝἼΠ]. 1. σα- 
ἐν Μαδιὰμ, δὰ ρισπαπάμηι 

δάνετσυθ Μιάΐαη. γιάς οἱ Νουα. 
ΤΡ. 8. Ζαοι. ΧΙ͂Ν. 8.ὄ 14. ΝΟΒ ΘΗ. 
Ι͂. 14. σαρατάξασϑε «ερὶ τῶν ἀδελφῶν 
ὑμῶν, ρμρπαίε Ῥτο ἴγδιγιθυβ γε 8018. 

-- ὙΝ' ογαΐδνο. 1 Ῥασ. ΧΙ]. 88. 

ἄνδρες συλεμισταὶ «“αρα "ο! “ἀροί- 
τς τάξιν, Υἱτὶ θ6]ΠΠἸσοαὶ ἐπδέγιεπέξε ἀοίξηι. 

-- ΤΥ, ἸΙάσα. ὅδ. ΧΙΝ. 8. σαρε- 

τάξαντο αὐτοῖς εἷς πόλεμον, ραγαδαπέ δὲ 
«φανεοτῖευε 1106 δὰ ργο!ππι. Μ᾽ άο οἱ 

σίας Συρίας, ἐπείσιιεδαπέ' ἀσέενα δάνγεοτ- 
5.8 ϑγνίδια, γί εἰ γν. 10. εἱ 17. 
Φεξετα. 1, 28. ἐφ᾽ στὰς καὶ ἄρμιοιδι 
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φαρατάξιτα; ὡς αὖρ εἰς σόλεμον πρὸς σὲ, 
δαιῖβ εἴ συσείραβ ἐπείγμείὶ δ ἴδῃ- " 
ἀυδτα ἰρηΐβ δὰ ρῥγωϊΐθτι δάνεσειιβ 
(6. ζ6γ:. 1..ὄ 14. «ἀρατάξασϑε ἐπὶ Βα- 
βυλῶνα χύχλῳ φάντες τείνοντες τόξον, ρα:- 
γαΐδ υαα δἀνετϑαβ ΒΑΡΎ ]ΟΊΘΤΩ 1Π οἰγ- ἢ 
ουϊξιι οὔληθβ, αἱ ὑθῃ 118 δγοῦπι. 
Ααι. Ῥχον. ἴΧ. 4. σαρίταξεν τὴν ἑαυ- 
τῆς τράπεξαν, υδὶ παρατάσσεων Δυΐ αρ- 
Ῥοπϑέσγε, δυῖ ραγαγε, ἮὮ. 6. ἐπδίγμετε 
εἰδὲς, εἰρτιϊδοδξ, δο ϑγιησαδοῆυδβ γοσδ 
«φοσγίϑημα ἀδὰ8 εεῖ- --- χα γν, νεγθυτα, 

ηδἰδο. Νά. ΧΧΧΙ. 7. παριτάξαντο 
ἐπὶ Μαδιὰμ, ρυρπαδαπὲ δανετουδ ΜΙ- 
θίδη. -- Ν Ὧν Ῥσταθῃ, τδα. ΝΌΣΩ, 

1..45. ΧΧΥῚ. 4. 1 Ῥαγ. ΥἹ]. 4. μο- 
νόζωνω δυνάμει ταρατάξασϑαι εἰς σύλε- 
μον, ΘΧΡΒΟ ἴῃ ἐχοσοῖίυ δὰ ρραέδης 
ἐπειῤκάμηι. ---ὦ ΣΡ ΙΒ. τομοί! ῆοο, 

ἵξ, ἐαογὶς τἱδισ ἄρρατο, εἰ ργάματο, 
Θ δυο ργΦΡαΤῸ ΒΑΡ] 1οἰἴογ. «06. ΥἹ. 
4, “αράτάξεσϑε ἐπ᾿ αὑτὴν εἰς πόλεμον, 

αἷξ νος ἄγετευβ Ἰΐδτα δα Ὀ6] τη. 
[Δ Ἰερίτυτ ἴῃ εα. ΑἸαϊπα. δε υΧ Χ 
11 βογιρϑῖβϑο νἸάδησυν σαρασχενάσασ- 
3, οἱ σαρατάξεσϑε ϑΘγΤΩΙΆΔΟΙΟ (τὶ- 
Ὀαοηάυπι εδξ. --- ΓΝ οὐσγδιδ, 

βθηϑιι ΤΩ] Αγ]. Νά. ΧΙ ΧΙ. 28, -π- 
Δ}, γευεγίογ. Ζεαςι. Ψ]ΠΠ|.. 16. 
οὕτως «αρατέταγμαι, δἰο ἀεογευ!. Μὶ- 
ἀεπίαν ὙΦ ΓῚ ἰθρῖ88ε. 2 Μδοοιβ. 1. 

11. «ρὸς βασιλέα παρατασσόμενοι, 8δα- 
γεῦϑυ8 τοζϑῶὶ πεαπίεα. Ὁ. ν. 12. 
εἴ ΧΙ]. 834. 1,εχ, Ογ}} ΜΆ. Βγααι. 
«αρατάσσιται, πάσῃ δυνάμε, πολεμεῖς 
Ηδεγοῖι. ταρατάσσεται, ἐν κολήμῳ ἀνῶ- 
ἔσεαται. ῬΒΑνοσίηι8 : «ἀρατάσσεται, 
σολιμεῖ, ὁ“ λίζεναι. 
ΠΑΡΑΤΈΓΝΩ, ργοίεπάο, ργαίεμϑμάο, 

ἐτίεμπάο, ἀπαίο. 7) ΤᾺΣ» Ῥσταθη Ἀτο- 

τίυτη, 866. οἰορίαια γσεεξεοία 
δίχα “, ὅκα. ἢν 

ρατείνουσαν, 80. χώραν, εἴ ἘΥΔΏΒΙ δος 
Ψψοτγάδῃοτο, εἴ ἰἴθδης ρῬοσ ἰοΐδαι τὸ- 
αἱοπεῖ ρῥγαίεπέαηι, Ὦ. 6. ᾿ΙΌΡΕ αὐ)α- 
οοπέεης, δῖ νέφη. ΤΒυογά. 1,8. 
1. ν. 2956. ἡ γὰρ νῆσος ἡ Σφακτηρία 
καλουμένη, τόν τε λιμένα παρατείνουσα 

8 

. 49. διέβαινον τὸν καὶ 
᾿Ιορδάνην, καὶ ἐπορεύϑησαν ὅλην τὴν «α- 



Παρασεύγοω. 

4 χαὶ ἐγγὺς ἐπικειμένη, ἐσχυρὸν ποιεῖ καὶ 
τοὺς ἔσελους στενοὺς, ἱπδυῖ6α φεηΐπα 
δρλαοίεγία ἀϊοῖα, οἵ ρογίαΐ (Ργ]}) 
Ῥτεεϊθηϊα δὲ ρσοόορε δαβοθπθ, πιιηΐ- 
ἴπηι 1Π]1υτὰ το αϊς, οἰ Ἰηἰσοϊζατη τι8- 
ναι Δηρ δίυγ. --- ἸΝΙ ΗἸΡΒ. 
ἊΡ 7, Ῥγοίοηρο, ἐχίεπάο. ϑγτατα. 
Ῥρβαϊι. ΟΧΧΥΤΙΙ. 8. παρέτεινον, 65- 
ἐεπάεγμπέ. --- γΣλ, ἰαίμδ. Οεπεβ. 
ΧΙ ΙΧ. 13. σαρατενοῖ ἕως Σιδῶνος, Ῥγο- 

ὁ ἑεπάεέ δὲ ὑβαὺθ δὰ ϑίάοηρτῃ. «-«- 
ἸΦῸ» ἑἐγαδο. Ῥβαῖϊω. ΧΧΧΥ, 11. 

“αράτεινον τὸ ἔλεός δου τοῖς γινώσκουσί σε, 
Ῥγοίεπάς (Ὁ. 6. οὐπέπμια β. ρεέγβε, 
ηὐδὶ ΒΟΌΟΠοαα ἢ. ]. εἴ ἸΘΌ ΒΑΡ 6.) 
πιϊβουϊοογάϊασα ἴσδπι 1115, χαΐ οορ- 
ποθουῃης ἴ6. ἔ,6χ. Ογυῆ]: ΜΆ. Βγϑτα. 
«αράξεπον, αλάτυνον. ΖΟΏΔΥΑΒ 1,6Χ. 
1520. σαράτεινον, ἐξάπλωσον, «λαευνον. 
-- “ἸΠΟΑἷὁἰῸ. Μέεεο, πουάθῃ ρσορσ. ΕΖ. 

ες ΧΧΥΊ]. 18. παρατείνοτα, ασἀασεπίϊα, 
8 τῶ ἔγαΐεγε, αυδϑὶ ἀϊοδί, φιὲ 
οι ἐἰϊὲς ἐναλιιίμν, Ἦ. 6. οοπδοοίαη- 
ἔων. --- ΠΡῸΣ ΝΙΡΆ. φρεοίο, οἴίατα 
»τοίεπάον, ἐχρογτίσον. Νατα. Χ ΧΙΠ. 
28. παρατεῖνον εἰς τὸν ἔρημον, ργοίοπεης 
δὲ υϑηυ δα ἀδβοσγίυχα. 

. "ΠΑΡΑΤΕΥΧΩ, Μιδτγίοον, δίσιιο, 
“Ῥαγο. ἸΠαρατεύχομοωι, ἀρραγον. 5», 
εγὶ!. ϑγτασα. ΟΌΒε]. ΧΙ. 8. ἐχεῦ σαρα- 

ἃ τεύξονται, ἴὉΪ ραγαρδηῖϊοσ. Βθῃθ 
Σ 

αυοπὰ βεηξυη. ΑΥ8Ρ. Ια, τηραϊδ 
16, ραταίμδ ζμϊ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΕΊΏΩ, οὐδενυο (Ὑ Βεορῆν. 
Ομαν. ΨΙ1. 2.), δὲ ϑροοίδεϊηγ πιαίο 
απΐηιο οὔεεγυο, οἷαηι οὐ δὰ ἱπριαϊὶς 
οὗδεγυο. Ὁ) .ὙῚ Ομ], Αρᾷ. δοη- 
υεηΐο. ἴδῃ. ΝΊ. 11. Ιηρεχίαβ ἱρά. 
ν. 16. -ϑρ"» οορίίο. ῬΒ, ΧΧΧΥῚ, 
12. «αρατηρήφιτα! ὁ ἁ ὡλὸς φὸν δί- 

ς Χαιον, ἡπδίαϊοεο οὐδογυαδιέ ΟΣ 
ϑυείαα. Οοηξεσ [ς. ΧΙΝΡ. 1. ---. 
ὝΨ» ομείοάϊο, Ῥβαϊτη. ΟΧΧΙΧ, 8. 
ϑγτητα. 1 ϑδγη, 1. 19. --- πολ μ 161.» 
ΡΊαγν. οὐφεγυαξίοηεε, οσμδίοαέα. Βγτατη, 
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Ἐχοὰ, ΧΙ]. 41. «παρατετηφημένη. δι- 
ΒΆΤΠ. ν. 12. σπαριτήρησαν φιλιτίω; 
χα ἡμέραν ὁρᾷν, οὐξεγυαδαπὶ 90. 
ἴοθα, 86. ὁσολβίομοσ, υἱὲ οομαϊε τί- 
ἀεγεπὶ ἰἸϊαπι. Μιὰς εἰ ν. 15. 16. 
ΟἸοβδε : «αρατηρῶ, οὗϑετυο, μτα- 
δἰοἷο, ργαείοίον. Οὐομΐες αρμεῖῃ. 
Απηοίδίξ. εχ Ῥοΐγῇ. δὰ Μαν. 1}. 
2. Ῥαρ. 1190. οἱ ΕἸϑπογυιι δὰ ἴμς 
ΧΧ, 20. Ρ. 970. 

ΠΑΡΑΤΗῬΗΣΙΣ, ; οὐδρετυαίϊο.. 
ὩΥ Ρίυν. οδεογυαίἑοπει, οὐμοίρ: 

ἄϊα. Ααὰα. Εχοά. ΧΙ]. 41. συρατηνή. 
σέων. Τ,6χ. ΟΥτγ1]}} ΜΆ. Βγεῖι. τορα- 
τήρησις, παραφυλακή. Οοπίε ἀε ἰὰς 
νοῦ ΕἸβηογιση δὰ Τὺς. ΧΥΤΙ]. 90. ( 
εἰ Ἡομβογρίυτι 4]. Ῥάγεῷ. ὅδε. 
νἱμάϊς. Ρ. 50. 864. 

ΠΑΡΑΤΙΘΗΜΙ, ἀρροκο, ρῶῖ, 
Ῥγόροπο, ἄφροθο, οοπιπιβίο, οσκοπθυ, 
οοπιπισπάο. γι ΗἸΡΙ. ἃ δ ο- 

ἴοοο. Ὅεῃ. ΧΧΧ. 80. --- ἽΝ 

Ῥαγο. 3 Βερ. ΥἹ. 48. --- Ἰ᾿ν ὦ 
2 Ῥασ. ΧΙ. 10. σπαρέϑετο αὐτὸν εἰ 
φυλακὴν, οοπῆδοῖξ 111 ππ ἴῃ ΟΆΓΟοΓΕΏι, 
-- 99}, σα “αοίδνι, οὐγαπι. τον 

ΧΧΊΠΙ. 1. νόει σὰ φιιρατ έμεκί ἐν, 
Οὐηϑίάθγα, αὰεθ ἀρροπμπίατ (δὶ, ἢ, 
8. οἷδοα ἐδὲ ἀρροφέίος. Οοηΐεν [πὸ 
Χ. 8.  εΥρα Ηδῦσ. ΠΡΌ, ἽΝ ὰ 

Ρἰεσγίψυβ ἀδ ἔρθο ργέποὶρε δχροηιπ, 
δοα ΒΘ 80 : φμοοιεε ΘΕΥΣΕΓΙ.-- 0 Ὁ}: 

ἼΡΌΠ: ἴεν. ΥΙ. 4. τὴν σαραϑήχῃ, 

ἥτις παρετέϑη αὐτῷ, ἀοροκίξυπι, φιοὶ 
Ρ81 οοπογεάϊδεηι οςί. 4 Βεωρ. ἣ 94. 
παρέϑετο ἐν οἴκῳ, ἀφροπεδαί ἴῃ ἄἀοσιο. 
Ῥβαΐ). ΧΧΧ. 6. εἰς “χεῖράς στ φαρο ἱ 
ϑήσομαι τὸ ανεῦμά μου, ἴῃ τιδηυ8 (83 
οὐημπεπάαδο Βρίτϊξυνη τϑαπι. (οπί. 
1 Ῥεῖ. ΓΝ. 10. .-«--. ὉΣῸ : ὉΠ 

Καὶ εἰ ΗἸΡῬἢ. Ἐχοά. ΧΙΧ. 1. σαξ: 
ϑῆκεν αὐταῖς πάντας τοὺς λόγους τοῦτο 

Ῥγοροπεδαί 1}}18 οτηηὶα νοῦθὰ [3 
γιὰ εἐ ἘΕχοά, ΧΧΙ. 1. οἱ ὠπίει 
Μαιῆ. ΧΠΙ. 94. ἐεμετ τ κι 
ὁ γόμος, ὃν ἀαρίϑετο Μωυὺυσῆς, » υκῆι 

Μοβοϑβ φγοροπεδαί. 4. ὅδαι. ΧΙ]. 30. 
παρέδηκαν αὐτῷ ἄρτον, α ε 



ὔ . 

Παραφρέπο- 

ρβηθ. 146 εἴ 8 Περ. ἾἼ. 22. δὲ 
Ἀρο!]οά. {0.1}. 1. σ8Ρ. 9. ὃ. 21. (ο) δὲ 
σαρέϑεσαν αὐτῷ τράπεζαν ἐδεσμιώτονν) ἃς 
ὈὨνΚοροτοὶ. δὰ Τὐνία [10. ΧΙ, 
ἔΔΡ. δ9. ὃ. 8. Τοῦ. [Ρ΄. 1. τοῦ ἀργυ- 
ρίου, οὗ παρίϑετο Γαβαήλῳ, ἀτρεμί, 
γυοά σαραῦϊο οὐηρηἐβεγαὶ, θεὰ: αυοᾶ 
βάει Οαμαξὶι οοπογεαϊάεταί. Ὑ1ὰ6 οἱ 
ν. 28. 1 Μαςοδ). ΓΧ. 85. οἵ οοῃίος 
Ι͂μς. ΧΙ]. 48. 9 Τί. [1]. 12. 

ΠΑΡΑΤΡΈ ΠΩ, δυογίο, διιδυοτίο. 
“ὉΠ ΗἸΡΗ. ἃ Ὁ» τεπιουθο. ϑγτὰ- 

Δοθ 5 200. ΧΙ]. 94. σ«αρατρέπων. 
συ νὸχ πῶς ποὸ ΗδθΌγαϊοε σ6- 
βϑροηάεδέ, πος ἀθ Ἴοοσὰδβ ἢ. 1. οοβλ- 
τΔ0(16 ἀἰοὶ ροβδίξ, βου] θη τη Ἔχ ῖβι!- 
ἴῺ0 περιτρέχων, (0]]. ν. 20. Ψυΐρ. φμὲ 
οὐπηπμίαί. Ἰάρτη νδ]οῖ ἀθ Ἰοςο .0Ὁ. 
ΧΧΧΙΨ. δ. υδὲ ϑγυωγζωδοῆο σαρέό- 
τρεψεν Οἱδυ! ζ. --- [Π2}: ϑγτα. 

200. ΧΧΙΝ. 4. «αρέτρεψαν. ]Ἰὰ, ῬΒ. 
ΟΣΙ, 7. 

ΠΑΡΑΥΡΕΧΩ, ὦ ἰαΐίογε ΟἸΤΥΟ, 
ΟἾΤΤΟ μαία στην, φμὸ υελ έμσ ἡ, 
ψιόηι ποποτὲδ σαιιδα ῥγοβεριῖνιγ, α0- 
ΟἾΤΤΟ, ῬΤΟΘΜΤΥΟ, ΡὈΓΩΙΦΤΟΜΤΥΟ. Ὑγ Ἢ, 

ΟἰΥγῸ. 1 ὅβδιη. ΧΧΙ]. 17. τοῖς παρα- 
τρέχουσι, ἢ. 6. δἰραίογίδις, δαίοϊἰεὶ- 
δι. 8: ϑδιω. ΧΥ. 1. βες. αι. 0] 
εβ 1. 4. βίτω εχ τρέχειν, 418 ἐμυπροσθεν 
β6αυαγ. γυνή. εἱ ΧΧῚ] Βερ. 
ΧΙΝ. 28. 3 ορ. Χ. 91. --- τ 

σμϑογοα. ΑἹ. 4 Βορ. ΧΙ. 20. παρα- 
τρέχοντας. ὅΔΡ. Υ΄. 9. ὡς ἀγγελία «ἀ- 
ματρέχουσα, ἈΠ] δὶ ΠΗ )Ο5 ργα- 
ἰσγομσταπα. Ἡφδγοῖι. σαρατρέχει, παρ- 
ἐρχέται. 

ἘΠΑΡΑΤΎΓΧΑ ΝΩ, ἐπίεγυσπῖο, ἱη- 
ἰοτϑμπα. δ» ΟἿ᾽ αοίῖο. ϑγτητα. (ο- 

με]. ΧΙ. 8. ἐκεῖ σαρατεύξονται. Ἡδναυΐξ 
Ῥτὸ ἔπαΐυγο νοοῖβ ΓΠΣ» γκέγε, οαάετε, 

βουϊρίο 865. οὔ βορυδρίατα ὅγτ. εἴ 
Αταῦ. Οὗ Κυαγϑϑι αι ΟΡ β886. δὰ [πἴ, 
ασ. 2ον. ΧΧΧΊΧ. 80. 
ΠΑΡΑΥΤΙ ΚΑ, οοηξβοείεπι, δἰαξπι. 

ΡΨ ὃν» ὅγὰ πιεγοείε. ῬΒ. 1ΧΙΧ. 
4. Ψίά6 εἰ ΤΟΡ. Κ΄. 18. δς ἰηῆτα 8. 
ν. σοραχρῆμα. 

γοι ΠῚ. 
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ΠΑΡΑΦΕῬΩ, ἐγαηίξετο, ῥναίεν.. 
υεῖο, ἴἴ. γα δεν μοῖρ. Ἐπ το. «σα- 
ραφέρομοι, ἐπδαπεπι π|εῈ β670. ὝΔΝ ἢ 

Ηἰρῆ. ἐγαποίγε αοῖο. Ἐθᾶν. Χ. 7. 
παρήνεγκαν φωνὴν ἐν ᾿Ιοὐδαᾳ, ἰγαηδίγε 
αοίεδαπε νοδοτὰ ἴῃ 7πᾶὰ, ἢ. 6. }ῖ»- 
δἰλοα Ρεν ργὥοοπεηι ἰαιπαδαπέ ὅπ 
ψυάα. ϑγτητα. 3 Βερ. ΧΧΨΠΗΙ. 10. 
πωραφέρειν διὰ συρὸς, ἰγαπδῖτε ὕζάσεγα 
ΡῈῚ ἱρῆεῃ. ΤΧΧ διάγειν. αἱ. οοπ- 
δΕΟΥΩΤΟ ἈΕῚ Ἰρησηι. ϑγτὰβ [ηΐϊ. Ψ6Γ. 
ΧΙΜΊ. 14. --- ὑπ Π Ηπδρ. ἐπ- 
8650 ἐπιρεΐμ ζετο. 1 ϑδυω. ΧΧΊ. 18. 
«αρεφέρετο ἐν ταῦ; χερσὶν αὐτοῦ, ἱπ8α- Ἂς 
πηι δὲ σογεδαὶ ἴθι ὙΩΔῊΪΡ8. 6} 08. 
Ηξεεγςἢ. σαρεφέρετο, ἐδαιμονίξετο. Τ,6χ. 
Ογτῖ]ῖ Μ5. Βγϑσῃ. εἰ δ 048: σφαρά- 
Φορος, ὁ παρ᾿ ἑαυτὸν καὶ ὑπὸ δαίμονος πὰ- 
ἐαριρόμευς. Ἰάοτη ἔγαστηθηΐαμη 2Ὲ- 
181} δα αἱ, υΌἱ νοὸχ 60 86ῆϑιι οσΟῸ- 
γῖ. Μι46 ν. παράφορος Ῥδιιΐο Ροϑῖ. 
Ῥχρεῖθσθα ἰερίίυν Ψυἀ. ]. δ. υδτ. 
παρέφερον, ἐγαηδίμίεγμη ν6] οἱγομπιέμν 
ἰογμηέ, νἹ θα ε8986 νϑγβίο ψΌςῚ8 ἡ δγ)ν, 

40.885 ΓΙΌΣ ΓΩΔΡΡΊΩΙ δἀϑοτὶρία ῬῈσ- ἡ 
Ῥεγδία ἢυς ἴπ (δχατη τγϑηβὶδίδ ἔια1Ὸ. 
Ἐχ βοῃϊθητα ϑοθαυ θη ΥΩ δηίθ 
Ν ἈῸ δάδας Ἰεβαγιηϊ ἢν". 

ΠΑΡΑΦΟΡΑΣ, ἐγαπδίαίτο, ἴϊ. ΕΥΤΟΡ 
πιοπίῖΣ, ζιυυῸΥ, ἐπϑαπῖα. ΓᾺΡ, ἐπ- 

δαπῖα. ΤΠεοά, (οἢεϊ. 1. 17. σαραφο-:. 
ἃς, ὍὉἹ νἱά. Μοπιῖ, αυἱ ἰδιιάδε 
ἘΣ δτυτα χηοηρηΐθιῃ, 8}10] σεριφορὰς 
Ιερῖ, 4υξ νοσϑῦυΐα 58:5: ΠΟ ΔΈΟΙ 6 
ἱπῖου 86 οοηνϑηϊαηῖ. για Ορυ8- 
ου]α Οτἰῖοα μᾶῷ. 319. Αἀᾶς ΑἹ. ἐ 
ΟΟΠεϊ. 11. 12. υδὲ ἴῃ οα. Ἄσμι. σκα- 
ραφορὰν Ἰερϊίυν, 86ἀ ἴῃ ςοὐ. ΑἸοχ. 
ΑἸΑ. εἰ Οοιαρ!. περιφορὰν, υὐὶ ΘΟΠοΪ. 
παραφορὰν Ἠδθεί.---ὐὐὴ ΓΤ] Ρατί. ῬΥΒ. 

ἐπδαπμα. ΑἸ, Οοἶ6]. 1]. 2. ΟἸοβϑ. 
Βγετα. σαραφορὰ, μανία. (οπξ, απο- ἢ 
4υ6 Ὠγυδίαπι Ερ. 82. ἂς ΟἸγτηρίο- 
ἀοτὶ Οοχηγηθηΐ. ἴῃ Εἰοο]68. ἘὉ] Ῥοβῦ- 
αυάτὴ Θχροϑιυϑβοεῖ νυ] σαίδτη ΒΟΥ ΐὉ- 
ζγδτΩ, υεἱ πιμίαία ἰίεγα εἶπ α, 1Ὲ.- 
4υϊῖ, ΟΠ περιφορὰν ἰορόηιμα, δε πα- 
ραφορὰν, ἧ. 6. ἐπδαπαηι͵ ἐοδἰαδίπ, πιδπ- 
ἔϊδαμα ἐσοεδδώπι. 



ΣΙαράφορος. 

α ΠΑΡΑΦΟΡΟΣ, σεοονε, ἱμράπι. 

7}, «Γοδεί. Αχα, 1εν. ΧΧΥ͂. 10. 
560. οοα. Οἱ] πη, ὕγοὸ χυο 

Μοοιδυοοπυδ ἰαροιάμτα οοπβοὶ πα- 
᾿ βάφερον. ϑεάὰ ε Οοά. 1,ρ6. Ραμ, 
φερομβη δ εϑξ δος νἱξίοβα Ἰϑοξίο ἐπι 
«αρωφέρων, α0Δ γο08 υϑὲ8 6δί Ααυ 4, 
4018 δ», δἰ ξοσσειδη, πρδοίεβ, εαὶ 

Ῥαμὶοϊρίαμη νοτὶ δ3» ᾳυοά [ἴῃ 

Ἡἰρ. ποίας ργοοδάεγε εοὶί. ---. 
δ »»γῦῷ Ῥασί. ΡυὮ. υϑδαπι. ϑγτωηι. 

δευῖ ΧΧΥΤΙ]. 84. σου, 2Ε]ἰδη. 
Ῥ. Ἡ. 1Π|. 48. Ἠδογοδῖαδ: σαράφο- 

“Π Ὁ, «αρύμοιος, ἐξεστηχώς. 

ΤᾺ ἜΜ δεν. ν. 1060. ΡῬΙαίο 
ἀθ Τρ. 11. 775. Ὁ. Οομξ, φιοαας 
Υ. φαραφέρω. 
ΠΑΡΑΦΡΟΝΕΊΏ, ἀπε σα, δ. 

οὐρίο, ὕώγογε αρίέον. "γγο, τογαοία- 
σίως ἐνηι. Ζαοῖ. 11. 11. ἔδωχαν νῶ- 

ΠΑΡΑΦΡΟΝΗΣΙΣ, ἰάστη αποά 
φαραφρβονα, ἀπιεπίϊα, ἑπξαηΐα. ἡ») 

ἑάοιῃ. Ζδος. ΧΙ]. 4. ἐν «ἀραφρονήσει. 
Ἐπὶ ἃ σαραφρονέω, ουι5 Ἔχρ]ϊοπείο- 
κιϑιὰ δάἀθοσίθαι οχ β΄. μοὶ. Αὐδδίαρῃ. 
ἧῃ ΡΙαΐῖ, Ρ. 1. ΓΟὲ ϑηΐαι δὰ νοόϑδϑιι 

ῦ ἴδ: ἤγουν μαινομένου, 
εἰ οὐχ εἰδότος, τί δεῖ «“ἰεὖ, ἥτοι ἀνοητανογ- 

τος χαὶ μωροῦ, «αρὼ τὸ εἰκὸς Φρονοῦντορ" 
ἢ γὰξ παρὰ ἐναῦϑα τὴν ἔξω σχίσιν δη- 
λος Κυδίοτυπι, αὐ ἴῃ Ὦος 5. ἢ0]148- 
Ὧδε ἴοοο ἀυρῖεχ ϑἰδέιϊε νἱείυτα, Βθηθ 
ΣΕ 1. Βοβ. Απίπι. δὰ ϑοτίρα, 
66. ν. 1. Αἀάε ϑςδοὶ. ϑόορῆ. (ξἁ. 
Ἴγτε. νυ. 118. 

ΠΑΡΑΦΡΩΝ, απιόμε, αἀεϊίγαμ. 
ΓΦ Ῥασὶ. Ηρ. βγη. ϑγτατα. 

41 ὅδ. ΧΧΙ. 14. ϑαρ. Υ.. 20. υδὶ 
δι θ ΠΟ αἸπεμέεηι, 8661 ἐπεργοῦιης, 
δοεϊεείκηι ποῖλι.Ό ΟρρομυπίυΣ φαίτα 
δι ν. 15. δικαίοις, δῖαιο ἀϊουπᾷιν ν. 
18. ἀρετῆς σημεῖὸν οὐδὲν ἔχεσϑα;: δεῖξαι. 
ἈφΡταδοβ ἐμ ἑἑαηε εἰ ἐπιριοίαίδης 
Ῥτομιίβοι αἴοοσα, ποι βοίγαιιτλ δῖ, 
Ἡδεγοῖ, «αράζρων, ἀνόητος. 

ΠΑΡΑΦΥΑΙΣΣ, φιοά ατδογὶ αὐπα2. 

6714 {ἱπραχρῆμι, 
οὐξων, ργυραρο, φυγομίμε αὐσοπίίιι, 
«ἰοϊοπές. ΤΩΣ» Γαπις ἐεπετ. Ῥεδίαι 

ἘΧΧΙ͂Χ. 19. ὙΒεοᾶ. εἰ ΠΧΧ Ἐς 
ΧΨῚΙ. 4292. ΤΒοοά. 90}. ΨΠΠ. 16. 
--Ξ ̓ 4.}15}}}6] Ρἷυν. σαπιδοπῖ, Ἐσρῶὶ. 

ΧΧΧΙ. 6. 8. --- Ὦγυ» γόπεκε, Ἑποΐβ., 
ΧΧΧΙ. 8. --- γχγγνὲν ἰάδπι, Τιμοὰ 
ΘΙ ΧΧ Ἐσοςι. ΧΧΧΙ. δ. -- ἣν β 

τὐπόνα. ϑγώγα. «08. ΧΙ, ὥς 
φυάσιν, ασ1εδ 86. χη θτδτὶ ἴδαμπί. 

ΤΧΧ 101 Βαρθηΐ σὺν ῥαδάμνς ὁ 
Μδϑος. 1. 38. Γ 

ΠΑΡΑΦΥΛΑΎΊΣΣΩ, οεείοίιο, οδμετ- 
0. ἼΝΦ» Ιάδια. ὅϑγτησπι. 906. [1]. 8. 

«αραφυλάσσοντες. 
ΠΑΡΑΧΡΗ͂ΜΑ, δεδέο, εἰαίηα, 

γερεπίε. Ψ»» μασί. Νιρὶν ἔμμπρα. 

1ε86.ὄ ΧΧΧ. 18. ϑαοὰ εἶπε ὀυδίο 
ΓΙ} ἰθἱ Ῥτογδιιβ οχοίϑεγιπὶ ΕΧΧ 
Ιπξξ. δ οἦπϑ Ἰοοὸ - βεαυοπίοω 

ὈΝΙΡ. δυΐ »ΓῈΡ ἰωβοσχυοσυπί, -- 

Ἄρν ὃν» ὅγὸ πιεγοείε. Ῥα. ΧΧΧΙΧ, 

81. Μιἀοτυν ον ὧν οἱϊπι Ἰμϑυΐα 
Βδῆς βἰρτιὶβοβάομοτη : πδαὶ εἴ ΡῈ 
1ΧΤΧ. 4. δαπάδιν ἔοττηυΐδηι ρα 
«αραυτίχα τοἀα!ἀογαηξς. εβροηίδ 
ἔμης [Δὔπο Ἔἐ ἱσίο. Ὀοπέ, ΜΝι- 
ομδδ]ῖ5 Θαρρίοτα. Ρ. 1958. --- ΠΠν; 

πεδο, πιοάο. ϑγτητα. Ῥ5. ΧΥ͂Ϊ. 1]. 
-- ΝΒ Νσα. ΥἹ. 9. Χ. 4 

ἴτε. ΧΧΊΧΣ. δ. -- ὑγ ὈΝΙΡ 
ξεδίέο α(ἷ πιοπιεπέμηι. 1ε5. ΧΧΧ. 18. 1 
- ΠΣ ῬγῸ δε, ἔσοο σπο. Α΄. 

3 ὅδζα. 11Π]..19. Οὰσ Αφυῖϊα (οὶ τ» 
ἸΔ6π ΕΠἸΡΌΕΣΕ σχηδίλοτη γεγειοπεῖῃ 
ἀν᾽ ἑαυτοῦ, φιε 5} ϑγτηπιδοδὶ π0- 
τοῖμο ξεγιυν.), ΤἈθοάοξου ἃς ΕΧΧ 
ἌΠΠΕ ΡῈ «αραχρῆμα ιδαϑοι]οτιπί, 

ΠΟ βαι18 Ἰ᾿ἰαπαί. ΝΙοὶ οδοιιχεὶ ἰοῦ 
Ῥεαῖσα. υχΥ]. 17. δὶ ΣΠ 5 575: 

ΤΔΆΟΒΟ σίτου ρὲρ σαραχρῆμα τοί: 
ἀϊταν, οοπήΐοατεμι, σαραχρῆμα ἢ. ὦ 
γοξετεπάυπη 6686 δ νοῦόπὶ ΠΥ ἢ 

ΒΕαυ απ ῖΡα8, φυοὰ ἰηῆγα ν. 39. δ 71) 
ΤΩΔΟΛῚΒ ῬΟῚ εὐθὺς, γυϊαῖυβ διε 

ῬῪεῦ «ἰαίἐπι ἐγαπϑέιϊογιηί, Οοπί, Νοὶ: 



Παρωχιωρίν. 

ι ἀϊ (σποσρά, Ρ. 939. Ιορίτν ῥτα- 
ἔερεα 90}. ΧΧΧΙ͂Χ, 90., 01] ΧΧ 
φαραχρῆμα διηῦ. εὑρίσχοντα! 0 580 
δια ἀσγαπί. Ηεογοδίυδ: παραχρῆμα, 
φαραυτίκα, ἀδρόως, εὐδέως. 
ΠΑΡΑΧΩΡΕΏΩ, αὐάμοο, οεο, 005» 

οὐἄο. 2 Μαεος. 1]. 40. τῷ συγγραφεῖ 
«αραχωρήσαντες, Ἡϊβίοσίορταρμο οΟ0Π.- 
οοάεπίες. 10. ΜῚ1Π. 11. σαραχωρήσειν, 
ἰγασ γι. 
ΠΑΡΔΑΓΔΛΕΙΟΣ εἰνα ΠΑΡΔά'- 

ΛΕΟΣ, ραμέῤλογτίπι. ἃ Μδος. ΙΧ. 
48. οἱ «αρδάλειοι ϑῆρες. Οοηξ, ΕΠ γτηΟΪ. 
Μ. 652. 85. εἰ Εἰγτηοὶ. Οτπιαάϊδηυτ 
4523. 48. 8566. 
ΠΑΔΑΛΙΣ, ρμαγάϊμ, ρμαπέλογα. 

ὯΝ» μριιβ. ἄψα. ΕΔ5. 1. 8. -- Ἴ)» 

ραγάμδ. (απ. ΤΡ. 8. 148. ΧΙ. 6. 
εν. Ν. 6. εὐ δἰϊοὶ. --- Δ.» ΟΒδἱά. 

“ει 

Ὦδῃ. ΥἼ]. 6. ϑιυιηΐ αυὶ ς εἴ 
ὃ φάνδηρας αἰ γοῦδα 6986 ΔηΪΣ Αἰ τα Ρ6-» 
Ὠοτα δούλοσ ορηϊρδάυπι, δοὰ Βο- 
οδαγίαιβ πὐσισαυθ πόθο ἰάθεη Ψ9Ὸ- 
πτι8 ἀδηοίαγζο δθστηδι, 16 ἀ6 11118 
Ἐεμαιοτῆι Νοῖξς. ἰὰ ΑΠΔΌΪ. Εταρ- 
τηρηξ, ρα Εδυτίοίαξα ἰῃ Β10]. Οἵ. 
110. 1. ς 99. Ρ. 811. 

ΠΑΡΕΔΡΕΥΏ, αδοιδο, ὑέγϑο 
οἴγοα αἷὰ ἔροιῃε, αϑόὶάνες δἰν ἐπ 
αἴσιμα τε. Ῥτον. 1. 21. ΤῊΣ πον 
τεύλαις δυναστῶν ὑω» 45 ἴδ] 16- 
ξυπίυγ, 6 Ὡν ὙΠ 8. τταάδυοία 
διπΐ, υὉἱ Ἰοοο ἐπὶ Ἰερίτυ παρὰ, εἴ 
Π1}1] οϑὲ ἴῃ ἰοχίι Ηδορτγαῖοο. Ασαθϑ 
1816 {γατιβίι 1 ἐπϑιαϊαῤμγ, ααδϑὶ ἴπ 
ἙΟΟΐΟ6 810 ἸορΊδβϑθί ἐνεδρεύει. 
ΠΑΙΡΕΔΡΟΣ, αδε64807. ὅδ. . 

14. φάρεδρον εὑρήσει τῶν συλῶν αὑτοῦ, 
Ῥουῖδ βὰε ἀεείἀδηέενι (ΒΑΡ ᾽ ΘΠ 61) 
Ἰηγρηϊεῖ, ὅδρ, [Χ. 4. δός μοι τὴν τῶν 

ἐ δῶν ϑρόνων πάρεδρον σοφίαν, ἀδ ταϊ Ηὶ 88- 
Ριαπῶδιη [Ὠσομῖβ ἔπ|8 αδοίάεηπέεπι. 
ρεγοβ,. αάρεδρον, παρακαθήμενον, “α- 
ἔαμένον (66 «αραμένοντα 6 ἴ,κεχ. (γ- 
ΠῚ ΜΒ, Βτοπμ.), σύνϑρονος. Ἰερθ : 
σὐνϑρονον. ΑΔἀ6 Ἡδοτγοάοι. Υ'. Ρ. 992. 
156, Ῥιηᾶαν. ΟἸγταρ. β΄, 137. ϑεβοὶ. 

ΠΑΡΕΙΑ", πιααὶιία, ρεπα. Πρ 

ἰξερι, ραγε οαρέδΖ. ϑγτητα. (δῃΐ. 
ΓΝ. 8. αἱ μβΑρυρβοα γα. ϑεέμα 
μα, φο. τετιροτίθα8 ϑιΡροκὶϊδ. 

618 ΠΠΙώρειριὶ. 

ΠΑΡΕΥ ΔΩ, υἱρὲ ργαίεγοο, ἀορρὶ- 7 
οἷο, σομέειππο, περίϊσο. “ὙΌΪ» απ 

ΤῸ, δέροηο. ϑγτωτη. 900. ΧΧΥΤΙ. 2. 
«αρεῖδε τὸ χρήμα, πορίεχὶξ ἦν. Βεομδ 
ᾳυοδα ΘΘΏΒΈΠΙ, --- ΠΕΣ Ηφ".ὝὟ δ 

ΓΒ.» αἰπεξέίο, σίπο. ῬΒ. ὌΧΧΧΥΙΙ. 
9. τὰ ἔργα τῶν χηρῶν σου μὴ “αρίδῃς, 
ΟΡΟΡΆ το ΓΠΔΡυΝ τ 6 2. 

- ὃν) Ῥυγαναγίοαδο. ΝΝανα, Ὗ. 42. 

δὶ παρ. βεοσαγε ἃς δροεϊδτα αὐμ- 
ἐσγίο οὐπινιῖσδο πολ. Οοηΐδ ἱπΐγα 
8. «αϑιδὼν φαρείδω. δι:. Ν 1. 11. ἐλεη» 
μοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδῃς, εἰΘΘΙΉΟϑΥ- 
Ὡδὰ ἔδοουσα ΠΟ πορίσας. δῖτας. 
'ΧΧΨΊΤΙΠ]. 7. σάριδε ἄγνοιαν, πο τθ- 
Φρὶοε, Ὦ, 6. τεηβξέίε Ῥοοοδίαση, αποὰ 
οοπίσα ἴθ ΡῈ ᾿ζτο ΓΑ  ὕδυ δατωϊεὶς 
Ῥσζοχίτωμδ. 146 εἰ Α1]. ϑῖνασο. ΧΧΧ, 
11. Εοάδιι βθῆδβιι 4]125 ὑπτερείδειν οὐ- 
συγ, οὐτὰ αυο οἰίδηι ροστηιδίυῦ 
ἴῃ οοὐά., ν. ς. Νυμι. Υ. 12. ΙΒ 
ἢοα γογϑυΐ δυο ἰοοο, οἱ οοηΐ, Αοαί, 
ΧΥΊῚΙ. 80. διιάάθ: σαριδόντες, κατα». 
μελήσαντες. 

ΠΑΡΙΔΩΝ ΠΑΡΈΓΪΔΩ, ἀεορέ- 
εἰσπο ἀεερίοϊο, ἱ. 6. ρίαπε οοπέεπιπο, 

»ίαπε περίφο. ὈνῸ ὃν» ῬΤαυαστΊοο ῦ 

φγιευατίοαξδοπε. κεν. ΥἿ. 2. καὶ «αρ- 
ἐδὼν «αρίδῃ τὰς ἐντολὰς κυρίου. 

ΠΑΡΕΙ͂ΜΑΙ. ΠΑΡΒΙΜΕΙΝΟΣ. 

γιΔ6 Παρίημι. 
ΠΑΡΡΕΙΜΙ, 

ϑεπῖο. γὴν. Α4α. Ἀ8. ΧΙ. ὅ. σάρεστιν 

ἡμῖῆ. ἴῃ ἴοχεα Ηεῦτ. Ἰοερίξαν ἩΣΣ ἢ: 

-- ΠΝ,» υσπίο, Ῥτον. 1. 97. Ταριξ 
ναι οἴΐδιη πιοέϊρι σὰ ἰοσνῆὶ εἰμτιιῆ. 
ὁπ δ οοἰσπαϊς ΝΑΙ Κεη. δὰ ΗἩστοάθε. 
1Δ1Ὁ. 1. Ῥ. 10. -α "Π2» ἦι. ἐα. «00. 

1. 4. «άρειμι. Τοαοτυπὶ ἔοσίθ δ 

--- μὴ» υδκο. 4. ϑδίη, Ὗ. 38. ἴπὶ 

ποίίσπα σοι ΤΝα , ὉΡῚ οοα. ΑἸΕΧΣ. 
μαρεῖ περσύπτον. Αὐάς 1 Ῥαν. ΧΕ. 
14. ΤΈγοη. ΙΝ. 18. «άρεστι τὸ σέρας 
ὑμῶν, οϑὲ ἤπὶβ νοβίθσ. 1606 οἴ 
Ζοξὶ]. 11. 1. Ηεσγοῖ. σπάρεάτιν, ἐστὶν 
ἐγγύς. Ζεαςι. ΧΙΝ. ὅ.. οἵ 4110] 5 - 
ΡῬἷ 8. -- δ “παίμνεδοο. δ]. [1]. 

ὕὔὕυς 

ὃ» 

Φ 
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ΧΙ. 99. ϑδρ. ΧΙ. 19. ὡσύντες δὲ καὶ 
«αρόντες, ΔΌΘΟΠ [65 νΕΣῸ εἴ ργεεβεῖεβ. 
γ᾽ ας οἱ ὅαρ. ΧΙ. 17. 85 Ἐδάτ Υ1 
13. Ομαϊά. Αὖλος. Ἐπάν. Υ. 8. 8ὲμ 

ΙΧ. 9. συφία ἀϊοῖζυτ παροῦσα, αὐα)μέτὶε ε 

Πάρειμι. -“ ἀρεκτείνο. 

ἃ 18. ὅτι πάρεστι ὁ τρυγητὸς, αὐοξί τηεβϑ- 
Βἷ8. -- ΤῊ υὐα. ϑγταπι, Οοδεὶ. ΧΕ. 

δ. μὴ οἶδας, φότερον πάρεστι ὃ ἄνεμος, 
πιδβοίβ, ὑηἀ6 σανεπίαέ νοπῖυβ. Οοηξ. 
οἢ. ΠῚ. 18. ---᾿ γ5)}}, δοε πω. 

ϑ ταν. 1 ὅδπι. ΧΧΙ]. 19. δὲ 10}. 
ΧΧΧΨΠΙ. 85. πάρεσμεν. ---- 5 

᾿Ζεείπο. Ὥδαι. ΧΧΧΙΙ. 85. πάρεστιν 
ἔτωμα ὑμῆ. --- ἦν» ϑίρεγ. ϑγυητα. 

«Φοῦ. ΥἹ. δ. ἀα Ἡν χλόης. Βδπα 
ὃ αιιοδὰ βεηβιπι. ἴῃ τοχίι ΗΘΌΤ. 16- 
αἴτυσ ΝΣ νυ. ψαϊρ. κε λαδιε. 

γὶἐ φταπίδη. --- Ἴ2ν. οπ,, 70. 

ΧΧΙΧ. 20. ΩΨ» "πέση. ϑγτήτα. 

ααροῦσά μοι, ἮὮος Βοηδῖι : οἱοῦία ταθα 
τοπονδίοησ (ἢ. 6. βειρεῦ σεηονδίδ) 
ῬΥΡΕΒΘΏ8 ΥΩ] εγῖς. Ψ υἷρ. σίογία πιεα 
'ΦΕΙΈΡΕΥ ἱππουαδίξωγ. --- "Δ Ρ» πε: 

ἄμοη. Μιὰθ 8..ὄ 7). --- "ἢ ἡ, γα. 

ΗδΔΡ. 111. 2. ἐν τῷ παρεῖναι χρόνον ἀνα- 
ὁ δειχϑήσῃ. Μετθα μωο, αυθδ δρυᾶ 

Ϊπο. ἴπ|. οὐ ΤΧΧ ἢ. 1]. Ἰοσυπίων, 
ΠῸΠ ῬεΓΏπεπί δὰ 1.1 7.5 » υἱ 

Μοπιδαυοοηΐαβ Ἔχ σετηδσδο. νἱάἀείυν, 
86 δὰ δπίδοοάθηθα Ὀγὸ 3 

ἘΓΤΟ [πὶ πιοάίο ἀππογεῖηι υἱυίμοα ἐὶ- 

ἐμά, αἱ δδο ἀυδε νογβίοῃ: β οοδΐυθ- 
τἱπί, Οεείογυτι ᾿ἱ ἰπίδγργοῖαβ ῥσὸ 
ΔῚΡᾺ οὐτὰ Ααυΐ]6, αὶ Βαροῖ ἐν τῷ 

ἐγγίζων, Ἰερίεδα γιἀθηιν 05. - 

ὦ ΦΜηΠ τραχὺν ἐδὲ ἐρφε. ϑγίππι. “ον. 
,͵ ΧΧΣΧΙ͂Χ. 80. σάρωαν. ---- πῸΦ» ἰαίογ, 

Ἅ)υα, ΧΙΧ, 4, «ἀρὴν εἰς ἀπάντησιν αὖ- 
᾿ σοῦ, ἐκίιις νεπίεδαὲ ἴῃ οοουγουπι αὖ. 

Οοπῆ, ϑιμα. ἴῃ νόθα σάρω, Δἰδετίϊ 
δὴ Μεαίῃ. ΧΧΥῚ. 50. Ρ. 157. εἰ 
ΒΑΡΒΟΙ1:1 Αἠποίαϊί. εχ Ηδγοάοῖο δὰ 
(οἱ. 1. 6. ν. δδ8. εἰ εχ Ῥοϊγρίο γῃ. 
569. θη. --- γί, ρίαπίο. Ηοϑ. ΙΧ. 
1δ. εἰς ϑήρων πάρεστι τὰ φέχνα αὐτῶν. 

α Ἰμδοῖίο ἀρετίβ ἔμ]εα, εἴ οχ δοιῃρθῃ- 
ἀἶο βου ρβεπαὶ οστίαβ. Βοροποπάστη 
ἐδὲ σπαρίστησαν, αἱ ἡγγῦ Ιἰορεσίηϊ. 

. τ 

ὅ8ρ. ΧΙΠ 1. οἷς σαρὴν Θεοῦ ἀγνωσία, 
αυϊδι8 αὐεδὲ Ἰ)εὶ ἱρποτγδηῖα, ἢ. 6. 
αυἱ δαμι ποη σορπορουπηΐ, ςΟ]]. 

αἱ 886, σὰπι οσοδσεῖ σχηυπάυμ. 
δάσια οπῖπὶ ἀἰοσϊξας σαρ. ΥἼ1. 939. 
“άντων τεχνῖτις, εἴ ςαρ. ΝΊΙΙ. 5: αὐσ- 
τις τῆς τοῦ γεοῦ ἐπιστήμης, καὶ αὐρετὶς 

“ῳ ἃ 

τῶν ἐῤγὼν αὐτοῦ. ᾿εταοεῖῃ. ᾿. 911]. 
6. οα. Βεἰϑὶς. ϑαρ. ΧΙΧ. 13. σαρόντες, 
σάυεπ, μεγερτινὶ. Μαϊϊοτα ἴὰπιοπ 
Ἰερογα παριόντας. 4 Μδος. ΥἹ. 57. 
«αρόν μοι, ρεπέδ τπέ, Ὦ. 6. ἐπ ρμοίεείαίε 
πῶ ογαί. 

; ὃ 
ΟΥ̓ ΠΑΡΕΣΤῚ, πον ααεεί. ἜΝ 

πελὰ. ϑγτώχα. Οοδεὶ. Υ. 3. 
ΠΑΡΕΪΣΑΚΤΟΣ, αἰίεπας, Ῥεγε- 

ἐτίπεα, αὐξοιείζιις, ἐγγερίδέμα. τοὶ. 
ϑ1ν, αρόλογος ταρείσακτος ἀδήλου, ρτει- 
ἐλῦο τγτερέϊα ἱστιοῖ. ΟΠ, Δ]. 11. 
4. υνὲ Βοδα τοὺς σαρεισάκτους ὈΒΒΣ 
ἹηοΥργοϊδιυῦ ἐγγορέοε. ϑΝ)δ5 εἰ 
Ηδρεγοβίυε : 'σακτον, : 
ΠΑΡΕΙΣΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, ,ηκσία ψοὶ 

οἷαηι ἐπργοάϊογ, ΘΌδτα ἡ Ὁ. τ). 
Ῥ Ἰεϊῖογ. 9 Μδου. 11]. 1]. σἀρεισεο- 

ρφυόμενοι λεληϑότως εἷς τὰς κώμας, ἴῃ- 
ἴταπῖδϑ ἰδίρηξζος ἴὰ οδοίοῖϊα. 

ΠΑΡΕΚΑΣΤΑ, κδίχεες, οὔδει 
ϑεΊΡΕΥ. 3 Μδος. Χ. 13. προδότης 
ἕκαστα ἀκούων, Ῥτοάϊτον πμδέχεε δ 

ἀἴδηβ. Ιιάς εἴ ν. 14. 3 Μδος. 11. 
38. παρέχαστο, ὑφορώμενοι, ΣΕΥΕΡΕΤ 585. 
Ῥἰοαπίθα, ϑυϊάδβ: «πἀρέχαστα, ἑχάε- 

ΠΑΡΕΚΔΕΙ ΠΩ, ἀρβείο. 7αάϊιῃ 
ΧΙ. 138. ἐσεὶ σαρίξελιτεν αὐτοὺς τὰ 
βρώματα αὐτῶν, αυοπίδην ἀεέεοετυπι 
618 Οὐθαγία βυδ. 

ΒΠΑΡΕΚΛΥΣΙΣ, ἀἐπεοίαίδα. ἜΡΌΡ 

πιηπεγια, ΤΙΧΧ βες. Ἠοχαρΐα {0}. 
ΧΧΥΡ. 5. Ἦοσεῖη ταρέκλυσις 6338 
ΤΩΘΓΙ ΠῚ ΤΥΡΟϊ δῖε ΘΥΓΌΣΟΤ, ὅς Ϊ6- 
Βοθάσπι πσαρέλχυσις, ἈρΡραγεῖ α νεῖ. 
1αῖ. Μομαῖ πέριο επῖπι μεζεῖ, εἰξς 
Ἰηογατη ρίγαΐΣ. ϑϑὰ χυοτηοῦο ι8- 
408 νοχ οὐτὰ ἴαχῦι ΕΘΌΥ. σομοϊϊ γι 
Ῥαρεδὶῖ, εαυϊάθσῃ ποὺ νἱ6ο. 

ΠΑΡΕΚΤΕΙ͂ ΝΩ, εσέεπαο, ὑγοάίκω, 
αὐ οοπιραγαίξίΉοπεπι αἰλου)εα οχίοπαο εἰ 

" 
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Παρ ἐκτὸς. 

ὑγοάποο. Ὁ...» αι ρον, ἰαὄονο. ῬΥον. 

ΧΧΠῚ. 4. μὴ ᾿σαρεχτείνου «λουσίῳ, 

μοὶ} αἀερίγαγε αα πιαρσημαίπεπι α1- 

νἱεῖς, ἢ. 6. ἐπεξέατὲ ροϊδηΐεδβ. ἴῃ ἴοχ- 

τὰ Ηεῦτ. Ἰερίταιῦ : ΠΟΙ ἰαβογαγε, υἱ 

ἀϊοτῖβ. ---τ 77), ἑογγέηδ. ἘΖΘΟΝ. 

ΧΙΜΉ. 90. «αρεχτεῖῆον ἐπὶ τὴν Λϑάλασ- 
σαν τὴν μεγάλην. Ἰμόρογυηΐ ἔοχίαββα. 

εὐτα Ηδ Ὁ.1)» ἄμοεσε. Αἀάδ δρᾷ. 

(ἃ. Τγτ. δ48. 8εμοῖ. ϑισὰρ. ΧΠ]. 
» 9856. Ο. 

ΠΑΡΕΚΤΟΣ, ργαΐεν, εσέγα. 
ὙΡγ}, ργσέεν. Α4ὰ. Ὠεαῖ. 1. 86. --- 

ἜὮ ρτγαίετ. ΤῊ. ον. ΧΧΙ͂Ι. 

48, 566. Οοἶβὶ. οἱ 1108. ῬαμρὨ 5 
ἴῃ σθοροῦ. Χ]ἼΠ. 1ὅ. 7. 

ΠΑΡΕΔΑΥΝΩ, ρτγαίδγεο. ζΏ)» 
ἱποίϊπο. ϑχτατη. 4 ϑαῖη. 11. 19. σαρή- 
λασε, ὑγαίεγίυϊί. Ιΐα Βιεϊϊυ8. 86ἃ 
φαρελαύνειν. 688 ἢ. 1. εἐἰσοϊπατο α ὕῖα, 
᾿. 4 ἐκχλίνεν ἀρυὰ 1ΧΧ. Ηεβγοβ. 
ταρήλασα, “αριφυγξάμην (Ουϊείιι8 
Ἰεσὶς ταριφϑασάμην), «αρίβην, 
ΠΛΑΡΕΔῈ ΓΧΩ, γεάανριο. 3 Μδοο. 

ΙΝ, 88. 
ΠΑΡΕΚΔΚΥΣΙΣ, ρτγοίγαοσίϊο, το" 

τοραίο, αἰαίίο, ἐαγαϊίαδ, ποτα. 
ἼΒΟ» πωπιεγμα. Φοῦ. ΧΧΝ. 58. ὅτι 

ἰστὶ «αρέλκυσις σειιραταῖξ, χυοὰ εἰ αἱ- 
ἰατῖο γεὶ τηοῦϑ ργεεάοπίρυθ. Ν. ἴ,. 

ι γΊι46. βϑαρτα 8. νυ. σαρέκλυσις. ἨΘθγ- 
εἶπ8: σαρέλκυσις, βράδος, βραδύτη;. 
δυϊάδ5 : φαρέλικυσις, ὑσέργεσις. 

ΠΑΡΒΛΚΥΏ, ργοίγαλο, αἶβετο, 
γέπιοτοῦτ. δ» Μεεεοῖ, ϑοτωθῃ 

ῬΓΟΡτα. υσητηδοῆυβ 
ΟΧΙΧ. δ. ὅτι παροικῶν σαρείλχυσα. 
μερῖι ΝΡ ΤΡΩ δυῖ 2 Ῥτὸ πο- 

τῊπῈ Δρρο]δῦνο Βαδυΐϊξ, ἃ ἼΌ: 

ἰγαῆο, ργοίταδο. ϑῖτας. ΤΡ. 1. μὴ 
ε Ταρελχύσῃς ὀφαλμοὺς ἐνδεεῖς, ΠΟ]1 ΡγῸ- 
ἰγαΐεγτο φρεῖα Ῥβρογυπι δΌΧ πὶ 
ἴσσπι ἱπυρὶοὐβηεατ, αἵ ἀδροδπὶ αἴὰ 
Ὦ [6 ΥΟΒΡΊΟΕΥΘ, 5611: πὸ ὅπὶ οὐτὰ 
βαδροηϑαμι εἴ ἀυδιιπι ἀ6 ἴπ8 ἀοΠ8- 
ὈΘηΘ ἴδΏΘΆ8 : Οδ] σαρελχύειν, υἵἱ 1,δί. 
ἰγαΐεγε (ϑθηθοα ἐς Βεηδῦ, 11. 5.) 

671 ᾿ 

Ῥβά]π).᾿ 

Παρεμβάλλο.. 

ἂς οο ἀϊοίξαν, φιὲ αἰδοιμα δρέπι ἀπ- 
οἷἑ εἰ δωδρεηδάπι ἑεπεί. Ψ αἸ]παῖυβ ἢδ- 
Ῥεῖ : οομίοε ἱμὸξ πὸ ἰγαπευετίαα ἃ 
Ῥαώρογε, αυδδὶ ἰερσίβδοις σαρεχχλίνῃς. 
ϑ:ν. ΙΝ΄. 8. μὴ παρελκύσῃς δόσιν προσδεο- 
ὠάνου, ὉὈῚ1  αυἱσαῦιδ μαἰγεῖ : πο ὁταδ- 
Ῥεγέδ, αυδδὶ ἰοσίεβοϊ μὴ σπαροργίσῃς. 
Ιρια. ΧΧΙ͂Χ. 6. 11. 
ΠΑΡΕΜΒΑ΄ΛΛΩ, ζαίεπίεν ἐπέθη)ὲ- 

αἷο, οἷαπε ἐπηπίδοδο, τε 5 οοΥίο 07- 
ἄϊπε ἴοοο, ἱεπίονγία εοἰΐοοο ογαϊπέδωδ 
.ἀἰδιϊποία, σαδίγαπιείον, οαδίγες οἱὨρῸ, 
εἰγοωπεᾶο. Παρεμβάλλομαι, ἑπίεγίο- 
ΦΜΟΥ, ἐπίσγρεϊϊο. Ὁ, Ραδιωέοπε πιὲδ- 

αοο. Φυὰ. ΧΙΧ. 21. «αρενέβαλε τοῖς 
ὑποζυγίοις αὐτοῦ, ραυΐπτι νιϑοεδαὲ 85... 
»ναδεδαΐ Ἰυταθοβ εἾι18. --- ὍΣΩΠ 

ΗἸΡΗ. ἃ "» - ἐρίογατε στο. πὰ. 

Ι. 28. οχ Ἡδεῦτ. Β. 1. γεν οὐείάενε 
γου ΠἿΑ αβῖ. --- ΓΟ» σαδίγ απιείοτ. 

σεῃ. ΧΧΧΊΙΠΙ. 18. Ἐχοά. ΧΙΥ͂. 9. 
ΧΥ͂. 17. οἵ 1101 βεορ ββίτηβ. Ῥβδίῃ. 
ΧΧΧΙΠΙ. 7. ταριμβαλεῖ. ΝΡ. πιδ]6 
ΥΔΏ ΒΓ : ὠπρεξεί, ἸπΠσοπ δα ϊῦο δ Χ- 
τὰ ΗδΡΓαῖοο, 6χ απὸ 10] 6 πᾶάπ ογϑῖ 
ΔΘ ὈΙσα45 νοτδὶ ΟΥεθοῖ, αυοα εἷρ- 
ηἰβοαὶ ἐρεριέίεγε οἵ οαείταηιείατ. 
ΞΡΕΣ Ὁ» 4εεο. ΑἸ. Ψυά. 1Χ. δ0. [ἃ 

ΒίοἸ᾽8.. δε 1. 1. τῷ ΓΙ Ῥοῖΐυϑ 

τεϑροπϑί. --- ΓῺ» οαδίγα. Ὠευΐ. 

ΧΧΠΠ. 9. --- »Ό» Ῥγῳοϊδοοτ. Νυμι. 

ΙΧ. 18.--- 8.» οαάο, ἰξ. ἔγτμο. συ ἀ, 

ΨΙΣ. 12. -- πιῶν. ἴπο. Φυά. ΥἹ. 

88. παρενέβαλον. ϑεὰ τι4]6 Μοπίξ. ἴπ 
Ἡδχαρ 8 βδπς σνοοθῖὰ γαῖα]! δὰ 
Δ): Ῥοϊίαβ Ἰοοο εἴ βθῆβιι σα- 

Βροπάδε νεσρο βϑαιθηίὶ 3577})}, εἰ 

οαδίτα ΡΟΡΜΕΥΜΙ. ---- ὙΌΔ» ΟΟΤΥΌΝΟ, 

οἱγοιριοίπρο. 1 ϑατη. ΧΧΙΠ). 26. οὗ 
σαρενέβαλον ἐπὶ Δαβὶδ, ἢν. 6. ΠΟ 688- 

{18 οἰγουτηοάογυηϊ, βοα ἴῃ τοάυχα 
σογοῦβ οἰπροραπὶ αν άθω, υἱ 
ψυϊραῖαθ ἐγδηβῦις. δ δ : σαρεμ»- 
βαλόντων, κυκλωσώντων. --- Ἂη}})» Τέ- 

υεγίον. Νυτα. ΧΧΧΊΙ. 7. ὍὈ1 χη 

οὐμα ΓΏΓΙ ῬαιταυζδίιΣ, --- ΠῚ Π 

συ9 



δ᾽ 

Θ 

Παρερεϑίξομαι. 

18, αυὶ ἱπδρίγβοβ δρυπί. 2 Μδος. 
ΧΥ͂. 19. οὐ πάφψεργος ἀγωνία, πο 6:ὶ- 
δια 580] οἴμἀο: πᾶτὰ «άξεργος εϑῖ 
ἀοοεϑδογίμδ, ὈΥΣίοΥ ἐπί επίϊοποηι ἀσοδ- 
ἄτης. 

᾿ΠΑΡΕΡΕΘΙΖΟΜΑΙ, ἐγγίον, ἰασεε.- 
807. ΤΙΣΙ ἩΠΙΡ. αοσεπᾶο πιε, 

ἐχαγίεδοο. ΤὨοοά, Ῥε. ΧΧΧΥΙ. 1. 
- “Ν2Ρ» αηιΐογ. ὅγτωνα. Ῥσονεῦῦ. 

ΧΧΙΨΝ. 18. ᾿ 

ΠΑΡΕΡΧΟΜΑΙ, ργαίετγεοο, ἐσαπα- 
60, ἐγαπαστεον, υἱοῖο. Ἀφ, Ὁεηϊο. 
4 Ῥαταὶ. ΧΧΥ͂. 7. υνὶ ἴῃ οοαά. ουτη 
φορεύεσθο Ῥοττηυϊδίυγ. [6 ἀχογεῖα 
ασαξέργεσδω, ΔαΠΙροζυγ. ἃ Χοπορῆῇ. 
Η6]}. 1Ν΄. ὅ. 8. --- "2, ἐοψειοτ. 

ΤΒεοῦοί. 2 ὅδ. ΧΙΨΝ. 18. Νοὺ 
Ἰερὶῖ ἢ Δ} υἱ ξογΐαββε ΔἸ] αυΐβ σου] ]- 

ΟΟΣΘ ροθϑθοῖ: 86 «αρίρχεσϑα, 6Θβὲ ἢ. 
1. »γοάῖγε, ὀαῖγε ἐς ογε. ἘἙοτταυθο 
δαΐοτ; ργοάεδί εα ογε αἰλουλεΣ υετόππι, 
εἰ ἰοομέμς εδὲ αἰδχεῖδ υογόμηι, δβυπῖ 
ῬΤΟΥΒῸΒ ΕΥ̓ΠΙΟΠΥΤΗΊΒΕ. ---- ΦΊῸ ΠΤ ΗἸΡΒ. 

ἃ Ὁ. γεοσάο. 700. ΧΧΠΙ. 14. 
-- “ΠΤ. ὅυίιαι. ἤϑαῖτα, ΕΥ᾿ΤΙ. 

8. ὡς ὕδωρ «αρερχόμανον ἑαυτῷ, δῖουξ 
δαυδ ἀξοιγγεηδ 8. ἀοἤμεπε. Ἐσάστη 
Βοηδῖι διωπορείεσϑα; 46 δαυΐϊϑ δρυὰ 
ΤΧΧ 18. δαμιθϑίυσ. ---- ) 7. ἀε- 

σίδίο. 7ον. ΧΤΙ,Ὶ. 8. ---- γ)ὴ37Πο.},δἰΐπο. 
ἀ Τηςογί. Νυη. ΧΧΧΙ]Π. 17. --Ὴ τ 

Ῥγαίογοο. 2ώο0. ΙΧ. 1]. Ῥεδίῃι. 
ΙΧΧΧΙΧ. 6. ὡσεὶ χλοὴ παρέλϑοι, 
ἰπησατη ἤοσρα ΥἹΥΘῺΒ ἐχαγεδοαί. 
Οοπξεν .14ς. 1. 10. ---- ὦ», ἐο. 205. 

ΧΥῚ. 8. --- χὰ» ἐ26ο. .05. ΧΥΤΙ]. 

17. .-- 5» οοπεμηιον. Ὅδη. ΧΙ. 

ὅ8. 96τ. ἾΙ]Ι. 90. -- τ} ΝΙΡΒ. 

αδεοοπάογ. 9. ῬΆτ. ΙΧ. 2. οὐ παρῆλϑε 
λόγος ἀπὴ Σολομῶντος, ΠΟ ῬΤοίοσΙθαῖ 

« 8]αυϊὶ ϑαϊοσαοπθηι, ἢ. 6, πο αὐἱά- 
αυδηι ουχα ἐαέμε, ---- “Ὁ. οἰγομηιδο. 

στ 

ο8. ΧΥ]. 6. 0] Ἰοοο παρελεύσεται 
Ἰδρετα τλλ]]οπὶ περιελεύσεται, αὐ ΑἸΣΙ 
Εἰσὶ Βαρθηῖ. ---- ἼηὉ. αἰδοεάο, Ἡ. 1]. 
αοοειο. Ἐιχοα. 11]. 8. «αρελλὼν ὄνψο- 

680 Παρέργομαι. 

σὸ ὅραμα, μγοργέκε ἀεοδάεπε υϑε. 
μοι για αυαῖ, 2 Ῥαζγαὶ. 111. 15. ὦ 
σαρῆλϑον τὰς ἐντολὰς τοῦ βααιλέως, τοι 
ἐγαπερτεεεὶ σμπὶ ταθτιάδιδ τερὶβ. (ἰ 
[ας. ΧΥ. 29. ---ν, εἰεμσα πιίδει. 

4 ϑα. ΧΧΙΠ]. 4. τὸ πρωΐ οὐ σαρῆ)- 
δὲν ἐκ τοῦ φέγγους. Μοπυῖς ατάεπι 
Ἶδύα Βιεἶίαβ, εἰ δπῖε εὔπὰ Ττοιη- 
γηΐαβ, ΧΧ ἢ. ]. Ἰορίεθα 2» [5 

βοηβυη ἰοίία ξοτστηιἶθ ἰπιδαϊππι 
το ηε. Ῥοβῖ οὐ σιαρῆλθεν οὐτηπιοίε 

ΒΌΡΡΙ]οτὶ ροϊεβί τὴν γῆν, σὰ ῬΥΖΙΟΤ 
γὸ βοϊοί ἦαπο ἰεγταπι ποείτγαπι, ἱ. 6. 

ἐς πιᾶπε οχογέέαμγν, ὧο ταίηξ ταῖς 

ροἰϊωδίγαὶ οτγδεπι ἰεγτάταπι. ἴῃ χὰ 

Ηεῦν. Ἰερίτιτ : ποκ ἀἰεπρίαίες ἃ 
δρίεπμάονε, Ἦ᾿. 6. αὔσᾳμε πιδίδις ρτορ- 
ἐξν δρίοπάογεπι, βεὰ: α γαΐδμε ΟἹ 

αἀἰτομεεὶς. Ἑογΐάββα σαρίρχεσθαι 6 
Η. 1. ευαπέξδοετε, σσσσαγε ((οπί. 1.ι. 
Ν. Τ. 5. ἢ. ν᾿ ἢ. 6.), 1π 4.8 ποίοις 
ἔᾺς 116 ἀ6 οὐξοιγαίδοπε 2οἷδὲ εχρθασι 
Ροβϑεῖ. Θαοουπααε παοάο οχρίϊο- 
ἴ;, θεῖα ρεν ἐκ φέγγους ποίδις »γρρ- ᾿ 
ἐεΐ᾽ «ρίεπάοτεπι. Ὗ αἱ ραῖυϑ [πὶ [μεδεῖ: 
αὔδφμο πεϑδίδιις τεϊαί, αι νεΪ. Προ: 
ΤῈ 86 Ώϑιιπι ΘΟΧΡΓΕβδὶζ, ν 6] Ἰεχίιξ ἐχξέγ- 

γε. --- Δ γ- Εχοὰ. ΧΧΧΙΠΙ. 19. υδι 

Ρἴο παρελεύσομαι: ἔοξίδ88ε Ἰεραπάσπι 
σροελεύσομαι. ἐρχϑόϑαι εἰλπι 
ρεοάϊγε ποῖδι. Οοηξ, ϑιυγξιὶ [κι 
ΧοΠορΉ. 8. ἢ. ν. 90". ΥἹἼ. 15. ὡδς 
κῦμα «αρῆλϑόν με, ᾿ληαυδπι βπαυς 
φταίει εγμπέταο. ΨΊαο εἰ δοὉ. Χ].17: ; 
ΨοὉ. ΧΥΤΙ. 11. αἱ ἡμέραι μου σατῇ 
ἐν ὁρόμῳ, ἀἴ68 ταοἱ ἐγαπεογιπέ τι ΟὐΓδὶ, 
ἢ. 6. οοἰεγέίεν. Ῥε. ΟΧΙΟΥ ΠῚ. 6. τ’ 
σαγμα ἔθοτο, καὶ οὗ παρελεύσεται, ῬΓβ“ 
οορίιπι ροϑαϊῖ, εΕ ποη γα 
ἐκγ, δῖ ἰεβζεβ εἰ8 ἀοάϊε, 4πλδ ποῖ 
υἱοίαπέ. ἘΠΟΒγΟὮ. οὐ ΧΙ ̓  
«αρόλϑῃ, οὗ «αραλερψει. 961. ΔΔ.ΔΣ“" 
18 τοὺς σαριληλυλότας: τὴν ἀαϑίαῃ 
μου, 1108, φυὶ υἱοίατεπὲ σεν ταθυῖ, 
ΑἸ1ὰ5 αἶνειν δοᾶοπι βεηδυ υ50 
Ῥδῖισ. Ὑιὰθ δἰρτα ἰπ καράμα 
πο. 4 ὅδ. ΧΥ 111. 43. αδι παρ 
χεσϑαΐ τινα εδὲ Α. 4. ὑεηβαύεν (}3 
γορο ΤΧΧ Β. 1. μεὶ σα), ΕΟ 
σεγδε σἰσμενι διρεγαγε, ΓΤ τ" " 
Αψα. Ργόν. ΧΙΧ. 11. δὶ ταίηχιν 

. 



Οὐ παρέρχομναι- 

α ἔα! εβὶ πρρέρεγε, ποῊ σΏγαΤῈ, εἴ ΘΧ 
δἀ)υποῖο ποπ ρμπῖγε αἋ εἰοϊξοῖ. Α4α. 

Ρ8. ΧΧΧΗ͂Ι. 7. -α τῆν Ποῦν. 

᾿ ἔγαηδεο, ργοσεᾶο. ΦοὉ. ΧΧΥΊΠ. 8. 
- πΠ10 εἴ Ν 2 Ομ]. θη. ΙΝ. 

98. ἡ βασιλεία σου «παρῆλθεν ἀπό σου, 
τοβηυπι ἔπατα (ΓΗΒ. 1 νοὶ γεσέςδιέ ἃ 

᾿ 46. Ὦβη. Υ]. 12. τὸ δόγμα Μήδων καὶ 
Περσῶν οὗ παρελεύσεται, 861]. τὶς, οαϊο» 
τὰοῦλ Μεοάοσυι οἱ Ῥουβδγιτα, ὨΘΠ1Ο 

ὃ ἐγαπερτεαιαέμγ. ἘΠ δγοΝ. φαρελεύσε- 
ται, παραδράμῃ, σαρέλϑῃ. ἴ8ῃ. ΨΙΙ. 
14. ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις οὐ παρελεύσεται, 

᾿ Ῥοϊεμξα εἴδστια, αυ85 πΟῃ ἰγαηδὶἐ- 
--πὸν; αδοεπάο. Νυταεν. ΧΧ. 10. 

᾿ φαρὰ τὸ ὅρος παρελευσόμεδλα. --- ΤΩΝ) 

ἰο. Ὅδῃ. ΧΙ]. 1. 866. οοά. ΟΒίβ. 
χατὰ τὴν χώραν ἐκείνην παρελεὐσεταῖ. 
δίπε ἄυδίο μετιαυίατυπΐ αν εἴ. 

Ἵν: Μαρτ δπΐτη δηθαυϊξαϑ ἔμ 

ὁ Ἰϊτοσασατη Ἃ εἴ Ὁ βιυιλ τυἄο. Οοπῇ. 
ΒΑ γάει Ο 688. Οὐτϊ. οἶτος δος ΟΠ τὰ 
(οἠά. Μ55. Ηδφῦτ. 1,08. 1770. - 
2.}» δροπάεο. ῬΊου. ΧΧΥΙΪΙ. 13. 

αὖ] ᾿ἰξουῖβ ἐγδηϑροϑῖτς ἰοροτυηΐ Ἢ). 

-- ΠΌΡ Εχοά. ΧΙ. 985. Νοιίοῃσθ 

ἱσαπδειπαϊ οἰ ρατοοπαὶ ἴῃ ̓ δς οΥ̓ΒΕο- 
Ὠἷβ βοχία στηϊηΐπιο ϑπης ἀΐνογβθο. --- 
νφ. δοπδόγοο. Ζοῦ. ΧΙ. 16. οὗ 

μὴν φαρέλϑῃ σε οὐδὲν τῶν ἁμαρειῶν, ὩὨΟᾺ 
4 ἰαμμξ τ δἰ χαϊὰ ρμεοσαίογιχη τηθο- 
ἔα. Ῥγΐδεοα Ἰερῖυῦ Πδη. ΧΙ. 
96. ξος. οοἂ. ΟἾ 8. αὶ Π18}} οἱ ἴῃ 
τοχ Ηθῦγ. τεβροπάοι. Αἀάϊε. Εϑει. 
Χ, δ, οὐ παρῆλϑεν. ἀπ᾿ αὐτῶν λόγος, 
181} δοῦσα μεϊξ ἐγγέέαπι. . ὅν}. 
ΧΙ, 10. διὸ μὴ παρόλϑῃς τὸν λόγον αὖ- 
τοῦ, Ῥτορίδιεα ποὶΐ ϑρέγπεγε ε).8 
οοπαί μη. ὅϑίτδο. ΧΙ 11. 20. υδὶ 
παρῆλθεν ε80 ἱ. ᾳ: ἐχρύβη ἴῃ δοαυθῃηί- 
τ 
ΟΥ̓ΠΑΡΕΡΧΟΜΑΙ, πον Ῥγίεγεο' 

ΒΝ] λῖρ πΡ ἀοεισίο α ἀσβογοπάο, 

ἢ. 6. αιαίδδηε ργαείο. Ἐχοὰ. ΧΧΠΙ. 
δ. 

᾿ΠΑΡΕ’ΧΩ, ετλίδεο, ρτῦεο, δι ρρέ- 
ἀδο, ξάσεδδο. Ὅν ΤῚ ΗΊΡΆ. δἰαδέιο. 

68] Παρηγορία. 

Ῥραΐ. ΧΧΙ͂Χ, 8. σαρίσχου τῷ κάλλει 
μου δύναμιν, σωρρεάϊασίε γμυ]ολτιι- 
ἀἰπὶ πλϑρὲ νἰγξαΐοπι. ---- δυο ΗΙΡὮ. 

ἑπιεἰίορο. ΑἸ. 390. ΧΧΧΙΝ. 27. παρ- 
ἐξε. ἴα Βιοἰῖυ8. δε οπιηῖα ᾿εος 7 
(Ο]]ο πα, δογισασιιθ ἰοςὸ βαπΐ 580Ὁ- 
διὰ ἄβ, 4υεῈ ΒΌΡΤ 8. ἡσυχία 6. ν. 
20. ο᾽υξάοτα σΑρΙΕ8 ῥγοΐδῖα σερϑ- 
τιυπίυν, --- 1)» ἄο. ϑγτητα. ζοῦ. 

ΧΧΧΙ͂Ν. 81. παρέξει. Ιάδαι 84]. 
ΧΥ͂ΙΙ. 48. εἰ ΟοΠ6]. Ψ11. 22. - 
ΓΝ» μοῖο. ὅγτατα. 700. Χ. 12... 

παρέσχες μοι, ὑχγαδιδίς πιλὶ. ΨΝ ῸΪΕ. 
ἐτὶ διρεεἰλ πελῖ. Οοπειυϊθας [0] ἌΡ 

συ ΤΟΥ. ϑίγας. ΧΧΙΧ, 4, «αρία-. 

ιν πόνον τοῖς βοηϑήσασιν αὑτοῖς, ἤμοεδ. 8 
δεγωπί περοῦπῃ 1118, αὰϊ βυ ]ονδ- 
γυηΐ δοβ. ΟοΆξοΣ [,.υο. ΧΙ. 7. οἱ 50." 
Ῥτὰ ἀγῶνα «αρέχω. δὶς οἴἴδτῃ Ατίϑ- 
ἴορἢ. Ρ]αΐο ν. 20. ἀλλά σοι παρέξω 
πράγματα, 5864 {{Ὸ0Ὸ1] }αρόδδαπι τπιαρο- 
ἴυχτα. Οοηξ. εἰ ΑἸοΙρῃσγοόποιι 110. 1. 
ΕρΡ. 80. Ρ. 194. εἴ αι δα δυπάοσια 
εχ Ἡεδγοάοίο εἱ Αὐτίδμο ποίδί Βεὺ- 
σίοτυβ, ἂς 1εχ. Ν. Τὶ 8. ἢ. ν. 88. 
ΧΥΙΙ. 18. αἰτία “αρέχουσα τὴν βάσα- 
νον, Ῥοΐγ. 1. 20. 10. συλλὴν αὐτοῖς 
παρεῖχε τοῦτο τὸ μέρος δυσχερίαν.----Ὑ 1ὰς 
410] 8. ἡσυχία. 

᾿ΠΑΡΗΣΟΡΕΊΏ, λοτγίον, αὐλοτγίον, 1ῖ. 
οοπδοῖου, προ, ἰεπίο. Ὁ) ΡΒ. 

ἄπμοο. ϑγτατα. 168. [11. 18. ῥσοὸ Ὁ)» 

ἀμοίον, παρηγορῶν. ΝΟΙ ΔΥΌΙΌΟΥΙ, ΘΌΓΣΩ 

ΙΠΣ ᾿6μῖδθο, βοὰ ὅ.γ) ΒΟ βθῆβα 

δοοορὶς οἱ ἱπίο]οχί. Ναὶ ἄμοεγε 
Βΐς τωθίδρβογίος δ ρου ἀθ οοηδο- 
ἰαίογο, χωὶὲ ἱωρεπίεπι ἀμοὶξ εἰ πιαπῖ 
αρργελεπαάϊ, πάρ εἴἴδια υχχὶ μὲσ ὁ 
σαρακαλῶν δηδιυ]ογυπί. Οοηΐ. [68. 
ΧΙ, 11. Εχοά. ΧΥ͂. 18. Οδαϊάδβιιβ 
Ἀ. 1. ΠΣ Ααἀάς ϑγυαχα. Ῥραΐτη. 

ΕΧΥΤΠ. 91. --- ὩΣ, ϑὅγτι. (ο- 
: Φ 
μεῖ. Ι΄. 1. 168. ΧΙ,. 1. Ιάθδιῃ 90}. 
ΧΥΙ. 9. οἱ ΝΠ]. 138. ἴῃς. Οἀδῃδβ. 

ΧΧΙΨΝ. 67. παρηγορήϑη, οοπϑοίαϊϊο- 

πέπι ἀσοερί. 
ΦΠΑΡΗΉΓΟΡΥ,Α, οολογίαξιο. 4 Μᾶςς. 

ν. 12. ΥἹ. 1. : 

ἂν» 



Παρϑενῖα. 6082 ΠΙαρίημι. 

α ἩΑΡΘΕΝΕΙ͂Α, υγρίκεαε, ᾳ ἀ. 

υἱγαίναία. ΠΥ ΓΙ Ῥίαχ. συἱγριπ- 

ἑπίοε, 5. υἱγρίπιίας. Ζυὰ. ΧΙ. 537. 38. 
ἴης. Εκεςοι, ΧΧΊΙΠ,. 3. παρϑονείων. 
ἘΔ᾿ ΠΑΡΘΕΈΉΙΑ, ἰάθη. [) » 

ἰάετα. εις ΧΧΙ]. 15. 17. 0] 
ἔνα εἴσπα υἱγαὶπιαἰἐς ποῖαϊ. ΑἹ. 

Ψψυά, ΧΙ. 37. 838. : 
ΠΑΡΘΕΝΙ͂Α, ἡ, Ιἄσηι. πον ΓΔ 

Ῥὶυν. υἱγρίπέας. ευῖ ΧΧ, 14. 17. 
40. Πά. ΧΧΙ]. 17. δε... ΑἹἸάϊη., 

ὃ δὶ σαρϑενία υἱγρὶπἰέαξΣ εἰσπιε πο- 
ἔκ. Αὐἀδο 1) ΧΙ. 857. 38. -- 
ὩΣ) ΡἱυΣ. Ιεγεῖα. 111. 4. δΙΣ. 

ΧΡ. 2. γυνὴ σαρϑενας, Ἀ. 6. ἱπίογ- 
Ῥτγεῖβ Βι6]ϊο : μιζογ, ψμῶπι σωὶς υἱγχί- 
πεηὶ ἀμαὶ!. Ὁχυδβιῖυδ δὰ ἧι. ἰ. φοῃ οι, 
ᾳαυοά δῆς χουρίδιον γυναῆχα νοσεῖ 
Ἡδετοάοίυβ. Οομξ, αὐδὲ τῶοχ οὐουΣ- 
τυμί ἰῃ ὑοῦ φαρϑενκχός. ΜΙΗΐ νεσὸ 
γυνὴ παρϑενίας εδι 20, χιαπε φμῖς 

ο πυεπεῆι αἀμπκιί, ἀυδίεη ΗΌχεὶ 
ὩΣ) χῳ κ᾿ ΔΡρε)Ἰδηῖ, ν. ς. σον. 

Ν. 18. υἱ ςαρϑινία πο ἴδῃς υἱηρὶπί- 
ἑαίεπι, ἀαυλτα  μυεπέμέεηε, ἤογεηι αἰα- 
δε ἴῃ υπϊ νογβύση Χ δα ππςῖο εἶκτιὶ» 
βοοί, π}16Δ βοχὰβ σγαϊϊομα διδθία. 
ϑῖΊο συοαθδ ὅγγυς ἱπθουρσοίδιιϑ οϑέ, 

υὶ Βερεὶ ἰΖοοδ δὉ σὰς αἄο- 

ἴεδοεγε, ζωυόποηι ἥεγί. (ΟΌΟΥ Ψτὶθ- 
᾿ χοοεῖ δὰ Ὠὶςῖα (668. Κ. Τ.. Ῥ. 11. ν. 
ὦ 84. ϑὶο δρυὰ Ψοβεῥρδυπι Α. . 1. 1. 

4. παρϑένος γῆ εδῖ ἐέττα 7οῖες, σμαϊἐς 
ργίμια α ογεαίίοης ἐγαί. 1 (ον. ]]. 
25. σαρϑένοι δαπξ ἡμύυόμες μἰγέμδοια 
δέσει, Ζοὰ νεαϊγμηοπῖξ εαρεγέεν, οΟ]]. 
97. 98. εἴ Αροο. ΧΙΨ. 4. δὶς οἰΐασα 
Τ1,λτἰπὶ8 υἱγρὸ αἸοίτιν, σιἀσμδα γε- 
σης σέ, υἱἢ υἱγσίηεε τὐ, σαγηδε υὲγ- 

ἰπσε. Ηογαι. Οἀ. 1Π1. 17. 86. υδὲ 
ΡΟΙΤΩΠ Βα Ῥοϑὲΐ ΘΟΠΟΏΡΙ ζι 

4 οΌΧ) ΒΡΟΠΒΟ υἱγρὸ αἀἰϊοϊζυτ. ϑογνίιϑ 
αὐ ν᾽ τρ]. Ες]. ΥἹ. 47. οἱγρὸ ἃ υἱ- 
γίαϊονε αἰαΐε αἰοίξαγ, παπὶ απ πιαΐεν 
ὕμεναί. δ8ῖτας. ΧΙ.1Π, 14. υδὶ ἐν 
“νίῳᾳ Θδῖ 1. 4ᾳ. ν. 9. ἐν νεότητι αὑτῆς. 
ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΙ͂Σ, οἱγρίπεια. νὰ μ᾿ 

υἷγρο. Ἐπῖμ. Π1. 8. κοράσια σαρϑενικὰ, 
»μοίίας υἱγρίπεε. ---- ὩΣΝ2 Ρίυγ. 

αἱνρὶνείαε. 08]. 1. 8. ϑρίρηον τούς κε 

ὑαὲρ νύμφην “«εριεζωσμέμρ σάχκω ἐπὶ τοῦ 
ἄνδρα αὐτῆς τὸν παρϑεν κὸν, ἰατοτίίατε αἱ 
ΤᾺΡ ἸΩΒΑ 15, ΑΌΔτ ΒρΟΠδΔ, οἰσουπικῖπο. 
ἴδ ΒΔ000 ὈΣΟΡΌΕΣ ΥἹΓΌΙΙ ναὶ βραῦδααι 
διαῦτη ΥἹγρβίμθυτη, ἢ. 6. σκὲ αὐ υἱτρὸς. 
“7υυενὲε ἀεεροπεαία ἐ:ὲ. ϑιται ον (1... 
Ἰοΐδ ἀρυὰ ΡΙυΐαγοι. Αρίά, εἰ (Ἰεσα. 
Ῥ. 802. τὸν παρϑενκὸν ἄνδρα τοαὶ 
υἱγωην, ομὲ μὲ Ὀἱγρὸ πμρεὶ. 
Π, Ἐ΄,.ν. 414. νοοδῖὶ κουρίδιν ταν 
Βεπρ δηϊτ ἱρὲ ϑοδλο  Δοῖδδ ΠΊαπὶ ἰῃ»- 
ἱεσρσοιαίυσ τὸν ἐκ σαρϑινώας ἄντα 

κότα αὑτήν. Ἐξοάσπι βεῦσα Τὸχ 
δὲ δἱὲὴ οσσυστις. ϑυϊάδε: πρίν, ς 
τὸν ἐκ σαρϑενας μεμνηστευμένοι. 'λπμμ- 

νήσχετο, ὡς τὸν πουρίδιον αὑτῆς ὡὰκς 
ἀνέλοι. Σὺν τῷ κουριδίῳ γαμέτη εἰς ἘΜ 
σὸν ἦλνι. ὙΙὰς εἰ Ἐεεγοδίιη ἢ 
πουρίδιον, οἵ οἷ. Μυπκετυσι δὰ ἀπὸ- 
πἴπυτα [4. ς. 11. Ῥ. 97. [πὶ [παῦρ- 
οοῖρυδ ᾿πεηυδείες οοουστὶὶ ποῦν 
ἐμ υἱτρίπεμε, εἴ σὐοΉ)εΣ υἱτρίπα, τ 
εχ Ἐεϊηοείο Ρ. 7922. εἰ Μαπηαῖαι 
Ἐεἰδίποῖα Ὁ. 468. οὔϑοσνας Εἰβπετο 
δὰ Αρος. ΧΙΨ. 4. ». 467. Αἰ 
ΥἱΓΟΒ ΓΔΕ ΟΙΣ οἰ εὐοιεράνιδιθὴ 
Ῥοτῖεβ σαρϑένους ψΟσΑΡδΩς 
ὟΙΔ6 ΕἸκοόσζοτη ]. ο.ὕ 

ΠΑΡΘΕΊΝΟΣ, υἱγρο. ΠᾺ ΓΔ. ἐέαι 

Ἐχ. ΧΧΙΙ. 16.17.1, ονὶς. ΧΧΙ.3.}. 
οἵ δὶ βεβερίῃδ. ---- Ὁ ΠΔ μἱα, 

υἱγρίπεαε. ἴον. ΧΧΙ͂. 15. -- ΤᾺ 

ρμεῖϊα. Οοηες. ΧΧΙΥ͂. 14. 16. 66. 
ΧΧΧΙ͂Ν. 8.1 Βερ. 1. 2. -- ΠΌΝ: 

ὄεπεβ. ΧΧΙ͂Ν. 48. ἴε6. Υ11 Ὁ 
βὲν. 1Χ. δ. ΧΧΧ. 19. 2 Μεο. {1 
19. αἱ κατάκλεισνω τῶν παρόν, νἢ 
8 Μδοο. ἴ. 18. αἱ καεάχλωντγω τα" 
ϑύνα. 8ῖς δρυὰ Ὠϊοά, δὶς, ΧΙ]. 42. 
“υλλὴν τῆς χώρας μγὸ πιαρπὰ ἱσ7Ὲ 
ρανέες, υἱοὶ νἱά, ὙΥ δεβθὶ ἰηρΊι Ρ. ὁθύ. 

ΠΑΡΙΉΜΙ, ρμγαξεγιμίο, 
οοπορίδο, τορράἑίο, ἰζετα : ἐγαπδθῦ, 
ΠΑΡΙΈΜΑΙ, τεπείδσως ἤο, εἰακρνῶ: 
οὐ. Τγ 4» ἐΐετ. Ῥτον. ΧΥ͂, 1}. ὑεὶ 

τῶν παριόντων, α ἐγαπδεωκ δε. ἴα 
ΒΙ6 89 Τ͵οχαγοέιτ ϑοουζυβ, Ὠ60 ΠΡ 
βροοῖο τεσ Ηδρτγαίοο, 6 400 Ἰυευ" 

Ἰεηΐοσ δρραγεῖ, ὑσὺ τῶν παριόντων ἔχ" 



ΠΙαρίημι. 
“αἰ Ῥεΐκροιο Ηρθῦν. Χο Ν »»» φεῖδπ. 

φμεπῖξ δεπιέαηι, Όϊ ξογίδϑδϑθ Ἰερθὸ- 
συΐπῖ Ἵ,7))» πἰϑὶ ΤΕΡΟΏΘΧΘ ΥΩ 8}18 σταρ- 

ἄντων, ᾳεὶ ἀεβεοίωπέ α γεοία υἱα, 
ᾳυοά ἐεηΐανὶς ὕδεροστδ δὰ Ὦ. 1]. -- 
ΥΤΗΙ Ερμ. εἰεο. Ἐδῖι. 1]. 4. 

ααρῆκας. ἤδδ οπθηα!ϊξ, δ' ος νϑῖ- 
θυ τοῦποπάυστα αβῖ, ἰοζοπάυχα 
6550 ταρῆκα, ἰάαυς νδϊὰθ δρίυτα 
6886, 5Βὶ ΨΟσίδιΣ : ομιβίογεις, 

ὄὅ ἀμεὶνεμίατει. δε τοαὰθ οοχηχαοῦδ 
οβῖ ἴ0ὶ Ἰϑοῖίο ἤκουσας, αύλτη Α]1ὶ 
110 τὶ Βαρθηϊ. --- ΠΣ ΗΜΒΡ. ἐπη- 

απο. Ααυΐϊα 1 ὅδατα. Χ ΧΙ. 18. σαρ- 
2ετο 860. οοὐ. Βορ. Ῥτχοοορίῃβ σαρ- 
εἼετο. ϑλια ὑρέταοάμρνον »γαίεγὶδαί. 
Ψεχειομοτα δῆς Ααυ1165 ἜΧΡ ΓΕ Β81886 
νἱάετυς γυϊραῖυ, Ἴ Βαρεῖ : οοἶΐᾳ- 
δεδαίωγ (80. Ῥγξὸ ἰδαρυογε, αυθῖὰ 
εἰἥοετο υἱάθθδῖοσ δἰμλυϊαῖιι8β αἦυ8 

ε ἘΠΡΟΣῚ ΜΡ Ετ πισπεε ΘΟΥΩΉΣ οἐ ἐπιρίπξος 
δαί. Οοφἰετυσα Ῥοοῖ παρίετο Εχοὶ 
ταῦ νοῦῦδ: ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. ---- 

Ὁ7}» ἀρ οῖο, ἀεείείο. Ἐχοὰ. ΧΙΥ͂. 
12. «ἄρες ἡμᾶς, ὅπως δουλεύσωμεν τοῖς 
Αὐγνετίας, δἰπε Ὡο5 Ε115 δοῦν γα. 
ΟἿ οι. 'π Οοἰδί. σάρες, ἄφες. ϑυϊάδδ: 
«ἀρις, ὑποχώρησον. 1 ϑατα. 1]. δ. παρ- 
ἦχαν γῆν, ἢ. 6. ἀεγεβᾳμεγμπέ ἴεττδτη. 
Οἷολδ. ἴῃ δῆς. ϑεσὶρε. σαρῆκαν, παρ- 

εἰ ἥλον ἀπολαβόντες. ---- ὉΠᾺ2 ΝΙΡΏ. 

»εγίωγδον. ἃ ϑαϊα. ΤΥ. 1. σάντις οἷ 
ἄνδρις ᾿Ισραὴλ σαρείδησαν, ΟἸΏΠ 65 ΥἹτί 
Γοχϑεὶ οἰασησωεεοεδαπέ, Ἐ. 6. ρεγίεντες 
διγ. --- ΠΝ ΝΙΡΗ. 7αέφον. 18. 

ΧΟ Χ, 9. φαρεΐζνα; φάντοϑεν, ἐκοίμξιω 
“ωπὶ ἀπάϊαυε. ἩδθγΟΝ. σαρεῖκαι, σας 
ραλίλυμω,, ἐχλέλυμω. διτιηοπάυθαρυα 
ῬἘΠοοάογεΐυχη δὰ ἢ.]. Ἰερεραῖ τυροῦ- 
μαι. --τ Ὕλγ. Ῥγχον. ΙΧ. 185. -- Ὁ» 

« ἐπρανάρ. δτοτα. ἸΨ, 81. παρήσω τὰς 
χβέας αὑτῆς, τοπιλξίοι χηδῆυβ διιδῦ, 
ἔχ δὰς ογδίίοηἱβ βοσὶθ οἱορσϑοίζυδθ 
αἰἰςίμα οϑὲ πάππε τοπιξέεγε (ᾳποῦ 
τα ρσῖθ σοηνουϊὶ ἐαφαπίηιαξέξ αὖ ἐπί. 
,Πεοίονεδια, χαὶ Ἦΐα Ἰοχιιθπῖεθ ἱπῖτο- 
ἀπουπθιε) ἡμδτὰ ἐαραμάεγε. --- 

ἀεβοὶο. ϑορῆ. 111. 17. ϑάρσει, Σιὼν, 

688 Παρειμένος. 

μὴ «αρείόδωσαν αἱ χεζές “., οοιβάε, 
διΙοΏ, Π6 γοηιϑς Ξωπέ τωδιιυὰδ ἴδε. 
Αι. ϑγιωι. 3 ὅϑδιω, [ν΄ 1. σαρεΐθη- ἢ 
σαν, ἈΌΣ ΤΧΧ ἰξελύϑησαν ΒδΡοηϊ. 
Ἡϑογςῇ. παρείσϑωσαν, σαραλυξοόδωσαν. 
Αι. δυῖ. ΧΧΧΙ. 6. σαρήσει, ργα- 
ἐεγηιεί. ϑῖτας. ΧΧΊἸΤΠ. 2. καὶ οὗ μὴ 
«αρῇ τὰ ἀμαρτήματα αὑτοῦ, οἴ ΠπΟΗ 
γεηιέξαέ Ῥϑοσδία οἦπ8. (οπέδν 1, οχίο. 
Ν. Τ. 8. σάρισις. ἘΤΕΒγ Οὗ τι 8: σαρήημι, 
ἐῶ, καταυμπάνω, συγχωρῶ, ἀφίημι. 
ΠΑΡΕΙΜΈΝΟΣ, μαζί. ῥτεεῖ. Ῥ858. 

γεηείδεις, περίεοίεσ, οομέεηιξμιδ, ἴΐ. 
"παοϊϊεπέμε. “Ἕ δι αδδέ νιαπιιδ, κα 

Ἦ. 6. υἱγεξ οτλαιείας «πὶ. Ἰδαῖον. 
ΧΧΧΙ͂Ι. 86. δες. Ὅχοη. σαρειμένους. 
--- Δ1Ὶν Ρασί. Ῥϑβ. ἀεγείοίες. Τδαῖ. 

ΧΧΧΙΙ, 86. εἶδε γὰρ αὑτοὺς «αραλε- 
λυμένους καὶ ἐκλελοντότας ἐν ἐπαγωγῇ 
καὶ παρειμένους, νἱ αἴ δηῖγα [1105 6Χο- 
Ἰυΐοβ οἱ ἀεβοεϊεηΐεβ ἰῇ οαραν!αἴε οἱ 
περίεοίοα. (]οθ8. Βγεῖη. σαρειμάνους» 
«αραλελυμένους. Τα εἰ Ο]οκ6. Μ5. 1ἴὰ 
ὕδηῖ. 55. - ΠΡ ἔστη. πιαοϊεηπία. 

Νυ. ΧΙ]. 21. τίς ἡ γῆ; ἣ «ἴων ἣ παρ’ καὶ 
εἰμάνη ; 40.818 ἴΕΣΤ ἢ δὴ Ῥἱησιΐθ, 8π 
"πασϊεκπία, Ἦν. ὁ. δἰεγὶ δε Ῥ ---- δε» 

ἀοηιέεσια, ἀμπεδδ. Μαὶ. 11. 9. παρει- 
μένους δες. οοα. Βαγθετῖη. εἰ δα. 
Οομιρ]., αυοά Εἰδεδεζο ἴῃ ῬυοΐυΒ5. 
Θυΐπαυδ Ρ. 837. Α ἀος μα ϑυγηγη. 
Ρτγοξδοΐατῃ νἹἀδίαυγ. δυηῖ δυΐδι α’ 
εἰμίνοι ἴὉ: περίεοίδ, οοπίοημξ, πεὲλεὲ 
αΞίξπαί : ἀπο το]αυὶ Πρ τὶ ἀσεῤῥιμ- 
μένους ἈΔΡοηΐϊ. ϑ8ίγαο. 11. 18. υδϊ] 
χεῖρες παρειμένα ΠΟ] συμ οὐπὰ 
καρδίαις δειλαῖ;, οἱ ἀϊουηίυν ἀοηεποδ, 
ημξ ΠΟΉ δρεπὶ δμαηὶ ῃ ἴ)εὺ ροπεηέ, 
πεὸ αὐ ἐμηὶ ργέοες ἐποὶμπέ. [Ό. Υ. 14. 
καρδία, παρειμένη 118 τυϊθαϊζατ, 4ὰ] ΟἿ 
δάνογβα ἀϊὰ ἀυταηιία ρογάπηϊ ΔΗΙ͂ΓΩΙ 
οοπβίδηςίατα, ἃς ἀοϑρογδηῖ ταεῖςοι- 
Ἰοδὶ : υοὶ᾽ νἱ ἃ. ϑγγυβ οἱ Ασδθβ8. ὅ:ζϑς. 
ΕΝ, 82. νωϑρὸς καὶ παρειμένος ἐν τοῖς 
ἔργον, Ἑαγ ἀπ 8 εἴ γεπιδει ἴῃ ΟΡ θυ8 
δῖ ποροις ἀοπιδηάαί5. ὅτ. ΧΧΥ, 
486. χεῖξες σαρειμένω καὶ γόνατα «αρα- 
λελυμένα, ταδλῆ8 γε εἴ ζοηυδ 
βοϊυθα. Οοπέον Ἡδφῆν. ΧΙ]. 12. Ηεα. 
ταρειμάνος, παραλελυμένος, ἐχλελυμένος, 
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« «αράλυτος, «αριωραμένος, φετελευτηκὼς, τὴν σὰ ἐν χαιρῷ τῶν χαχῶν αὑτῶν, Ὠἱϊεὶ 7 β 

ἢ κατααε ἐνος. ργαοίο δὶ ζμέδεεπε ταὶ τηᾶ- 
ΠΑΙΡΙΝΟΣ, ρατίπμεδ, ΠΟΡΗΙΟΥΕΩΣ, 

ε Ῥαγο ἐπδωΐα, πιαγπιογε ἀδυΐε, ἕνα 
(γείαάωπι ἐπ Ἔραο νιατὶ. τὸ οοπα:. 

εχ γὴν πιαγηιοσ. Ἐπδῖμ. 1. 6. Ααὰ. 

ΤἼεοά. Οδηΐ. Υ. 16. Μιὰς Βοοδαγ- 
μι Ηἰοτος. Ρ. ΠΠ. ἡ. 714. 
ΔΙΘΟΣ ΠΑΡΙΝΟΣ, νεὶ ΠΑ’ΡΙΟΣ, 

ἰαρὶς Ῥατέκιια, νοὶ ρατίδδ, Ὦ. 6. ΜΓ» 
ὃ " τὶ ΠΆΉΘΡΥΣ δῇ Ραν. ΧΧΙΧ, 9. 

τσδηϑῖι}}}) ραχίμηι, αυοα ἔα οαπάϊ- 
ἄμωπι. νυ δ ἃ γῳῷ» φυοά ἰῃ 1. ΑτλΡ. 

ποῖδι σαπαϊάμηι εεεε. (Οἵ, Βοϊβίυτα 
Του. 11. Ρ. 5610. Εδιὰμ. 1. 7. Α]. 
1 Ῥὰαν. ΧΧΙΧ. 2. Οοῃηέες ΕἸθομοεὶ 
Ῥχου59. ἀ6 Ἅεσγε. 66. Υ. Τ. ν. 86. 
ῬΙοϊζαγ 411845 νοξοσῖθυβ λῖϑος λυχνεὺς, 
ἰαρὶΣ ἰἱψοληίίεα, Ἦ. 6. ἐμοεγβάτμιδ, 
αιοπίδηι δὰ Ἰυσογηδδ ἰῇ Οὐ] Ο0}18 

ς σιράἀετείυγ. ᾽ς αὐ ἐχ ΑἸπθῆεθο 
οἱ Ρ᾽ πο αθογὶ Βοοδβαγίυβ (ἤδη. 
ΤῸ. 1. ς. 14. Ῥ. 447. υδὶ εὔἴδῃι εχ 
ϑύορδδῃο ορϑογναῖ, αυοα ῬΑΓῚ τη 8, 
6 400 γτρδυτηοῦ εἰΐ εὐυΐϊυτη, αγρεε- 
δα ἀἰσῖιβ εἰ. Οοηΐ. οἱ Ηεθνοδιῦγω 
γ. λυχναῖῦς. Αγυά εὐπάοηῃ Οτδμ- 
Ττηδῖϊ συ λύχαος, ναὶ, υἱ νἱτῖ ογυ- 
ἀἰεἰββίσηι σαροηθηάυχα σθηβθηΐ, λύγ- 
δὸς νοὶ λύγδινος λίϑος Ἔχροπίταν δος 

ἐ εἷς τὰ ζώδια (Ὦ. 6. ἰαρὶΣ αἀ δομίρέι- 
γαηι απτηιαϊ πηι πὐπιίογμηι ααλιὶδιἐιι5), 
ἢ ΤΠιάριος. Μδγταοῦ δυΐθμα, αὐο Ῥᾶ- 
ΤῸΒ ἙοἸο σία δἰϊζ, σδπαϊάυτα δι 886, 
ποίαὶ ΤΏοΙτδβ 6 Ριπθᾶο δὰ ϑῖἴε- 
Ῥῆδηυπι Βγζαηί. ν. Πάρος, εἴ 6Χχ 

᾿δοάδῃι ἸΏΔΥΤΉΟΤΕ δΠΙΘΓΟΥα [6.10] 
ΒεΙΡΉ οὶ φ βοδίδ 6886, δυσίοσ οϑὲ 
Ηετοαοίυ8 1 1. Υ΄. ς. 62, 
ΠΑΡΙΣΤΗΜΙ, αὐείο, ἀοοξάο, πιΐ- 

6 πἰδίγο, ὑγαδίο διηι, δεγυΐο, ρῥγσιρη, 
10. δίαίμο, εἰδίο, οδἰεπάο, αρρεπάο, οοη- 
δίμμο, οοποίίο. ν))λ» σείνιμα. Ἐν. 

ΓΧ. 82. ἡ γὰρ κρϑδὴ «αριστηκυῖα, ἈοΥ- 
ἀουχα ΘΠ δέαῃ, 5601}. 1Ὼ ομέηιο 8. 
ορίαπις πμεδαίμγ. Ῥοῖεδὶ αυοαὰα 
ΤΡααὶ : φογπμαη8. --- ἢ. 3 Βερ. 

ΨΙΠΠ. 1. 865. (ουρὶ. σαρέσεη. 1 ἐρα 
παρίστα! ἃ σαρεῖναι. ---- ϑΕΥῚ ΗΙρΗ. 

ἐπίεγυεπῖο. ον. ΧΥ͂. 11. εἰ μὴ παρίσ- 

Ἰοσυχα ᾿ἰἰοσυὰ. Οουΐ ἤοτι. ΧΑ]. 
8. 8 Τίπι. ΓΝ. 17. - ῳ ΤΣ Ηρ". 

8 δὼ» σἰδίο, οοἰΐοοο, ει. ΧΊΥΤΠ. 

4. «αρίστησεν αὐτοὺς ἐνανείον Φαραὼ, 
“ἐμὲ οοδ οογϑᾶϊη Ῥηδυδοῶθ. (ὐοσῖος 
Αςι. ΧΧΙΙΠ. 38. --- ΧΙ (Βαϊ) ὰ. 

Αρδβεὶ, ἐνπυιρΐωσδε σοποισσο. δι. 
ΝΊΙ. 6. «αρίστησαν τῷ βασιλεῖ, αἀοεεάξ- 

δακπὶ δὰ τερσω. ΕΗ εγοῦτε : σπρίσ- 5 

τησεν, σαρεγένετο. ---- ἡ) γ 1 ὭΣ ΠΠΙ, 
ατπεδεῖο αὐ ρμεάεε αἰδομ)ωδ. 1 ϑατα. 
ΧΧΥΥ. 27. τῶς «αιδαρίοις τοῖς ααριστη» 
κόσι τῷ κυρίῳ μου, βεγνὶβ, αυἱὶ αὐείακ!, 
ἢ. 6. 4] δεγυξωπὲ ἀοιμῖπο τπδο, δυϊ 
Ῥοϊίΐυαδ: φιεὲ δεγπμπίωσ Ἃαἰοταίπυπι 
Ἰεῦγη. -- Ὑ.). 7πἃ. ΧΙΨ. 1]. 

86... Οχοι. υδὶ διξίεσε: ποίδξ. -- 
ΝΟ Ό, τομίωπι, ἀοπτα. ἵἴπιρετί. 

2 861. ΧΙ. 8. νοσῦα Ἡθργαθα σὸν 
ὩῸΙ ΝΟ ΠΝ» δεσωπισες 

ἐδὲ ἐμηι ξετομίμηι 8. ἀόπηι τερὲε, τὰ 
Ἐγδηβίυ τ: ὀπίσω αὑτῶν τῶν «αἀρεστη- 
χότων τῷ βασιλεῖ, Ἡ. 6. Ροβῖ 608, αυΐ 
διἀβίδδηΐϊ ΤΟΡΊ: αὐδὲ νεγβὶο, 5ὲ γεςίε 
86 Ὠαροτγοῖ, ἤυπο δοῆϑυμ οἰδορσγεῖ: 
Θρτοδϑυ ΠΘΡ6 6896 ὕὕυδη 6 μὲὰ- 
Ἰδο τερῖο, 1ΐὰ υὖ Ῥγεβοιββεσιπὶ τὰ]- 
ΠΙΒΕΓΙ ΤῸ51], αυοὸ5 δϑουΐϊὰβ ἔπ οΤΙ 
ὕσιι8. Αἀπιοάυτα ἱπαρίθβ. Νίαπι 
αυογϑυ ΟρμΒ ἔπΐδθεῖ μαοοςοα οοτα- 
ΤΩΘΙΠΟΓΑΣΊ, 4086 84 Ἰροῦτι ἰἰἰδιοτγίδπι 
ταὶπίταθ ΡΟ ποηι. Νος ἔοσε ἤδῆς 
Ἰηϊοσργοίδ!οὔδσα ἰοχίυ8 ΗΘΌΣ., 86- 
συπάυχτῃ αυθπὶ εχ μᾶς δχρ]οδζίοπε 
οομ ταγατη (ἰϊοογείασ, περ τα]- 
Ὠϊϑίσοβ τορῖοβ ἔὐτίδμι βιιθβεσυῖοβ 
6886. Εχ τὴ68 δοῃίθῃξα ἰοοὺ αὐτῶν 
ΥΕΡΟΠΟΠάιπι 6βι αὑτοῦ, υἱ δα {Πτῖαπι 
τοϊεγαῖϊασ. Απηίε τῶν παρεσσηχότων τῷ 
βασιλεῖ βυρροηάυτη νιάοτυτ, δυῖ 
Ῥοῦῃιβ νεσγὰ ὀχοαϊς εἷς ναὶ τὶς, Ὡπῶς 
πεηϊείγογμπι γερίογμνι, ΟΣ ΒΘΏΒΙ : 
ὕτίατη αἰϑοθαθηϊθιῃ δἰδῖϊπι δι θ86- 
ουἴυβ οδὲ υὑπὰν π]ηἰδίτογυαπι τορίο- 
σατὰ, 41 Πποῖρε οὔβογναγεῖ Θυ ΠΣ, 
νἱΔεογοΐαιθ, δὴ πιδπάδις σε 18 Οσβα- 
αυεγαῖαγ. (ομπῆσταδίαν ἢδο ἰηΐεῦο 

»Ὸ" 



ο’ 

ΓῚ 

ΤΙ αρίστηρι. 

Ῥγείδειο οοπιπιδία 10., υδὶ ἀϊδδτίθ 
πιαῖτααιγ, ἱπάϊοδίιπι ο8θὲ νυ, 
ὑτΐύαη Ὡοη ἀδβοθπαϊ 886 ἴῃ ἀοτλατη 
ϑύδιηα. Αὐἀτηοάυτῃ δυΐθιι ργΟῦ 0116 
εβί, ἴῃς. [πί|, ἰΙοοο πν Ὁ 6 μ1586 

ΣΧ Ὁ» ουΐϊ νοὸχ παρεστηχὼς δαυὰ 

ῬΆΓΟ Τεθροπάεί., --- νη : ὉΠ» 
ΝΙΊΡΆ. εἰ ἩΠΏΡ. ἃ Ὡνν. 1 ὅδ... ΧΤ]. 

Ἴ. 866. 84τ. 1 ϑδτα. ΧΧΙ]. 6. πάντες 
οἱ παῖδες αὑτοῦ παρειστήχεισαν αὐτῷ, 

στηῃῖβ βεενὶ ο͵8 δἀβία μδηῖΐ 111. 16 ᾿ 
εἰ ν. 7. Ῥτονυ. ΧΧΙ!. 29. Ζαςβ. 
ΝΙ. δ. 10Ὁ. 1. 6. ἦἄλϑον οἱ ἄγγελοι 
σοῦ ϑεοῦ «αραστῆνωι ἔναντι (4). ἐνώτιον) 
τοῦ κυρίου, ὙΘὨϊοΡαηΐ δησοὶ!  εἱ, αἱ 
αἴδγεηΐ οογϑῖὰ ᾿οχηίῃο, ἢ. 6. υἵ ηιὖ- 
πΞείγατεπί Ὠοταῖϊηο. γιὰ οἱ «ζ00. 
11. 1. εἴ οοηΐ. Ιοςα, αὐεΒ ροβῖθα Ὠο- 
(Δία βιηΐ οχ 1 ὅδ. ΧΥ]..91. 292. 
1 Εερ. Χ. 8. ΧΙ]. 6. οἵ 1μς. 1. 19. 
εἴ δα ουπάεπι Ν᾽ οίδυαπι Ὁ. 5657. Ὡδς 
χοῦ Ῥογσοηΐυα δὰ ΖΒ) δ. Υ. Η. 
11. 44.ὄ ΡΕ. ΧΧΥῚΙ. 16. σαρίστη- 
σεν ὕδωτα ὡσεὶ) ἀσκὸν, δἰαξμῖέ δαυδδ 
Ἑδπατδῖ αἴτοα. Αἀάδ ἴπο. 2 ὅδπι. 
ΧΥΠΠ]. 8380. ϑὅγην. ΤΗδοά. Ῥβδίπι. 
ΧῊΙΝ. 10. - ἰὸν : ΤΩΡ Καὶ 

εἰ Ηἰρῃ. [κνυ. ΧΥΙ, 7. σαραστήσε 
αὐτοὺς ἐναντίον κυρίου «ρὸς τὴν ϑύρων, 

αἰείοεί ἴῇρε. οοταῖῃ [᾿ουηΐηο δηῖθ ο8- 
πῃ. Νυμ. Υ]]. 2. οὗτοι οἱ παρεστη- 
πότες ἐπὶ τῆς ἐκισχοπῆς, ἢ. 6. »γαεγαηὶ 
Ἰυδίταϊοηϊ. Ὠουῖ. 1. 38. ᾿Ιησοῦς υἱὸς 
Ναυὴ ὁ παρεστηχώς σοι, Φοδια ἢ]18 
ΝΝανθ δαεξίαης ἐϊδὶ, Ἦ. 6. πιϊπιδίον 
αυ5. ὙΙ46 εἰ Ψυἀ. ΠΙ. 10. 1 Βερ. 
Ἰ. 4. Ὦευϊ, Χ. 8. παρεστάναι ἔναντι 
κυρίου λειτουργεῖν, Δ δέαγεπέ ΠΟΥΆΤΩ. 
Ῥοτϊπο 84 χωϊηΐβίοσιιτι. Ὑ᾽ά6 οἵ 
Ὅσαι. ΧΥΤΙ. 19. ΧΥ͂ΠΠ1. 5. 1 ὅδῃι). 
ΧΥῚ. 21. παρειστήκει ἐνώπιον αὐτοῦ, 
σίαδαΐ οοτατὰ 1110, γ»ιπὶδίγαδαΐ 1}}1. 
Ψιίᾶάο εἴ ν. 92. 1 ερ. Χ. 8. ΧΙ]. 
6. 89. παρίστησεν ἐν Βα )ὴλ τοὺς ἱερεῖς 
σῶν ὑψηλῶν, οοπαϊϊίμοδαὶ ἴῃ Βεοτθ οὶ 
Βϑοοτἀοῖοθ δχοθίϑοσιη. 1. Βερ. 
ΧΥΙΠ]. 1. ὁ ϑεὸς ᾿Ισραὴλ, ᾧ «ἀρέστην 
ἐνώπιον αὑτοῦ, θυ8β [5788], σοτϑτη 
4ιο δίρ, ἢ. 6. ουἱ σεγυίο; Ὑὶα6 εἴ 
1 Κορ. ΧΙ]. 156. 4 Βεκ. Υ. 16. 
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ῷ' ἤρορ. Ν. 45. «αρειστήχει «ρὸς τὸν ἢ 
«χύριον αὑτοῦ, οἰσίεδαΐ ε6 ἀοτηΐτο 500. 
.9 .ὟἼΠΙ. 10. παρέστη τῷ προσώ- 
αν αὑτοῦ, αοοεάεδαί ἰἰατα. Αἀάα 
ὄντα. 900. ΧΧΙΧ. 8. .-- Ἴν» 

ογάϊπο. Ῥξβ. Τ'΄. 4. τὸ πρωΐ παραστήσο- 
μαΐί σοι, τῶᾶγιθ αοοθάωπι ἴ6. Τιερθ- 
ταὶ ΠΝ ἰπ ἔμϊ, ΝΊρΡΗ. Ρ5. ΧΙΙ͂Χ. 

493. παραστήσω χατὰ πρόσωπόν σου τὰς 
ἁμαρτίας σου, οδέοπάσαηπι οοτατὴ ἔδοϊθ 

οδίδ ἴᾳ8. Ἡδβυοβ. σαρισγῶ, ἀσηδείχ- 
υμι. ΟΟΠΕΕΣ ατὲ8 6Χχ ῥχοΐαηίϊβ οὔ- 
Βογνδηϊ δυοίογρ ἰαυάδιι Νοϊῆο δὰ 
Αςῖ, ΧΧΙΨ. 18, Ρ. 1344. Ουΐθυβ 
8Δ0ἃ. ΑἸΡΕΤΕ ἴῃ Μύυβθο Βτοχ. ο]. 
ἸΟ Ῥ. 117. -- ΣΕ ἢ 0. 1 ϑδγα. 

11. 24. μετὰ τῶν γυναικῶν τῶν “παρεστῇ- 
κυιὼν παρὰ τὰς ϑύρας, συτὰ ταῦ] οτί- 
88, αὐεὸ σαἀδίαδαμί δὰ οϑίϊα, ἢ. 6. 
“πηπισίγαδαπί δηΐθ οϑίία : υδ᾽ νυἱά. 
Ἡοχαρία. ϑγιηση. Νυχ. 111. 94. 
-- ὉῈΡ (βεὶά, φσυσρο. δ. ΨἼ. 
10, σαρειστήχεσαν ἔμυπροσϑεν αὐτοῦ, σἰα- 
δαηΐ τοτδπὶ 11|ο, 66. σα δογυϊοπάμηι. 
- "Ὁ Ἠερτ. δαγρο. ϑγυατηδοῆ. 

1 δαπι. ΧΧ, 25. υδὶ 3» υἱ ε 

ΒΟΥΘ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΙΒ Δρρατεῖ, ποίδε αὐ- 
δίαγε, ὑπᾶάδ ἀ6 τηϊηΐ ϑιγ18 τορὶ9 Βευά 
ΤΆΓΟ αἰοϊταγ. --- ΜΝ γχωρίο. [68. 

Ψ. 20. παρέστηχαν ὡς σχύμνοι λέοντες, 
ΤΛΡοτῖυ8 ἰγδηβί απ. ἈΝΟΒΏυ]]}15 
Ἰερῖ886 νἱἀθηΐαῦ δ)» νοὶ νν. -- 

ἸΟΣ ἐϊξότο. ἃ ϑδαηα. ΧΥ ΤΠ]. 12. ἐὰν 

σὺ σαριστῷς ἐπὶ τὰς χεδάς μου χιλίους 
σίχλους ἀργυρίου, ὶ ἀρρεπάϊξ ἴῃ τλῆ 
ΙΏΘΔ8 Γ1]1]6 δἰ οοβ ἀυρϑηϊὶ. ΟΟΠῈΣ 
ΒΌΡΓΔ 8. Υ. ἵστημι. ---τ γ8δ ΡΒ. 

τηἰπδίτο. εμοθ. ΧΙ,. 4. «αρίστησεν 
αὐτοὺς αὐτῷ : υδὶ ἴδταθῃ 4}}] σδοίίυβ: 

ἴδ, ν6] οἵ» οουϊοβ ἴμοβ ρονώηε Ρθο- 5 

ὃνί 

Φὺρ 

παρέστη αὐτοῖς, ργιδδίο {18 ἐγαΐ, πιὸ κα 
πὶείγαδαὶ εἰ. Εχοὰ. ΧΧΙΝ. 18. 
᾿Ιησοῦ; παρεστηκὼς αὐτῷ, Φοϑὰδ αὐἀ- 
σἰαδαί 111, Ὦ. 6. ἦν λειτουργὸς αὐτοῦ, 
αἱ Αια εἴ ΘΥΤΩσΊΔΟΉ 1.8 ἱπίουρτο- 
Κλπίαγ, ηιὲπίδίον ὁ7γιι5. ΝΊάΔΘ εἰ Νυτη. 
ΧΙ. 28. Ὠευΐοτγου. ΧΧΙ. δ. 4 ββσω. 
ΧΙΠ. 17. εἴ οοπξ Ρίοοδβοηλιμα (6 



Παροδεύω. 
«α« 8ϊο Ν. Τ΄ ὅ. 57. δὶ Ταοίδηυπι 

τῷ Δ βδούσεα ϑεῦκι αἶχ- 
᾿βελμσος οὔϑεσναί. Αὐάδ δαοῖοσοβ εἰϊδ- 
ἴοΒ νοϊδο διὰ Μαῖ. ΧΧΥΪ. 68. 
Ῥ. 384. εἰ δὰ 1λιο. ΧΙΧ. 94. Ρ. 788. 
80 4.86 ΞΌΡΓΑ ΔἰἸδῖα ειπὶ ἰῃ ν. ἤστῃ- 
με εἰ παράστασις. --- “Ὁ 7γ.), Ρίαπίο. 

Ηοβ. ἵΧ. 18. «αρόστησαν, δὶ Ἰοοο 
νὰ [ᾳ.) Ἰεχογυμϊ δ'πο ἀυδῖο ἢ τῳ 

δ ΛΠ» ᾿ 4 Πσ: Γαρίξας 
Νυη. ΧΧΊΙΠΙ. 8. εἱ ἴῃς, 

εἰ Ῥε ΟΧΧ. δ. υδ᾽ γεγθα σαραὰ- 
σγήσεταί δι (6 δυὸ δαἀαὶάϊτ, ᾿ἰΒαῦ 6 
ἘΪΉΗ1] ἀοσί ἰῃ ἰοχῖυ ἩδΌγαϊοο. 
ϑὲν. ΧΧΙΠ]. 80. ἐξ ἀλλοτρίου ἀνδρὸς 
ψέχνα «αρίστησεν, ἐΧ 8110 γεἴῸ ΠΠΡΘΤῸΒ 
δίείεἰ, 5801}. τηδτίϊο διιο, δαξ μοι : 
6Χ δἰΐο Υἱσο γμοαϊετιἐαύδεη δἱδδὲ οορε- 

αοφμῖγιξ : 00]]. ν. 82. υδὶ 

ὃ 

οἷαπε. 1 Μδος. ΥἹ. 834, τοῦ «αραστῇ- 
σα, αὑτοὺς εἷς τὸν πόλεμον, αἴ οοποίξα- 
ταπὲ 1106 (Εἰ ορ δηῖοθ) δὰ ὑχωϊθπι. 
δὶς Οτεοὶ, ποϊδηΐξα Ὠγυῖο δὰ ἢ, 1],, 
αἀἰσυηὶ σαραστῆσα! «ρὸς τὰ ᾿Αφροδίαιαι, 
εἰ  ειιοβίβοπεβ Ὥλκι Ἄς 18. 
Ἐεἰδὶς.) «αραστῆσαι τὴν ὀργὴν, ἸΤΑΙῺ 
ἐσοϊίαγε δυῖ οονπουενε. 2 ΜΜΔοΟΘΒ, 
ὙΠΙ. 41. εὐθαρσεῖς αὐτοὺς «αραστήσας, 

ὁ ςοηδάσηϊεο 1106 γε δη:, 5. διιϊσηυσα 
1115 δάάθηβ. 4. Μδος. ΧΙ]]. 8. εἰς 
φὰ χαρασταϑέντα ὑπ᾽ αὐτῶν σχάφη, ἱπ 
ΒΟΔΡἯΑΒ, απ αἀὐδμοία δΔΌ ἱρεῖ8 ἐγαπί. 
ῬΒδνοσίηνβ: παριστάνετε, ποιεῖτε, ἀπο- 
δωχνύεει, «αρασχευάδετε. 

ΠΑΡΟΔΕΥΏ, ἐγάπϑεο, ὑγισίεγοο, 
ργαέεν φνούον. ν» ἰάρτα. Εἰ κοοῖ. 

ΧΧΧΥῚ. 84. ϑδαρ. 1. 8. 11. 7. Υ.. 
15. υϑὶ ργαίεγρτγεάῥ ποῖλι. ὅ8ρ. Χ. 

« 8. σοφίαν «αἀροδεύσαντες, δαρ᾽ απ δτη 
δρεγπεηΐει, χαϊθυβ Ίάοι ορροπιη- 
ΓῸΣ γν. 0. οἱ σοφίαν ϑερααεύσαντες. .0- 
βερὴ. ἀὲ Β. Ψ. Υ.. 10. Ρ. 35]. οἂ, 
Ἡαδναο. Ααάς 1,ποίδη. ἄς Μογί. 
ΡΆΠοΕ. ρ. 96. 8. 845. 8. 
ΠΑΡΟΔΙΤΗΣ, υἱαίοτ. 77, ἰάδτα. 

Α4α. 9 ϑατη. ΧΙ]. 4. Αἀάς Ηφροετ. 
Ἐρίδξ. Ρ. 1980. 16. 
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ΠΑΡΌΟΔΟΣ, ἐγαπρέέωε, νἱα, αὐὐδέει, 
ἱξ, ἐγαπείενς, υἱαίογ. ΤΥ» τα. ὅεε ἢ 

ΧΧΧΥΠΙ. 14. ἤ ἐστιν ἐν ταρίὰν 
Θαμνὰ, 4188 εδὶ ἴῃ υἱά Δα ΤΆ αττης. 
-- 517» υἱαίον. 2. ὅδτα. ΧΙ. 4 

ἤλϑε πάροδος τῷ ἀνδρὶ τῷ «λουδίῳ, το. 
πιοθαῖ υἱαίον ντο ἀὐνε. ΑἸ ᾿εντὶ 
ἴδ] Βαδεης ὁδοναύρος. ---- 1 ν, δέγνας. 

3 Ἀερ. ΧΧΥ. 44. Ηἰς 
ἼΔΥ: -- ἼὩ2Κ Ρεγᾶς. Ἐξεεῖν. ΧΥ͂Ι. 

15. ἐπὶ κάντα ῬΟΙ ΟΠΙΏΘΙΣ 
υἱαίογοηι. ὙΤνγαππηΐμδ δ 

ἐ 5 

γιά εἰ ν. 94. 
ΘΟΒ)1ΟΙΈ, 606 πἰσοδίαπα Ἢν ἰεξίββε. 

ΘΔΡ. 1]. δ. σχιᾶς γὰρ «ἀροδος παιρὸς 
ἡμῶν, ὈΤΩΌΓΕΒ Θηπ| ἐγανεδέξεεβ ἴοταρακ 
ΠΟΒΊΤμΣ. ϑαρ. ΧΥΠ]. 9. χνοιδάλων 
«ἀρόδοις, Ὀεβύδτυτα ἐγαηπδίξε. Ηεστοδ. 
ᾳαἀρόδους, διαβάσεις. Οοπῆδε ϑαίϊοετι 
ΤΒοβ. Τ. 11. Ρ. 5697. 

ΠΑΡΟΙΚΕΣΙΑ, ρ»εγερτεμαξο, ἱπ- 
οοἶαίεια. Ἐν )Ὁ Ὑ᾽ν» ἔεγσα ρετο- 

δτἰπαϊοπεον. Ἐσοοῖ. ΧΧ. 38. ι 
ΠΑΡΟΙΚΕΏ, ἀοοοῖο, λαδέϊο ἐκ. 

φμαπι ρεγεργίπες, ΟΟΠΕΜΠΟΤΟΥ͂, ῬΕΓῈ- 
ἔγίπον, αἄυεπα, ρεγερυίνδια ξεῖνε. "1, 

Ἰάετα. ὅσῃ. ΧΙ]. 10. ΧΙΧ. 9. Εχοά. 
ΨΙ. 4. 2 Ῥαν. ΧΥ͂. 9. εἰ ΑἸ Ποῖ δεορῖους. 
Αᾳυ. εἰ ΤΧΧ 9 ες. ΝΙἼΠ. 1. υδὶ 
Ἰορίτυγ : παροίκει, οὗ ἐὰν «ἀροικήσης, 
«αροικήσεις γεγϊοηαπτη ΕΥΪΈ : οοπεπιο- 
ἄυπι ἴοσιπι ἱπυεηΐας, δὲ φοάδε δοπι- 
"ποάα 7 σὶ ροεεὶ. Ῥοπίαϊδε δῆς ἱπ- τ 
ἵεγρσοϊδιοπθτλ 867168 ογδίϊουἶθ, εΣ 
40Δ “λ τεἀδεπάντι δῖ : ρέγε- 
δτγιματὶ ρμοῖδε; οἵ Ῥυϑεῖεσαα δδπὶ 
ΘΟ δέ ΘΥΤΩΣΩΔΟΩΣ νοχζεῖο, ααὶ 
Βαρδῖ : οὗ ἂν εὕρῃς » ότι 
ϑεοῖι8 αυοαὰθ οδὲ γυϊρσαῖιβ: εἰ 
»Ῥεγεργίπαγε, μδίομπφιε τερεσεσς, 80. 
οομππιοάμηι ρεγερτὶπαξζίοπὶδ ἴοσμπι. Ῥϑ. 
Ν. δ. οὐδὲ ααροιχήσει πονηρευόμενος 560. 
γαῖ,, υδὶ ῥοεῖ παροικήσει ἜΧΟΙ Ϊξ νο- 
οὐ]α σοι, 186 8 0116 ροβῖ σε) ἐἀχοϊἄθσε 
ἔσει εἰ αὐλὴ ροδβἝιϊδξ νοσθα 
ΘὈ τ. 17} δ᾽). Εδῃμάοδση Ἰϑθοϊοπει 

ἡ γήε ξθαα ἘΛϑΘΌ 8 ἐπ Οοτασηθηῖ. 
«ἀ Ἀ. 1. Ψαὶξ. πεγκε λαδῥἑαδὲε λαχίο 
ἐε πιοξβρημε. Ῥβδῖπι. ΕΝ. 6. παροικεῖ 



Παροίκησις. 

πιοῖατοὸ νἱ δέον ὀονυεπὴπε, αὐνενέατε 
«οἀὐ περοίἑμη» αἰϊημοά ρεςβοὶεπάμηι. 
ἜΝ απ Ῥγὸ νϑρ]8: «αροιχήσουσι καὶ κα- 
τακρύψουσ, Ἡϊετοπγτηνιβ Ππαρεῖ : 005- 
«τεραδισιίων αδεοοπάϊέε. ϑγταταδοῖτβ 
διζοτω : συνήγοντο λάϑρα. Οσηΐ. 4πο- 
ατὲ νοχϑ. Αγβρ. εἰ Ηρῦν. ΧΙ. 9. 
ϑγσασω. Ῥεαΐχα. [,Χ. 4. βεουπάυπι 
Ἡετ.δοϊθοίδπι ἴῃ Οοτωσηθηίΐασιο Τ. 
11. Οδίευς ΡΡ. 66.. 197. ϑγτωτῃ. 

᾿ Βαμα. ΟΧΧ. δ. δὶ Ἰορὶὶ “). [πδ΄ 

οα. ΨΙΙ. 7. --- γ᾽». ὅση. ΧΧΙ͂Ρ. 

87. Νυχοσ. ΧΧ. δ. Αἀᾶδ ἴπο. 

Οεη. ΧΠΙ. 18. --το Ἴ))» ΟΟΠΙΟΤα- 

ο. Θεπδβ. ΧΥ͂ῚΙ. 8. ΧΧΧΥ͂Ί. 44. 
Ἐχοάᾶ, ΥἹ. 4. --- δ΄}, .)ὑγνιῖαο. 

Ῥβαεΐ. ΧΧΧ. 16. παροικούντων χυχλό- 
9». Γοροτυηῖ “))» 00]1. ῬβαΙμα, 

ΧΧΧΠΙ. δ. Ιάσπι ναϊεὲ φυοααθ ὧδ 
Ἰοςο Εσοοῦ. ΧΧΙ. 14. -οΊ5 Ὁ. λιω» 

ε δὲἑίο. Ῥκκῖτα. ΧΟΙΠ. 17. ΟΧΙΧ. δ. 
-- Υ Ῥοτνία. ὭὍκαυς. . 14. ὁ σαρ- 

οἰκῶν ἦν σώ, ἴα 1, ΧΧ Ἡρδν. ἫΝ 

ον» φμὲ ἐπ μογίΣ ἐμὰ, τοοῖδ 

αυοκβα εοπδύτι ἰΣαηβίυϊοτιης. Ναὶ 
»ογία ῬῈξ Βυῃθοοοβοη ἢδυα ΥΑΤῸ 
Ῥτο ἑοία κγὸε ρους. Οσπέ, ΟἸ]δβεὶὶ 
ΡΏΠΟΪ. ΚΑ. Ῥ. 1978. ---- “δὲ Γν ἱποοία. 

1 Ῥαχαὶϊ. ΧΧΙΧ. 15. ϑίστδσο. ΧΧΙΧ. 
47. ΧΙ,]. 28. Οοηΐεν ἦς Βοος νεῦρθο 

ὦ αιιοΐοχεα ἰδυάεαῖοα ὙοΪῆο δὰ 1μς. 
ΧΧΙΨ. 18. Ρ. 772. 

ΤΠΑΡΟΙΓἊΚΗΉΣΙΣ, ἐποοίαΐξεξ, οοηιπιο- 
γαΐϊο, 1. 4. «αροιχεσίΐα. “ΧΩ: Ὅδῃ. 

ΧΧΥΠΙ. 4. ΧΧΧΥ͂Ι. 1. --- Ὁ. 
Ιης. εἰ ΤΧΧ ἙἘχοά, ΧΙΪ. 40. υδὶ 
41} ΠΣ Βαρεπὶ κατοίκησις, σαμοτηδά- 
τηοάσχα οἱ ᾿Ρἱὰ. πατοκαῦ οἱ ν 
1πι οοὐά. Ῥεττωτδηίγ. Ξῖΐγδο. β 
80. ἐν σαροικήσει, μδίομπ μα ΘΟΠΏΒΟΤΕ- 

ε δέίεν, δαὶ: αὖ ἐδ, ἐμίεν μος οθηε- 
γον αὐάξιγ, «σηϑήσετα;, οὐἱο ΒαΡοῖ- 
ΓΤ. 

ΠΑΡΟΙΚΊΙ͂Α, οοππιογαΐξίο, ρεγερτί- 
παίδο, ἵξ, ζαπιϊδα. Γγγ, ἀοπιιδ, απεῖ- 
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ἔα. Οδι. , 8. «ὅσα ἡ παροιχία ᾿"1ὼ» 
σὴ, οτημῖθδ ἔδτα ]ἶα ΨΦοθερ ἢ, αι 
ΘΟ οα παρωκία αἰοὶ ροίεγαΐϊ, αυΐα 
Ῥόγερτε νἱνεθδί ἴῃ ἰεστα ΖΕΥΡΕ. 
ψις εἰ τ φῷ, Ὡδὶ δἱιὶ Εὑρ τὶ αανοιχέα 
Βεῦοηϊ. Εχοά. 1. 1. φσαρωκίᾳ δθς. οἀ. 
ΑΙὰ. υἷὖὲ ἔοτγίαβββε Ἵ γ πὲ ᾿ 
ἄυχα ετῖς. (τίς 4111 ρτὶ Βαροης θὲ 
φανοιχ), χυοτηδατϊηοάυτα εἴ ἴῃ οοὐά. 
Ματιαϊβ αυϊθυθάλη γὑτὸ σανοπὶ 
ϑοῦιρίυτα οχαίδίὶ, υὐ ἴῃ οοα, μα. 
Βαεουο ἘΒοτλθ Μαρίβίσὶ σαροιχάῳ. 
Ορηξ, ϑίτδο. ΧΙ . 8. ὉΡὶ τέκνα συνα- 
ναστρεφόμενα, παροικίαις ἀσεβῶν δυρῖ 1Ά- 

., αἰ οονθσβασιίον συμ γανεξις 
ἀγαρίοστιση, --- Ὑ»ν ἑωππηπαίίηι ο0Ν- 

ΘΉΥΥΟ, Θἴδτα 6χϑοϊπάο. ΗδΌ. {Π]. 15. 
ἀναπαύσομαι; τοῦ ἀναβῆναι εἷς ναὸν παὰ- 
βοικίας μου. Βα ᾽υ5 οομ)οϊξ, 6ο8 16- 

81558 γ} 1 ῬΕΙ͂ ΒΕβο 8 “3 ρέγθ- 
εγϊματί, Ἰοοὸ )7})» μὲῦ Ὠδίβα ; 
Δ Ποτὰ ἰδηῆθ «ἀροκήαν ἴῃ ΠΟΙΟΠΘ 
οοπυεπίμα δοοίρεσθ, ΟΟΠΕΥ ΘΌΡΓΑ 8. 
ν. “αἀροιχέω. οὔ ᾿ἴδαια Ττο,- 
ΤΩἶὰ8 δίδίθογα υἱάθιυν, 6ὺ8 ἰθρίβθα 
ἽὝἽ) ἤσγμα. --- ἀνὰ "» σαρέιυϊέας. 

Ἐδάγ. Ψ111. 84. οἱ υἱλοὶ τῆς «παροικίας, 
8.1 ἱποζοπΣ, νοὶ: χυΐ Ῥεζε- 
ἔτίηὶ ἔυοχαπί. Οοπῆ,. Ρχοὶ. ϑίγας. ἴῃ 

ϑῖγδο. ΧΙΙ͂Ψ. 7. ϑάρ. ΙΧ. 10. 
δὲ Αςῖ. ΧΙ]. 17. -το 5.) ΟΟΠΕΡΦΟΤΟΥ. 

Ῥβ. ΟΧΙΊΣΧ. δ. οἴμοι, ὅτι ἡ «ἀροικία μου 
ἐμακρύννη, δὰ τ 1], φαοα Ῥα ῃϊ }ὲ- 
γέρτε δαδῥαπάμηι ἐδἰ. 1, Ἔρεταῃὶ ἔος- 
[Δ586 "ΛΔ δυῖ "7 ,γ.}.-- Ἐ. Ῥάτ- 

οἶα. συ, ΧΥ ΤΠ]. 91. ες. ΑἸἹά. εἰ 
Οὐμαρὶ. υὐὲ σαροιπία ζαπιϊδα πο- 
Ἐσηοῖα Βεδεῖ, υηᾶς ἴῃ οοὐ. Οχοη. ς 
τανοιχίαν ἸορίταΣ ῥ1Ὸ ίαν. -- 
Ὕ2ΔΏ- Ῥεκα. ΠΥ, 17. «ονηρία ἐν 

ταῖς «αροιχλία:ς αὑτῶν, ΑἸ τα ἴῃ ἀοηιῖο 
εἰδὲς Πότ. Ῥβαϊτα. ΟΧΥΗΙ. 54. 
ἐν τόξῳ παροικίας μου, ἰπι Ἰοοο οοπιηιο- 
γαϊἑοπὲς τῆθθθ. Οοηΐξον ὅισ. ΧΥ͂]. 0. 
ΤΏσοη. 11. 22. ἐχάλεσεν ἡμέραν ἑορτῆς 
«αροιχίας μου χυχλᾶϑεν. ὙΙαοῖαΓ 16- 
δεηάυπι ὡς εἰς ἡμέραν, νεὶ ὡς ἡμέρᾳ, 
εἰ σαρωχία! Ἦϊς νἱάἀείυν δἰ ρτιιβοιτα 
ἐπημέδποε, ἱποοίας ἰεγτα Σογαξίξε. 



Πιαροιαίζω. 
αἰ τοπι ἡ} Τὶ εἰρτύδοαι ἐξν- 

γΌΥῈΣ πιοος, ἢ. 6. νιαΐα, οσαἰαηιίαίο. 

81]. αυοαμα φαροιχύία ρχοὸ ΓΔ ἴῃ 

ποϊίοπα ἑἑεογὶς ἸοσίτυΣ δρυὰ ΧΧ 
Ῥεαϊα. ΧΧ ΧΙ. 4. υδὶ ἰαπιθη ῬτῸ 
παροικιῶν μου Ἰερθγα τηδίϊθυι σεριστά- 
σιών μον. (ετίθ ψυϊραῖαβ Βαδεῖ ἐπ 
ἐγ δαϊαοπέδες πιο. ἴα αυοαὺθς 
Αταρβ. Οοά. ΑἸοχ. ϑλήψεων. Εὰ, 
ΑἸά. εἰ Οορίυς ϑλέψεως. Ῥοϊαβϊ 

ὃ ἰαπιεῆ αυοαυς ἰεςίο ςοἀ. γαῖ. ἐκ 
«ασῶν τῶν «αροικιῶν μου ἐῤῥύσατό «με 

φυοάδιηχηοάο ᾳυσδά δβεηβϑυτα ἀ6- 
ἔοηαϊ, εἱ ποῆρε ἱἰΐδ ςοπδβεκ(υδίυγ : 
οὐ τοοδῖ 5'δ0}} Ὡυπαύδηι ἢχαι 
δοθα ἤαῦογθηι, δάθό, υἱ (Στὰ 6Χ- 
ἴεχαβ οἱ μοβιῖ 65 δάϊγθ σουαρϑ]]θσεῦ ; 
δυϊ παροικίαν νοτίΑπυῦ ΡῈ ἠοσίες 
αἰοικεγαίος, φμὲ ἐἰΐμηι μπάϊριιο οἰπρε- 

πἰ, υἱὐ οἰίαπι βυγηΐ ρῬοΐοϑι. ΤὭγεη. 
ς11.49. ΜΝίάε ᾿πέτα 8. ν. σερίστασις. 

-τ ἼΏ Ρδτί. Ηἰρ". 8 Ἴ ἂν ἐπα- 

σΩΉ8. Ζδοῆ. ΙΧ. 12. ἡ τοϊαίαιαϑ σ0Ὡ- 
ἡ1εἶτ, 6086 588 )Ἴ »» ἐπιγπια. Ου!ά- 

πὰ Ἴ)) -- Γ Ὁ, οννιίάο, ἵξ. 
οὐὐοοέμνε εἰπιοσίε. ΑἹ. ῬΡε. ΧΧΧΠΙΙ. 
4. Μιάθδ βυργᾷ 8. Υ. ὍΣΟ. - 

ΠΣ Ὁ» γεουεγεῖο. ἘΦο5. ΧΙ. 8. 

Ἑστία δίς ἰοροσυαπὶ Ὑυ ὅδ}. 

ΧΙ͂Χ. 10. δ΄. ΧΥ͂Ι. 9. οὐχ ὁ ἐφείσατο 
ἀ «ερὶ τῆς παροικίας Δὼν, υτνὶ χαροικία 

ὯῸπ Ὠοῖδι ἰοομηι ρμεγερτίπαίιοπὶ, 
πορε ϑοάοϊηδπι εἴ Ρεπῖδρο)ίτα, ἰῃ 
4υ8 ρετγερτίπαῖαβ εβῖ Ιοῖα8, 866, 
4018 Βααυϊαν: οὗς ἐβδι). ὑξατο, ἐπ- 
οοἶαφ τοριοπὶς ἐἰϊδμ8,), ἐμ 67 μος Ῥεγε- 
ετίπως οοπιπιογαίμ5 ἐδὲ 1.οἱ. ἴτὰ αυο- 
η16 ὅγτυβ. ὅσας, ΧῚ.Ϊ. 8. ΧΙΙ͂Ν. 
ΟΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙ΄ΖΩ, δλαδιἑαἰϊοπὶς σαμδα 
4 (ε ἰοοο πιῖστο, ἀεὐε αὶ ἰοηδηι ηιμίο, ὅ6- 

πιῖστο. ϑιτας. ΧΧΧΛ Π]. 42. [τὰ 
ΒΙ οἰ ὰ8, Ττοπιηλίατα βοοαΐζι8. δορὰ 
Ῥδγρογδσῃ : πᾶμὶ ἴδ] ΟΠΊΏ685 ᾿ΣΤΊ Πδ- 
Ῥεηξ σαροικήσουσιν, Ὦ. 6. λαδιἑαδιηξ, 
οοπμπογαδμπίιγ. Οερζεγα τη σαροιχίζω 
ΓΟΡΟΓΙΓΟΣ αὐοαὰθ δρυᾶ Ηετοάοι. 
ΙΝ. ῥ. 979. 1ὅ. 
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ΠΑΡΟΪΚΟΣ, αάνεπα, ἀαολοΐα. νλ", 
. Βόρῇ. 11. δ. «ἄροιχοε ἹΚρητῶ». 

εὐρμῆ ΑἹ. 1 ϑδιι. ΧΥῚ. 19. παρι- 
-- ΠΣ Ρασίῖς. ἔσευα. σαρέϊταία. 

ἘΝ ΧΙΙ͂Χ. 21. Τὰ αυοαας Τβεοί. 
υδὶ ἀνὰ ἡ Βιψτιδοδλὶ θανε, χμῖς ἀεπ- 

ἔταγέ δοαοίαᾳ ἐδί. ---ο λ ὈΑΓΠς. ἃ Ἴ 
: τ 

Ῥβδία. (ἸΨ. 12. --.- - ὅπη. ΧΥ͂. 

18. ΧΧΠΙ. 4. Εχοὰ. 11. 49. εἰ αἰϊοὶ 
ΒΕΒΡ 5. --- Ὁ 5)» λέγον, πο- 

ἸΏ 6 Ῥτορυΐατα. ἴῃς. Εχοὰ, 11. 92. 
- ΘΝ Ἴλ 5, Ἠαρρατεῖπε 5. α- 

ξατγεπὲ, ποθ ῃ ὈΓοργίατα. 1 ῬαΥ 
10. Ιρεγυηί ὩΣ 27-- "Δ 53, 

οπμιῖς ἀοπιμδ. ἘΙΧΧ 86ς. οοά, ΑἸες. 
4 ϑαὰ. ΧΙΧ. 38. 564 οὶ Ῥῥγὸ τὰρ- 
οἰκὸς ἰερεπάυτη εοὲ σὰ; οἶχος, αἴ το- 
Ἰφυὶ Ποτὶ Βαρεπῖ, ---- 79}, ἀαδείαίοτ. 

εν. ΧΙΙΧ. 17. --- ΟΓν οἄνεπα, 

βὰς Μρκὰ Εχοά. ΧΙ]. 46. Ιωενῖς 
10. ΧΧΥ. 6. εἰ 93. αροσήλυτιν 

καὶ πάροιχοι ὑμεῖς ἐστὲ ἐναντίον μου, δ)- ἃ β 
γΘηε οἴ ῬΕγΟ ΥΩ 688 ΘΟΥΩΤῚ Π16. 
Οομπῖετ ΕρΡΒ6β8. 1]. 19. εἰ δὰ Ἀ.]. 
γΥγοϊδυτι Ρ. 69. Βαταοῖ. Ι΄. 6. 10. 
11. δίνας. ΧΧΙΣ, 29. 80. Η χω. 
σάροικοι, ξένοι, παρεείδημοι. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑ, ργνουεγδίμηε, πὐα- 
δίμηι, ραταδοία. Ὁ. ἰάει. τον. 

Ι᾿ 1. φαροιμείαι Σολομῶντος, ξομπίεπία 
ϑδ]οτωουβ, (8. ἀποφϑέγματα)ν δὰ πιο- 
ΤΌ πι απο ] πάσα τπαχίτηθ Ῥογεηδη- 
ἴ68β. δ1α6 οἱ ἤσονοῦρ. Χ ΧΌΎ. 1. εἱ 
ΧΧΥ]. 7. ϑγπι. 1 ὅδπι. ΧΧΙΥ. 
14. εἴ οοπῆ, δίγας. ΥἹ. 57. ΧΙΨΙΙ. 
18. δῖ. ΧΧΧΙΧ. 8. ἀκόκρυφα «α;- 
οἰμιῶν ἐχϑηγήσει, οσοι τ ραγαδοΐαγτιηι 
Θχαυϊτεῖ, ΟἸοββ. ἴῃ Ῥγονδγῦ. φσαρβϑν 
μίαι, παραινέσεις, ἢ παραυδίκαα, φαρε- 
γορίαι, νουϑεσίαι ὠφόλιμοι τῷ βίῳ, ἡϑῶν 
ἔχουσαι καὶ (εάδ6 ταϑὼν εχ Ηοεγο ὶο, 
υΌϊ εοάοπι ἔδγ τπῆοάο νοχ Ἐσρουμίτι) 
ἐπανόργωσν. Ὑιάς ΒΙΡ]ο(Β. (οἱεἰϊη. 
Ῥαᾷ. 508.. δυϊάδδβ: σαροιμιία" τί ἐστι 
παροιμία: λόγος ὠξέλημος, καταχρηστι- 
κῶς δὲ τἂν σαροδικὸν διήγημα. οἶος γὰρ 

ἔξαρειμία. 

ξ ἴωε βετυπΐ νὴ --- λ. ἀοςοΐο, μετε-: 



δ 

ες 111. μας. 19. Καμβύσης ὁ Κύρου 

Παροιμιάξω. 

ἡ ὁδές. ἢ “αρωρώα ἰσεὶ λόγος ἀπύκρυφος 
δὲ ἑτέρου προδήλου σημοαινόμενος. ῬΊυτα 
ἂδ μας νος νἱἄθ δρυὰ ϑυίρογυμι 
ΤΗο8. Εοοϊοβ. Τὶ 11. ρας. 600. εἵ 
δπσίοΓας οἰϊαῖοβ. Ῥο]ῆο δὰ 0}. Χ. 
6. Ρ. 907. 

ΦΙΤΑΡΟΙΜΙΑΊΖΩ, ργουεγδία γεοϊίο. 
4. Μεος. ΧΥΠΠ1 16. Παροιμάζομαι, 
ῬῬνγουεγδέαϊμεν ἰοαμογ. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΣΤΗΕῚΣ, ρμγουεγδιογίδα 
ατίϊξεκ. ΓΥΓῚΡ» οοποιοπαίον. ὅγτα- 

ΤαΔ ἢ. (ὉΜε], ΧΙ]. 10. ΥὙΙΔ6 δ. ν. 
«αροιμμάζω. 

ΠΙΑΡΟΙΝΕΊΏ, ρὲγ υἱποίεπέξαιε μέσου, 
«ἰεδαοοίον, ἐηγετία αῇὲοίο, ἱπεοίξηξεν 
αβρο,ἐπεοίεκίεν ἐγασίο. ΓΛ}, "ιγρίμν. 

ΑἹ. 168. Χ1.]. 19. καὶ οὗ μὴ εὕρῃς τοὺς ἀν- 
ϑυρώσους, οὗ «αροινήσουσιν εἷς σε, εξ ἩπΘῸ- 
ασδτα ἱπνθηῖθϑ ΒΟΙΆΪΠ68, αἱ ἐπδοίεη- 
ἐεν ἴα ἰγαοίεκέ. 8. Ἡετοἀοῖαδ [{. 

φύνησεν εἷς τοὺς Αὐγνπτίων ϑιεούς.᾿ Ὁπάς 
ϑυϊάδα: σαρῴνησιν, ἀτάχτως ἐξύβρισε. 
Οοηξ, ϑυΐοοῦι ΤΏο8. Ερςοΐοβ. Τ. ΠΠ. 
Ρ. 601. 

ΠΑΡΟΙΣΤΡΑΏ νεῖ ΠΑΡΟΙΣΤΡΕΏ, 
αὐείτο ἱπιηιδδοὸ σοποὶϊέο, ᾿ΐδσα Ὡδιυτ8- 
"τοῖς : ἑαπᾳμαπι αείστο αριίαέις ἐπ- 
ϑαπῆῦο, ζετο, ἐσείἐπεμῖοτ. Ὁ. γεΐγαο- 

ἑαγέμ δῆ. Ἐσοοῖ. 11. 6. «ἀροιστρη- 
σουσ!, ἰαπσμαηε ασίτο αρταἰὲ ἱπδαπίεπέ. 

ἃ Ἠδεγοδ. σαροισερήσουσι, μναένονται. ---- 
ὙῸ’ γεν ἀοίαγὶμδ σμηι. ἘΦ. ἸΥ͂, 17. 

ὡς δάμαλις παροιστρῶσα σπαροίστρησεν 
᾿Ισρᾳὴλ, ἰλῃαυδηι νδοςδ, Οεδῖσο ρεσ- 
εἶζα, ἱπβδηΐνι [βταδ]. δυϊάδδ: 
τρῶσα, ἐξεστηκυῖα, ἐρεϑίζουσα. ἰπὰδ 
ἴῃ ΟἹοββ. Μϑ. ἴῃ Ῥσορῇ. ργο σαρωσ- 
τρῶσαι, ἐξεστηκυῖχ!, τεβου Ρεηάστα δεῖ: 
παροισερῶσα, ἐξεσεηχυῖα, εἴ ἀρυὰ Ηο- 
ΒγοΒίυτα ῥχὸ σαροιστρῶσωμ, ἐρεϑίζουσαι, 
ἐξεστηχυῖαι, τοροποηάυμι: «ἀροιστρώσα, 
ἐρελίζουσα, ἐξεστηκυῖα, εἴ ἴῃ [,Ἔχ. Ογ- 
1 ΜΒ. Βγεῖλ. ῥσὸ σ'ἀροιστρῶσαι, 
ἐξιστηχυῖα ᾿υμῷ: σαροισερῶσα κτλ. 
Ναδπὶ ἴἢ 8 οἴμηῖρυθ δα οἰϊδίαπι 
Ἡοβεα ἰοσυπι ρτοουϊ ἀυθῖο τοϑρίςὶ- 
ὯΓ. Ἐπὶ δυΐοϑιη γούθυχῃ δΌ οἷστρος, 
ἀδ απὸ 114 Ηδοδγοβίυθ: οἶστρος, εἶδος 

οι. 11. 
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στηνοῦ, ὑφ᾽ οὗ τμρήκί πέρ αἱ βοῦς σκη» 
φῶσιν, ὃ μύωψ καλεῖνα;. ΖοῦκταΙ ἴοΣ. 7 
1518. σπαροιστρῶσα, οἴσερῳ μιοωινομένη, 
Ιάδθιι: στρήσαντες, ἁμαρτήσαντες. Ε7 ἰδ, 
ΟἹ, Βοοβιασα Ἡϊογοσς. Ρ. 11. 140. 1Υ. 
6. 14. - θη) γῦ, ὑὴδέδ, 6. οαἰκῖε 

ὀγδαέια. ΙᾺς. 9 ϑδτω. ΧΥ͂Ι. 8. αἀροισ- 
τρῶσα. ὕὍτβα ταρϊ8 οδτυ] 8 ἔτῖοβα 
6ϑῖ, οἵ ἴῃ βαὶτυ βρονϊῖ ΓΟΧΧ τοὶ συης 
νΟΟΒ ἀφεχνοῦσϑα.. Ψυ]ραῖιβ αἰ τὰς 
406 σοπ͵ιηχῖς νοσίθῃϑ : υείεξ δὲ ἰγδα 
γαρίἐς οαμἰδε ἐπ δαίίε εανίαί. 

ΠΑΡΟΞΎ ΝΩ, εχαρσεγῦο, ἐγηλίο, 
οὐπαποῦεο, ρεγίμγδο, ἀσμο: εἴ “αρο- 
ξύνομαι, σοπιπιούξογτ, ἸγΏΔΟΟΥ, γα 40. 
οεπϑπάογ, ἰΐθτῃ απμῖογ. Ὥγν» ἐγαδοο ῦ. 

Ἐσδάσ. ΙΧ. 14. μὴ «αροξυνϑῇς ἐν ἡμᾶ, 
6 ἐγαδοατὲς ἩΟὨΪ8. ---- 1) ΡΙΏ. ργὸ"- 

ὅγο αἰδοῖο. Νῳχα. ΧΥ͂.. 28. Ιοκ, 
ΧΧΧΥΊΤΙ. 48. .-- πν ῬΙΒ. νμεΐδοεο. 

ϑγτητη. σου. ΧΧΥ ΠῚ. 95. παροξύνει. 
Μάώοετε ἴδος εβὶ ἐχοίαγε ἰίες. --- 
ΜῈ ΗΙΡΒ. ἃ »ν “αιϊφο, εἰ Ἀ. 1. 

γποἰεσέιις σμηι, αὐ ἰγαηι ργουοοο. ΝΑΙ, 
ΠῚ. 17. --τ ὈΥΥΞΙ͂ ΗΒ, σὦ ἔγαπι 

φυουοοο. Ὦδαι. ἴχΧ, 18. ΡΒ. ΟΥ̓͂. 29. 
ἴω. ΟΕΧΨ. 5.-- Ὁ ὉὍ[} ΗΙΡΒ. κό- 

ἴανε [ιοὶο. Ῥευῖ, ΧΧΧΤΙ. 16, --- 
ΓΙ ΗἸΡΒ.. οἰγομπιδογίδο, Ἀ.}. ἐγ- 

το. Ψυὶς. ἐσαοσεγϑατγμπί. βαῖνη. 
ΤΧΧΥῚῚ. 46. --- "Ων ΣΝ 

"ἴδοεο. ἸΏς. βεο. οοᾶ. 1830. Ἠοΐτα, 
θεῖ. Π, ὅ, μὴ σαροξύνθητι.-- ἼΛΟΥ͂ΝΗ. 

Ἡπρ. ἐτοαπάεροο. Ῥτον. ΧΟ. 4, 
γυλρ. φμὲ ργουοοαέένανε.-- δ ΟΓΥῚ 

Ηρ. εταοεγόο τιε. Ὦδῃ. ΧΙ, 11. 
βεο. οο. ΟἸΐ8. --- ΤΊ» ἐτσώνον. 
Ῥγον. ΧΧΨΊΙ. 17. παροξύνει πρόσωπον 
ἑταίρου. Αςοορίδθα νἱἀεπταν ΤΊ 

ὩΟΌοΠΘ ροϊἑεκαὶ μος βεῆδι : "72 65- 
οετὲ ἵαοὶξ [αοΐεπι απεϊοὶ, Ἀ. 6. 588 σ0π- 
δυεϊπἀϊπο διηίουπι εχ μἰ]αταῖ.--- ΓΥΠ 

ἐγα αοοεπᾶον. Ηρα. Ὲ1. δ. Ζδο. 
ΣΧ, 8. --α ὙΠ ῬΙΒ, Ῥγοῦτο αἤἔοῖο. 

Ῥχονυ. ΧΙΥ͂. 838. ΧΥῚ]. δ. ἴπ αὔὸ- 

Χχ 
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6 416 σοὺ ποῦ δἰὲξεν Ἰερεγιπί, δεὰ 
᾿ δα, δὲ φυϊάδτῃ πο ταὶς αυοδὰ 56ῃ- 

δυσα, ᾿ἰθασα υεσίοζιηί. -- ΓΤ» Τε- 

δείϊο. Νιια. ΧΧ. 34. -οΎΝ; ΥΝ 

Καὶ εἰ ΡΙΉ. σρεγπο. Νυτω. ΧΙΝ, 11. 
35. θευς. ΧΧΧΙΠ. 19. υδὶ ἑδπλθα 
σαρωξύνϑδη εξ ρἰοκδοηδ 6χ δἰΐα ἰη- 
ἱεγργοίδείομθ. 9 ὅδ ΧΙ]. 14. 0] 
«αροξύνων Ἠοα ἴδπι αὐ ἔγαπι ῥγουοσαγα, 
αυδηλ ἱπ ἈΠΙ γβιπὶ Ὀγουοοατγα, ἐγτὶ- 

δ ίαγε ποῖαϊ, αυοιιδάτιοάυτῃ Υν) 

ΜΒ... ποῖδὲ ἑποίέαγε αὐ διαερλεπιε εἰ 
οοπέμημείϊοξε » Ὦσρο (6 
ψεσα ταὶ ρίομθ. πάρ ϑυσωτυβοδιιβ 
ἢ, 1. Ὧσῃ τηδὶθ ἔοστουΐα βλασφημεῖ 
φοιεῖ 1δι18 ἐπί. Ααά. οἱ 1' 168. Γ,Χ. 
14. δγιαθα. Τβοοά. γον. 1. 80. 

βγτατα. Ῥραΐμηι, Χ. 8. ---- γι, αϑοΐο, 
οοἰογιέον αὖεο. ἰποοτῖυδ δοο, ΤΉθο- 
ἀοτοΐυμα εἰ (οά. Νοσγίω. ΤΈγεη. 

ΦἼΝ. 1δ. ρῖὸ ΚΝ Βορος σπρώξυναν, 

Ἰερεηῖθθ πδῦρθ νΝ}. --- ϑν» ἄο- 

ἔοτε αἴδοῖο. 166. 1,.ΧἸΤ]. 10. τῶν: 

Ἐν» Καὶ εἰ Ηἰΐρι. εὔἤενυεεοο, 

ξγυεγε ὕαοὶο. Ὦουι. 1. 84. 1Χ. 7. 
166. ΧΙΝΊΤΙ. 6. ---} δι: Ὁ.» Καὶ 
εἰ ΗἸΡΒ, οοπεπιουξο, σοπιπιουοον. [68. 
Ψ. 35. «αρωξύνδη τὰ ὄρη, οονεπιουε- 
δαπίμγ ταοηῖδ5. [66. ΧΙΝ. 16. ὁ ααρο- 
ὕνων τὴν γῆν, οοπιπιουθηΣ ἴδττατα. 76. 

ἀ 1,. 84. παροξυνεῖ τοῖς κατοικοῦσι Βαβυ- 
λῶνα, ρεγέμγδαδὲ! ἱποοῖαΒ ΒΑΡΥ]οηί8. 
“- ν οογγοδονο. Ῥίον. ΜΊ. 8. 
Οὐγγοδογατε ἴῃ ΒᾺς ογβίίομ βασὶθ 
ἐνσίαγε, ὠγρέγα τποῖδλι, ἢ. 6. αὐ ϑοίε- 
δοπεηι ἱποίξατε. ----- γ) αομο. Ὠδαϊ. 
ΧΧΧΙΙ. 41. Φαροξυνῶ ὡς ἀστραπὴν τὴν 
μάχαιραν, ἀσαηι, ἸΔΏΠΌΔΙΩΣ ἔυϊσυν, 
ἃ ἴση, -- ΤΠ ΡΙΔ. πιέδοοο. 76 .. 
ΧΧΠ]. 156. «αρωξύνϑϑης ἐν ᾿Αχὰζ, 'τῷ 

6 αατρί σου, σηνιμίαξιι5 ἐς Αοἤαν, Ρδΐζοιω 
ἴθ. Οομξ. ΟἸὨ 8] 6γὶ (ἰδίδηδτη ἐπ 
ἢ, 1. υἱὲ [Ιηροοσγίυ8 “αρωξύϑης 1Ὼ- 

Σ  ΕΓΡΓΘΌΝΩΣ σαραζηλαῖς, πηιιϊατίς, οἱ 
ΟἸγτηρίοδογῃβ ἐζήλωσας, απιριϊαίες 
ἐ. Ορίδγυαι Ἰεσεσγυηίς ΠΤ, 8 

Ἷ 
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ΤῪΡ απεμίαγὶ, τεῖο πεουεγὲ, ᾿οοπίεα. 

ἄετγε. 
ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΣ, εταοετδαξίο. ἼΣΡ 

ἴξευον γα. Ὡεαϊ. ΧΧΊΧ, 48. 7ει. 
ΧΧΧΙΊΙ. 37. Οουξ Αςες. ΧΥ. 59.-- ἡ 
ἸἾΣν ποπιῖθη ργορεῖαπε ἰάοἱ!. [η- 
οοτί. ἔχθο. ΥΠ]. 14. 

ΠΑΡΟ’ ΠΤΟΜΑΙῚ, οοππίσοο, αἰἱεεὶ- 
“πεΐο. ΠΩ ἩΠρΡ. ἃ 1»2. απὶ- 
-παάυετίο. ΦοὉ. ΧΊ. 11. ᾿ἡδὼν δὲ ἄτοσα, 
οὗ παρόψεται, νἱάσῃπ ααζετη ὑπάδοκη- 
(ἰα, πομ (ἰἰθαὶ νυ]. (ομίτατνίαπο 
Ῥτοροδιοζυηϊ δομρη δε. Νίατη τὶ 
ἴαχε Ηρ. Ἰερίξατ : Ῥεαεέ σοείετα, 
φμαπηπαηι αὐ κα αἰξεπάετε ποῦι υἱάξα-. 
ἐὼν, Ἐοτίαδβεα Ἰοοὺ οὐ Ἰεροικάυτο εεὶ 
καὶ δυϊ εἰ κα. 

ΠΑΡΟῬΑΣΙΣ, αἀδρεοΐμε οδὲϊσεες 
εἰ περίίρεπε, οοπίεπείμε, πεκζερίε, 
ἀεεριοιεπέϊα. λῦν. οοομέίκα. Αηα. 
Ῥεαῖγι. ΕΧΧΧΙΧ, 8. ΟΣΘῸν, αὖ- 
δοοπάϊωπι ποείγμηι, Ἀ. 6. Ῥεσοαία, 
φι πὸς ἰαίεπέ, δε Ρὲγ ἐπουγίαπι 
οοπερεΐδϑα, εἷσε φμέα οὐ ῥοῖο Ξα οοίευξὶ 
Ἢ πιεγιοτία) «αροράσες, Ἦ. 6. ἔαρει:. 
ΨΜευβοθθη. ὃ Μᾶςο. Υ. 17. διὸ γέγονε 
«πρὶ ψὸν τύσον «αρόρασις, ἀυλτοθτοια 
ἔα οἶτοδ Ἰοσιμ αἰεδρεοίδο, 5. ἔροαις 
ἀεερεοίμε ζαοίωες εει, Αἀὰε ἘΠμδΐκίὶ, 
ἀπ 1). Α΄, Ρ. 6. 838. Ικιοΐδη. 7Ζυάϊο. 
ψοοαὶ. Ρ. 28. Β. 

ΠΑΡΟΡΑΏ, ἐγαπδυογδίης ἐπίκεον, 
Ῥεγρεέγανε υἱάδο, υἱάενε ποίέσο, υἱ- 
ἄενγε πιὸ αὐεεϊηπεῖο, οοπηῖυφο, 1ξ. οὐλ- 
ἰεπιπο, Ὀγιξέεγηνίο, πορίἐρο. ἘΣ... 
ΝΙρῆ. αδεοοπάον. ἢ Ἐες. Χ. 8. οὐκ 
ἦν λόγος «αρεωραμένος ὑπὸ τοῦ βασιλέως, 
ΠΙῊΠ] ἃ τεβεὲ ργαίεγημ μεδαίμτ. ϑιαὶ- 
445 : παρεωραμένος, ὁ χαταφρονχϑείς. 
ϑγτηπ.. εὐ ΠΧΧ Ο(οἈεὶ. ΧΙ]. 14. ἐν 
απαντὶ (86. ἔργῳ) παρεωραμένῳ, ἴῃ οχωπὶ 
ΟΡΕΣΘ, αυοᾶ περίδοίμπι γε] αϊεείπιν- 
ἰαίμπι εϑῖ. Ναῆυτα. ΠΠ. 11. ἔσῃ 
σαφεωραμένη, οΥἱβΒ οομίενα. ΟΟἿἸοθε. 
Βγεπι. φαρεωραμένη, χαταφρονηϑεῖκα. 
Ι͂ἄδτὰ ἰσδάϊέ Ζοπδᾶγαβ [,οχ. 1518. 8ὶς 
ΖΕ] απ Ψ. Ἡ. 11. 291. οἱόμενος τὸν 
ἐρασγὴν ὑπὸ τῶν σαιδιχῶν «αρορᾶδϑαι, 

λ 
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δ  ἐγδίυβ, δτρδίσσοαμι ἢ διηδεὶϊβ δρίγέμε. Εοῦτ. [πὶ Οέμ. ΧΧΥῚ. 
ξοπέοπιηξ. -ἣνἤ ἐπί φιίίαε. ΑἹ. 590. 85. σαροργίζουσαι. --ανϑ ΡΙδ. δ. 

ΧΙ. 6. σπαριωραμένα, ἃ ἰ6 περίροία. ΙΧ, 86. 168. 1. 4Φ. Αἀάε ΤΗδοΐοέ. 
ὅ34ρ. ΧΙ. 294. παρορᾷς ἁμαρτήματα ἂν. εἰ ΤΧΧ 6ος. ρα. ἤοτα. 4 ὅδ. ΧΙ]. 
ϑρώπων εἰς μετάνοιαν, αδειπιμίας ἴῈ 13. ὍΡ1 πσῃ ἴδτα αὐ ἐγαπι ῥργουοσατε, 
υἱάετε Ῥεδοοβῖα Βοταΐπυτα ἷπ ρμαθηὶ-ὀ ἀύδαι πὶ αηϊνεσγβυμα ργούοσατε, ἐγτὶ- 
τδήογε τὰν ̓ . Ἔ αἴ ῬδΏθ ΡΠ ἰατε ποῖδξ, αυοτηδάιηοάιτ οἱ γὰ}9.. 
ὅτι ἴοο Ῥαβοσῖβ, ποθ ρμειπὲξ στ υΝ, 

ἰξϑάι Ῥεοοαέα, μὲ δα ἴοσωπα 1 ᾿ τὰν τὸ λυνρηλ ἡϑαίβ ΜῈ ὩΣ νεῖ 
εἰ ρίοηα 

ἸΔΩΝ ΠΑΡΟΡΑΏ, υἱάεπε οοπ- βλασφημεῖν ὑβοο εδ κἀς ἀτάρ ἀρ 
» φεΐσεο. ὈΥΠΝῸ ΓΙ» φἶεο α :α- ὉΠ) ῬΙΒ. οοπδοῖον. Ἐξ. ΧΥῚ. 58. 
σεἶο. 65. ΠΝῚ1. 11. καὶ ἐγώ σε ἰδὼδ Ἐ οτίαβδα ΠΌΠ) ἀδάυχοταπε 8 
“αρορῶ, καὶ ἐμὴ οὐκ ἰφοβήϑης. 1ερο- ΒΡ ΑΝ ἜΣ 
γυηΐ πον λιν δυῖ ἰη ΗΙΡΗ. ΓΟ ΩΟΙ͂’ 4 ἰηίοσάστα ἐγα οαἰξβετε 
τον Ὁ» ὃΡ τον» αὐδοοπάο ᾳ- 5" σοοσπάϊ πιοῖαῖ, ν. ο. Τγεαί. ΧΙΧ. 6. 
ἰδης, αὐξηϊο, ἡιδερον. 167. τα ΕΠ. ὦ πκοίωπι πιουθο. Ῥδ. 

ἘΞῸΥ οοππΐρεγε ποίας. Εὸπ μδῆς εδὲ ΟΥ̓́. 17. --- ἢ» «εουτίον. ΝΠΟΔ. 11. κα 

νοτα Ἰεςῦο, ηδηὶ οχ προ ἠγθα 7. οἶκος ᾿Ιακὼβ «αρώργισε τὸ «γεῦμα χυ- 

: ἔξο Θχργεϑαὶῖ νυ ραῖιθ, αυϊ βίου. [τα ἰτδηβιυϊογαηΐ οοπνθιίθηϊες 
ἐαοεΉΣ, ἐἐ γμαδὶ ΠΟ υἱάξη. αυϊάου» πιδιιϊ ἸοαυὨΕἹ (Πδτὰ ἽΡ 

 ΠΑΡΟΡΓΙΖΩ, αὐ ἔγαπι ργουύοοο, οὕτα Ὠοχαΐπθ γὐ 8) δὺϊ 77η ἰῃΐεσ- 
ς ἐγτγίίο, Ῥεγέιγδο, ἀοίογε αῇῇοιο. ἢ ἄυπι ἱπαϊσπαϊίοπεηι ποῖδι. Οὐμΐδν 

ῬΙΉ. ργοῦτο αἰδοῖο. Ἐπ. ΧΧ. 27. --- Βιγαοηὶθ . Ηρρε. ὑ. 1447.), δοὰ 
Ὁ 57 ΗἸΡΆ. αὐ ἑπαϊσπαέίοπεηι ργο- δαταοάυτα δἰΐθσπθ ἂν μοῦ ἴοῦο. --- 

νοοο. Ὠσαϊ. ΤΡ. 25. ΧΧΧΙ. 40θ.0. ἼΘΩ Ρἷαν. απαγίκάνπεε. Ηοϑ. 
ἘΖΕΟΝ, ΧΧΧΙ͂Ι. 9; παροργιῶ καρδίαν ΧΙ]. 14. Τερετυπῖ ΓΊΘΙΤΙ: ϑίσδο. 
λαῶν “ΖΌλλων, ΡΕΥΏΤ , ἢ. 6. 5718] γ0, Ζυλιρ ἢ 

ἀοΐοσο δἰδοίδσω, οοσ στιυϊζοσυτη Ρὸ- εἰἰος ἘΒῚ ἈΡΑΣ δομμα, "ἢ ΠΊΟΡΝΕ 
Ὡἰοσγι, --- ΗἰἸρῇἢ. ἀοΐογε ἣς . -.᾿ ' Ρε- πλν να, ἐξ αἰϊαιοτα ἰῃ δηρυδβαϊθ ψεγββηΐοσα : 

αὔὸέοῖο. Ῥε. 1, ΧΧΥ ΤΙ. 45. -- ΝΟΣ εἰ 1Ρ. ν. 8. καρδίαν ταρωγισμόνν μὴ 

ΗΙΡΒ. γέγυεγε ζαοῖο. Ῥραῖτα, ΟΥ̓. 82. ἢς, δηϊσλισα ρετγίωγοαξια, 
ὦ Ζαῖν ΜΙΝ ἀμ ς ὈΥΥῚ Βίρμ, Ἀ' 6. ἀοίογε ἀξεοίπε, ποῦ ἀταρὶΐιιε 

Ἐράτ. Ψ. 19. ον. ΧΙ δ. Αὐάὸ ον ᾿ : 
ΤἨεοάοί, 1 βαν ΧΧΥΠΙ. 16. υδνὲ ΠΑΡΟῬΓΙΣΜΑ, ργουοραίϊο αἀ 

ἐμγϑαγο, ἱπᾳμίοίατε ποῖαι. 1, ΧΧ 17ὅπι, ἐγτείαίεο, νεὶ ἐγα, ἐπ φμάηι φμὲξ 
ἔπῖξ, μαβεπξ σαρενόχλησάς με. Ψυΐξ. οοπομαίεις εεἰ. ὈΝ. 1 εν. ΧΧΙ. 

τηαμιεία εί "|6.-- ΛΓ Ηρ. 2.9, “ερὶ τῶν παροργισμιάτων, ὧν σαρώρ- 

ἐπίοϊϊο πιε, ἃ Ὁ). γ. Ῥδῃ. ΧΙ. 836. βοσ. γισας, ῬΤΟΡΙεγ- ἀρ γε ὑπθαν "ΩΝ 
. : , . πιεάπι ργουοοστεηί, εἰ ααὦ φμῶ ἐμ 

ἀκ ἐατστρτες ἸΣΡέχας ΤΊομα, προς, ὑποϊανε!, Ἱιαβίτατ ῥεαίατοα 1 βοᾷ. 
ἐὐῶο γἐπεχηδη οὐ εχῶ ππϊνη ορθπος Ὁ Ὅ9ιΙ ὨΪ81] αυϊάσδι ἴῃ ἰδχᾷι 
- Ἡῦν. Ἰερίτιν, 864 σαροργίσματα Ρε0- ε ὕσμομι, 408 ΤΟΧ ᾿ΥΒΏθνοΥδυ8 ἀροθ8- ἜΠΟΣ ἴδμεν ἱγα Τ)ρὶ 
ἴὰν, δίσιιας [δο ταϊίοῃμε ἀ6 ἐγα οορὶ- Πα ήδη: εἱ βαρίίία, φωΐδιις ᾿γα 7)εῖ 
18596. γ᾽ὰδ δὰ ἢ. 1. Νοίδβ ϑεμδασὶ ἤΟΟΟΟΜΤ. ν : 
Ῥ. 78. βΒε6.--- Γ Ἢ ΠΠΌ, αππαγώμθο. ΠΑΡΟΡΓΊΣΜΟΣ, Ἰάετα. Ὁ0,2» ͵δ- 

Χχο 

ἂν» 



Παρορίξω. 

ἀϊηπαίο. 1 ϑατα. 1. 6. 1 ες. ΧΥ. 
80. υὐδὶ ρεοοαία ποίδί, φμέδης ἐγα 
Πεὶ ργονοσαίμη, 001]. 4 δα. ΧΧΠΙ. 
46. Αἀάε Αᾳυ. ϑγτηγμβοῖι. Ῥβαίῃι. 
ΧΧΧ, 10. -πνδ) εἰ ΠΝ 4 Ἀσα. 

ΧΙΧ, 8. Νεδιεπι. 1Χ. 18. -πρ» 

ὕξνυον γα. ΑἹ. ὅστετα. ΧΧΙ. δ. «αρ- 
«ἐγισμοῦ. ϑγτοτα. Ῥεαὶπι. Χ,, 14. υδὶ 
πασοόγοι, απὲηιὶ σργιἀέπεθς ποῦν, 

ΠΑΡΟΡΙΖΏ, ἥἥπεε ἐγαμξίεγο, 
ὃ ἐγαπεπεουεο. ΨψιάΘ. Παρορμήζω. 

ΠΑΡΟΡΜΑΏ, ἑποΐο, ἐζοῖίο, οϑμ- 
οἷο, ἱνερεῖϊο. ΤΠ δον ἀέυξο, Ααα. 

ΤΒεοὰ. σον. ΥἹ. 8. σαρόρμησον, ἢ 
6. πγβε, ἱηξὶδὶθ, αυδυὰ ὩΟ ΟΠ δτ δὲ» 
ἄοτα αυοαιο νοὸχ Ἡδεῦτ. μαροι. Οἱ 
ἴε6. 111.1. ἃ Μδεολρ. ΧΥ͂. 17. ἐσ᾽ 
ἀρετὴν “αρορμῆσαι, δὰ Υἱγταΐειι, ἑποῖ» 
ἰαγο. Ἠδογοΐ. παρορμᾷ, προτρέπεται, 
ὀμγείρει, παροξύνει. 

ΠΑΡΟΡΜΙΖΩ. ὉΠ ΗΙΡΙΣΙ ἃ 

Ἂν αῇουεο. ϑγτατα. ἘΪοΒ. '΄. 10. 

ορμἴξοντες, ῬΓο αὕο ἰδηηοη ἴ, 
Βοδ. ῥτοϊοᾷ. ἢ ΓΧΧ ἴπ|ς. ὕεπο 16. 
βεμάσαι οϑηθεῖ : ὡς σαρορίζονσες, δἷο- 
αὐ νδε ἐγαπδιπουεπέει, 5βϑὺ ἐξπεϑσα 
ἐγαπεὶ δηίες, ἐεγηθίδος ἐρτοαίεπξεξ 
(υπδ «αρόριος, εἰξπμεε, Ο]ο88. Ν᾽ εἱῖ.), 
ἢν, 6. ταθίδρμοσίοε : υἱοίαπέεε εἰ ἐταπ- 
δἰδοπίεε ἰερες εἰ ἱπειἐμία α Ὅεο ρὑγα- 

ὦ Σογίρία. 
, ΠΑΡΟΥ͂ΣΙΑ, ργασεμπία, αὐσεπέμ. 
9 Μεοοδὺῦ. ΨΙΠ1. 13. «τὴν παρουσίαν 
τοῦ στρατυπίδου, αἀυεπέμηε ἜΧΟΙΟΙΓΙ3. 
9 Μδοολρ. ΧΥ. 91. Οὐ 1 ΤΉΡββ. 
ΠΠ. 18. Ἑσοάφιῃ βθῆβι δρυα ῥτὸ- 
ἕδῃο8 διιοΐοσϑ ὁοουτε. Βαλάκ ἀκ 
Δ6 νΟΟΘ : καὶ ἐπὶ τοῦ δὲ τάσ- 
ἀετοί, ὡς κα]. ἐν τοῖς Νίστροις Σοβοχλέ- 
ους. Τὴν παρουσίαν τῶν ἐγγὺς ὄντων. 

4 Θουκυδίδης ἐν τῷ «ρώτῳ. Βυζάντιον γὰρ 
ἐλεῦ τῇ αροτέρᾳ ἀπουσίῳ. Τούτῳ γὰρ 
φὸ ἐναντἧῶν σημαίνει ἡ ἀπουσία. 

᾿ ΠΑΡ̓ῬΉΣΓΙΑ, ἐϊδετίας φυιάνὶς ἀἷ- 
᾿ φεπαϊ, οσηβαοπίϊα, υΜάμοϊα, οἴδτα αὡ- 

. ὅ6ρ. ν. 1. στήσιται ἐν σαῤῥη- 
σίᾳ πολλῇ ὃ ὁ δίκαιος, ΒΔ ὈΪ ἴῃ ᾶἂ 
οοπβάεπεα )ιαβῖαΒ. Οοηξ, Ερἢ. 11]. 
1. ΡΒ], 1. 20. 1,6χ. νεῖ. παῤῥησία, 
ἰἰοεπέα, Μάμοϊα, οοππάεπέϊα. Ηδε- 

δ 
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δγοδυ εἰ δυάδες ἐξα, 
ὄἄδενε. Οομον ϑυίοοες 
ΤΟ ΤΙ μὲς. διδ εἰ [κα Ν Τὰ 

“ΠΑΡ᾽ ΡΉΣΙΑ, ραΐαπε, ἔξδετε, Κ- 
ἀκοὶίαϊίεν. ἘΠῊΝ 2)» οὕται 

Ῥεο. ἴπο, Ῥεραῖα. ΟΧΧΧΥΙΙ. 1. 
«αὐῤησίᾳ ϑιὸ ᾷσω σε: τιοὶ αἴκου] πϑ- 
ἐδιρύυτα, ᾿] ἃ 3εὲ δἴτιο ἀπἰνίο εχ αἷμ 
ΨΟΣΒΙΟΠ6 τι ̓ΤΥΘΡδ1656. 

. ΠΑΡ̓ῬΉΣΙΑΝ ἌΓΩ, δδενίαίε ἀν ἃ 
οεκαϊ μον, ἴδετε ἴοχμοτ. Ἑδιάετα 
ποοποια Βαροῖ Ηεῦτ. δὴ τ» ο- 

οεηι οἄο, οαἱ ἀρυὰ ΓΟΧΧ τεκροινδεὶ 
Ρχον. 1. 90. 
ΠΑΡ̓ῬΉΣΙΑΝ ἜΧΩ, ξῤῥενίαίξαι 

αϊοεμάϊ λαδεο, ἔδενε ἂς ὦ- 
φωον. )ν ΓΕῚ ἬΒραΒεὶ οὐξεείο τις. 

7ου. ΧΧΥ͂ΤΙ. 10. μὴ ἔχει τικὰ παῤῥη- 
σίκεν ἔνανει αὐτοῦ Ὡσξα ἔξδεγα 
ἐγ σοξϑηι ἢ]ο ἢ Οσπῆ. ποῖδια πῆ ὃ 
εχ 00. Χ ΧΙ. 96. 8. ν. ααῤῤῥφαάζν. 
μα.:- 

ΟΥ̓Κ ἜΧΩ ΠΑΡ̓ῬΈΣΙΑΝ, ΒΩΣ 
λαδεο αἰϊςοπας ἐἐδετέαξεια, ΟΝ ἀδ 
οοηδάοκεα, πο εἰπὸ υυπεϊάϊεο τὰ 
ΝΟΝ ἱπίγερι εξ ἰοσμοΥ. ὝΒΠΩ͂ ΗΠ}. 

ρεάείαοῖο, Ἐ.. 1. ἐμγρενα εἰ Ῥαιίδιν 
"πὲ Ῥγαδευ. Ῥχου. ΧΗΙ. 5. ἀσεβὴς ἃ 
αἰσχύνεται, καὶ οὐχ ἕξει παῤῥησίαν, τω- 
Ῥἷυ8 δυΐδιι σοηδιπαϊειν, εἴ ποῦ Ἠδ- ! 
ΒΕ 1: ἐκου]ίδετα Ἰἴθοτε νεὶ] ἱπίσεριάε 
Ἰοψυσπάϊ, φυΐα ἴ χροηδοῖο 
ἀου τεῦ αίναν ὦ (ἂς 4ὰο ἈΒ. 1. βεέστιο 
Ἰϑ δον; εἰαπηβὶ τοσα αἰ χοτσῖς, ϑεβὲ 
νοηίζυγυα ἀεϑρεῖαῖ. Ὀοπέος ΡΗΙ]. 

1. 20. 

ΜΕΤΑ" ΠΑΡ̓ ῬΉΣΙΑΣ, ομπὶ ἤδε- 
οἷα, οοπβάεπέεν, σμάαοίετ. ΓΟ 

ἐγοοίίο. Τονῖ. ΧΧΥΙ. 18. ἤγαγο 
ὑμᾶς μετὰ «παῤῥησίας, ἀιιχὶ νο58 εὐπὶ ; 
βαυςοΐα, Ἀ. 6. 1ἴ6, υἱ ογεςζο εἱ δάεπε 
διΐγλο εβϑοῖῖ8. Βϑηθ αποδὰ 5βαηϑεπι, 
ἴῃ εχ Ἡρῦτ. ἸερίταΣ : Ετβοῦς 
γοοῦρυ Ἰυρὶ νεδισὶ εἴδδςι, αὐ εεεςῖ 
Ἱποβάεσα μοβϑείίβ; τιδὶ δγεοξίο ορ- 
ῬοΟΙΓΟΣ δεγυϊιἑ. 1 Μεαος. Ρ. 18. 
λόψιτε τὰ σχῦλα μοτὰ παῤῥησίας, οὐ- 
Ρἱεῦε βροϊία Μάἀενίὲ απὶνοο, Ἀ. 6. πὲ- 
πεῖπε τοῦ ἐπιροάιενίε. Οοπέεν Ἡδε. 

3 



ὸ 

«7 οῖο. ΤΡΈΧῚ 

Τπαῤῥησιάφω τινὶ. 

ΙΝ. 16. Νυὶρ. μαροὶ δεονγὶ, δυῖ 46. 
ΟΕ. --- ιάς 110] 8. ν. ἐλόγχω. 
ΠΑΡ̓ῬΉΣΙΑ ΖΩ ΤΙΝΙ, Μακμοϊα- 

ἔμεν σρῸ ἑπμηι αἰἶσμο. τὸν ὭΣ 

οογαηε Ὧδο, δ6ὰ : ἐμ οοπερεοίμε ἀπρέ- 
ἔογων 560, ϑασεγαἀοέμηι. πο. Ῥραῖη. 
ΟΧΧΧΌΥΙΙ. 1. «αῤῥησιάσω οοι, Βάτιοὶ- 
Δ. Υ ἴδουηι ἀράτα, ὉΝὲ ἰδίηθι ἔογ- 
ἴ8.866 ἰερεπάυτα οτΐ : ἐν σαὐῥησίῳ ἄσω 
σοι. οηξ. Ηοχλρΐδ. 

ΠΑΡ ῬἩΣΙΑΖΟΜΑΙ, ἤδεγε ἴο. 
μον, οοηπάεηπέευ, ἐπίγεριο ἀἶοο αἰ 

ὶ ΗΙΡὮΙ ἃ ΓΞ» {}[ο. 

ῬΡεαΐτο. ΧΙ. 6, σαῤῥησιάσομαι ἐν αὐτῷ, 
σοπβάεμίεν ἀράπι 1ῃ 111ο. Ἄυϊρ.  άμ- 
σὲέαξέεν ἀραπι ἵμ 60: ΓΟ]. Ῥτον. Χ]]. 
17. ΝῚ. 10. ϑίδσοκο ἴῷ ὅδγ. ἢ αν. 
Μοὶ. 1. Ρ. 188. οοπλιολξ, 605 Ἰορίδβα 

Ὁ ῬΈΝΝ. Αταδ. Δ 5» υεγδα 7εοῖι, 
αἰϊοομκέωδ 68. ΖΟΏΔΤΙΑΒ 1,οχ. 1693. 
«-αὐλησιάσοριαι, ἄδειαν καὶ ἐξουσίαν λάβω. 
Ἐ δὶ δυΐετα σαῤῥησιάδεσθαι ἐν τινὶ ἢ. 1. 
δἔέδετγε ἀείεπάεγε, ἀρετγίε ἐμεγὶ αο ρμα- 
ἐγοοίπαγί. ἴταδρὸ ἀδβυχηία εβῖ ἃ ͵ὰ- 
ἀιεῖρυθ, δυὶ δαάνοοδλῖ9 δοοιιβδίιτι 
ἀοξεηαεπάριυβ, δὰϊ ῥγοὸ 1110 βόπέδῃ- 
τίδτη ἀἰοεπίίθυ8. [6χ. ψεΐαδ: σπαῤ- 

ῥησιάξομαι, Μἀμοϊαζίίεν ἀρ. ---- γ ΕΛ 
Ηρ. ἃ »» δρίοπάεο. Ῥε. ΧΟΙΠ. 

1. ϑεὸς ἐκδικήσεων ἐπαῤῥησιάσατο δὰ 
υ]ομυπι ἤδεγε ἐρὶί. [τ ττδηκίυ 
Β΄οἰυ6. ϑεὰ «αῤῥησιάφεσγα 10ϊ ΠΟΒ 
ἔδενε ἀβέγε πιοοϊαῖ, 5εα ρμαΐαπι ἀρρα- 
τετε, απεταδατοοάυμι εἴ τΡ}" Ἀ. 1. 

ποίδί υεπέγε αὐ γωμάϊοίμηι, αἀ)αποία 
ποὔοῃς ΦρίεπαονιΣ εἰ πιασηὶποεηία. 
Οοηΐξεν Ρε. ἵ,. 4. υὐὶ ΓΧΧ ΒΑΡθηῖ: 
ἐμφανῶς ἥξει. ---- ΧΟ ΓΥῚ ΗΠΙΡ. οὐ- 

ἰδοίο πι6. ὅον. ΧΧΙΪ, 46. εἶτα καὶ: 
ἠμρωχῶνρη ἐναντίον κυρίου, ἀοἴῃησερ58 ἐ:- 

ὁ γ6] οοπβάεπίον ογὶς σογαηὶ 
Τονιὶπο, δυαῖ: οἱῆὶ φιησπα ἰϊδογίαξο 
ο οὐππαεπίϊα ρείεγε ροίεγὶΣ α ἢ εο. 
(οπίον 1 ΨΖοῆ. [11]. 21. Υ. 14. --- 
“Ποῦ ἔατα. ἐπιρεγίοβα, αοπιῖπα- 

ἐχὲ;, ἀσηεὶπα. ΤΒοοάᾶ. ἙΣεςῖ. ΧΥ͂Ὶ. 
80. πόρνη «αῤῥησιαζομέγη, τοογοίτ! χα 
ΠΟΙ ἐπεροτίοεα, δοὰ φις σον βάθηξεν 
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αφί, ἐπιρμάδηδ, ΟΧ Ατδ. ἀϊδαλω. 

ψαυΐς. αα. Ῥχρῖογθα τ ρΡΟΓΙ αΣ 
Ῥτον. ΧΧ. 9. ΟἦΝδὶ παῤῥησιασϑήσειται, Γ΄. 
οὐϊ Π181] τεβροπάδε ἰὴ τοχέα Ηθργ., 
ἀδ διιο δι ἀϊάθγιης, αὐ τλϑταρτα ρᾶ- 
τ ]16]6 τοἀάεγοης. βίσδο ΚΝ]. 19. ἐσὶ 
τοὺς οἰχόνας σὺυ παῤῥησιάσεται, ἰπχλ 561.- 
νΟΒ ἴυο5 ἔφεγε αἀρεί. 

ΠΑΡΩΘΕΌΜΑΙ, ἀΐπιουεο, επρεῖϊο, 
ε7ϊ,οἱο, αδτορο, τε)ιοῖο, ἀορεῖϊο. 2 Μδοο. 
ΙΝ. 11. τὼ κείμενω τοῖς ᾿Ιουδαίοις φιλώ»- 
ϑρωταὰ βασιλικὰ ---α παρώσατο, πε 
Ψυάεεῖβ βυϊηδηϊίον ἃ σοὶ βίδιιία 
ουδηξ --- αἰπιουεδαί νοὶ αδγοσαδαΐ. κ 
Ἡξεεγοῖ. σαρώσατο, ὥσατο καὶ ὥϑησει. 
Ιάετα : σαρωσάμενος, ἀπολήσας (βετῖθ8 
ἀσωδήσας 61.δχ. Ογτη}}} ΜΆ. Βχετα.), 
ἀποβαλών. , 

“ΠΑΡΩΡΑΓΣΜΟΣ. ΥἹἱάδ. σαρω-᾿ 
ρισμός. 

ΠΑΡΩΡΙΣΜΟῚΣ, ἐπέεηιρεεί υἱέας. 

Ὁ, πιασέιπι. Α΄ηὰ. 168. ΧΧΊΥ. 

ἤ. αυΐὰ δος. νἱπάοπιΐα τω8]6 οεοϑδβεσαδζ. 
ἴῃ τρδγρίηθ Ῥτοοορ Ἰερίταν παρὼ- 
ραϊσμός. Ἡδδγοἢ. πάρωρον, «αρὰ καμ- ἃ ' 
ρόν. ; 

ΠΑ,Σ, ΠΑ͂ΣΑ, ΠΑ͂Ν, οπιηὲδ, ὅηπι. 
πε, ἰοίμς, πιμϊίιδ. ἢν ἑαπέίμπιπιοίο. 

Ῥχονυ. ΧΙ. 23. ἱσϑυμία δικαύων «ἅσα 
ἀγαϑή. Πᾶσα 1. 6. διύλου, σφόδρα, 
(0]]. ν. 326. Αἀδο [εν ΧΧΥῚΙ. 
30. καὶ σἄν, αὖὶ γγο σἂν Δαμὶὶ. 
ὅγτοση. Τμοοᾶ. τηϑὶ τυ Βαροπὶ αλὴν, 
4υοα ἔογίδβδθ σθροπθηάυτι δϑί, χδὶ 
ἂν αἀἰσδα, υἱ οἵ 4]}101, ΧΡ] Ἰοδηαΐὶ 
οδυβα 6886 ἱπβουίσμῃ, εἴ χαὶ τοΐθισὶ 
δὰ ν- --- ΤΟΣ υὐλὲν υἱὲ ἀοπιι, 

ἢ. 6. ἀοπιεεέϊοὶ. Μιοῦ. ὙΥ]1. 6. υδϑὲ 
ἴδίῆθῃ ΡΓῸ ἐχϑροὶ σάντε; ἀνδρὸς ἰεζεῃ- 
ἄυσπι βυβρίοος ἐχϑροὶ ἀνδρὸς ἄνδρες. 
δε Ασαρβ αυοχίεο γεςερίδιῃ ἰδοῖϊο- 
πεῖὰ [πείαΓ. ---- "Ψ } δι δ)εοῖο πιλὲ, 

ἐπεμάο. 168. ΧΥΤΠ). 2. 0] ῥτὸ «“ά»- 
τες ΠΟΏΠ.1}18 νἱἀδέυς βου θη μτ 
ἐπάτησαν νοὶ κατεπάτησαν. ϑ.α «αἀν- 
τες ἴὉϊ 6 δοα!δητὶ οοτασηδῦο Ἰγταρεῖξ, 
ἀξ ἽΝ 7 Ῥτοτρυβ ομαβοσίηΐ. --- ἢ» 

ἄοηις, ζαπέβα. Ἐπ. Ψ11. 8. ἐπὶ 

Χχᾷἅβῖ,; ὶ 



Πας. 

α φάντων τῶν τοῦ 'Αμάν. --- "τῇ.» 207. 

Ῥγουεῦν. ΧΥ͂Ϊ. 838. «άντα, υδὶ [τξἰ. 
1. Ποῦ ἀξ ἐδεεεγα ϑδογίὶδ ἰμ 6] εχίξ, 

δοὰ 46 ἐοίο ἐἶΐο, 6. ς. λατεάαϊαϊὲς δαὶ 
Ῥγαάσ, χυοὰ ῬῈΣ μαχίεβ. βογεπαο 
ἀἰδιτθυσπάυπι εβϑοῖ. γι46 δὰ Β. 
1, ζδεβεσυμ. ---- ἽΨῬ ἐρίΉσνο. 

Ῥτον. ΧΙ. 25. υδὶ ῥγὸ ἡ. Ὁν ἐπι- 

Ῥὼιρκαδίίιτ, 1 ΧΧ Βαῦροηὶ σᾶσα ἀκ- 
λῇ. δειηϊογυβ ἴῃ Ερ. Οὐίς. δὰ ἃ. ]. 

ὃ εχ «ἄσα τεβηρεπάυτη σηιαιϑεα δὰ 
Το αποχυσα αἸανϑήσεται, νοῦ ἁσλῇ 
δυϊΐετῃ Θαἀϊοποπι δητίαυδηι (ἀδβίρτιδ- 
Τὶ εχ᾿ δεϊτηδι. δεβεσο νοτο σᾶσα ὑγὸ 
διόλου, σφόδρα, (0]]. ν. 28., ΔΌ ἱπίοτ- 
Ῥτεῖθ δάάϊξυμι νἱὰείωΣ. --- ΚΝ. 

Ψυά. ΝΠ]. 8. 666. οοα, 45. χατὰ 
φάντα. Βδρομο χατὰ ταῦτα, υἱ ἴῃ 
ΟΡ]. ΑἸα. εἰ Οχοη. Ἰερίξιν. ---- 
ΓΦ 3» »ἰεἰαεε. Ατοοβ Υ. 8. «ἄντα, 

ο Νυχῃ Ἰεβρεγυηΐ “Ὁ Ὁ δυΐ ἼΣΗ 

Ιὰ χυοαὺδ ΜΝ εἴυθ [α]1Δ. ϑιοὰ δἱϊροὶ 
Τοοῖα ἐἰγαπβίδσιηϊ σληάδας, υἱ ἢ, ]. 
εἰ κά ος Ὑμπεοοέίου. Βαρδῖ, υπᾶθ 
δι ἶθτο σληΐάδα Ἡ. ]. ΟΡ σοτηρεῃ- 

αἀἴυπι ἰῃ «άνγα ἱπορίβ οοῃνογβιιπὶ 
ἔαΐδδε νἱ δίας. ---- δ ἢ, οπιπὲδ. 2. ῬΑ. 
ΧΧΑΧΙ. δ. ἐσιδέχατα «πάντα, ἀδοίηιας 
οπεπῖς βεμεγὶδ. (ΟΒεὶ. 11. ὅδ. ξύλον 
«ἂν χαρποῦ, ονιπὶδ ρομενὴὶ ΔΥΌΟΤΣΕΒ 

ἀ ἔτυρίἔοταοθ. Εχοά. ΧΧΧΥΨ, 81. κδο. 
δ. ΟσΏρὶ. ὉὉὶ πάντα ρμοπίξιγ ῥσὸ 
κατὰ «ἄντα, ἐπ οπιπὶ τόγμηι βΈΝΕΤΕ. 
ἘεΙΙχαὶ ᾿γὶ μαθοτξ πάντων. 4 ϑδγη: 
ΧΙ, 87. θὲ πᾶς Ῥοδίζυχη 6δὲ ὑσὸ 
«ολὺς, 201]. ν, 30. --- "Πῦ» »Ῥεγζεοϊξ. 

Ῥτον. ΧΥ͂Ϊ. 80. σάνγα. Ψιάοπειν 
υὺ Ἰερίδεθ. 86 αυΐα, υἱὐ δὰ νοσδτι 
ὁρίζω Ἶατὰ οὐβεογναίυχη δαὶ, ΓΙῸΣ ΡΟΣ 

ὁρίζει α ΤΙ ΧΧ οἀχργοδϑυχ δῖ, κἰδῖυ- 
6 ΘΓῈ τ 8 ]]6, οοὸ8 σάντα Ὦ.]. ἀ6 διιο 
Δ (1 16866, υἱ να] 6 νοσβίοπ [πορρῖὶ 
ἴπ|. ἀρρατσεί. --- 5.5, οπιπὲ εἰΐρ, 1, 

6. μπέυετσια, ἐμγηιαξίτη. ϑγτητηβΟἢ. 
Ῥτον. ΧΧΧ. 27. ,-. 52» ἐοίεπι. 

1 ϑδαιη. ΙΙΪ. 9. ἴεβ. 11. 18. .-- 
ΠῚ Ὁ5 Ρἴασ. γέπθς. 300. ΧΙΧ, 97. 

694 Πας. 

ΨιάουτοΣ τοΐπὶ Ἰορίοβα τ γδ» ασιὶ 

Γι: Ὑτοιημιῖο δαΐθτι εἰ ΒίεἸϊο 

δ 5. --- ἘΞ» οοπδωπερὶξ εος. ΤΉχεμ. 

11. 349. Ηἰς Ἰερεζαπε νόσεσα εὰ γὸ 
Τβομα μῥυπείδίδια, αυα δἰρτιϊδοιι 
ον ες ἐθ8, ΠΘΙΏΡΘ [5)}5- --- “Γ)3, 

ποιηθῇ Ὀσορείυμ, Ολαίαπε, αἰ α]- 
δεῖυβ ἰγϑηβί τ. Ατηοϑ Ί]. 9. “ά»- 
τες. 860. (δρρε θα στ. 5. Τ. Π|. 
Ρ. 191. ἰορεγαπε 5 Ῥσὸ ΓΤ Ὁ, 
δαῖ, υὐ βοΒασ δ οσσίαθ ταλτηΐ,, 
Ὡ 275. -- "ον υαὖε. Ῥτον. ΧΙΥ͂. 

Ἴ. «άντα. Νυχτῃ δὴ Ἰεροσαπ 3 --- 
"ΤΌ. Φδοϊϊοϊίαίοτεε. “2 Ῥαταὶ. 

ΧΧΧΙ͂Ν. 18... ἐπὶ πάντων δες. εὐ. ας 
γαᾶς. υδί νοὶ Ἰορεπάτηι ετῖξ ἐξ: 
στατῶν, αποὰ το] αυ Πἰτὶ Βαθεπὶ, 
γ6] δηΐβ ἐφ) βυρρ!επάυπι ατῖϊ τῶν 
θεπβὰ δοάθτῦ, υἱ 5ἰξ γεγᾶῖο δὶπι 
᾿πξεσργοεῖίβ. --- δ ̓Ἀ}.) ΟἸδ]δἱος, 

“έγηιο. δηῖοὶ. 11. 17. 866. οὐ. 
ΟΒῖβ, «όνγα. Βεπά απορεὶ ϑεμϑυσα. 
πΕτ: 85) Ὧ» ἀεοίάμωπι, χμὶοχεῤία:. Ἰης. 

εἰ ΧΧ Ατοοα ΥἼ11. 6. ἀαὺ «σης 
«ράσεως ὑμϑα. ΗἰἸς]εροσασ, 
αἵ μ]εγίαιιο διαϊαυπε, 9), ἐς οπιπὲ. ἃ 
ΜΙΉΪ νϑσὸ βδιβυτα Ἐχρσεβαίαβο νἱ- 
ἀεπίατ.----ἰ)), απύπα. τον. ΧἼΠ. 

4. 8. Ὁ) ποιαὶ ᾳυοᾳῦο ἑά σωροί 

λαϊμωπι λαδεί, κοπιΐπειε, βευδόπαπε 
φμανιυΐ!.--- Υ}» οοηστέραξο. Νυχα. 

ΧΧΧΙ. 12. -- Ὧν» Ῥορεΐκα. “υάὰ. 

ΧΧ. 22. «ἂς δες. οἀ. ΑἸά. ϑοπευτα 
ΟΧΡΥΙΘΒΒΟΣΩΪ, Π6Ο ΟΡυδ 6ϑί, υἱ λαὰς 
ΤΘΡΟΏδΙαΣ, δυΐ οὐπὶ ΤὙΓΠΒΘΏΪΟ 5[8- 
ζυδίιγ, 608. δ) [ἰορίβδβα. --- ὯὮΞ3Ρ' 

δίο. 10». ΧΧΙΧ, 18. 1 ρτασγίοσυτα 
ουἱ]ρα Ἰεοοπομι «ἄντες ῬχῸ στάντες, 
αἱ ΟΥ̓ΔῸΣ αΠ]εχομτία πυης Ἰερίπιαε, 
ΟΥΔΣΩ 6586, ἔ801]6 ςοποθάεπαμση οβῖ, 
αὐυδηαύυδιη Βαπςοιμοηβϊομεσωῃ μδυὰ 
ΟΥΛΏΣΏΟ ΘΟ ββδσίησω Ῥαΐεμ. ---- ἡ. 

πεϊέο. 7εΣ. ΧΧΧ. 19. ---. ἸΩ 5. Ὁ 

ἄμο. 4, ϑατα. ΧΧΙΊ. 5. βες, Ηδχ. ρὑγὸ 
ἐν ταῖς δυσὶν αὐλαῖς Ὠδπθδηξ : ἐν σάδως 



Τὸ σῶν. 

α αὖὐλαῖ. Νοπ αἰϊίον Ἰερεγαηί, σεὰ 
σαΐα ρυϊατυπί, ἄυο αἰτία ασὶϑ ὀππεὶ- 
Ῥα8 οογροτίρυβ οὐ θβθρυς ἐχβίσι- 
δηαϊβ πορ βυβδοίββο, οηιπία δυ δ 811- 

τασγαηί. --- ἢ Γν ἱπαπε. 168. ΧΧΙΨ. 

10. ἠρημώϑη «ἄσα “όμως. Ηὶς ᾳυο- 

4. πἄσα Ῥτο διόλου, σφόδρω ροβίτιτα 
6586 νἱἀδῖυσ, οἵ ἴὰπς οἴμηῖα ὕΘη6 

σοπνοηϊυῃί. --- ΠΤ» σὖ, διδίπιδ. 

ὅδε. ΧΙΙΧ. 25. «πάντα. [Δ νεογίε- 

δ ταπί, αυ͵ἱα δηίεοοάεμ νὰ ΘΓ 

ἔχει» (τα; δι ]οτδηΐ. ---- ὍΣ 7ερ- 

εν. Ῥτον. ΧΧΥ͂ΤΙΙΙ. 14. δῖγν. ΧΎΤΙΙ. 

31. (28.) οὗ γὰρ δύναται πάντα εἶνω ἐν 

ἀνδρώποις, ποπ δὲ κονεΐπιιπι οπιπίπιοάα 
δοίξο, ἀ6 1168 βιιπί δἴαιια ᾿πβστηϊ. 

ὅ4ρ. ΥΙ1. 9. «ἄς,- φμίομπημε. διγ. 1. 

Ἰ. «ἄσα σοφία παρὰ κυρίου, δι51- 

πὰ ἷἴπ Πεὸ εϑί βδρίεπξα. δὶς 
εἰΐδιι δρυὰ 1,δτπο8 νιν ἈΤῸ "παρβ- 

πε, ϑιηηπμα, ρεγγεοίις Ῥοπίτυτ. 

ΕΡ. 76τεμι. ν. 45. βἰπιυϊδοτα δΌΓΟ 

οὐάιυιςῖα ἠγορασμένα ἐκ πάσης τιμῆς, 

μουὶε ἷ. 6. δμπεπιο Ῥτθῖῖο οτηΐα. ὅυ- 

τὰϑ: πιαρηο ρμτεῖίο. ῬοϊγΌ. 1. 839. 8. 
εἰς «ἄσαν ἦλϑον ἀπορίαν. Τάοτη. ΠῚ. 77. 

4.. ἐν τῇ πάσῃ φιλανϑρωπίῳ. Οοπῇ. [μοχ. 

Ν. Τ΄ 5. ἢ. ν- ϑβίγ. ΧΙ.11. 13. σαντὶ 

ἀνϑρώσῳ μὴ, πεῖο, πα ᾿πὸ φμίάεπι ἐΣ- 

σερίο, οοἸ]. ν. 90. 1 Μδοο. Υ. 34. 
ἃ κνἡ ἀφῆτε σαντὶ ἀνδρώπῳ παριμβαλεῖ, 

πα μὐϊξ φμίσμησμε δἰέ, τοπιουτατα 
ἔροτε 1188. 

Φ͵ΤΟ᾽ ΠΑ͂Ν, υἱ ἀρυά ρῬτοΐδῃοϑβ, 

16 αυσαὰα ἴῃ Πἰρτῖβ ἀροοτυρ ίϑ Υ͂. 

Τ. εἰ ἰπιοχάυνσα ἱ. 4. τὸ ὅλον, ἐπέυεν- 

σέπι, τέγπι ὠηἰυετειίας. ϑῖν. ΧΙ,1. 

17. Εταστα. Ἐδίὰ, Ι΄. ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ 

σου τὸ πᾶν ἐστι. Ἠεβγοἢ. τὸ κἄν, τὸ 

ὅλο. Οοπῖ. Εἰδοδοῦὶ Ῥχοΐυββ. ἀθ 
ε Νιίθ Τχ. Ν. Ὑ΄ ρ. 164. ϑῖγδο. 

ΧΙΠΠΙ. 397. συντέλεια λόγων τὸ σἂν 

ἔστιν αὑτὸς, ἢ. 6. υἱ τεοίε ᾿ οΣΡ τ ίδι5 

οὐὶ Βτειβοποίἀθσιϑ : βειῦθεν δὰ 1}- 
τὰ αἰοΐαμ τεουστεπάυτω εβϑβεῖ, τρ- 

δύτω 6886 ΟΥΩΠΙΌΥΩ ΤΟΥΌΤΩ ΒΌΓΩΓ Ό ΤΩ 
εἴ Ῥγεββίδ 185] Όη. 
ἍΜΑ ΠΑΝΤΕΣ, δἐμειΐ ὁπιπεξ. ῈῚ 

ἽΓΙΝΝ» ΜΠ ὁΓῈ. 706. ΙΧ. 2. 

ΠΑΙΝΤΑ ΤΑΙ ΑΥ̓ΤΟΥ͂", ονιπία ἱρ- 

ἃ 

695 ᾿ Πάσσα, 

δὶκνε. ἯΣΔΌ ΠΏ» Ῥέσμε ροθδοδειοηὲς ἢ 

4. ὅεπη. ΧΧΧΙ. 18. 
"ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ. ΜΔ [Ὡς. 

Ζυά. ΨΊΠ. 8. ᾿ 
ΠΑΡΑ ΠΑΙΝΤΑΣ, ργῶ οπιπίδιε. 

τῶν» ᾿η ποηιδπο. Ἐχοά. ΧΧΧΊΙΠΙ. 

12. 17. οἷδά σι παρὰ φ«άντας, ὩΟΥῚ ἴδ 

γα οπιπίδια: υαδὶ οἴατα ορίϊπι 
ἵπ|τ τὺ } γα αδὲ (τδηϑι ] γι. 

Οομξ 1κς. ΧΙ]. 4. Βοπι, 1. 985. 
Ηδφογοῖ. παρὰ «άντας, ὑπὲρ πάντας. ἃ 

Ὃ ΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΗ͂ ΣΑΣ, φεὴ 

οπιπῖα ζεοῖέ. γ)» οπιπὲροίεη5. 200. 

ΥΠΠ. 8. 
ΔΙΑ ΠΑΝΤΟἿΣ. πη». ἐσλέαγα- 

δίί. Ῥγον. ΧΙΠῚ. 9. [τὰ (τδηϑῖι]6- 

ταηΐ Οὗ βεαυδηβ σβέννυται, περ]οοῖο 

τορο. Θυΐα ἰδίμεμ 18 βειίθμίία 
ΔΟταρία δβί, μοϑί δκὰ «αντὸς Ια! 

ἜΧΟΙ 1556 οτϑα! 98 ρΈσιΒ, ν. Ο. χαρ- 
«ὅν. Ῥβαΐπι. ΧΥ͂ΠΠ. 14. Ῥοβῖ ἐνώσιον 

αὐτοῦ ΤΧΧ «εὐἀαϊάογυπί διὰ παντός. 

Οδρρε!]υδ ἐπ Οὐϊίοδ Κ. Ρ. 369. Ρυ- 

ταῦ, 6085. ΓΙῸ Ιερῖββε. Κορ οσυθ 

δυΐετα Ἰοοο διὰ παντὸς ΤΕΡΟΒΕΣΘ τδ- 

γυὶε διώψαλμα. --- Θ» σάαπιας. 

Εσεοῖ. ΠΠ|. 9. [Ιδρεσπί ΩΣ: 

Υἱάθ βυργα 8. διαπαντός. --- ὙἹΩ6 

αυοαια δ10ὶ Ζωὴ εἴ ᾿Ημέρα. 

ΠΑΎΣΣΑΛΔΟΣ, Δίίοο ΠΑΎΤΑΔΟΣ, 

οἰαυι σπεις, ρατὶϊώα. δ. πιαπίδ. 

θαι. ΧΧΙΙΠ]. 15. Οοπέον Οο]ϊυτα 

Ρ. 9155. --- Ἵν» »ααεϊδια. Εχοά. 

ΧΧΥ͂ΤΙ. 19. ΧΧΧΥ͂. 17. ΧΧΧΥΉΙ. 
20. εἴ δ] Ὀὶ. --- ΠΥ ΠΡ» ἐγαπ δα. 

ϑγιαμ, Ψυᾶ. Υ'΄. 26. Ἱμερὶϊ ἐοτίδβθα 

ΧΟ. -- Ων» οοἰιαππα. Ἐχοά. 

ΧΧΧΙΧ, 35. δίγδο. ΧΙΝ. 3ὅ. «ἥξω 
«άσσαλον ἐν τῶς τοίχοις αὐτῆς, {06 ῖ- 

ὩδουΪυτη Ὁ] ἔροὶ ἰυχῖα δα, υἱ 

ῬΓΟΡΕ ϑδτὰ οοτατηογεῖωγ, οἱ δεδυ8 

γεγθβεῖυῦυ. [οἱ4. ΧΧΥῚ. 14. εἰ 
ΧΧΥΊΙ͂Ι. 2. 

ΠΑΣΣΩ, ΦΡατρο. ἰάσι. Ἐχ. 

ΙΧ. 8. «ασάτω Μωσῆς εἰς τὸν οὐρανὸν. 
δραγραί Μοβοβ ἴῃ οὐδ. Εθδγοι, 

ἂν 

Χχά 



Πανσεὶς. 696 

« φιισϑέτω (εἴ σασάνω ε ἴ,εχ. ΟΥΤῚΝ 
Μ8. Βγεζω.), ῥανάτω. 1 ὲά. ν. 10. --- 
ἬΘΕΡΙΒ. ἐραγρο. ῬΒ, ΟΧΕΥ͂ΙΙ. ὅ. 

γιάς εἰ δῖν. ΧΙ.111. 2]. 8 Μδοοδλρ. 
Ἰ. 18. καὶ σαοδῷ καὶ χόνι τὰς κόμας 
πασάμεναι, δἰ οἰπογεῖα οἱ ρυΐϊνεγεπι 
ἸΏ οοτηδξβυδ8 σραγρεπίες. 

ΠΑΣΤΟῚΣ, ἐλαΐανιι. ΓΒ ΤΊ, ἐλαΐα- 

"πως πωρίϊαϊς, νεὶ ἀπιδτασμΐμηι, 
πδ εἰ ἱορυπίμγ. Ῥεαΐτω. 

ὃ ΧΥΠΙ. δ. Χο]. 11. 16. ὙΙάε εἰ 
1 Μδος. 1. 28. (καϑημένη ἐν παστῷ, 
ν᾽ ἀῤῃνὴ υεΐ πουα περία.) εἰ 8 Μδοο. 

6. ΡΟ αχ ΤᾺΡ. {Π]. ς. 8. βερτα. 
97. τὺ δὲ φαραπίτασμα 
«ασϑός. {ἐπ εδο ἰβθοοι ἃ κάσ- 
σιν, υατίατε. Οὐση ΘΠπ 6Χ μοδία 
ἐνόσασσε ἴῃ Υ. «άσσι ὨΪ ἐνεπούκιλ- 
λι, δά άϊξ : "Ε"ϑεν καὶ «αστὸς τὸ γαρμα- 
κὸν σοίλμα. Ὑιά, ἰἄδτ ἱπ ἐνέσασ- 

ας φιν. Ὠϊοϊζυν 41148 σαστάς. ϑυϊάδδε 
φ«αστὰς, ὁ φαστὺς, νυμφών. 

ΠΑΣΤΟΦΟΘΡΙΟΝ νεὶ ΠΑΣΤΟΦο- 
ῬΕΓῸΝ, Ῥαείορλοτίμηι, ἴοοσμα, ὠδὲ 
ΒΔ τ δίαί, ἴξ. ομδίοιξιηι, οοἶϊα, 

ἀψίαοίμηι. Ἔχ βουιτεηῖία δίας. 
δι ἀν ἰδ]. Μδοθρὰ. γαρ. 110. σαδ- 
τοβρόριον εδὲ σοποίαυε 5. οεἰϊωΐα ργορε 
ἑενερίμηι ἐαείγμοία, ἵν ψμα ἀδβεγεπί 
υεῖ λαδέἑαγεμπέ μπῶ ρίμγεευε ραδίο- 

ἐ μδοτὶ, Ἦ. 6. βέημ: δασεγάοίπ, ἀδ 
απο νἱά. ἰάοπι Ὁ. ΠΥ 107. Ηεϊπδῖο 
παστοφόρια κυπὶ οοποϊανία, ἰῃ αὐἱθυ 
Ἐπδοδυῦ!, ναϑαὰ δὲ βυρεῖϊοχ. οδίθσα 
ΦΙΒΟΣΥ ΔΗ, (ὐδλ δδαοοσζάοίρα δδ 

1δνῖϊα οουασλοσαθβηζιν. χ χὰ οεἷ- 

ἴα, σμδέσιιωνι. 1 Ῥαταὶ. ΓΧ. 46. 88. 
(υδὲ δείαχα εἱ ἄλλοι ἰϊὰ Ἰηἰεγρτγείδι 
“ιπη..) ΧΧΙΠ. 48. ΧΧΥ͂ΠΙ. 12. 
Ζογεα. ΧΧΧΥ. 4. Ἐσοςον. ΧΙ, 18. 

ε Οἰγπιρίοάοτιι «αστοφόριον 7ετν. 1. 6. 
Ἰηςογργοίδίαν γαζοφυλάκιον, οἱ 5.0]. 

Ἐσροδ. ]. ο. γαφοφυλάκ,α. 
δὲς εἰ Ο]οεε. ΜΆ. ἴθ 110. 1 Ραγὰ- 
1}. «ασωοφόριον (Μ5. νἱοθα «αἀστο- 
Φορεθ), γαφοφυλάκων. ΝΊἀ6 ΟἸίδἰοΣ. 
Οδΐεδη. ἴῃ “ετεῃ. Ρ. 750. ΑἹ. Εδάε. 
ΝΠ]. 428. - .Ι39Ὁ. φτηγαϊξεοίεις αμὶς 

8. ἐλεεαωγὶ,. ἴεβ. ΧΧΊῚΠ. 15. 1,ορε- 
χυσΐ 12» ῥαδὲἑαςυΐωσε, 0011. ΑΥ̓ΔΒΌ, 

βειοίιας 

Πατάοσσυω. 

ΗΙΘγοβοϊγτηϊίδηεθ. 1 Ῥάαγαὶ. ΧΧΤΊ. 
16. ὙΙάδ εἰ 8 Ἐϑαγν. ΨΙ11. 61. β01ὕψΧ5 
1. 1 Μαος. Ι΄ 88. υνἱ ϑ'γγας τεὰ- 
ἀϊτ ογμαΐις, οἴ νυν. 57. ἐμπείγεισεοπία 
ογπαίιδι. ϑεουδάισα αδδὐαοίϊιηι 

νὰ ἐγϑῃΐϊ ἐαδεγηπασκῖα, ἐκ ΒΗΝ πνκρν τὴ Αὐσὴν βαρ νρο, γεὲι αϑ 
Αγρυὰ Ηδεεγοδίυστι πασεοφόρον 
ΠΣ τὸ τὸν καστὸν φέρον, ἣ οἰκώομιι, ἢ 
συνωγωγὴ, ἢ ναὸς εὐανδής. 1ἐΣ. μεθ᾿ ὐπς 
711} ΜΒ. Βγϑῶν. 
ἔνϑα ὁ νυμφών. Αἀάς Ἰοβερὶ ἈΠ Α. 1. 
ΧΙ. Ρ. δ64. Β. 7. ΓΝ- Ρ. 807. 4. υδὶ 
γα ποίμββ. ϑυϊδβε: «ἀσεοξορεῖε, τὸ 
φέρον τὸν «'ἀστόν. 

ΠΑΣΤΟΊΏ, ἐλαίατεμπε βονο. ΠΩ ̓ ν 

πος Ααᾳα. Ὀευϊ. ΧΧΧΠΙΙ. 1ὦ 

ὃ “ἼΑΣ ΣΧΑ, ρῬαφολα. πεν ἐγαπκεῖξεε, 

ρασολαδε, ἀσπας δαῆς, 
Εχοὰ. ΧΙ. αν ϑύσατε εἰπόν ἱ 
χηδοίδίθ λαΐξει. ΨΚκῖε οἱ 
Ὦδυϊ. ΧΥ͂Ι. Ὁ. δ, 6. εἰ οοὐξ π΄ 
ΧΧΙ͂Σ. 1. 1 Οοε. Υ. 7. Εχοά. ΧΙ. 
48. «οιήσῃ τὸ α χυρίῳ, Το] οὈτεῖ 

οἶα Ἰ)οιαίπο. Ὑ|46 εἰ Νπαι. ΙΧ. Ῥαε 
ῷ. 4. 6. εἰ οοηΐοΥ Ηδρῦν. ΧΙ. 98. 
᾿ εξ: ΧΧΙΠΙ. 492. οὖχ ἐγενήδϑη τὸ 

δἰ βρὰς Ὠσπ ΕἸ γεῖυσῃ ἔπιογαὶ 
βαιολα ὡὰ γιάε εἰ ν. 98. εἰ οοὐξ 

ι. ΧΧΥΙ. 2. ἃς αὖ ποῖσνυὶ 
Βαρτα ἴῃ ν. γίβμα. ῬΊαγα τα πες 
γοῦδ υἱᾶίθ δρυὰ" διιοίστες εἰϊαῖος ὶὶ 
Ῥοῆο κα Μεδ. ΧΧΥῚ. 4. ρ. 8365. 

ΠΑΎΣΧΩ, ραΐίον. τ οἷενιεπέα 

τοῦ. Ἑπκοςῖν.. ΧΥ͂Ι. ὅ. τοῦ ποϑεῖῦ τὶ 
ἐπί σι: ὉΌῚ ]ἰοοο σαϑεῖ ΕΤῈ 
ΤΩ ΔΙ]οῖ ἀοπῆ, οὐ σομεῦ τί ἐπὶ ττοὶ εἰϊ 
αἰχμα δεπεποὶξ ἐνδόμεγε αἰξοκὲ. ---- 
ΓΤ ΝρΒ. αρεμαϊπε αἵβοῖον. 

Ατοο Υ͂Ι. 6. τ ΠΝ τὐϑάδο, ἴξ. ἐς: 

Ἐπ. ΙΧ. 96. ̓ γιάο οἱ 56}. Ῥετίογ. 

ΧΙ]. 27. υδι Ροβῖ «άσχοντες δὺρ- 
ῬΙθηάυτ οσ! χαχά. ΧΥΤΠ]. 19. ΧΙΧ 
18. δι᾽. ΧΧΧΥ͂ΤΙΙ. 16. ὃ Μδοοδϑ. 
ΨΙΙ. 82. 
ΠΑΤΑΎΊΣΩ, ρεγομέϊο, οροιεῖο. χν 



Ἡατάστσου. 

ὕρεα Ῥοβιεσυῃί. --- “ΞΡ Φοπίετο. 

Μίον, Υ. 18. β66. δα, Οοσρὶ. “ὦ» 
τάξεις, 4υε οϑ8ῖ πε ἀυρῖο νϑγεῖο 
Α]1υ8 ἰπίεχρτεῖίβ. ---- ΚῬΡΊ (ια]ά. 

ἰάετα. Τδπ. 11. 45. βες. οοὰ. ΟἩΪ8. 
-- Π9Π Η;ΡΗ. 8 Π2}» Ῥεγοιμο. 

Οεη. ἼΙΙ. 21. ΧΙΝ. 156. ΧΙΧ. 11. 
εἰ δἰΠοὶ βεορίυ8. 9 Ραν. ΧΧΥ ΤΙ. 17. 
ἐσάταξαν ἐν ᾿Ιούδῳ, Ῥετουββογιπὶ «{}0- 
ἄκιυ: Οοπῖ. εἰ αὐεὸ ποίδυνὶ [1 ν. 
ἀχοκτενω. Ῥραϊηι. 11. 7. ἐπάταξας. 

Ζομπατὰβ Τ1,6χ. 822. ἐσάταξας ἀντὶ τοῦ 
«ατάξεις, 801] 1οοῖ ἐσ ΗδΡταῖσα οοῦ.- 
βιιοιυάϊπα. ἴε8. ΧΙΙ͂Χ. 10. κατάξει 
αὑτοὺς ὁ καύσων, ἐεγίεξ 11108 εὐϑζιι8. 
Ψιάδ εἰ 90. ΙΝ. 8. 0. Τμοοὰ. εἰ 
1ΧΧ Μιφώ. Υ. 1. βϑγεσα. δες. δοὰ. 
Μοϑαυ. σεπ. ΙΝ΄-. 15. υϑὶ ἴῃ ποῖίοπα 
ἐπίεγ βοϊεπαϊ τερετῖξιν. --- ΣἸΛΩΠ 

ΗΙρῆ. ἃ ΣᾺ» οοοΐάο. 343 Ῥαταὶ. 

ΧΧΧΙΠ. 24. σεγ. ΧΙ]. 4. Οοπξ. 
νοϊδυμα δὰ Δεῖ. ΥἹΙ, 34. --- ΥΙ͂ 

ΡΠ δ)» ἀπρὸ εἰ πομ ΟΟΥ̓ΤΌδΟΓῸ. 

9 Ῥατ. ΧΧΥΤΠ]. 40. υν] ἐπάταξεν εβῖ 
2. φ ἴθλμψεν, υεχαυΐξ, αἱ Ἰερίταν ἴῃ 
οοά. γαῖ. --- ΩΔΓ, ἐτοιέίο, εἰ ἀε- 

ομείο δασιῖο. Αχυ. ϑγταπι. ΤὨοά. 
86ες. Ῥγοςορίυχα ἢ. 846. 1[ε5. ΧΧΥΤΙ. 

12. (Οοπῖ. Ορυδουΐα Οὐποα Ρ. 844.) 

«ατάξει, ὉΡὶ πυπο ἰπ Ἡοχδρὶ δ ἸερΊ- 

(ὰυΣ ῥαβδσει. Ξ ΠΡ, ἐχϑοϊμάο. υἀ. 

Υγ. 46. .--.ὄ "21 δίογπο. 2 δ". 

ΧΥῚΊΙ. 23. δες. Α]ά, ἐσάταξε τὸν ὄνον 
αὐτοῦ. Ιοοϊο Ἦτο, δὶ 88η8 δϑί, ὨθῈ 

ξοτῖδβϑε οὐἵὰ ὃχ ἐσίσαξε, αυοά τΕ]1- 

φαΐ ᾿|ρτὶ μαρεπῖ, ὨΪΜ] δα αυδιι 
᾿ξ εεπαίοπενι αἰδοέδσιδ Ἰπάϊοαγε ροΐ- 

ε εδῖ, εἰ ἴὰπο δυοσίας Ὠυ}08 νεβίομἱβ 
Ρτο 3 ξοτίδββα Ἰερὶξ 1.71: --- 

"9 ΡΙ" δ 1)3» Ῥατο πε. ϑγτασω. 

Ῥπδϊω. {,ω0011]. ὅδ. σατάξωσι : δὶ ὕτῸ 
3292» “ἰ Ῥαταδιπέ εε, ἰαρὶϊ Ν)553.) 
ἃ ταῦ. Γ᾽» Ῥετοιέϊο.---- Ομιδὶά, 

δα, 11. 834. 86. -- ὙΠῸ Βοαυΐες. 
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“α ἐγξοον. 4 Ῥαν. ΥἹ. 86. «ατάξως αὖ» 
«οὖς. ἘΕβοίνοι ἔγα Ῥτὸ ἑπαϊρπαίέοπε 

Πατάσσοα. 

ΧΧΧΊΙ. 11. βοο. Οὐσωρ). ὉὍϊ εἰ 
Βαρεπὶ χάταξον. πα. Υ. 46. εσί. 
ΧΧΧΙΙ. 839. «ατάξω. Ὁπάς Ο]οββ. 
ΜΒ. ἴῃ Οδηΐὶ. ϑοιρί. σατάξω, «λήξω κα 
(Μ5. νΙὕοεβα πατάξω; ᾳλήσσον), προό» 
σα. ---- Γ5Ὁ» ρίαρα. 1ε5. ΧΧΥΤΙ. 7, 

- "Ὁ ΟΒα]ά. ὑπρίεο. ἴλδι. ΤΙ. 

8ὅ. δες. Οοταρ]υῖ. ἐπάταξε πᾶσαν τὴν 
γῆν. Νοη Ῥοββυχῃ 556 ΠῚ 6 ρ88- 
τίο, αὐἱ ἴῃ ποῖ δα ἢ. ]. Ρ. 18. 5ἴα- 
τυϊῖ, αυἱ8 ῥγεεοοβθοσγαῖ σατάξας, βοτὶ- 
Βεμτ οαἴδηιο Ὁ αχὶββο ἐπάταξε ΡΤῸ 
ἐπλήρωσε, αυοά Βαρεῖ ΤΒΘοἀοΌῦοΗ, εἴ 
βἷπθ ἀυρίο ῖς εβ86 τεβεϊξυθηάυσα, ὦ 
Ῥοϊίυβ ἔοττηυ]δ ἐπιρίεγε εἰπυεγδαηι 
ἐογγαπι, αυε8 ἴῃ τοχί ΟΠ Α]ά. Ἰορίξον, 
ἢ. 1, ποῖδξ ἐπιρεγίιη 5. ἰψγαππίάδης 
ἐχέγοενε ἴῃ μπὶυεγδαης ἰεγταπι, αὐδτα 
ποϊομποιῃ ΕΧΧ, βοηβυϊα ἰδη[Ό1 86- 
σου, βὺυο πατάσσειν ΟΧΡΥΪΤΆΘΓΟ νοΐυ- 
εσυηΐ. Οοπέ. ν. 45. ---- Π}}» Ῥεγομέϊο. 

Ἐχοά. ΧΙ]. 98. ΧΧῚ. 22. ΧΧΧΙΙ. 
84. εἴ 4110]. --- 2 Ὁ) ΝΙΡΒ. ρυρ- 

πο. Νυὰ. ΧΧΙ]. 11. --- γὴν }ο- ἃ 
πο. ἘΖΘΟΙ. ΧΙ. 7. υδἱ )» αυοδὰ 
δδοηδαση, ἐπίεγβοεγε ποῖα. Θυοὰ 
γε δἰθποι δὴ δἰΐοσυμλ Ἰοζυπι 
1. ὅδ. ΧΥ͂. 2., πατάσσειν ἴῃ τε] 1 }}118 
Ταροήοξίοπίε ταβρομάδιὶ ἔοστηι δ 
Ηδερσ. ΤΥ Ὁ), 564. "» 4αὺα 

σοηνοηϊ αὐτὶ ΨΘΡΏδΟΪα: ἐεἰπεπῖ 
εἴοαφ ἐπ σεπ δδίες [ερεπ, 19 ἑλτοιυ 
Φοπιεί πἰν ἐπ α ρεγϑοη᾽ Σ τᾶν, Ἀ. 6. 
αὐαονίγὲ αἷὲ , λοερξ είν ἐγαςσίανε. 
Ἐρδεῖδὶ Ἰος9 ΨΦυά. ΧΝΤΙ]. 21. βες. 
ΑἸ]ά. υϑὲ απιθῃ ῥσὸ ὁἐπάγαξαν ξοχία8- 
86 ἰερεπάυτῃ εβἴ ἔγαξαν, υἱ Βεαραί 
ςοἁ. ὗχοηῃ., δυΐ ἐπέταξαν. ----' ἡ χῦ» 

πάο. 1 ὅδ. Υ. 9. ἐπάταξεν αὖ- 
φοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν. Ἰιρετυηῖ 
Ὠν [ἃ αἱ δά ει τεΐογαίαγ. 

ΑἸΙ οομῦτα δἰαϊτιυπῖ, 6586 πέος γοσρα 
ἱπορῖο ἰοοο ροβίία, εἴ ρετίμοσα Ρο- 
ἴυ8 δά )}) ΓΝ Το} ν- 6. Νιάο 

δοδυϊοπείυσα Ορρ. Μη. ραρ. 167. 
1 Μδςοο. 1. 1. σατάσσειν ἐπίεν ἤοεγα 
ποῖοί. (οπῆ, ἴὉ1 νεσβ. ὅγυ. 1 Μδος. 
ΧΙ. 44. «ατάσσεν Ῥεῖ ϑςΟΟΙ, 



Πατέω. 698 Παρ, 

α αἰγωεγε, δι ς ϑγτυβ. ἔρο νεσοὸ 
στοὰ άογα τπδἰϊοι μῈῚ ἐσρώρπατε, οΟ]]. 
1 Μδος. ἴ. 93. υδὶ «ατάξα, Αὔγυστον 
ποίδὶ εἐτρερπαίαε ΖΕ αυρίωνι ἰδὲ 

ΠΑΤΕΊΏ, οαἴἶοο, οομομῖοο. ὉὈδ Ἃ, 
ψεῦῦβὶς, οαἴσαπε. Ζαοι. Χ. δ. ---ο 
13», ἰγωτο. ἴεβ. ΧΧΝ. 10. --- 

ΔΊ οαἴοο. Ὅσους. ΧΙ. 94. Τυὰ. ΙΧ. 

'97. Νεῆδιι. ΧΙΠ. 15. οἱ δἱθί. --- 
ΤῊ ΤΥΡ οαἴραέ οαἰοαίοτ. 168. ΧΥ͂Τ. 

10. --- Π» 40, απεδιὶο. 16. ΧΙ. 
δ. -- Τὰν ἀεφεοεπάο. 1οδ]. 11]. 18. 

--ΟΟῪ [ε65. 1. 12. ΧΧΥῚ. 6. - 

ν, απλεῖο. Αταοα 1]. 7. τῶν σὰ - 

φούντων ἐπὶ τὸν χοῦν τῆς γῆς. [{ὰ οοἀ. 
Βαγρεσ, ἤερς. εἰ 1,δυά. 5βεἀ ββουη- 
ἄυπι οοά. αῖίο. εἰ ΑἸεχ. σὰ πατοῦν- 
τα. ΕΓ Ἰθοῖίο 6886 νἱ δῖον τὸν σα- 
φοῦντα, αἱ Ἰερίταγ 1 γ γβ. ΑΥ̓͂ δ, 

ς εἰ ἐογίδεε αυοαιε ἰῃ ϑγγίδοα. Οα- 
Κογυὰ Βαρυοσιηΐ δῷ ἴῃ νοσα ἢν 

ῬΤῸ τοδίσε Ἰεοιἰοῃΐβ, αἱ αἷξ 1. ᾳ. Ἡηγή. 

Ἑδάδθιι ρειτηυϊδῖο ΔΌ 118 συοχυς 
ἴλοῖα δες 1014. 111. 4. υδὲ ρον ἐκ- 
τρίβειν τεαἀι!άογυπηῖ. --- ὉΔῚ πον» 

προ ρεάειι. 165. ΧΧΧΤΙ. 20. 
ΠΑΤΕΙ͂ΣΑΙ ΠΟΙΕΏ, οαἴοαγε ὕα- 

οἷο. ἥν 71 ΗἸΡΒ. Ἰάδμι. 168. ΧΙ.1]. 

1. 
ὰ ἘἂΠΑΤΗΜΑ, οοπομίοαξίο, εἴίδτα 
φυοά σαἰοαίμε' νοὶ οαἰσαίμηπ δὲ, α. ἃ. 
οαἰοαπιοπέμηι οἵ οοπομοανιεπέμπι. Μ6- 
ἱδρβοσίοα ἀἐ λορινέ, φμὲ ρτοίεγέϊων 
εἰ ορρτίνείξειγ. ΤΥ Ῥαγες. οαέοσαπα. 

ΑἹ]. 66. {Χ111|. 4. ὡς ἀπὸ πατήμα- 
τος ληνοῦ. ΝῺ ΤΩΔ]6. --ὐ Ὁ» ἰο- 

ομα, φιὲ ρεάϊδιις οοπομίσαίιν. ἘΘΟῊ. 
ΧΧΧΙ͂Ρ. 19. πρόβατά μου τὰ πατή- 
ματα, τῶν «δῶν ὑμῶν, ΟΥ̓ΞΒ τὴδῖΒ, ζμΣ 

ε 8 Ῥοαϊδυβ ναβίτῖβ οὐπομίοαμέξγ. ---- 
ΠΡ ῳ» αὐιωίϊο, εγεάο. ἃ Ἄδα. ΧΙΧ. 

96. Ν. 1. 
ἐΠΑΤΗ͂ΤΗΙΣ, οαἰἱσαίογ, οαἰοραπε. 

γὸοχ ες, ᾳυα 'π ΒιεἸο ΤὨθδδυσο 
ἀοβιἀοχαΐωγ, οχ θᾶ ϑβεηίθπίία γοά- 

) 

ἀεικὶδ οἱ ΠΧ Χ [πε ἴες. {Χ1Π. 
3. γεοὸ Ηδῦν. 7 Ἴ, οαἰοαπε, ; ἐὼ᾿ 

φατητοῦ ληνοῦ, δίουξ αἱ, ααὶ ἰυτοι 
οδίοδνὶ : 00] σατητοῦ ΠΟῺ ἃ φατητχ,. 
5εἃ δ σατητὴς ΤΟ ἢ] χαίάστα ἀοτίταν 
ἄμπι νἱἀδίαγ. ΑἸἸΐδ6 ροδὶ ληρὼ ον, 
Ρ απ δϑϑοῖ ΥῸΣ ἐλθόντος, δεῖ 3. 
φων. 

ΠΑΤΗΤΟΣΣ, οαἰοαίμε. ΤΥ απ. 

οαἴοαμπε. ἴεα. 1,Χ111. 4. ΝΔο ευρα 
8. φατητής. , 

ΠΑΤΗΕῚ, , ἔξειπι ἀμοία, ἀμ. 
ἰογ. “λᾷ ἴῃ μἷατ. ΓΑῚ δὲ» Ῥεῖ, ἵν 

“παϑογες. Οφη. ΤὟ. 10. οὗτος ἦν τατῷ 
οἰκούντων ἐν σχηναῖς, Ἐς ογαὶ ρεῖετ ὃ, 
6. ἀκοίον θογυτω, αὶ ἴῃ ἰεπίοπί!ς μ,- 
Ὀἱίαθαπί. .06. ΧΥ͂ΙΙ. 1. «απὶ ἴα 
λαὰδ, γμαϊχτὶ ἢ. 6. φγίποὶρὶ (αἰ 
Υίάο εἰ 1 Ῥασγ. {{..92]. 423. ὦ ΥἹ. 
11. οἱ Ἐδθϑοὶ Αἀνεγεατδ ὅϑ8σὲ 
ΤΡ. ΓΨ. ς. 6. Ραρ. 367. κεᾳ. 3 "εξ. 
11.192. ἐβέα, «ἀτερ, εἰδταεῖεί, ρεῖσ, 
ἢ. 6. ἀοοίον. Νὰ εἰ 4 Ηορ. ΥἹ]. 31. 
ΧΙ]. 14. οἱ οομ. Εφββεὶ Αὐτοῦ, 
βδογα 110. Γ΄. 6. 6. Ρ. 365. Ρεὶκ ! 
ΧΧΧΥΠΙΙ. 17. φάντες οἱ πατίρις μῶ, 
Οὔλμθθ πιάζογες τηοὶ. Ἠδαγοιμ: 
«ατίρες, α«λούσιοι, ἢ «ρόγονι. Ἐοάπι 
ΒΕοΏϑιᾳ ΨῸΣ Δ] αποῖίε8 ἱπ Ν. Τ. ἃ 
δρυά Ευσὶρίάετα Οτεεῖ. Υ. ὅ13. ἰδ 
σίας. Υιὰο 1,εχὶς. Ν. Τ΄ ον τ 
δὶς οἵ τυχῆες, χιΐ 4118 Ογεῖβ 5πηὶ 
«ατίρες, γονεῖς, ἜΘχροπεπῖε Ηεεγοιο, 
Ηοτηετο εἰίδμι βυπὶ πεαΐοτες Οἶγει 
Η΄, ν. 54. δὰ αυοιὰ Ἰοοῦηι Βυθα" 
(ἴυ9: Ὅμηρος τὸ τῶν αὐτῶν ταΡΝ 
ἀντὶ τῶν προγόνων τέθεικεν. --- ὍΝ πα΄ 

ἐεγ. Οθπεβ. ΧΧΥΤΊΙΙ. 99. υδὶ ἰοῦ 
«ατρὸς οχ 8]}1}8 ΠΟ ΥΊΒ τοροπεπάι: 
Υἱάδξαν μητρός. ---- "ΔΝ, ἀρίοτ. [δ 

ΧΥΠ.11. Ιρεογυοῖ Ν 2. τ 

δόγυμε. 1 Ἀερ. ΧΙ. 18. Ἀδίίοπει 
ἴθ᾽ Βαδυδγυωξς δογαπι, 406 ἰδ. Τ' 

12. Ἰορυπίιυν. -- Ὡν; 

Θεηα5. ΧΧΥ. 8. «ροσετίϑη εἰς πὸ 
φσατίρας 566. οοἀ. σοι. εἰ ὕχοῖ 
1 βἰπε ἀυδίο ἐταποέυϊογαπί ες ἰδ 
βου ρίαγαΣ βδοτε Ἰοοίβ, υδϑὶ μας ἴσ 

τηιΐα οοσυχτίξ. ϑ.μο]. ἰοὰ, τὸ "ὸ 



Γὰ τοῦ «ατρὸς. 

τεράτας. Μιὰθ ἰπέγβ 8. ν. σιράτης. 
-- Ἰσδ φγίογυ. Ὅσδυϊ. ΧΙΧ, 14. 

ιξ πατέρες σου, τιαῦογεξ. ἐμ. Βδπθ 
χυοκα δβθηβῦσι. --- 1» ρίγιζι. 

Τα. ΧΥ͂Ι. 92. ϑεὲὺ τῶν πατέρων. ΤῖΔ 
ΕΞ: σι] σις ΟΣ 4115 5.8. Ἰοςί5, ν. 6. 
Οεη. ΧΙΥ͂Ι. 8. Ἡοϊπιοβῖο δὰ ἢ. . 
ΕἸ ταυτὶ σνάτων εἴ αρὼν ΘΟ ἀἴ886 νἱ- 
Ποηζοτ, οὖ τονογα δοίυχη οϑὲ 4 Μδοο. 
111. 94. Οοπέος συοαυο ναγιοίδίθτα 
Ἰδοϊοη8 Ηδρν. ΧΙ]. 9. 1 Μδοο. 
11. δά. φινεὶς ὁ πατὴρ ἡμῶν ἐν τῷ ζη- 
λῶσαι ζῆλον, υνὶ πατὴρ ἐξ ἀἰοϊζυγ, οΝ- 
7: ἐπεινερίμηι δεγιιέπιμγ. 

ΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, βο. χρήματα, 
ο»ε:, 7αουϊαίοδ, μα φιπὶ ραϊτίε, [α- 
ομἰίαέες ραΐεγπα. ἈΝ Ὁ ὐν φι 

»αΐτέε, δα. ξιπί. Οεη. ΧΧΧΙ. 1. --- 
ἊΜ [5 ἀοπιως ραίτίς. Οεη. ΧΙ; 

51. Βιὶς ΖΕ] δηυ8 Υ. Η. 1“᾽. ΧΙ. 
ς. 11. ἀϊχ! τὰ σατρῷα, δ. χρήματα, 
μαϊτὶπιοπέηι. Ν. 1.. Βοβ. ἘΠῚῚρ8. Οτ. 
Ῥαρ. 220. ---- Ν]ὰ6 4110] 8. ν. ἀδελ- 

Φός. 
ΠΑΤΡΑ'ΔΕΔΦΟΣ, ραίγιιξ, ραίϊτίε 

ἡ  αἴεν. ΤΆ ΤΙΝ» Αοδοολθα, Ἰοτάθα 
Ψ 

Ῥτορτίαη, αυοα 566. οἰγτμοϊορίδμι 
Ὠοῖαϊ ραίϊγια δεῖ. 1 Ῥατὰὶ. ΧΙ. 11. 
866. οἀ. Οομρ]. τοῦ «ατραδέλφου αὖ- 
τοῦ: 4088 ἰΔΙΩ6Ὼ σοτῦδ ταὶ ροϊία8 

ἰ δ δηϊεοράθηβ ἡ)  σοίεγοπ δ 6886 
νἀ δπίυν. .--- Ἵν» Ραΐγμμδ. 1 ϑδτη. 
Χ. 15. δεο. Οοτρὶ. Αᾳὰ. εἰ ΧΧ 
1 Ραυ. ΧΧΥΙΙ. 83. Ααυ. ὕδηί. 1. 
138. - 1[ᾳὃ2͵μοὸ2»7.7͵. Τοᾶο, ποθὴ ὕχγο- 
Ῥτίυ υἱσὶ. Ζυά. Χ. 1. 2 ες. 
ΧΧΙΠΠ. 9. 34. Ἡδογοδ. πατράδελ- 
ῴος, ϑειος αρὸς πατρός. Ῥιπάαν, 1ϑ[ ἢ). 
ΗΙ͂, 143. 

ΠΑΊΡΑΡΧΑ ἘΠΔΩΔΑ, τοία 
ε Ῥγαοίρια. Ἄγ} Ἴ» γε εἰ 1) ει. 

ϑγιθμ). 168. ΠῚ. 21. Ῥοράεσϊοὶ- 
15 ἴῃ ποῖ δα γεσβ. [,8ἴ. [68. ῥϑῷ. 
859. Βαοο ποίαν: ἸΤμεοοάοτγοῖυϑ 
δουῖθίς: οἱ Γ' (Α. Σ. εἴ Θ.) ἡρμήνευσαν 
χαὶ ἐν ϑεοῆς αὐτοῦ, 8116 αυΐδ ΘΧρια- 
ρἰδ αρετο σάταχρα, αὐοά νοσᾶ- 
δυΐυμι ϑγσεθ ΟΥἹρΊΠ8 εδὲ, ᾿;.-9 25. 
1 Οοζ. Υ. 10. 11. 'ῃ νεσβ. ὅυγ. νο- 

699 Πατριᾶ. 

οοι εἴδωλον ΟΧΡΤΙΠΔΘΏΒ, οἵ ἴρϑο Βος .ὄ 
Ἰοῦο ἱπ νοχαίοπο Ομ δὶ. σϑρουον αὶ 
ΠΞΠΡ- Ηδης ἰρίξας Ἰαυάαεϊ 

Ἰποοάοτεῖαθ. Ναπι ἐοτία586 ὅγτη- 
ΤΟΙ 8 Βοσιρβὶξ σ΄ άτραρχον 8. «ατράρ- 
χους, καὶ εἴδωλα ἕ 
ΠΑΤΡΑΡΧΟΣ, ραΐϊγεξ. ργίποερε 

υεἱ ἄμα, ει. ὖν. ΑἹ. [68. 

ΧΧΧΥΙΙ. 38. ἐν τῷ αὐτὸν «ροσχυνεῖν 
ἐν τῷ ὕὄκῳ Νασαρὸχ τὸν “άτραρχον αὖ- 
σοῦ, οὐτὰ δἀογαγεῖ 1116 ἴθ ἴθ ]ο 
ΝΆΒΑΤΘΟΙ ἄδεπι δυυτα. Ο]οεβ. ΜΚ. κα 
πῃ [68. νἱοβα: τὸν πατριάρχην αὑτὸν, 
τὸν Θεὸν αὐτόν. Ἠδουβ 1,Ἔχιο. ΟΥΤΊΙΣ 
ΜΆ. Βγεση. τὸν «άεραρχον αὑτοῦ, τὸν 
ἡεὸν αὐτοῦ. Ο]ο88. ΜΒ. ἴῃ 110. 8 

. τὸν σάτραρχον (ἴπ ςοἄ. ἘΔΌτΙο. 
γ]Ώοθ86 Ἰερίτωυν : τὸν βάτραχον) αὐτῶν 
φησὶν ᾿Ησαΐας, τουτέσειν τὸν ϑιὸν αὐτῶν. 
Ἡδς νεῦρα Ῥσοοὺῦϊ ἀυρῖο ῥγϊτωυτι 
βου ρία διογιιπί ἴῃ τραυρῖηα δα νοῦρα 
4 ἤερ. ΧΙΧ. 87. ἐν οἴκῳ Νισαρὰχ ἢ 
φοῦ θεοῦ αὐτοῦ, δίαιμα δΔθο ῬοΓρδύατα. 
αἰοδδὶθ ἰπ 110. 8 Εθρ΄ ᾿Ἰῃϑοσία βυμί. 
Οετῖο δρυὰ χχΧ Γ᾿. εἰξ. πυ]ϊυδ 
Ἰοσυβ οὐοουνγῖ, δ ἀπδιὰ σαϑρί θα 
Ῥοϑεῖπί. Οίεσιμι ἴδπι ᾿π (οα. Ἐδ- 
Ὀτῖς. αυδῦὰ Βασοςς. ροϑῖ ϑεὸν αὐτῶν 
τηδὶα δηάϊτυνς ἐλάμ. ΑΡ ἢδο θηΐπη 
γοῦΘ Ὡοῦα φἼοββα ἱποῖρη, δδιιαιδ 
γεσρδ βεαιθηδ προπύλην, προδρομὴν, 
ψοὶ, υἱ ἰη οοά. Ἑαῦτὶο. Ἰορ ὮΣ, “05 ὶ 
συλὴν, προδώμην ἸΠ ΕΓΡΓΤΟΙΔΗΓΌΓ. 

ΠΑΤΡῚ Α;, ἐγίδιιδ, ρεπις, ζαπιϊδα. 
Δνδὺ» Ῥαίετ. Εχοά. ΧΗ]. 8. Νυπι. 1. 

2. 16. οἱ δἰ] βερῖιδ. -- ΣΝ 

Ῥίυγ. ραέγες, πια7οτόδ. Τποοτῖ. ΝΌμα. 
ΧΧΧΙΨΝ. 94. ϑγιω. Ὠδαϊ. ΧΥΤΠ. 
8. σατριαί. (οπξ, 1υς. 11. 4. εἴ αι! 
εχ Ηοετοάοῖο δα ἢ. ]. ποῖδξ Βδρδιδ- 
11ὰ8 Ῥ. 221. --- ὯΝ ΠῚ» ἀοπιως ρα- 

ἐγὶς. Ἐχοὰ. ὙΙ. 95. Νυχι. [. 18. -- 
Ἀν, αιπομδαίίο. 1 Ῥαταὶ. 

ΧΙ. 28. χατέστησειν αὑτὸν Δαβὶδ ἐαὶ 
τὴν πατριὰν αὐτοῦ. 1, δρεταπί ναὶ 
ἼΠΠΘ τῶν (οομξ, Ἐχοά. ΥΊ. 15. 

1 ὅδ. 1Χ. 21.), νεὶ βου ρβεγαῃηῖ ἐφὶ 
τὰ ὠτάρια αὐτοῦ. (οτῖς ΗἸ ΘΟ γ ταῦ, 
δαὶ αυϊδαυΐδ οδὲ 1,δἰϊηυ8 ἱπίεγρσεδ, 



Πανριάργης. 00 Παίς, 

4 ἥδ Ἰορίδοό νυἱἀδίαγΣ. Ῥετες φηΐηι : 
οὐ αὐγίσμίαηε δμον. --- ΠΤ. 

Εχοὰ, ὟἼ. 156. Ῥευς. ΧΧΙΧ. 18. 
"Εὐ ΣΎ 10. Με βῃο γαῖ. Ἐπ 
ἼΘ ἴδα ΠαΡόπΐξ σατριάν. 
Ἰ Ῥαταὶ. Ψ. 7. οὐὰ. ΑἸοχ, τῇ σατρᾷ, 
βοὶ οοἵ. Ψαιῖο. οἱ ΑἸαΐπυδ Πρὸ 16- 
δυιῖ τῇ σανρίδι ὙΙὰς ἱπέτα 8. “ὦ- 
φρίς. ---- “ΠΡΌ, ἐγγίσιμοη ραδοιεη. 

σε. ΧΙ. 15. ἐκ τασῶν τῶν σα- 
ὃ φριῶν τοῦ ᾿Ισραήλ. ϑπο ἀυρίο «ατριῶν 
ῬΓῸ ποτηρίων Ἱττεραῖϊῖ, εἰ 5οοἱυβ 1η- 
ἔετεῖϊ πασῶν. ϑυϊάδε εἰ 1,6χ. ΟΥτῖ!}! 
ΜΆ. Βγεῖι. «ατριαὶ, χῶὥρω, φυλαὶ, 

ἴαι. 
ΠΑΤΡΙΑῬΧΗΣ, γανείϊα ργίποερο, 

πρῶ οαραεί. ΠΙῺΝ ὉμΜ“ν οαρεΐ 

»Ῥαίγμε, 1 Ῥαγ. ΙΧ. 9. ΧΧΙΨ. 31. 
αὶ Ῥασ. ΧΧΨΡῚ. 12. ἴῃ ἀποθυβ υἱεἰ- 
ΤῺ 18. Ἰοοΐβ 811} 1ργὶ μαρδθπς ἄρχοντες 

ς τῶν πατριῶν.---- 5, ργίποερε. 1 Ῥαταὶ. 

ΧΧΥ͂ΤΙ. κα. --- ΓΝ "ϑ» οεπένγίο. 
4 Ῥαυ. ΧΧΠΙ. 90. 

ΠΑΤΡΙΚΟῚΣΣ, ραΐεγηιιδ. δδι Ῥαίετ. 

Οϑη. Γ,.. 8. ον, ΧΧΙ]. 18. 70ο. 
Ι. 2ὅ. εἰ ΑἰΡΙ, -- ΔΝ Ρὶαν, 

Ῥαίγες. ἴῃς. 'Νυχιοτ. 1. 84, εἱ 
ΧΧΧΥ͂Ι. γ. .--: Ὁ Ν "παέεν. Βυ. 

Ι. 8. γ᾽΄άε οἱ ϑίν. ΧΙ.11. 14. ἐν τοῖς 
«ατρικοῖς, Βα. οἰκήμασι, ἰπ Θά θὺ8 ρμ8- 

ἐ (ΘΥΏ14. δῖος [ὰς, 11. 40. ἐν τοῖς τοῦ 
«ατρὸς, ΟὈδεγνδηία Οχοίίο δὴ δ᾽γ. 
Ἰ. ς. Οοπξ. εἰ 1,.. Βοθ. Ε]]Πρ6. Ον. ὑ. 
180. οἵ δυοσίοχοβ οἰϊδίοα νου ]ῆο δὰ 
Τὰς. 1. ς. Ρ. ὅ05. Αἀάδ Οεἱΐ ϑρίεὶ!]. 

“«Εχ ὕοόθερδο δὰ Ν. Τὶ ῥ. 125. 
ΠΑΎΡΙΟΣ, ρμαϊγέμα, α ρμαΐτε υεἶ 

»αΐγίδιω ἰγαρξίι. "ΟΝ: ΤΧΧ 169. 
ΨΠΙ. 21. καὶ τὰ σάτρια δες. οοά, αὶ. 
υδὶ τὰ φάτρια δυῖΐ δυπὶ δαογα, γέξμὶ 

« δαογὶ, φμεδιδ. ἡμπιε οοἰδέων, δαῖ, 
ᾳυοά τηκρΐβ ρ]αςεῖ, ροξί τὰ πάτρια 
ΒΌΡΡΙδηάστα εβὲ εἴδωλα. Ὑιά46 βυργα 
8. Υ- σάτραρχα, οἱ δὰ .]. Μοηίδαυς, 
ᾧ Μδοο. ΨΙ 9. 94. 8 ΜδοΟβΡ. ΥἹ. 
82. τοὶ. δῖγ. 4 Μδοοαρ. Υ. 38. ΥἹ. 
24. Ὁ] νἱ ἃ, (οπιροῆπίυ. 

ΠΑΤΡῚΣ, 80, γῆ, ραϊγία, ἱξ, ζανεὶ» οὐσὰ ϑγταγωδοῖο (αὶ Ρεῖ 

ἴα. ΓΥ Ὁ, οὐρπαῖο. Ἐσδ 1 
10. ΥΨΠΠ. 6. ..ε«. ΧΧΙΠ. 10, Ἐπεὰ 
ΧΧΠΙ. 16. Ῥοκίσετῃο Ἰοου γῆς “:- 
φρίδος Ἰεσίτυτ, υπὰς Ραίεί, χυοὰ γὴ 
ἴῃ φατρὶς Βι ὈΙ Προ ]ορεπάσπι εἰ, δ. 
εἰ Ηοπιοσγο βάἀπιοάυπι ἔδπν ἰατο οα,. 
αἱ ἀἰοαῖ πατρίδος αἴης εἰ πατρὰ 
γαῖαν. πα [(οχ. Ογτῖ!! Μ5, Βτρα 
αατρίδα γαῖαν, πατρῴαν γῆι, σατρδα 
ἔδαφος. Ἐπ Ηεδγοδιυβ : σατρδο αἷτ; 
πατρῴας γῆς. ΟὈΟΠΙΟΣ ϑοβοεί ρει 
Νοῖϊ. δὰ 1,. Βοβ. ΕἸ]ρ68. πρὸ Ρ.Ὶ 

57. στ ΓΤ Ὁ ΥἹΝ» στὸ αγξε- 
ἐϊοπὲρ θεὰ παίϊολίαξια. ὅετ. ΤΙΝΊ. 
16... ΠΕ ΨΌ- 1ονὶι. ΧΧΥ͂. 10. 

1 Ῥαγδὶ. Υ. 7. Ψιάδ βυρτὰ 5 5" 
τριὰ, ἂς ΕἸΒΟΒοΣύχΩ ἀε Ὑ]Ε15 [κς, Ν. 
Ἰ. Ῥ. δθ8ο ᾿ 

ΠΑΤΡΩΓΌΣ, »ραΐεγπι;, ραΐπει. 
δ» Ῥαίεγ. Ῥτον. ΧΧΥ͂]]. 10.-- 

ΗἾ Ὁ» φωρτέπιμς. 16εγ. ΧΧ. 4. τὰ, 

ἴλτηοπ ἸοοῸ τατρώο νεῖ ὑσιρρὸ τὰ! 
ἀνωτέρου Ἰαρεηάνιπι εεί, αἱ εἶ! ἵμπὶ 
ἤδρϑηΐ. Ψιάα εἰ 2 Μδοοβῦ. 1Υ. 1ὁ 
ν. 10. ΨΊ. 1. ΧΙ]. 90.586 οὐπ [αν 
Ν. Τ΄ 5.0 ν. ᾿ 
᾿ΠΑΥ͂ΔΑ, οοεραίίο, σφιῖει, γαῖκι,. 

τενιϊσεῖο. ἃ Μδοοαν. ΤΥ. 6. καὶ τι 
Σίμωνα φαῦλαν οὗ ληψόμενον τῆς φραρ 
Ὧ6Ο ΒΠοΠθη ἃ δίυ Ε 118 οὐξραίι πη 
ἐ19ε, εχ. νυ Μ8. Βταπι, φαῦλα. 

. ἀνάσανειν, ὥδιον. Ἠειγον ταῦ 
ἄνεσις, ἀνάψαυα;ς. 

-. ΠΑΥΙΣΙΣ, ἰάδι. ἸΣ ΤΩ Μαίώμει, 

ποισθῃ υγροΐα Μοαβίίαττπι. ὑεῖ 

ΧΙ]. 4. «αῦσιν ταύσιται. ἐὲ 
ἴλ586 Ρυϊξασιιμξ, 6886 ΠΟΙΏΘΙ ΕΣ 
ΠῸῚ γε] ΤΌΤ. 

ΠΑΥΏ, ΠΑΥΌΜΑΙ, φβροστος 
οδεϑαγο ζαοῖο, οοηιρέξοο, αιῆα β 
1{. φμίεξδοο, ομδο, Οέ430, ΡΝ ̓  
δέπι, δοἰαἐέμπι αὐπιδίο, ἀφθηῖ0, 
ἀεεῖηο. ὮΝ» ὕὐολιαὶ, ποπιδῃ ῬτΟ' 

Ῥτον. ΧΧΧ.Ὶ. καὶ σαίμα. ἰδ 
τυπῖ Λυάϊοο σκαρετο 9. πη 
οοἰϊοοίίο. 165. ΧΧΧΙΙ. 10. φίπαντ 
ὁ σαύρος, οεδεαυϊέ ϑέπιξπ. βία δι 



ΠΠαύω. 

« τεδηβο}}}) Βαρθαονυηΐ ῬγῸ νεσθο εἰ- 
4υο αὐραεσιης ποοηδιι αν δγεπαὶ 
ἃς. αὖϑιπισπαάϊδ, χυτὰ Ὠαρες ξλ  κ- 

Οοπῖ. αὐοαας τϑα. ἩΌ: --- 3}'ἢ 
ϑγτητη. .05. Χ, 12. παῦσον, εἰ «00. 
ΧΧΧ., 97. ἐπαύσατο, --- Ν2Ἴ ΡΙΒ. 

φοπίετο. 76ν. ΧΙΑΥ͂.10. οὐκ ἐπαύσαντο, 
ΝΟΣ Αἰ ἰοῦ ἰεροσυηί, βοὰ δεπδύχω ]1- 
Ῥασῖαιιϑ ἐχργθβϑεσιηί. Ῥοδῖ οὖχ ἐπαύ- 
σαντο ΘΏΪΩ 6 ὈΓβοοδηϊβ οοπηηδίθ 

ὃ ΒΌΡρΙ]εμπᾶα ϑιπὶ σνοῖρα : ποιεῖ καχὰ, 
αυοα Ὅδη6 οοῃνθηϊ νοσθὶ ΗΘΌΣ. 
ἨΟΝ οοπίγἑ φμπί, 80. ρεσοαίΐογμηι 
“επει, Ἦ. 6. Ῥαηϊοηςζίδη ΠΟ 
ἐβετυηί. --- ΣΞ Ἴ, οοπθδοίβ εχ 

ΘΟ ΏΠ: ι 51 ἐχεοϊπάον. .16τ. 

ΧΊΥΊΙΠ11. 4. φαῦσιν «αύσεται. Ὑιάδ 
ΘΌΡζα 8. σαῦσις. --- ΠΣ ΗἸΡΒ. δ 

ΤΣ: ϑγταση. (ο}6]. Χ. 4. ΙΡἱάοτα 

ῬτῸ δδάδιι νοοϑ οἐΐδιαι Αχυΐα μαροὶ 
ααύσεις, ὉΝὲὶ ἑδχηαῃ ἱποοσζίυτι ταδῃεί, 
εἰἴσα Βφὸ ΤΟΣ ἃ σαύω, 80 ἃ παῦσις 
ἀροποου δ εἰ. ΘΟυυοὰΐ δἰ θἰδίυϊίαν, 
σαύσεις 6586 [αζυτυτϊα νοὶ ταύω, ναὶ 
“αὖσει τοροποηάατα 6], αἱ ἰῃ 5866. 
μεγάλας, νε6] Ἰοοο ΓΛ)» ἷπ δὺο ορά. 

Σνϑηϊξ ΤΣ. Ἐχ Ῥοβίδσίου: 861." 

τοἠτία δηϊθοθᾶσῃϑ ἢ ἴαμα αυοαῦθ ἰπ 
Ἰάματι ταυϊαηάυχη οβθοῖ. Ουοΐ εὶ 
δυΐεπι 8 παῦσις ἀογίνατγα 81160}158 τη8]- 

εἰ Ἰεῖ, παῦσις Ἰοοο παύσεις ΚΤΕρΡΟΏΘΤΘ ΠΟΣῚ 

ἀυδιΐατετη. -- "ὋΓΩΠ ᾿πῆη. ΝΊΡΕ. 

8 ΤΩ)» »αωπῆετγε, οοπδοίαγὶ. «1ἐτετὰ. 

ΧΧΧΙ. 1δ. θεάαυχογυπῖ ἃ [γ7»» Βοῃ 

- ἘΠῚ -- ΠΡῚἪΠ Η:ΡΆΒ. ἀδεεϊείο. 

Ῥ36], ΧΧΧΥ͂Ι. 8. καῦσαι ἀπὸ ὀργῆς, 

σέςϑατΕ δἿ ἷτϑ. ---- 7)» ἰάοτα. Εχοά. 

ΙΧ. 290. «αὐυσάσϑω τοῦ γενέσγαι φωνὰς 
ϑιεοῦ, σεδεοηΐ βοτὶ νοοϑβ οὶ, 5. ἀδ2ὶ- 
παπί τοηϊσυδ Ὠ 6. [65.1.16. παύσασθε 

ε ἀαὺ τῶν φονηριῶν ὑμῶν, ἀοϑιδίε 8. 5Β06- 
Ἰοσίδυβ γεδισίβ. Οοπέε 1 Ῥεῖ: Ι. 
1. υὐδὶ σέταυτα, ἁμαρτίας Εἰπριος 
ἀἰοῸΣ ὑτὸ σύταυτα; ἀπὸ ίας, 

. ἀμ ἃ Ῥεοςαῖο. 168. [1. 92. σαύ- 
σασε ὑμῷ ἀεὺ τοῦ ἀνδρώπου χ. τ. λ.» 

ἼΟ1 Παύαω. 

ἀεείμεἶο ἴπὰ Βοτηΐηθ ἱπῆδίο Ξρϑπὶ 
νδβγΑτα ῬΟΠΕΤΕ. Αἀάδ ἴῃς. ετεσω. 
ΧΙ, 4. καῦσαι, τέπιαπε: υτνὶ ΤΒοοά. 
8ε6. οοὐ, Νογίῃ. ἀσόμεινον ΒαΡοῖ. 
ΤΒοοά, Ῥγοόνοῦρ. ΧΧΙΠ. 4. ἀπὸ τῆς ἢ 
συνίσεώς σου παῦσαι, ῬΤῸ ΒΔΡΙ ἐπ δ ἴυϑ, 
νοὶ: εἱ βαρὶβ, ἥερε ἰδίδτωη υδῃϊδίθῃς, 
ΠΕΙΊΡΘ δ βρίγαπαϊ δα τηδρτ υαΐηθηι 
αἰν!ῖϑ. Ααυ. ϑγιηγιδοῆ. βος. Ἴοά, 
Μοβαυ. Οεποβ. ΧΙ. 47. ἐπσαύσαντο. 

Αᾳι. 1 ὅδ, ΧΧΠΙ, 18. Ααυΐα, 
ϑγηομα. 900. 11]. 17.-ὴ γῇ δ,αίδαοι 

αοῖο. Ἰε6. ΧΧΥῚ. 10. «ἔχαυται γὰρ 
ὁ ἀσεβὴς, «εὐἀαίμς οηΐπὶ εδὲ Ἰχορί 5. 
Ἠφϑγοῖ. αἕξαυται, αεποάδντω. Ἰὼ Ἢ 
Βιεἰἶα8. ϑιεά τοὶ ΧΧ Ἰ0 ποι 

ἀογίνασθο υἹἱάθηϊαγ. ἃ δια φταίϊαμε 

οοπϑδεφμὶ, χαοά οΘΕδΔηὶ Κ πὸς, Ἰοὺ 
δἰϊοητι δβϑοῖ, βο δ ΓΤ πο ποι 

ἰδέ ἐποιγυατὲέ, ἀωηνϊ αὶ, ̓ εί ΟΠ ἶ ΠΟ 
δ ΒΙΡΘίΩΣ ἀθ τε, Ἢ οἷ ἥπενι Ῥγο. 
»ετγαέ, γ. ς. Ψυὰ. ΧΙΧ. 9. υ0] ΠῊΣ 

ὈΖ 6εεῖ: φμαπάο ἀἶξε υεερεγαδοῖξ, 

εἰ αὐ Μηπεης ἱποὶϊπαί, χιοᾶ εἰίδσα 
ΒΟΥΙΘΙ ΟΥ̓ΔΕΪΟΩἶ5 ἢ. 1. σοηνδηϊθηζυβ ἃ 
68. ΜΙίοβδδ]ϊα ΘΌΡΡΙδσα. μᾶρ. 740. 

οοηΐοσί Αταρίοσυτα ὡ».959.. εὐἰδρε, 

ον 5 , Ῥεγαϊ ἢ. --- ΌΤ ἐχοορίίο. 

20". ΥἹ. 36. οὐδὲ ὁ ἔλεγχος ὑμῶν τὰ 
ῥήματά μου παύσει, Ὥθαϊ6 Τοὐδγρτεο 
νοβῖσα ὑοῦρα τὴθὸδ οὔϑαγέ ζαοὶεί. 
Ἐογίαββθ Ἰοροσιηῖ ΛΔ Ψν οεεεατε 

)αοϊοί. -- 93», εεἄεο. ἴεβ8. {Ὑ1Ὶ1]. 

12. τὰς τρίβους σου ἀνὰ μέσον «αύσως, 
ΒΟΙΩΪΑ8 ἴΌΆΔΒ, Π1166 ἴῃ ΤΩ6610 ϑιιηῖ, 
οΎ55αΓγῈ Καοὶοδ. τα ΒΙ611υ8, 864 σαύ- 
σως 101 ΠΟ γοςὶ ρον ῳ, αὐ λαδίίαπ» 

ἄπει, Τβροηάοσα νἱαδξαν, 86ἃ ροῖΐυ5 
Ῥτγεεοθάδπι ἡ} Ὁ, γευετγῆ Καοίδης, 

εἴ ῥΓῸ «αύσες [οΥΌλ588 ἰοροπάπτ 6ϑὲ 
«οιήσεις, δῖ δΒἰτ1}16 αυἱά. «-ο- ἜΣ Ὁ: 

ΓὉ3» Καὶ οἱ ΡΙἢ. αδειοῖυο, αὖδεοΐοον. 

ὅξῃ. ΧΥΠΙΠ]. 38. ὡς ἑπαύσατο λαλῶν, 
συμ ἀεειἐδεεὲ Ἰοαα!. γ᾽άα εἰ Νυτ. 
ΧΥ͂Ι. 81. ἢ ευς. ΧΧ. 9. ζετ. ΧΙ. 



Παύοω. 

α 1. οἱ οοὐξ, ἴκις. Υ. 4. σ6ο. ΧΧΊΝ. 
44, ἡκα ἐσαύσανγο «ἄσαι αἱ κάμηλοι 
«ἤουσω, οὐ ἀεείπεγενέ σδιλοὶ! Ὀἱ- 
νεῖ. γ᾽ ἄς οἱ σεποβ. ΧΧΥΠΙΙ. 80. 
͵οθ. ΙἼΙΙΠΙ. 924. οἵ οοπῆ. ΑἸΡΒεστι δὰ 
Αεῖ. Υ. 48. Ρ. 249. δ Υοίβαμι δὰ 
οὐπάετα Ἰοσιπι μας. 1084. Νυπηεςσ. 
ΧΥΤΙ. 10. σαυσάσϑω ὁ γογγνομὸς αὖ- 
φῶν ἀπ᾽ ἐμοῦ, οεξεεί τιυττουτδίῖο νοϑῖσα 
σομίσα πηα. --- υ͵γ» γεέοεάο. 76γαπι. 

ὁ ΧΧΧΙ. 838. ἐὰν «αύσωνται οἱ νόμοι οὗτοι 
ἀκπὺ «ροσώπου μου, εὶ γεοεάεπέ δ 16- 
(εε ε ἴᾳςοἰα τηθ8, Ἦ. 6. α πὲ πιμίαδε- 

ἔμν. -- )λ)» ἑσηρο. “οὉ. ΨΊ. 7. οὗ 

δύναται γάρ μου καύσασδγαι ἡ ψυχὴ, 
ποῦ οηΐπὶ ροΐεβὶ φυΐεδοεγε να] ἐγαη- 
φιλία εεεε δῃΐϊτλδ τηθα. 8ὲὶ Ἰοςῦο 
ΒΔῺΔ εδἴ, ἰο ρθε νἱάεηῖον 5,12}, 

δυΐ ροϊίυ8 .,»}». δεὰ ῥτὸ σαύσασ- 

ϑ3α, ἰδὲ Ἰορεγα σταδίοιν ψαύσασϑαι. 
ς “-- ἘΖ2 Νίρδ. ἃ 29: ἐπεοϊπάογ. 

ψέγει. ΧΧΥ. 87. -- 2 ΝΙΡΆ. 

ἃ ὖνϑυν ἄξερεγο. 168. {}Ὑ}1]. 10. --- 

75. Βεϊψαΐ 1 ὅατ. ΧΧΥ͂. 9. ἐπαύ- 
σαντο. Μυϊραῖ. εἰϊμετεπί. --- ΤΠ) 

ΝΙΡΗ. οοπδοῖου πιθ. 168. 1. 34. οὗ 
«αύσιταί γέ (αἰ. τεσῖίυ8 γάρ) μου ὁ 
υμὸς ἐν τοῖς ὑπεναντίοις, ΠΟῚ δηΐπ 
φιβεξοσὶ ΔΌΪτου8 ΤΩΕῸ8 ἴῃ Δαν ΓΒΑ Σ 18, 
᾿, 6. ἰπῆϊροτε δάψογ- 

ἃ βασὶϊἜ τοοῖβ. Αἀὰς Ψεγεὰ. ΧΧΥῚ. 
8. 18. 10. ἐπαύσατο κύριος ἀπὸ τῶν 
καχῶν, ὧν ἐλάλησεν, σεξεαυΐ (8. αδείξ-. 
πιο) Ποὺ 84 τῺ8]18, αι88 ]οσυΐυϑ 
εγδαῖ. ΑἹ]. Ψεγει. ΧΧΧΙ. 235. Ραχὴλ 

᾿ ἀκποχλαιομάνη οὐχ ἤϑελε “αύσασϑα;ι ἐπὶ 
τοῖς υἱοῖς αὑτῆς, ᾿Δ6] Ρ]οΓΔ ἢ 8. ὨοΪ6- 
αὶ “οἱαίξιιπ ἀἀὐπιμέετε ἀκα [118 5.18. 
ἴα Βιεϊϊαβ. σδηβίς. 86 ες 
᾿δηβ᾽αο απο ἀδιυμα ἰοσυμ ἢΑ- 

ς ῬεΓγα ροϊεσϊζ, δῖ ροϑέ σαύσασϑαι βὰ- 
Ρἰδδῖυσ χλαίεν, δῖ βγη ]]6 νϑυρατι. 
- Ἢ) ομδίοάϊο. Ῥεαῖτα. ΧΧΧΊΠΙΠΙ], 

18. παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ χαχοῦ, 

οολῖδε Ἰϊηρσυάγα ἴΔΠ) ἃ τηδἶο.---νν, 

οὐλῖδεο. 1 Ῥαν. ΧΧΙ. 99. οὗ «αύσεται 
ἡ “«ληγὴ ἐκ τοῦ λαοῦ, ποῃ οεεεαδὲ 

"02 Πάγη. 

Ρἶδρα ὁ ρϑρυΐὶο. ---- .Ὕ., οὐἐαιοόπι. 

65. ΧΧΙ͂. 11. σέσαυτα; «ἄσα εὐξρν 
σύνη. ἴΐα αυοαῦο ὅγγυβ. Ὑαΐεαὶ, 
ἀεεενέα ἐσὲ οὐ πὶβ ἰεσὨ τα. Νοι ἰερθ. ἱ 
τιηΐ ΓΝ. ϑοά “ἢν ἴῃ 1, ϑδπμι. 

εεἰ ἐτρείϊετνε, ἴῃ 1. Αὐδϑ. αὐέγε, εἰ ἰὰ 
1. ϑγγ. οσοίδετε. ----- γι, πρίν. Ἐχ, 

ΙΧ. 49. Τὰ Βιοϊϊυ5 δς Ττοιμπίης, 
βοὰὰ Ῥδρεγδῃι: Ὧδ8Πὶ σαυφάφθω [δὶ 
Ηδεοῦτν. 21 τοβροιάει.--ἼὙ )-ν οσεὗο. 

ἴεββ. ΧΠῚ, 21]. παύσονται ἐχεὶ Ξερᾶ, 
ομδαδεπί ἰὈὶ ἔοτεαε. ὙἹὰδ οἱ ὕεπει. 
ΧΙΙ͂Χ. 14. ---  ν : Πτλνν καὶ 

εἰ ΗἰρΗ. Εχοὰ. ΧΧΧΙ. 10. Ρτοτ. ς 
ΧΥΠΙ. 18. 169. ΧΧΙ͂ΨΥ. 8. Αχυΐι, 
ϑγνημ. οἰ Ουϊπία Εαὰ, Ῥεδὶπι, 111]. 
8. τοῦ «αῦσαι ἔχϑρὸν καὶ ἐκδιχητὴι, αἱ 
οομερέξοαε ἰηϊταλοιιπι οἱ αἰζαγειι. --- 
Δ}}) γευεγίογ. Ἐχοᾶ, ΧΧΧΙΙ]. 1]. 
«αὔσα; τῆς ὀργῆς (ργο ἀκὺ τῆς ὀργῆς 
4 Ὁ πΠ ΧΧΧΦΥ͂Ι. 8) τῷ 
υριοῦ σου, σέξεα δὉ 'τ δχοδηδθοθ- 
τ 8. Ὑιά6 εἰ 2.06. ΥἹ]. 96. εἰ 
2οὉ. ΧΙΝ. 11. ----: Ὁ» αδειοίοον. ὶ 

ῷ ὅδιη. ΧῪ. 94. ἕως ἐπαύσατο τ; ἡ 
λαὸς «“αρελϑεῖνν, ἀϑαὰδ ἀυπὶ ἀεείπετεί 
Οὐ ΠἾβ ΡΟρυΪυ8 τγδηῖγα. 700. ΧΧΧΙ. 
40. ἐπαύσατο ᾿Ιὼβ ῥήμασιν, ἀεεϊκεδαί 
Φοῦυϑ ἰΙοχαϊ. ϑῖγαο. ΧΥ͂ΠΠ. ὕ. ὅταν 
«αύσηται, ον μοδί ἰοησιπι ἰαδοται 
φιοεοεπάμπι δἰδὲ ρμεμαψετῖ!. ϑιτες 
ΧΧΧΙ. 19. 

ΟΥ̓ ΠΑΥΌΜΑΙ, μοὶ οἶδϑ. 

ἩΡΣ ἫὮΡ τσ, Ῥόνο βίδα στ 
πιοπίδια. 200. ΧΥ ΤΠ]. 4. μίχρι τία; 
οὗ παύσῃ ; 5ε1]. λαλεῖ. 

ΠΑΙΧΝΗ, ργμέπα, τὸς φίαειαίαν 
Ἣν ως. 200. ΧΧΧΨΥΊΙΠ. 34 «Ὁ 

“εν δὲ εὐῇ, ρθε «ἄχνη. ϑ΄'Ὼ6 ἀμ} 

Ῥτο -ἦξς ἱερῖε Ἴ5)5, υοᾶ ργέκαν 
ποῖίαϊ, 00]]. ν. 99. --- γ.» 1. σγαπὼ 

“πα7ονγ. Ῥβαῖτα. 1 ΧΧΥΝΤῚ. 62. - 
ἽἼΞ9: 900. ΧΧΧΥΠΙ. 29. - δ 

αμπω, βυκατίιμπ. Ῥεαῖτα. ΟΧΥ͂ΠΙ. 
88. ὅτι ἐγενήϑην ὡς ἀσχὸς ἐν τάχ. 

γιάοίυγ ἸΡΑΘΑ ΡΝ 6886 χάφη!, 81 
ΓΧΧ Ἰερογαμῖ ἽΡΆ 8 Ὑ φιοί 



Ὧ 

Πάχος. 

ἴῃ οπγμηίθπε Οείομπειδ Ἰἱπρτιὶ ἀ6 3.ῬὉ 
ξόῦε αἰοϊτατ. ϑὅ6ρ. Υ. 14. ὡς «άχνη 
ὑπὸ λαέλασος διωχϑεδα λεατὴ, εἰσαΐ 
Ῥτυΐπα ἴθηυΐθ ἃ τυσγθὶπε δριδίδ. 
ΟἸεμαϊς ᾿πβοϊθηῦα Βυ)ὰ5 ἱτηαρίηὶς 
Καογβϑιρίυτα, αἱ ϑυρο). Ρ. ΥἹ, 
Ρ- 14. ῥγβϑισῖο ὅγτο, ὑγὸ σάχνη το- 
Ῥοποῖα τρδνυὶ ἄχνη, σίωμπια. Μιὰ 
αυραῦο Βεειθοϊποι οὶ Βρὶς1]. 5. ἢ, 
ν. Ρ. 9056. ΚΙουκοτβ σάχνην ἀ6 
δρίπια πιαγὶς Ἰηϊετρτοίδίας. Εααϊ- 
ἄφδη εχἰϑιηθτη, «ἄχνην, αποὰ ἀδ 

ΘΟΜΟΥΘ ΟΜ ΡΕΡ φεῖμ ἴῃ τὶν γ- 
δατα ἀοίξυτ, ἢ. 1. ἀ6 μέυδ Ἔχρ]οδη- 
ἄτυιπι 6886. Οοπῆστηδί ἤδης 1ΠΊΕΓΡΓΟ- 
τα ποῖ θάτῃ Ποβυοδίυπ, ααἱ Π6- 
Βεῖ: σάχνη, ἡ ψυχρότης, ἀκὺ τοῦ «ήσ- 
σεν, ἢ παχεῖα δρόσος, ἢ τὸ αηγνύμενον 
ὕδωρ ἀπὺ ψύχους. ϑυϊάαθ: πάχνη 
ἐπειδὰν ἐκ γῆς ἢ ἐκ ϑαλάττης ὑφ᾽ ἡλίου 
ὑγρασία ἀνεχϑεῖσα μὴ κατεργασϑῇ, κα- 
ταψυχϑῇ δὲ, πάχνη καλέω. Ηες 
ἀοϑυπηία 6986 εχ Ὠιοροηα {,δδγίο 
ἧπ Ζεη. ΟἸς. ϑοόρτη. 58. οὐδβοσναῖ 
Κύκιοσυδ Νοῖξ. δα δυίάδτη. Ῥχυΐηδ 
αυοσὰα ΡῥτὸῸ πέυε Δα θείων, ν. ς. 
δρυὰ νι ρ. δον. 11. 275. εἰ 111]. 
368. υδὶ νι. βοσνιαδ. 

ΠΑ'ΧΟΣ, ογαδείες, ογαεεμάο, 
ἐἰεκείέαε, ἴε. ρέηφιιεῶο. ΓγνὉ» ἀδηεῖ- 

ἀ ἐαε. 1 Άερ. ΥἹΙ. 46. ἐν τῷ «άχει τῆς 
γῆς: --- ἋΡ 80 Π}» ἐγαδς ἀδηπδα. 

1 ερ. ΝἿΙ. 6. Εσοαῖ. ΧΙ. 46. 
860. 56}0]. οἷ. Βοχη. τὰ σάχη, ἀεηδα 
86} ογαϑέ; ἰταδες. ---- δ), πειδέδ, ΔὉ 

ν- Αᾳὰ, [εβ. ΧΙΧ. 1. -- δ)» 

1 Εδορ. ΥἼ]. 25. 2 Ῥαν. ΤΡ. δ. εν. 
1.11. 18. --λλν, ἀεπδίας. 38 Ῥατ. 

ΙΝ. 17. ἐν τῷ «ἄχει τῆς γῆς. νυϊρ. 
Ῥέα: ἐπ ἑέγγα αγρίϊοεα. 700. ΧΥ͂. 
36. ---- Ὁνν» ὁ, δες. Νυχι. ΧΧΊΨΥ. 

8. Μιάοῖιν σάχη Ἀ. 1. οδθα ογαδεα 
εἰρη σατο, αὐἱα δβοαυϊίυτ ἐχμυνλεῖ 
-- ΓΒ Ρασε ἀφεοαπα. Ῥβ. ΟΧΙ, 

8. ὡσεὶ τάχος γῆς. νι ΘηΓΣ ]6ρ1886 
ΓΞ)» φερηιεπίμηι, δὰϊ Ἢν). Πάχος 

γῆς ̓ διΐετα ἢ. 1. 6ϑὲέ πορ ογαδοίέμαο 
ἐεγτξ, 8βοὰ σίεδα οταδδα ἰεγτα, δαῖ 
ἐεγγα ἀἄεηδα εἰ οοηδίγιοία. ΤὨΘοδοχ- 

108 Παχύνοω. 

(18 δα ἢ. ]. τὸ συχὶς τῆς γῆρ, ὃ τῷ 
ἀρότρῳ τεμνόμενον εἰς βώλους διαιρεῖγα,. 
Ομ 1 ερ. 1. 46. Αἀάδ 
2 Μδαςος. ΨΥ. 41. 

ΠΑΧΥΝΩ, ρὶπρεείαοίο, ἰίοτῃ : ἐπα 
ογαδῖο, οἴ σαχύνομαι, δίμρίαμα 20, 
δρίεπαϊάμς 30. γ"Ἂ} ψοσθυτΩ. ἴ68. 

ΧΧΧΙ͂Ρ. 6. --- ΠΡΌΣ Ηρ. ἃ 

ὅδ». οπεισέμπι τς τεὐάρ, οἰναΐτυτα 

ρίπρμεάϊπε. (ΟἘεὶ. ΧΙ]. ὅ.--- κι. 1Ὰ] 

ΗΙΡΒ. [ε8. ΥἹ. 10. ἐσαχύνϑη γὰρ ἡ 
ία τοῦ λαοῦ τούτου, δίμρίά ως ἔποί ἃ 

δεὲ τπι6]]θοῖαβ ῬοΟρα] 1 Ὠυ)υ8. [μδρ6- 
τυπῖ Ἰοψ ἴῃ Ηορβαὶ. Ῥσοίδηϊβ 

Εὐυβηλοαϊ Βοιηΐμθθ νοσδηίυῦ σαχύ- 
γοο!, οἵ «ἀχεῖς τὴν διάνοιαν. τάς Ε5- 
πού αἵ ΑἹΡοτ δὰ Μαίι. ΧΙΠῚ. 
16. Ρ. 67. εἰ 96. --- “πη Γι» οοἶδὸ- 

σαϊίο. ἃ ϑαα. ΧΧΙΪ. 19. ἐσάχωυνν, 
οοπαάεηεαυῖί. ἩδΌαοτυπὶ ᾿χγὸ υϑσθο. 

ΑΥ̓ΔΡ. νὰ ἢ Ὠοίδί ογαϑόδοόγε, οἱ 

οοασμίατὶ. ϑαῖταο δαΐθῃι ἰθ]1 δβὲ 6 
πιδίδιε ἀεμεὶ εἰ αἰγὶδ. --- ΓΟΝ. 

εις. ΧΧΧΊΙ, 15. ἐπαχύνϑη, ρίη- 
ὅς “ποίει εδ,, Ἀ. 6. ἴη διθπηια οηϊ- 
πίμηι τέγη αδμπάαπίϊα. ---- ΤΥΟν» 

οῖο. ϑγτητα. 900. ΧΥ. 27. ἐσάχυνε. 
Τὰ τα !αϊῖ, χυΐα αἰμελὴν δοαυϊίυχ. 
Μεγβίο ἴδηθῃ μδοὸ ηἰμπη8 Η Όγαΐβ- 
ΤΏΌΤΩ ΒΔΡΙ, αὐδτὰ υἱ ΘΥΤΩΏΔΟΙΟ 
εἴρθυο ροββῖς. ΨιΔ6 τϑτηθῃ ᾿ΠΕΓα 8. 
ν, α᾿μελή. --- γῶν Ἰϑι» »ἱπριῆς εἰ 

πἰδΣ ἐμηι. Φοτεῖω. Υ. 28. ἐπαχύν- 
ησαν, ἰοομρίείεα Καποίξ μη. ὅὶς «α- 
χιῖς Οτεοὶθ 811485 αἰσιιηΐονς αἐυέξεν, 
ορμίεπίἑ. . Ατἰϑίορῃ. γε βθρ. ν. 987. 
καὶ γὼρ ἀνὴρ παχὺς ἥκει. ϑοβο]αβῖοθ 
δὰ ν. 2385. Παχὺς ὃὲ πλούσιος. ἐκ δὲ 
φοῦ ἐναντίου λεστοὺς τοὺς ανητας φησίν. 
Ἐσοάθρῃι βεῆϑα (οχηΐου νοσϑῖ σαχὺς 
υδυγρϑί ἱπ ὕεβρ. ν. 1186. οἵ ἴῃ Ῥας. 
γ. 688. σαχεῖς εἰ «λουσίους ΟΟὨ 7. 
κἰί. ϑυϊάδε: παχεῖς. οἱ ᾿Αϑηναῖὼ τοὺς 
«λουσίους χωλοῦσι συνήϑως. Οομξ, Ῥοὶ- 
Ἰασοῃ 110. 111. ϑόρτα. 109. οἱ 1,10. 
ΥἹΙ. ϑεζτα. 197. οἵ αὐ εχ Ηρσγο- 

ὼ» 



Παγὺς. 

α ἐοίο ποίαε Βαρβεϊίυο «ἂ Ρο. ΧΧΙ͂Ι. 
80. Ρ. 84. ' 

ΠΑΧΥ͂Σ, ογασῖμδ, ἷξ ρίπριὶε. 
Νὴ» δαβὶπαίμς. ἘκοοΒ. ΧΧΧΙΝ. 

8. Αψυ. ἄεη. ΧΙ]. 3. σαχεῖκι σαρ- 
ξ)ν, χυεε γϑῦθα ἴῃ ὁοά. Μοθαιυ. ϑὅγιι- 
τΆλοθο {τ αππΐωτ. ---- Ὁ Ρασί. 

γῇ. οπιμδέμξ, πθῆὶ ἡρωεάϊηε. 
Ῥεαΐα. ΟΧΙ 111. 16. ΟὐμαΣ ΒΌΡΓΑ 
φαχύνω δὺὉ γα ΠΌΤ: τ Ἰϑν)» Ρίμ- 

ὃ σκεάο. ἴε6. ΧΧΥ ΤΠ. 1. τοῦ ὄρους τοῦ 
φαχίοςς Δῖονε οταξεμϑ οοτηπιοὰδ 
ῬΙΟΗΣ ρἱπρμῖς αἰεὶ γμοίεεί. Εδάσια 
ΥΟΣ, δὶ ἀδ μησμεηπί!ς δἰ θεία, θο- 
τυχλ γα δίανέαπε ἴῃ ὈΠΙνοσβυτα 1Π- 
ἀἴοατε νἱἀείυγ. Ηδης 'π σοῦ ἸοΟυ8 
εϑὲ 966}. Χ, 8. ἐχρίσατο μύρῳ πα- 
χεῖ, εἴ ἰηυηχὶξ 86 ὑπρτιοηῖο »γείαη- 
ἐϊδείπιο, πιαχίπεο οὐογαίο.  υἱμαῖαβ: 
πινγὸ ορίξιο. ϑγτυδ: μησιοηίο εἰθοίο. 

ς Ἑοάστα τιοάο ΡίΙμυ8 Η. Ν. ΧΙἼΠ]. 
1. ὠπριεπίογεηι ἦος σγακειδείπνι 
εεἰ, ἢ. 6. πιαχίηιε ὕγαρταπς, οὐογα- 
ἐμηι, 4 δος. 1. 390. ὕδωρ «αχὺ, ἀφμα 
ἱωγδιάα. Τα ϑγγτυϑ. 

ΠΛΧΥῚΣ ΠΗΛΟῚΣ, ἀεηδιηι ἰνέμηι. 
Δ 2} ἴάδια. ΑἹ. Ηαρν. 11. 6. 

ΠΑΧΥΎΤΕΡΟΣ, οοιηραγαδῖ. ογα8- 
δὲ0, ρὶπρμίον. ΓΔ)» ογάδϑμα δμπε. 

ϑγτιϑ, ϑγτηῖη, εἰ ΟΧΧῚῚ Βδρ. ΧΙ]. 
ἃ 10. 4 Ῥασ. Χ. 10. [π υἴτοχις ἴοοο 
οὐ Ὁ», ποίδ σοσαραγδῦνι, σοὨβίγι- 
ἴυΓ. 

ἜΠΑΧΩΝΝ, ποιηθῇ "πεηδσὶς ΖἘἜρψρ- 
ἐϊαοῖ, φιὲ ποείγο Αρτιϊ τεϑροπαάεί. 
38 Μδςς. ΨΙ. 38. ἀπὸ σίματης καὶ εἰ- 
«ἄδος τοῦ «σαχὼν, ὉὉῚ ϑγγυβ δῖ 

:Δ9, πιερςὶδ, εἰγα ρ] 1 οἶτο Γδη9- 

ἐπ, βίης ἀυρῖο, αιυΐα νϑγαπι οἷὉ8 
ΠΟΙΏΘΗ ἴῃ Ἰΐησιδ ϑιγγίθοδ Ἰρῃογανῖ. 

ς ϑιθρμαπιιθ 'η Αἀάϊζαμι. δα Τἢ68. ἴ, 
Οτ. 0]. 1617. [ἴα δογῖῖς : ““Παχὼν, 
ΨἘρσγριίδοὶ τηθη 818 Ποηθῆ, ΓΟΒρΟΙ- 
ἀοπε8 Μεῖο Βοιϊπδποζυτα, υἱ 8ηηο- 
(ἴιτι 6βϑ ἴπ 1, Χο τηθὸ νοῖ. ἴη 
Ἐρὶστανηηιδῖθ γερο ὑγὸ 70] 10 ΡΟΏ ΤΕΣ 
ΠΟΠ118 ΠυτΊΘΓΟ, ἱποίρίοπάο 4 ὅ'60- 
(ΘὈΣἹ : οδίααο ἴθ] ἴπ δυτι ᾿ἷς νεῦ- 
Βυ8: Λήϊα δ᾽ αὐανϑέντα «αχὼν δρεχά- 
νοσι φυλάσσει." Αἀάς 70}. Α]». Ἐα- 

04 

ν͵δαι, Οομδ, ϑαϊτηδείυτα ἀξ 

Πὰς 

τἰοὶὶ Μοποϊοσίυτα (Εδαιν. 1113); 
Ρ. 92. 94. 96. 
ΠΕΔΑΊΏ νεῖ ΠΕ ΔΕ, οἰποῖο, ἰζ, 

οογιρεάίδες δοὰὶ ρεάϊοὶξ σοπείτιπϑο. 
δ᾿ υἱποίῳς. Ῥδδῖπι, ΓΧΥΠ]. 1. 

ΤΧΥ͂ΠῚ. 38. ᾿ΧΧΥΤΠ. 11. α 
Αἰθὶ. ---- ἼρΜ. 70. ΧΧΧΥ͂Ι. ἃ 

᾿Ρδαῖπι. ΟΧΙΟ. 6. --- μον Ηρ, 
ἃ 1. Ῥβαῖη. ΓΧΧΧΙ͂Σ. 14. υἱ 
ἴδίβοη 8}}} ῥγοὸ πεσυδημένους μλρεηὶ 
φεπαιδευμένος, ἀπο ρ Οαϑετη8 τρί ἃ 
1, δοϊοπθῖα τεσορίδσω οοηῆπαεὶ ἰο- 
Οου ϑίσδο. Ἴ. 95. (ομξε ἱπΐτ ς. 
ν. πέδη ἃς φεδητής. ---- ΤΌΣ: [52 

Ομαδὶά. Ῥεβ. οἰ Ῥδῆ. οἰκο, ἧγα 
Ἀδη. {Π1. 20. 924. 256. Μοιρίνπα 
δα ροίυσ ἰῃ Οταὶ. Μεῆλε. ὁ τὰν 
σας τὴν ϑάλοισσαν, αἱ ΘΕΓΗΣ 
εἰ  ρίδως οομέδπδε ταδτὰ : υδὶ οι 
κλείων οἱ σφραγίεοῖϑαι ρειταυιδιι. 
ΠΕ ΔΗ, εἰἰδαρο Ῥεάϊοα, ραίκα 

υἱπομίμηι. ὈΦΣ Ῥίυν. οαἰεηα. Ῥελί, 

ΟΧΙΙΧ. 8. .--- 5, ΟἸΡεΣ, (Δ 

ρα: υἱποίίωγ. Ῥδαϊτα. ΟἸΨ. 18. -- 
ἜΡΩ, ἰαφιέως. πο. 3 ὅδμι. ΧΧΙ!. 

6. «ίδωι ϑανάτου, υἱπουζα πιονίε. -- 
ὈΛΟ. υἱποιρέα. Αα. Τοοί. ἰεὶ 

ΧΧΥΠΙῚ. 44. «έδαι. --ο ὈΓΟΠΣ 

ἄυδὶ]. εχ τι» ἀγα οὐπαραΐε. 

9 ὅαγι. ΠΠ. 84: 4 Βερ. ΧΧΙΝ. 37. 
Ζογεω. ΧΧΧΙ͂Χ. 7. οἱ δἱἱδί. ϑι18ς. ἱ 

ΜΙ. 26. εἰσενέχκα; τοὺς αόδας δὰ μὲ 
τὰς αεἴδαξ αὑτῆς, 5οῖ!. συρίας, υἱὶ 
Ϊεμοβ εἰ ῥγβοθρία τοὶ ρίομ!β εἰ 84" 
Ῥἰομερ εἰαρδηῖον οοπαραγαπία (ΠῚ 
οοροάϊυ8 εἰ νἱπου 8, αυλίεπα: 
Βαραπὲὶ νἱπὶ οδδιτιρεηάϊ, 86 ϑεηδι 
δϑίῖ : οὔγποπὶ νἹδπ (81 "ὦ 
βδρίοπεα ῥγεςερία: εὔ ἴδ. τ΄ 80. 

ἤσυνταί σοι αἱ αίδαι αὐτῆς εἰς σαί ἰδ 
χίος, Ὦ. 6. οὐεεγυαίἑο ῬγαΟΕΡΙΤΜΑ͂ ἢ. 
εὔμς ΟΌΪ ϑιιιπλαιι ργδίδθὶς [0 
ἴατη, Ὑιάθ βιρσα δὴ χλοὺς ὅν 
Βυΐάαε : αίδαι, δισμὰ, σαρὼ τὸ σθΐ 
καὶ τὸ δίω, τὸ δεσμεύω, ἣ «αρὼ τὸ δ’ 
ζειν τοὺς σύδας. ΟἸοκεθ : ὑοοι 

Ὁδαγσασι Ὁ. 812. 



ἸΠπέδαι χαλκαῖ. 

ΠΕ ΔΑῚ ΧΑΔΚΑΙ“, δοπερειΐσ᾽ 
ἐξηε. ὈΣΨΤΙ) ἄμα). ᾿άδμ. Ψυα, 

ΧΥῚ. 24. 4 Ραγ. ΧΧΧΥ͂Ι. 6. 
ΠΕΔΗΊΤΗΣ, οοπιρεάίδιις αὐἀείγὶο. 

ἔπε, υἱποίμδ. Ὁ5 5} Ὀἷυν. ρκεγία. 

[πς. ῬΒ. ΟΧΧΥΙ. δὅ. γ)οὶ τῶν φεδητῶν. 
ιἀδίαγ δασίοῦ Ἀυ}8 νεγβίσμβ 16- 

ἔξι586 ὌΝ Ν δυΐ ὈΥΝ), 8 ἣν 

δεγυαγέ, ᾿δμείοανο. ϑοὰ μα τὰς 
ΒΟΏ58 ἜΧΟΥΣ δατηοάιττη ἱποοτη- 

δ᾽ τηοάυ, Ἰερέσα ΤΩ ΔΊ]οτι φαιδευτῶν δαΐ 
“πεπαιδευμένων (᾽ιά6 ϑιιρτα δὰ σεδάο 
ΒῸῈ Ῥβεΐη. ΧΧΧΙ͂Χ, 14.), υἱ 
δυμπάθδη 86 30) ΘΧΌΓΤΙΩΘΙΘ γοἶαο- 
τς, αυοῖὰ δυςσίοῦ ὰ, Βοχίρ, αυὶ 
Παρϑί: ἀχόνεος νοῦ ΜιΔδ βΌΡΓα 8, 
ἄ χονίς, Μορίαυσοηϊιβ Πδοο νοῦρδ 
τ αυἱϊάοτι 1Σιδίΐπα νδγίασα δαβιιθ 
δϑοῖ. Ἐστίδϑϑθ οἰΐατη «ἐδητῶν ἀε- 
ἀυσεπάστι οοἴ 4 σπεδητὴς, ἢ. 6. φμῇ 
οοτερεά!δνιδ αἀείγίηρί!, εἴ ταρῖαρβο- 
σίρε : φιιὶ αἴοε ργιξοερία εἰ ἰεσες τέ- 
ἐἐχίοπι εἰ δαρίεπέϊα ἀοοεί. Μιὰς 58- 
ῬΤΔ 8. Υ. σέδη εἴ σεδάω. 58}. ΧΥΙΙ.. 
φ. δέσμωοι σχότους καὶ πεμνν «εδῆτα; 
νυχτὸς, τοποῦγίβ σνἱποιΐ, οἵ Ἰοηρεθ 
Ὡς οὐηερεάτδιι5 οοπείτιοί!. ϑυϊάδδ: 
αεδῆται;, αταεδημάνω, συνδεδεμένο;, καὶ 
“«εδήτης, ὁ δισμευϑείς. 

ΠΈΔΙΑΣ Σ, δος, ἰοομδ ρίαπμξ 868 
ἐ σαπιρεείτὶδ, »ἰαπίμίοε. ΠΣ Ν᾽ ϑ γαῖ. 

Νιυμ, ΧΧΙ͂. 1. χχν 8. 89. 388. 
ῷ ὥὅδιηα. ΧΥ͂. 98.( Απιοβ ΥἹ]. 14. 
Ἡετγοάοί. 1]. Ρ. 197. 156. Ἀεβιιθῃ- 
κα οἰἴίδτα οϑὶ ἤξος νΟΧ Ἡδγδοῖ το ἄς 
ΑἸΙερου. Ηδτηθσ. ἵπ εαϊς, Ὁ]. 
Ορυεο. Μγιβ. Ρ. 463., υνὶὴ᾽ εὐϊυτὰ 

άρ. 
ΠΕΔΙΝΟῚΣ οἵ ΠΕΔΕΙ͂ΝΟὶ Σ, σαηιρ 

ρῬεδίγεβ. γγν ιν ναϊὲε. Πδαῖ. ΧΙ, 11. 
Ὁ,“ 

ἜΝ δ. Χ ΩΝ »ἰαηεέϊοδ. ους. ΙΝ. 438. 

ε 3 Ῥαι. ΧΧΥῚ. 10. σε. ΧΧΊ. 18. 

τ πρῷ ῥα 
τᾶ. ΓΞ)» Ασαρ. 

ΝΙρΕ. εἰοοίδιδ, ἃ 

δ, ἐπιάπέγε. 

Ιε6. ΧΙΠ. 9. 1 ρῖθθα νἱἀσπίυξς 
ΤΊΣ 8. ΩΨ» αἀμαίαυΐϊ, εαέσπα, 

δυΐ ρῬοϊυβ ταθροχογιηξ δα Κ'υγ. 
νο;» 1]. 

Ἴ0ὃ Ἡιδίον. 

«59, Φημαγο εἰ οοπερίαπαγε. Ὑι(ε 
Βοοιῖ Απΐμν, ϑὅδον. [1Ὁ. 1. Ῥ. 61. -- 
ὌΦΩν» υαἰϊεα. ΤΩΧΧ βες. Ηαχ. 5. 

Ροϊίπϑ [πο. [π|. 716. ΧΕΙΧ. 4. υνἱ 
ἀυ:8 ναγβίομϑϑ φοδ  μογιηΐ. ---- ἊΡ ΒΝ 7’ 

ϑυπητα. Ιε5. ΧΧΧΥ͂. 1. πεδινὴ, 86 
χώρα, τερίο οαγιρόείγέδ, ΟΌὶ 8111 «Ὁ- 
διάς. ϑγτηγα. Ὀοαῖ. 111. 17. 20. 
ΧΙ. 3.1 ὅδχα, ΧΧΠΙ. 34. - εν» 

»ἱατιζεῖοδ. 'ὅοδ. ΚΝ, 1. Χ. 40. 10ἀ 1. 
Ὁ. οἱ ἰδ] βερία8. Ααυ. ΑΜά. 19. 

-- "γῦθυ ἀερνεθεῖο. Αχυῖα εἰ 
ΕχΧΧ ἴει. ΧΧΧῚΙ, 19. -α ΡΠ Πν 

Ῥατα ἐπήετίου. ἴτις, “υὰ, 1. 1ὅ. υδὶ 
να. ὃ 1.8. ν]ὰς χυσαῖε 
1 Μδοο. ΤΗ. 40. ἐν τῇ γῇ τῇ τιὸνῇ. 

ΠΉΗΔΙΌΝ, οαεριδ, ρίαπε οι. 
" ΓΝ Ρὶυσ. ἔσεσα. δεγυα. ὅὄγτοτα, 

φι 

Ῥεδίτη, ΧΧΥ͂ΠΙ. 9. πεδία. Μιάεοία ̓  
τ ᾿δ56 νϑγεῖο ΑἸὙΤΩΥΏΔΟΙΪ ὨΟη 8110 
Ἰοοο δῖος ροβί(α 6886, δ ροΐϊι8 ρεῖ- 
ἄποσε δὰ ν. 8. υδὲ ἱπ ἰοχίυ Ηρα, 

Ἰορίθαγ: ΜΘ Ὑπὺ ΓῊΓ 5 
Οεγῖα οἱ 10] 4ιοααθ φεδίον Ἡ οὗν. 
ἽἼΣΤΟ χεβρομάοι. 1606 ἰδσγηθῇ 86» 

χαοηΐοιη ατιϊσυϊυπι. -λονν οεγυε 

Εα. ϑοχία Ῥ5. ΧΙ. 2. δτδιον Αὐο- 

“- 

ἴος Βυΐι8 νεγβισῃΐϑ Ἰορίθβε νἱ ἀεί. 
γοσδῖὰ ΗὈτγδίσδπι 68 σαλίοηθ Ρυ80- 
ἰδίατα (πεῖρα ᾿)»}4}, αὑδ οατηρμηι 

εἰρτιῆοεῖ, δυΐ Δ]1ΔγῺ ἸΤΩΑΘΊτιΘτα ΘῈ}. 
δι ταϊθεο. Ψαϊρ. εἰσυς ἀγοδοίὰ Ῥζορδν 
ξεῖλ. 166 βυργὰ 58. αὐλῴν. --- ἜχοΣ 

Ααα. Ζυά, ΙΧ, 6. --- Ῥθὲν αἔφεμε: 

ΕΖ. ΧΧΧΙ. 12. ΧΧΧΥ. 8. ῬΦΝ 

ἵπ πούνφου ὗν Ἰορίτυν- ἀαοᾳαὲ 
Ἐχεοῖ. ΥἹ]. 8. οἱ ΧΧΧΙ, 18. -τ 
νυ) Ὁ Ασδα, Ἰοχζαθὰ Ρτορ τυ. 

ὅεη. ΧΧΧΥ͂. 97. εἰς «ὅλ.» τοῦ πεδίου. " 
Εοσῖδ ἰορετυν ΠῚ» χοὶ ΟΡ 

αυοά ἔοοιιπι οαπερδείτεπι, Ρἱαναξιέοπι 
ποῖδλί. --- ΠΡΌ» υαἰϊις, ρίαπίίλεα. 

Οεῃ. ΧΙ. 2. εἶρον αεδίον ἐν γῇ Σινναὰρ, 
᾿μνθῃεσαυί, οαἰσηέίῥοης ἱπ ἘΠῚ εῶ- 
ΔΑΓ. [ἃ Πεγοάοξιβ [20. 

ΟΥ̓ 
ἐν ονς. 



ΠΕ δίον. 
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πιξ 

α 178. ᾿Αῖξ. Βαβυλὼν κέεται ἐν αεδί 
γάλῳ, Βανγ]οη αἰΐα εαὲ ἰῃ οἰηίμς ἔπεξε νεἶϊε, σεδίον ἢ. 1. ἐδ οὔπηραα 

ἱπροπῦ. γιά Βαρβοὶδ Απηοίδίι. δεῦδὺ [δῦπο, ἢ. 6. ἰοσπε Ῥυσεσ 

ἰηθεηα. Υἰᾶς ἐϊαριεὰ Απιοίδίί. σεαϊρίαπάα ἔοτξαιθα είς Ἰοοῦο ἐς εἰ 

ΤΟΝ. ΧΙ. 8. οἱ ΔἸ] ξεερίι. Αὰ ἂς ἀα, 
αυδπὶ Αὐρακείπυβ οὗ Ἄν Νει 

δῃ. ΠῚ. 1. 86. οοὰ, ΟΝί8. Αγα. 686 νἱἀεἴαχσ, συτα ἰγαπείυϊι ἃ 

ϑγακηκοι, Τμδοάσε. ἴοι. ΧΊ, 4. -- Ῥγα ϊαπε.. ---- τῆ, Ῥταπα ἐπα 
ὙΠῸ δρρὰ ΟἸΣ 16. τὰ ξύλα ΠΩΣ ἐς " «τδδα. Ὑιάοπίυτ 6. 

«εδίου. ; . δὰ οἱ ἜΝ 

τσ το, 
ες 41 ἱπίογρχεῖθα Οὐαὶ πδ- Οοηξ. ΜΙομδξΙ5 ΘΌΡΡΙοΘμ. ᾿. 2345. 

αὰ. εἰ ΤΗθοάοε, υἱτιαυο Α1Α08 ἰεΕἸ: καὶ σαιδε : 

μας Ααα. αὶ Τιροάοι μασαιαμο ληΐαναι Κα πο αν τι ἀἰκίμίαι καὶ 
εἰου. ϑ6ἃ ααΐδ τοῦ νἱ δου, χω μὲς ἰα γεεδεῆο δἷακ. Δέπαε πῆαε 

ἡνμα ἀρυρς ἐπέσαν ΤΧΧ ΤΑῚ τὐβ νὰ " υάβαιΝ νη ἤξημε τίβακ ε 

Οοηΐ. δοδιασδηθερίυπι δὰ τ αν ἰπ δἰ! θαε ἱ βυρείνσα κῃ: 

ἀτι ΒῬ 557. τος Νοα ἐμ το δὲ ἐὐρόμεν αρρρος ΕΡτγ μία 

εἰς δι Βα 587. το, Νια ἐμκη τς δὰ δι ἐν κτμις εὔκα,, φί τα 
δ Ϊ. ΔΙΧΧ ᾿ϑαιιείανῥκιαὲ Α10Ὲ εγεπί, ἸΧΧ ἰ εἴίδμι, αυὶ οσηὶ!- 

εὐ ΚΑ Σ ρρίερυ, αλυΒ8 Στ. ἴτ (0 αετεπκὼὸ ΒΟΙΊΡ51588. Ὑγεἷ- 

ς Ἀ. 1. ἀγδογες συιυεεέγε οὐ ϑαπῖ ῶφο ἠσεὶ Ἰαγαε τί. δὰ ἢ. 1, οὐ 
αὶ 

κλαδα ττὸ μαμε να γον ὙΞΞ ΤῊ βρθεῖν ὐρρλον ἐφ ὴη 
ΑΓ ὑϑρλμιθ ὅδε μα μμμόναϑαδδν 

ἘΞ ΓΤῚΨ» ἀβέγ. ΙΝ. 8. ΧΙΙ͂Ν. 

πρρὰθ το Ἡλι 5. ΑἸΣΌὲ βρερίαβ, Αὐδε 

ΧΧΥ͂Ι. 10. ἐκ πεδίου. Ηἰο βἰπο ἀϊιηροῖο [ε. ΧΥ͂Ι "8. τ Πρ Φ, ἘΠῚ 

Ἰεξεγαπὶ ΣυΌ... Νατο ΓΙῸ ἐδ ἘΠῚ μη: 8. Ηδρ. ΠΙ. 16.-- 

ρέμμα ἐρ τες πα ΠνῊς Ἀονα »ἱαπίϊιες. αι. 1. 1. 1κ 

αν εις 
Φ πεν 

Μ 
ιν δηῃ μοὶ Φ 

ς 

10. -- Ὁ. »ἰακίδεξ. .035. ΧΧ. 8. 1. ΡΥ ἀβούυεο δι ζρὴς πέτλίσα (δηΐ. ᾿
 

-- δ» οτδμὰ. Ῥε. ὩΧΊΨ. 14. τὰ [15 ΙΕβῖδϑε ἀα ἀἐαῖῃροιτ ἐά5 

ἁ αιδία σου. ἴα 
"») κ᾿ τ 

ΠραλεῚ τυσο υρεν βάν, ον μὰ ΠΡΕΕΕ ΘΠ δι ηο ΤάΤΩΝ δ 

Ἰερίεοε νϊἀεῖαν τὰ γταβ βεξίγεπι ργοίϊμοεπαϊε βοτίδιε εἶ βαε- 
: βοδιά συ, υἱαϊ οεπαϊε μῶ 

ἐμε. Ἡρεῖ οηΐτα -᾿ς.9:. ( ΘΥΡΩΝ δ δτερίδις αρέατι, απο οὔ κπι 

τηϊπίπηθ ΘΟΠζοΙΩΠΘΏ 
ὙΤΏΗΙ.: 1.8. ΧΧΧΨ. 9. Ῥὲν σὰν 

ἄβ, οὐτὰ 5 δλὴ ᾿ηἰογργοίδίυβ οδβῖ, οἴσῃ 

δρυὰ Ηδθργεος υἱἐμέμπι τοῦδ. τὴν ϑρεοϊεὶ ὕτὸ πρὸ βοὶ Μαυ ΤᾺ 

. Πἢ» ἃ Ρίυν. ΓΝ)» Ῥαεοίωπι, «οὶ. Ὠιδςας, εἴ τροπίρπι βἰς ἀϊεῖυα, εἰ 

[1.- φΩ. ... Ρϑ» ναϊϊ6. Οςη. ΧΙΡ 1 τερίοπειν Κγωρίξεταπι. Ομ: 

17. Ζετεῖα. ΧΙΙ͂Χ. 4. Αἀᾶο 700 δὲ 5 νὀροιν μαῤνεθα τα 

ΧΧΧΙΧ, 10. 08] ῥγὸ ἐν σεδὶ Ἁ]ὰ, ἔτι Οοηξ. αυοαυο 
Μαϑίυπι αἱ 1α. 

ὁ εἰ Οσπαρὶ. ἐν ποῦ Βαῦθωί, φυοά δὲ ΣΟ σα ΣΣΠ ἀρε τπ 
ΤΩΘΡΌΣΗ αἰοκθοτηλ. γυὶς τῶ 

οϑὲ ; ϑτα Φ Νδςοδ. ΧΙΝ. 44, υδι Ῥτὺ 

ξυΐα 720. ϑ.1 πῆ πε τη- ἰσύποδον ταστιάοθε Ἰερίτυγ εἰς σι, 

ἩΥ̓ΝΑΙ ὐβεμθὸ Ἴρθε τιν Ἰσος 40ο- 00]1. ΙΧ. 1Φ. ϑυϊάδε: τεδίν ἡγῆ. ἰ 

᾿ ἐπ ΟῚ; : Ξ , 

“κγασεπέ ἀἰρτη, απ ἐμ κώρ! δ θς ὙΕΤῈ Ῥεάεείτί, ἐεγτεεγὶ ἱβπατ 
μὰν ἀυλος Ῥο]υχ Οποπι. 11. 197. ἡὐδος δ» ἐπ ρείφ. 4 81πι. ΧΥ. 

ΟῚ ΡΣ: οσσεγδδ. 00. ΧΧΧΙΧ. 
Ἐβδμα Εν οοά, γαῖ. υδϑὶ γεϊ αὶ 

. ἐχαορεύεται δὲ εἰς πεδίον. Νδὶ δΒια- ζοὶ Βαβεπέ. Εἰγπιοί. ΜΝ. (0. 

: εὐ "" σεζῇ συρεύομαι. Οοπίετ Ἠετοῖοι 

--, 



Πεζιεὸς. 

αὟΙΙ. α 40. δο [“χ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 
γι 46 φυοαι 50} συζός. 

ἀλβῦς μμον )Σ, ΚΗ Αι 1 Μδοςοδῦ. 
ΧΡ. 858. ΧΥΙ. δ. 
ἘΠΕΖΟΜΑΧΙΆ, ρερνα. 

86 ἐεγΓεείγΣ. 4 ΜδοοαρΡ. ΧΥ ἢ. 94, 
ΡογΡ. Ψ. 69. 7. υδί ορροπίϊαγ ναῦν» 

μαχίφ. 
ΠΕΖΟΊΣ, ρεάες, ροάιὶα, φμᾶ μεάί- 

ὅμς εν 7αοἱδ, δἀ]εοῦνε : ρεάεείτί δ. 
δ)» ἢ ἐπ ρεάο. Ζυᾶ. Υ. 15. 2. ϑατα. 

ΧΡ 17. θεο. οοὰ. ΑΙοχ. Οομρὶ. οἱ 
ΑἸά. πεζω, υδὶ ἴῃ οοα. Κ΄ αξ. Ἰερίτν 
σεζῇ. 10. ν. 18. σεζοὶ δ60. Οὐτα ἊΝ 
ΑἸὰ. Μυἱα. Ῥεάϊέεα, Ὁ] οοά,. 
Βαρεῖ τοῖς φοσὶν αὐτῶν, ατϑ νίδοπεαν 
6856 γοσθα Αφαῖα, ἴα υἱ ῥχζο αὐεῶν 
τοροποπάυπι αὐτοῦ ΠΕΠΒΕΘΒΙΏ. ΙΌ. ν. 
16. «εφοὶ τοῖς σοσὶν αὐτοῦ 566. (ΟὨΙΡΙ. 
υδὶ ἀαρίεχ εδὶ ἱπιετργεῖβο, εἴ γεσ- 

ο δ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ Α(Ό1]66 νἹπαϊοδη- 
ἄὰ εππξς. Ἐδάετα ρεγπιυϊδίο σεφῇ εἰ 
φεζοὶ Ἰοου ηὐυοαῦσε δαρεῖ δρυὰ 
Χεπορῆ. ΑἸΔΡ. ]ἼΠ]. 1. 1. Ααάδ 
ΗἩετοῦοί. Υ΄. 98. ΥἹΙ. 16... Ὅν 

Ἐχοὰ. ΧΙ]. 87. Ναπι. ΧΙ. 91. ΟἹ 
λοισοὶ 1 ὅδτη. ΧΥ͂. 4. ϑγτὺβ [πξ. 6 Γ. 
ΧΙ], δ. Βατυςῖ. Υ. 6. Φυά. 1]. 
3. υδὶ Ψαϊραῖαθ ῥτὸ πεζοὶ ἸΏ 500 00- 
ἀἴςθ ἱπνθηῖϑθα νἹάθίυῦ τοῖο 

4 Ἑᾳυΐάδιῃ ἰαρθτα τϑ]]οτὶ Ψψιλαί. 81γ. 
ΧΥῚ. 11. 1 Μδοο. ΧΙ. 4. Εὐυπίαίῃῖι8 
84 Π. Δ', Ρ. 471. Βοπι. σεζὸς συσὶν 
ἁπλῶς; βαΐνων, Ὦ. 6. ὁ διὰ τῶν Ἰδίων “0- 
δῶν τὴν ὁδὸν ποιούμενος. δ Ἰὰς ῬΗΔνοΥΏ. 
8. τιζὸς, εἴ ΕἰγτηΟΪ. Μ. 8. σόδη. Αἀ- 
ἀὲ Ριπάασ. Ργιᾷ. Χ. 46. οἱ Εβοδγ!. 
Ῥεσεβ. ν. 721. 

ΠΕΙΘΑΡΧΕΏ, οδεάδο, Ῥατεο, Ῥγο- 
Ρτῖε, »γιποῖρὶ υεἶ πνιαρὶσίγαίμε ράγοο. 

ε "γον; αμάο, οδεαϊο. ΑἸόχ. Ὁ δῃ. 

ΨΙΙ. 27. βος. οοὔ. ΟΠ ΐ8. οεὲ Ψ0ϑιε]- 
ἢππὶ Ματίγυ. στεϑασχήσουσιν αὐτῷ. 
3 Ἐπάν. ΨΗΙ. ο6. ὅσοι πεδααρχοῦσι τῷ 
Μμῳ κυρίου, αυοίηυοι οδεάϊωπέ Ἰορὶ 
οὐοϊηῖ : Ὁδὲ ἴῃ ἰοχία Ηδφῦτ. Χ. 8, 

ἰερσίξαν ὩΤΎΠΣ, οσοπέγεπιδηἑμηι, 

γαῖ μαυεπέξαηι, ἢ. ε. δεπῖπια ἀἰΐορεη- 
ἔα υεγεαηέδιηι. ϑίτας. ΧΧΧΙΠΙ. 58. 

ΟἹ Πεΐδο. 

χᾷν μὴ «“εϑαρχῆ, οἰδὶ πο ραγϑαί. 
ΝΟΡο νι «εἰϑάρχησις Ἰερίτατ ἢ 
δρυα Ζοπδύδιῃ [,6Χ. 010. εὐνομώα, νό- 
μου σειϑάρχησις. 

ΠΕΥΘΩ, ρεγσιαάδο, ρίαοϊάμηι, 
ἐγαηπημῖίζηι γεηάο, εἱ σήϑομα;, 60. 
υΠάο, ογεάο, ὕέάεπε λαδδο, μεγεμαάεογ, 
οοπυΐποον, ᾿Πἀμοίανε δαῦτο, δεσΏγ 
φιῖ, ΠΟΥ πε ΘΈΤΟ, οδεάϊο, »αγοο. 
“δὲν υοἷο. ϑγτητη. Ῥβδὶα. ΤΟΧΧΧ. 

12. Ἰσραὴλ οὗκ ἐπείσδη μοι, [ϑτδδ] ποῃ 
οδέφνιρεγαυϊ ταῖηϊ. Βοπα ἀπορία β6ῃ- ζ 
ΒΌ). [ἡ ταχίὰ ΗΘΌΤ. Ἰερσίτυν: τι6 
πο ὑμἷί, Ὦ. Ε. , ᾿ ΘΠ ρΗ πιε, πδὸ ημὴλὲ 
οδίενηρεσαί. - "ΠΟ » εβιεϊο. ΤἈροά. 

Ρτον. ΧΙ]. 18. Νόῃ Ἰερῖς ηϑὰ» υἂἕ 

ΠΟΠΠΌΪΙ: ορἱ ποῦ δαηΐ, βεά δ Ρὲτ 

ΑἸΘΡᾺ ἴῃ ἔπε ϑϑξ ργομμπέϊαγε, ἐ[ι- 
ἔἶγε. Ουἱα οὔρο [ιὶς ἱσταρυϊασιεσ 
ΒΟΣΙΒΙ ΩΣ ΓΟ Ρὲν Ης, :ἀεῖτοο 

Τμοοἀοιίοι βυχηβῖξ ΡῈσ οοτήτηυϊα- 
ἄοπεσα ᾿ἰ οσστη σι ΓΔ] ᾿Ότ (7 εἴ 
ΓΙ ῬΣῸ ΓΟ 2" -- ΠΏ 2: ψυά, ΧΥΠΠ. 

10. ἥξετε «ρὸς λαὸν κιπαϑότα, γϑη 18 
δα Ῥορυϊυπι δεσμγμπι. ΝΊαΒ εἴ ν. 27. 
4 εν. ΧΥΠΠ]. 90. «΄ς ἡ σεποΐϑῃσις 
αὕτη, ἣν σεποίΐδησας ; φυδοηδτη ἢεος ἢ- 
ἀυςία, αὐυὰ οὐ αὲδ ὃ 856 : οἱ οοηγ- 
εν 8 Ἡδδγοδιυβ: σαἕπσοϑας, ϑαῤῥεῖ. 
3 Βερ. ΧΨΤΠ. 21. αίσοδας σιαυτῷ 
ἐπὶ τὴν ῥάβδον, οοη 3η8 ἐἪ Υῖγρει. 205. 
ΨΙ. 90. οἱ ἐπὶ πόλεσι καὶ χρήμασι “:- 
«οἰ δότες, υτοΐθυ8 οἵ ορίθυϑ οὐ δὶ. 
ζοῦν. ΧΙ, 18. σέσοϊϑϑεν, ὅτι προσχρούσῃ 
ὁ ̓ Ιορδάνης εἷς τὸ στόμα αὑτοῦ, μεγδωα» 
δμηὶ σἰδὲ λαδοί, χυοα «οΓ8}68 586 6]- 
Ἰϊάκδξ ογὶ δυο. Ῥβαΐτγη. ΟΧΧΙΨ. 1. οἱ 
«εαοϑϑότες ἐπὶ κύριον, οοπ δὲ Ὠοταϊῃο. 
ψιάε εἰ Ῥγον. ΧΧΥ͵Π1, 95. Ῥτγον. 
ΧΙΨ. 16. ἑαυτῷ σεποϑὼς, 51:01 056 
σΟη δι. --Ὁ ΠΌ3 ,“αμοῖα. 1 τα. 

ΧΙ]. 11. χαγῳκεῖτε πεσολύτες, ΠΕΡΙ ἴΑ5- 
ι|8 δεομγὶ. Ψιὰ6 εἰ Ὠεουῖ. ΧΧΧΙΠΠΙ]. 
28. Ῥγον. Χ. 10. [ης. γον. ᾿ 33. 
πὸ Ἰ3 0" ἀνωπαύσεναι ἐν εἰρήνῃ πε- 

σοϑώς. Ὀυρῖίεχ νεγϑῖο Βἷς Ἰοσυτα 
Ῥοβίθυϊος οϑῖ ἔογτίδβθο Τ ἢ θο- 

ἀοξίοηἑθ, Το}. Φυά. ΧΥ ΤΠ. 10. -- 

ἂν" 

29. 

Ὑγ9 



Πεῖίϑο: 

ς ΟΣ» οἷν  άνοία, Ὁδαι. ΧΧΧΙ͂Ι͂. 

19. ωνῖι. ΧΧΥ. 18. 19. οἱ 4110]. 

-- ππὸν ͵)άμοία. 1.6. ΧΧΧ. 15. 

-- Ὁ ἃ Ρίαν. δεοιγαίεξ. 700. 

ΧΙ]. 6. μηδεὶς σεσοϑίτω, πονηρὸς ὧν, 
ΠΟΙΓΊΟ δέσγες δἰέ, αἱ τλ8]0}.8 68. -- 
Ὁ)» απρο. ΤὨεοά. Θυϊπία οἱ 

ϑαχίδ Εκῖθο Ῥραίη. ΟΧΥ͂ΙΠ. 20. 
ἐπεκοΐϑησιν, άμοϊατα καδιὶί. ϑεὰ χυΐα 
πη ἴοχθι ΗΠ ον. Ἰορίτυν 3 σοέα δεὶ, 

ὃ 50. σηπέρια ἀεεαενο, ἀαθὶο οὐγοῖ, τὸ- 
οηάυτη εδαϑ6 ἐσεαϑύϑησεν, τ Ὦ. ]. 

δρυὰ ΟΧΣ εἰ Ααυΐΐαπι ἸερίτυΓ. --- 
ΘΝ Π Η!ΡΗ. ογεάο. Ῥτον. ΧΧΥΙ. 

45. μὴ «ιἰοδῇς αὐτῷ, τὸ ογεάας 1111. 
(ουξ. Αςι. Υ. 86. 837. 8ὶςεο οἱ Μασι- 
τὴ} ΤὙτίυβ Ὅιεα. ΧΧΙΨ. ρ. 256. 
καὶ ᾿Ομήρῳ πείϑομαι, καὶ αιστεύω Τιλά- 
τῶν!. --α ΤῊ) ΗΠΡΒ, φιΐεδοεγε ἤαοῖο, 

ἃ ΓΤ) [ε6. ΧΧΧ. 82. -- ΓΠΌΣΙ 

Η:ρἢ. 4 γῦ, φεάμοο, ἐμδίέρο. 1 ἤϑιι. 
ΧΧΨΙ. 10. δες. Οοσρὶ. ἔστισε, δὶ 
86η8 ταδῖο δα δπιιροῖισ, δὸ οὔσῃ ἐκ- 
σείειν ῬΕΣΥΩαΔΓΙΣ. ---- ἸΥΆΒΙΚᾺ, Ομ δ]ὰα, 

Πρεῖι. κι οοτηπιέίο οἱ ρονηπδδίο, δὸ 
ΕΣ δα]υποῖο : οὐηλάο. δα. 111. 20. 
- ποῦν οοηβάο, οοπζιρίο ἐπ ἐμίδ. 

ἰαηι. υά. ΙΧ. 18. πυποΐϑατε ἐν τῇ 
σχίσῃ μου, οὐ ας Ῥτοιϊεςί!οπο τῆθϑ. 
ῷ ϑατη. ΧΧΙ. 81. Ῥεαῖκα. 1. 18. εἰ 

ἐ αἸἰθὶ. -- 07» γεβιρίμηι. 168. 

ΧΧ Χ, 8.--- γον. οοπδομέῖο, Ἄγτονῃ. 

αδοδῃ. ΧΧΧΙ͂Ν. 44. πεσδλήσονται, 10. 
γέπὶ (θγ ηΐ. ---- 230» ,βάαάποια. “οὉ. 

ΧΧΧΙ. 44. 7Ζετετα. ΧΙΠῚ. 138. 
Ῥγχον. ΧΧΙ. 42. .--- ἽΠΌ ῬΙΉ. 21. 

ἐΐμο. 1 ες. ΧΧ. 88. βοά τὸ ἐσεί- 
σαντο τεροποπάυχῃ 1 101 οϑὲ ἐσσεύσιαντο, 
ΑΙ Εἰσὶ Βαροης ἐσαείσαντο. ---- --ποπὸ 

,)άμοια. ο0. ΧΧΥΊΤΙΠ. 17. οἱ πετοι- 

« ϑότες μάτην «ψεύδει, ἔγυδῖγα οὐση δὶ 
ταθηἀδοίο, Οοπίον ΕΡ. δὰ ῬΏ θη. 
νυ. 291. στ νυ) ΝΡ. πῆοῦ. 4. Ῥᾶγ. 

ΧΙΝ, 11. ΧΥ͂Ι. 7. 8. Ϊοα, ΧΧΧ], 
1. “-- ἢ. τὸν, ᾿ϊαγὶέαα, σαμάϊιρη. 

Ἰπορτῖ. Ηρ. 1. 14. σεκοϑότας. Α 

ΦΘ 

ῶ ᾿ 

108 Πείϑα. 

ποιδι 5 πο ψὸχ σεΐδεϊασς δά 

ἼγΌ» ἐνγδίπαδππὶ, αἘομεσῖς γον, 
ἃ τδᾶ. ΣΦ ..ὦ, Φρεγανὶϊ, οοηβεως εἰ. 

ον. δίο. Ὅκδι. ΧΙ. 17. καὶ ὦ 

φείσιτα! 86ς. οοἷὗ. ΟΠϊ5. ϑεαὰ εἶμπὸο 
Ἰδον ὦ τεροβεπάυμι εδὲ δὺ στήσεται. 
- στιν δίοσικ. ΤΘοα, έεαϊηι. 

ΤΟΧΥ͂ΙΙ. 7. σεποδδότες. ὃ... μαξανπ, 
ἐπ σίοοο λαδίίατε ε88ὲ Ἀ. Ἰ. ταεΐδρδο- 
Εἶοα δεομγε υἵυεγε, ἙσΌτα 6 ΘΟὨΣΑτο 
δἰεοἶξας Ἀ.. 1. εἱξ ογιδθοϊυβα πεέρεγμς 
οἱ ἱπορία: (ανίο δὸθ αἰΐατα ἰκοῦο- 
Ἀθπι δθοθ 08 8880 βιβι τα πΒοίϊεσι. 
-- 53» ΡΙΒ. αοεὲρίο, τεοίριο. Ἐπρι. 

ΤΥ͂. 4. ὁ δὲ οὐχ ἐπείσϑη, 116 αὐυΐετη ε 
ΟΝ βεδιν αν 86 εἰπεδαέ. ---- τὶρ 

ΡΙἢ. εζδρμεοίο. ἴεα. ΧΧΧΙΓΠΙ. 2. -- 
»Ὀδ. αμάϊο, οδεάϊο. πο. (λει. 11. 

97. ᾿ἱμεϊσδησαν, οδεάίοδαπέ. ὅιιςο 381- 
ΔΝ. Ἡ. 1ΠΠ|| 46. ὡς οὐχ ἐσείοϑη, 
οὐτν πο οδεαϊνεί. Ὑ᾽άς εἰ [2Ὁ. 
ΙΧ. ο. 93..Δς ,οχ. Ν. Τ. 5. ἢ. νυ. - 
»ῸΨ ῬΙΉ. ἀὐδοίπάο. 1 ϑϑιι. τ 

8. ἔσεισεν Δαβὶδ τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ 
λόγοις, ρίαοϊάοε 8. ἰγαπεῖϊίος Ἐπη]ς: ἐ 
μαῖ Πενία Υἱῖὸξ διιὺθ ν ΤΌ 5, 560: 
ψΟΣΌΪ8 ῬΘΓΒΙΙΔΒΟΙῚΒ 608 δ ὥγοροεξίο 
αδεϊίταλεδαί. ϑαπῖ, ΄φυὶ Ῥυξεηΐ, δας 
Ἰερἶβθθ γῶν υἱ Τάσραπι. δεά 

τοοῖδ οὔϑοσνδαὶ 90... Βιιχίογχῆυθ ἴπ΄ 
Ὑιμάϊς. ες. Ηρορτ. Ρ. 11. ε 10. 
γὼ 5ἰαυλβοινε εἰίαπι ἀξρσέγρετε, 

εἰ τταϊδο ϑϑηδὰ δάμη! Ῥόοβεθ, υ 
συραδὶς Ψ ἱ καΐαθ, χυὶ Βαρϑῖ: αἱ ἡγε- 
εἰς υἱτοε υεγδε. ΟΘμξδΥ ὑ ὲ 
μι. ΧΧΥΙΙ. 14. ι 2οῖ. 1Π. 
19. Φυάμ. ΧΙ], 10. πεῖδον δὴ σεριυ» 
ϑείά τὴν γυνωῖχᾳ τὴν ᾿Εβραίαν, Δριεῖβ 
880 ρεγεκαῶς ταυ]ιεσὶ Ἡοῦτες. 
Ὑϊἀο οὐ 8} οἴ 9 Μαςς. ΥἹΠΙ. 46. 88}. 1. 
0. οἱ σεποιδότες ἐπὶ αὐτῇ, αἱ οοαΐ- 
ἀμπέ ἴῃ εο. ὅαρ. ΧΙΠ. 7. «εἴϑονται 
τῇ ὕψει, ρεγεμαάεπέμν νεὶ οοπυϊπουπ- 
ἔμ αϑροοῖα, 3 Μεος. Σ΄. 27. «ἔσυσ- 
μαι, οοηάο. (οπξ. Βοι. ΥΠ|. 38. 
Ηδογοῖ. σὐσεσμαι, ἤλιοφα, ῥῶ 
4 Μαος. ΙΝ. 456. Μοπεΐδιιδ τηυδὶλ 
Ῥτχουηῖδὲῖ Ῥιοϊεσηθθο πρὸς τὸ σπεῖραι τὸν 



Πεποιδὼς γίνομαι. 109᾽ Πεῖρα. 

ἀοιλία, αἀΐ γεδάδεσί τεσ. ΠΕΙΝΑΊΏ, ὀγεγίο, {ειπιοίξοιιϑ σεπα. 
λεαίυτω, οο]Ϊ. Αςῖ, ΧΙ]. 20, 3 Μδος. 
. 40. ἐπιύσϑησαν ἀργυρίῳ, Ῥεουηὶα 
σειπέ οογγμρίὲ, 001]. Μαίι. ΧΧΝ ΤΙ]. 
14. 7οδερῆυβ Δ. 7. ΧΙΝ. 11. ραρ. 
717. Ἡανοῖο. σεσας ἀργυρίῳ τὸν ογο- 

. ϑίν. [Ν΄-. 1δ. χατασκηνώσει ἀταο:- 
γὼς, Βεαριδθὶς ρίαοίάε, Ἐ. δ. μεγεηπὲ 
72 εἰκοιαίε ἡ γκείιτ. 

ΠΕΠΟΙΘΩΣ ΓΙΓΝΟΜΑΙ, οοηβο 
δ ἐεπε,)ο, οοηβαο, δοσε Γι} 5 δ. νυ) 

ΝΙΡΆΒ. πήον, 1ε5. ΧΧΧ., 14. 

ΠΕΠΟΙΘΩΣ ΕἸΜΙ, οὐηει 
“ιη, σοη ο. πῶ» ἰάσχη. Ψ0Ὁ. ΧΙ. 

18. Ῥτον. 111. ὅ. 166. ΧΙ]. 3. --- 
ἢπ03 ΠῺ:» οοημᾶο "αμοῖα. ἴεδ. 

ΧΧΧΥΙ. δ. .--- 51. ὑωσία. [ἐϑι 

ΧΧΧΙΠ. 17. -- 2 ΓΌΪ» διπὶ 

Φεουτα. συ. Υ111. 11. ἡ ὃὲ σαρεμ- 
βολὴ ἦν πεποίΐδυϊα, ταῦ 1168. ἴῃ οαδβίσὶυ 
εγπὶ δεσμτί. ---- ΔΌΥΧῚ ἩΠΡ. οὐ- 

ἑεοὶο τππε. ἴ68. 1Χ111. 14. --- ΓΙΌΤΙ. 

ῷ ὅσια. ΧΧΙ͂Ι. 3. --- Δ.» ἐζϑρεο- 

ἐαἢο. ἴε8. ΧΧ. δ. 6. -- ὍΝ» ἐο7- 

γον. ἴεβ. ἼΙ. 18. χᾷν ἐπ᾿ αὐτῷ «ε- 
“οὼ; ἦν. ϑραοίοηι Τανοσοπτ δ ασρα 
Ῥϑυτι ᾿σῸ τ νοσθηςδ ἴῃ ἀπϊνοσδιισα 
Ῥοδυοταπί. --ὦ 1»... ΝΙΡΒ, πὐίσσ, 

τποιΡἢ. οὐηλάο, Φρεγο. . ᾽ε5. Χ. 90. 
ϑγτασαδοῖ. ΡΓΟΥ. 11]. δ, ὍΡῚ 8θῆβα 
τραΐο δἀπιρείατ. --- γεϑβρίοῖο. 

1... ΧΥΠ]. 7. 8. ΧΧΧΙ.1. Βεὶ. 
αυἱ ᾿π δἰίαιιαπι τεβρίοῖς εἴ ἱποὶϊπαῖ, 

οδίδηαιϊξ, 8506 ἴθ οὐτὰ οοηδάδγα. 6ο 
Αἀάε [[.9β. ΧΧΧΊΙ. 8..-- ρν» 

φεΐδεοο. ον. ΣΙ ΨΙ11.11..-- ον 

τιισρεηπο. ἴεα. ΧΧΤΙ. 954. 9 Μδος. 
χ᾽... 

ΟΥ̓ ΠΕΙΘΟΜΑΙ, ποῖο. 

τέπηρ. ϑγτατα. Ρθ. ΟΕΧΧΥ͂Ι. 8. 
ΠΕΠΟΙΘΕΙ͂ΝΑΙ ΠΟΙΕΏ, οοπῇο 

ἄεγε ζαοὶο. τη ΤΊ ΗΙΡΙ. Ψαγεῖη. 

ΧΧΥΠΙ]. 16. ΧΧΙΧ. 96. --- ΓΡΌΤῚ 
ΗἸρἢ. ἃ Σ)Ὁ» ἱποίέο. 3. Ῥαν. ΧΧΊΤΙ]. 
15. 

Ἰ Ὁ’ 

Ἶγ9 

ἈΝ, "κατίῃ ὅμπι. ὕες. ΧΧΧΊ. 12. 

45. πῃ ροδίοσγίοσε ἰοοοὸ ν᾽ θην 
Ἰερῖβθα πν»ν υετηδατποάιχη ἴπ 

ρκίοσε » αι Ἰοοο ὩΝΤ: Ἐογίαδβϑ, 

ἰϑλθῃ “Ὁ Ἵ ἀ6 ,πιε ἀδίαδοαπέε ἴν- ὦ 

(]]οχοσιηῖ, Μιά6 Μιομδδ] 15 ϑαρρὶ. 
Ῥ. 8388. --- γν δεδις δώπι. 68. 

ΧΙ, 48. 80. 3]. [τὰ τοἀαϊάοταπε 
ἱπορίβ, αυδεὶ ἢν» ἴῃ. οτασῖδτι5 ᾿ἷδ᾽ 

Ἰοσῖβ εἷς γώ ζάπιε ἀφήοεγε. ---- Ἐ})"». 

ΨΟΙΌΔ]6, ἤξεδιδ. 68. ΧΙ... 20. --- 
Ὑ» ἀεδοοπάο. Ῥτον. ΧΥ ΤΠ. 8. 

ψυχαὶ δὲ ἀνδρσγύνων σεινάσουσι. ϑεα 
βυαπί μος συϑσρα δ ἢ. 1. ρσχοῦϑιιβ 
116 πᾶ, ἂς ρογεποπι δὰ οὰρ. ΧΙΧ, 
15. -α ἘΞΗ͂Ρ τγιρίο, ϑβρεοϊδαχα ὧδ 

ἔῤοπα 7,πιε τυρίοπέε. Ῥτονουῦ. 
ΧΧΨΥΊΤΙΙ]. 16. λέων πονῶν. --- Ἐν 

ες. Ὅσαις. ΧΧΥ. 18. Ζυά. ἼΠ. 
ὅ. ἴε8. ΚΝ. 22. ΧΧΥΠΙΠΙ. 19. [ἴῃ 
ομπΐθυ8 [ὶβ ἰοοὶβ ἘῸΝ δοοαρεγαηῖ 

ἄς ἰαηριοπίε 8. υἱγίδιις ἀρποϊοπέε ργα 
ἄνιε. Υἱάβ βυρτα 8. Π})».- -- ΠΤ 

ρεγδέφμονυ. “υὰ. ὙΠ1Ι. 4. ἐλιγοψυ- 
χοῦντες καὶ σεινῶντες. 1ἴὰ ΑἸεχ, ΟΧχΧοη. 
ΑἸὰα. Οομίρὶ]. θα νϑύδιι Ἰθοπϑαν 
Βαρεῖ ροᾶ. γαΐ. «εινῶντες καὶ διώκον- 
τες, υἱ πεινῶντες δι ἘΣΈΝῸ τεξαγαζαν. 

ΨΙάο δὰ ἢ. ]. βομαγξθηρεσρίυτη. ὅ86- 
οὐπᾶάυχῃ Τγοδδβοηϊυτα ἰοσο ΛΒ ΤῊ 
Ιερεγαπί ὩΣ --- ἅν ῖν γεῦθυπι. 

Οδεηοβ. ΧΙ.1. 566. Ῥβαΐπι. ΧΧΧΙΠΠ. 
10. ΧΙΙ͂Χ. 13. εἴ 4110] βεθρὶι8. --- 
Ὡνν νεσρδὶβ, ἐδωγίεηδ. 1 ὅδτα. 11. 

δ. 4 ϑδιη. ΧΥ͂ΙΙ. 29. 90». ΧΧΙΙ, 
ἡ. οἔ αἰδοῖ. δίτ. ΧΥῚ. 97. οὔτε ἐσεί- 
νασαν, ὩοΩ ὕγὰ ἔαπιε ἀεποϊμπί, δαῖ: 
εα ἐπιρεαϊεπίμγ ἐπὶ ἰαδογο διὸ δὲ 6Χθ- 
ουϊΐοπα ἦιδ8ι8 αἰνίη!. ὅϑδστωο ἴδ] 
ἐδὲ ἀ6 φοτροσῖρυβ οοὐἰοβι8, 4:9 
γεΐεσϑβ Ρ]αιοηὶςοὶ ραϊδγιηϊ 6886 δηϊ- 
τηδῖβ.. ; 

ΠΕΙ͂ΡΑ, ἱεπίαίίο, ἐπρογίπιεμένε, 
γενγιομ μην, ἐαρεγίονα. ΓἼἸΌ» Ὧο- 

δ 

φοι 



Πεῖραν λαμβάνω. 

4 τηδΏ Ἰοοὶ ἰῃ ἀοθασῖο, εἷς νοοδῖ οὗ 
ἰδηϊδθοπετα ᾿αγαδιατυμ. Ὠουΐοτ. 
ΧΧΧΙΠΙ. 8. δαρ. ΧΥΠΙῚ. 90. ἥψατνο 
δὲ καὶ δικαίων «α«ιζα ϑανάτου, τετκῖς 
ΨΘΙῸ αἴίδση ῥιιδῖοα ρμεγίομέμπι τη τί 8, 
δυῖ, υἱ τοσῖί5 ϑδυίοοσυϑ 8. ἢ. ν. 
ΙδΏβί δ : γέ τιοτίξηι ἐΣ- 
Ῥετίξ ἐμπί. ϑδρ. ΧΥ ΤΠ. 95. ἥν γὰρ 
μόνη ἡ «εἶδα τῆς ὀργῆς ἱκανὴ, ογαΐ εὨΐπὶ 
δοΐυτι ὑπεπέιση, ἹσεΒ δ Π οἴ ΘΏ 8. 

ὃ 9 Μδος. ΥΙ11. 9. ἐν ταῦς αολιμικαῖς 
χρείαις πεῖραν ἔχοντα, ἴῃ Ὀ6]]1ςῖ9 Σεθ.8 
ἐτρεγιξηδαπι Ὠδθεηΐοη. ϑυ δ: 
“εἶα, ἀπύκωρα, δοχιμή. 

ΠΕΙ͂ΡΑΝ ΛΑΜΒΑ΄ΝΩ, ἐκρετί- 
"πεπέιε σαρῖο, ἐεηζο, ᾿φμουρειν ἀοῖο. 
ΓΙΌ) Νιρῆ. ἑεπίο. δ ευϊ. νΙΠ. 

δ6. ἧς οὐχὶ «εἴραν ἔλαβεν ὁ «οὖς αὑτῆς 
βαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς» οὐ Ρ65 ρεγίοι- 
ἔνπε Ὠοπ ἤδοίε ἰϑμ αὶ ἴῃ ἸΟΣΤΆΣΤΩ. 

ο Οοπΐος Ἡεῦτ. ΧΙ, 99. εἰ δὰ ἢ. ]. 
Βαρβοιίυσα ραρ. 670. 864. διυιϊοοτῖ 
ΤΠοβ. Τ᾿ 11. Ρ. 656. ἃς 1Ἔχίοοι Ν. 
Τ. 8. ἢν ν. 

ΠΕΙΡΑ΄ΖΩ, ἑενίο, ἐζρίονο, ρετὶ 
ομέμνε ξαοίο, ἐτρεγίογ, εἰ Πειράζομαι, 
ἐπρεγιεπέϊαια, ἀδες λαδεο. ἽΠ:» 

ἰάοια. Ααα. Μαὶ]. 111. 10. σμράσατε. 
Ψυὶᾳ. ρφγοδαίε. --- ὝΌΓΥΣ Ἦπαρ, 

υενυ νιδ. 1 Βερ. ΧΧΙ. 20. υδὶ 1Ὁ- 
ἀ τὰδῃ 811} γοοῖυδ αἵπρασα ῬΓῸ Φηκε- 

σω ἩΔΒοπ, αυοτηδαμηοάυτη ὃ Βες. 
ἅνΠΙ. 17. Ῥζο ἐσειράϑησαν ΣΕΡΟΏΘΏ» 
ἄυτα εδί εχ 4]118 τὶ ἐπράθησαν. --- 
ἘΠ ἀγροογίία. Ῥα. ΧΧΧΙΥΝ. 10. 

ἐσείρασάν με. 1,ερἶδθ8 νἱἀφίυΓ γ»ὴ Ὑ3 

ἴοοο γ))77- γιά. δίάσοκε ὕδγιι. 

αν. ο]. 1. Ῥαρ. 378. --- "υτν 

οὐρποόροῦ, ἴξ. εἰδῶ ἘαΡΟΤΊΟΤ. ϑόγτατα. 
Οομδεὶ. 11. ὅ. -- τῇ ΡΙᾺ. ἀκρω- 

ε γῸΓ. ϑϑδίθδγ. εἰ πο. ὅεποβ. ΧΙ Ι͂Ρ. 
15. νεὶ ροῦϊιι5 ὅ. πειρασμῷ «ωράξει ἐν 
αὐτῷ, δοίεί σιριταγὶ ἐς ἦρος 
γιάδ δὰ ἢ. ]. ϑοδαγίθηρεγρίυσι. -- 
Πρ) ῬΙΒ. ὕδπο. ΧΧΙΠ. 1. Εχοά. 

ΧΥ. 425. ΧΥῚ. 4. οἱ δἱϊδὲ βεριυ8. 
1 ὅδ. ΧΥΪ]. 89. οὐ μὴ δύναμαι “0- 
δεὐϑῆνωι ἐν τούτοις, ὅτι οὗ πεπείρωμαι, 

110 Πωράομαι. 

ὨΟῺ Ῥοδαῦτι ἰποθύσγε ἴπ Ἐ15, συς ! 
δον πον ἀαδεο (εἰς ΟΡ δῦις τοῦῖε 
ἜΧργοβαῖς), Ἀ. 6. συΐδ ποῦ ἀεςμείμ 
δεη:. Ὦδδῃ. ἴ. 12. «ερασω δὴ ματι 
δου ἡμέρας δέκα, ρετιομίκηι 765530 [6: 
ΒΕ ἐαθλεεὶ τ τυἷ8 εἶδα ἀδοδθπι: υδὶ 
ΑἸ11 δοκύίμασον ὨδΡοπῖ. Υάδ εἰ Υ.Ψ 
14. Αἀὰε ὅγεωμ. Οολμεὶ. ΥἹΙ]. 24. 
υδὶ πειράζεσϑω, τινὸς δεῖ μεγίοιιπι 
αἰοιζως τεὶ ασεγε. 10ΧΧ ἴοὶ [- 
Ὀεηξ: «ἄντα ταῦτα ἐπείρασα. --- ἢ: 

ἐξρίονο. Ῥβ8. ΧΥ͂Τ. 4. ἐπεραοί, με, 
ἐχρίοταεία τὰς, υἱοὶ ἴατιθη Αἰ ἰἶχὶ ἐς 
ἔοτίλδδβεα τοοϊϊβ ἐσύ μθεσὶ. 
Ῥχρίεσο ἰορίίας Τδη. ΧΙΪ. 0. κοῦ 
οοἂ. (18. υδὶῖ πι 8 ἰπ ὑοσίυ Ἠοδτ. 
τεβροπάες. ὅδρ. 1. 17. 8ιν. ΧΙ. 
156. ΧΧΧΥΊΙ. 80. ὅ84ρ. ΧΙ]. 90. 
ἀξίαν ϑιεοῦ κρίσιν σειράσουσν, Ἰαθῖιτι 
δὲ γυάϊεΐυτι ἱσπέωγ, δυΐ Ρ0- 
συ: ἐπρετίὶ τεπί, αὐ Υ Οἱ χαῖυε τεὶ- 
αἰ. ὩΣ 1]. 25. «εἰράδουαι ὃ αὐτὼ 

τες. 

δυΐοπι {Πατὰ, αὐἱ δυηΐ εχ Ῥ8Πὲ 
1118. 

ΠΕΙΡΑΌΜΑΙ, {7ΜΔΑῚ, ἐεκίο, πε 

ἴογ, ἀππ δου, ΘΟΜΟΥ͂, δέμάεο, οὐπί απ, 

ορεγανε ο, υοἷο. Ὧν αν; ΤΠ Ηϊὰ 

ἃ 5, ὑμμαπῖο. Ῥτονυ. ΧΧΥῚ!. 1δ 

ὥστερ πωρώμενο, προβάλλουοι λύγος, 
ἰδῃαύυδληι ἐεπίαπίες (μοί: ἰδίαι, 

85. ἃ ἀἰξπιονε βδεὲὰ δρεγιε αιαίο, ἀε 

4υο σεράζων ἴῃ Ν. Τ. εαρίυ δδι!- 

Ῥεῖιτ.) διϊζταηϊ ϑεστη ΏΕ8. ἴα 

ΙΤΙΧΧ βθοὄ. Αἱὰ, εἰ ϑγιιπιδβοδυν 

1 Μδος. ΧΠ. 10. ἐκειράϑημεν ἀπ᾽» 

στηλο, 86. αρέσβεις, οἰ ταΠ με τὲ 

Ἰεραῖοθ. 2 Μαδεοο. Χ. 12. ἐπερᾶτε τὰ 

σρὸς αὐτοὺς εἰρηνκῶς ἀπξάγεο, οὐπι- 

δαίωγ 8. φισγεδαὶ γοῖβοε δβεῖβ 

οὐστα 1115. Οοπῖος Δοί. ΙΧ. 920. εἰ 

δι. . Η. 1Π|. 835. -εἰ 14}. ΙΧ. ! 

ο. 11. 9 Μδος. ΧΙ. 19. «τεράσιμαι 

«αραίτιος ὑμῶν ἀγαϑῶν γινίοϑαι, Ῥ6Π0- 
τΤυμα ν δὶβ δυιοῖοσς εβϑθα δἰνάθδο. 16, 

Ογνῖ} ΜΒ. Βγετι. σηράφομω, φ:Ὸ» 

δάσω. δὶς Αςι. ΧΧΥῚ. 31. ἐπεβπὶ 

(με) διαχειφίσασϑα. Ὁπάε ρυὲ 
Ἠεεγολίαπι ἐσειρῶντο ΕΧρΟΏΙΟΓ ἐδ 



Π εἰρασμὸς. 

, πούδαξέον, ἐβούλοντο. Οὐ, εἰ ἃ Μίδου. 
7. 94. 

ΠΕΙΡΑΣΜΟῚΣ, ἑεπέαξιο, ἐπρίογαξϊο, 
: 4. πεξα. ΌΣ» ἰάοιι. ἔχ. ΧΥ ΤΙ." 

7. Ὅδαε. ΙΝ. 84. ΥἹ. 16. οἵ 4110]. ---- 

2.72» αμριγέερπε. βαγηδσιῖ. εἴ ἴπο. 

ὅεη. ΧΙΙ͂Υ. 15. δε, υἱ τϑοῖς 0Ὁ- 

βεγνανὶς δὰ ἢ. 1, βομδυηροιρῖιϑ, 

Ῥετιϊμοης μας νοτρα δᾶ νυ. . --- 
1» οσσεραίίο, εἴ υϊάθχι πιοϊεξία. 

δ Ὀρδεὶ. Υ. 2. 56 6 ὀοιῃραγαίοῃθ 
ο. 1. 18. ἀρράσζεσε νἱἀδίυσ, ἴσθὸ στ- 

ρασμοῦ τοροπεηάυτα 886 πιρισπασμοῦν 

αὐ αι οοπ)οοὶξ ϑϑιηθστιβ. ΟΟΠΕῈΣ 
{510ὲ ἱρὶά. 11. 46. εἰ ΙΥ̓. 8. νεῖιϑ 

(414: «οἰοίμάο. Μιὰα εἰ βῖχδο. 
ΧΧΥΊΙ. δ. Ἴ. 

ΠΕΙΡΑΤΕΥΏ, ρίγαξίοαηι φΞΈΓσεΟ, 
παυές ἐπ πιατὶ οαρίο, ρίγαίανι αρῸ, 

φταάον, ἀερορμζίον. “ΤΊλ» ἀερορεΐοτ. 

ς Οεμοα. ΧΙ ΙΧ. 19. σπειρατεύσει αὑτὸν, 

ἦε δέέμν ἴσα. β΄ αρο θόρε. 
ΧΙΝ, ν. 980. Α. 

ΠΕΙΡΑΤΗῬΙΟΝ, 8ς. πλῆθος ναὶ 
σύστημα, ργιαοπιιι αΡΉΝΕΉ, ἰαίγομπμηι 

ἐμγπια. Ὑ)» ἕμσιπα. ΟΘΏΘΒ. ΧΙΙ͂Χ. 

19. ΑἸωργοβίυβ 6. 8. Ῥετροσδπι νῈῖ- 
εἰς ἐσπίαἰίοπεηι, 488 πειρητήριον ἀἰο1- 
ἴὰν. Πειρατήριον εϑὲ Ῥοῦδιι8 ρίοδιιδ ρὶ- 
γαίαγμης, σύστημα λῃστῶν, αἱ Η!μ- 

ἀ γμοϊγὶαϑ ἰπ Οαἴρηδ Ρασυσα δᾶ ἢ. ]. 

Ἔχροβιυς. δίς Ἰορίίυῦ δρυᾶ Αὐυεοῖο- 
τοῖυ Ταβίασωθης [βαβοθαν ᾧ. ὅ. 18 
βη6. 7200. ΧΙΣ. 12. υδὶ ὑτὸ τὰ στρ 
μωτήρια Τ θοάοξ, μονόζωνοι, ϑγτητα. 
λόχοι αροί. Ῥβαΐα. ΧΥ]]. 82. ἀπὺ 
πειρατηρίου, Ἀὶ ρεῖ ργσάοπες, ἰαίκοπες 
Ποεῖεβ ᾿ανίαϊβ ᾿πιθ]] 6 οηαϊ βυπῖ. 
Ῥγεῖετθα τϑροσίςτυν ὑχοὸ οδάδθιῃ νοῦς 
Ηεῦν. ἱπ ῥἷυγαι; ἀρυὰ ἄποβ ἴῃ. 

4 πε. 4 Βερ. Υ. 3. ροβί μονόζωνω, εἴ 
εδὶ δἀἀ!αταθηΐυτα ἐχ γευβίοη δἰ1 8 
Ἰπϊευρσοῖβ. Ὑυϊραῖυβ μαρεῖ ἰαίγιπ- 
οἰ, ---- .. ϑγιῆτα. Οεπ. ΧΧΧ. 1. 

ἀδ ἐπισγπια 8. ἀριπὶπε βἰβογμηι. -- νῶν 

πα. 700. 11. 1. υδὶῖ Ψυϊ χαῖιι, 
αὶ Ὦ, 1. ἀρεγίβ βεουῖυβ εβῖ ΧΧ 

ἴπιξ., δὲν πεῤέπηι ἰσαηϑία!ς. Οοτα- 

111  Πέλας. 

Ῥαγδῖοῦ δαΐθηι ἢ. 1. νἱδ δυγηδπα 
ουχα τα, ατιῖδ εδι σέαίίο 8. οοπα 
ἔἶο αὐνιοάκηι πιοίοδξία, ο0}}. ΝΌτΩ. ΙΥ͂. 
8. Υ. ᾳυοηθδ 8. ν. στρατεία εἴ Α.} 
Ῥουπδὶ Ργεϊθεῖ. δα 1 γίδια Ρ. ὅ8. 
Αἀάο 20. Χ. 17. υν] π᾿ πιαῖο- 
γηι Ὠοΐδτο νἱἀοζυγ. για 8. ν. “ε!- 
ρματής. ϑ΄,Γοὶ. δὰ 1 ὅ8ηι. ΧΧΧ., 1ὅ, 
σερατήριον ἱπιογρτείδίυσ τὸ λῃστρικὸν 
σύστημα. Αρυά Ηεθγοβίυμι πειρατή- 
βιοῦν ΘΧΡΟΏ ΩΡ τύπος λῃστῶν. ΟΔΡΡ6110 
ὅδ. ΧΙΙΧ, 19. νογιδιν ἐεηέαξϊᾳ, 
αυεῶι ρῥτορίετεα ποίδϊ ἵ,. Βοϑ. Ῥσο- 
Ἰεσῃ. ἴῃ ΧΧ [π|΄. γι46 αυοαιθ 
ΕἸθοΒοσὶ Οἰανο Νενε. σΟ. Ρ. 71. 8 
866. 
ΠΕΙΡΑΤΉΣΣ, ρίγαξα, ργαάο, πιαγὶἐἐ- 

τπμ8 ἰαίτο. Ἵ)}» ἕωγηια. 700. ΧΧΥ. 8. 

Ησἁ.ΥἹ. 9. υδὶ Τάσρ. Ὁ οὐδεν 
οἷν ἐτογοϊέωμηι. Μιὰ. Διο Κομαγ. δὲ 
Ἀτώσοοη. Ρῥ. 194. 

ΠΕΚΟΥΔΙΟΝ, ρεομΐεπι. ΨΟχ 
Τ1,λῦπα ἰδ υϑὰ δρυὰ Οτγβοοβ τα- 
οερῖδ ἴδπυροσα ϑ'υγωσηδοί, αυἱ μδο 
γοοθ' 'ἱἢ ΠυΙΠΘΤΟ ὈΪΌΓΑΙΣ υὑδὺ8 δῖ 
ΟΟΒεὶ. 11. 8. ρσὸ Ηεῦτ. Ὁ )Ό- [εχ. 

νεῖ. Ῥεονζξιηι, κτῆσις τοῦ ἐν ἀλλοτρίᾳ 
ἐξουσίᾳ ὄντος, τοῦτ᾽ ἔστιν υἱοῦ ἢ δούλου. 
[π ΟἸοβθατῖο Βασιωκχῶν ἃ 1 ΔΡΌΘΟ 
οαἀϊίο οχρ ἰσαΐαν νουθρὶβ : ὡσανεὶ μεκ- 
ρὸν οὐσίδιον. 

ΠΕΙΔΑΓῸΣ, ρεΐαριδ, πιαγὲ ῬὈ᾽Ὸ-. 
υιάμπιν 8 ΜαρολΡ. Ὗ΄. 21. 4 Μδοςδρ. 
ΨΙΙ. 1. τὸ τῶν σαϑῶν σέλαγος. Ηξδδ. 
«,λαγος; μέγεδος, αλῆσος, βυϑὺς, παλά- 

σὸς θαλάσσης. ῬΊυγτα ἀθ δας νοῦδ 
νἱάδ ἀρυὰ ϑυίΐοογυμα ΤΏ6Α. Τ. ἢ. Ῥ. 
661. ΑἸΙΡετὶ δὰ Μαῖῃ. ΧΥ ΤΙ]. 6. 
Ρ. 214. 864. εἴ ἰῃ Μυθεο. Βγεπι. οὶ. 
Ϊ, Ρ. 1. »». 106. 

ΠΕΛΑΡΓΟΣΣ, οἱκοπῆα, εχ σέλαν, 
1, 6. μέλαν, εἴ ἀργὸν, ;. 6. λευκὸν, 

φυοπίατα οἰσοὨΐα πίρταβ οἵ αἶθαβ ρεῃ- 
Ὧ68 βαρεῖ. νιὰς Βοςβαῦῖ Η!εΣΟΖ. 

Ρ. Ἡ. γ. 819. ΠῚ] ὉΓ» ἰάθη. ΑἹ, 

2ο». ΧΧΧΙ͂Χ. 18. 

ΤΙΈΓΛΑΣ, ρτορο. Ηϊῃς ὁ πέλας, 86. 

ὧν, φμῖ ργορε εδί, Ῥγορι μι, Ἴ 

ἃ» 

Υγ4 

͵ 



ὃ 

ἃ 

Πελεκὰ». 

οἴκει. . ἴδον, ογάπει:. Ῥχον. 

ΧΧΥΊΙ. 2. ἐγκωμιαζέτω σε ὁ «ίλας, 
καὶ μὴ τὸ σὸν στόμα, ἰδυδεὶ ἰδ αἰϊως, 
εἴ ποῃ ῥγορυϊυτ ταυτὰ ο8. δῖος ΤΈυ- 
Ἄογάϊάε58 [{10.. 1. »»μίζειν τὰς διανοίας τῶν 
«ἴλας «αρασλησίους εἶναι, Ῥαῖλτε, Βεη- 
(δηῦδα αἰδοσωηι εἴτα! ]δ8 6896 ποϑίγίβ. 
Ἐπ Ροϊγθίυβ [10. ΙΧ. αὶ τῶν «ἔλας 
ἀσωρία, αἴἰόογμηι Ἰχαρονιτία. Οοηξον 
Μογβέυτα ΡἸ1ο]. Κ΄. Ῥ. 1. ς. 8. Ἀ. 68. 

ΠΕΛΕΚΑΝ, ρεϊξοαπιξ, δδσυπάυχη 
ἉἈχιαιοιοίθι ποπιθ ανίε, ᾳυᾳ Ρ]Ἰηΐο 
ἀϊείειιν ρίαίεα, (ἰοτταδη. Ἐ,σδεῖακης, 
ἐλε ρμείϊσαπ, Αὐἰδιορ μαι εδὲ φίσμε 
Μαγίμα, σαὶ ἰὰ πομδθὴ ἃ «ελεχάω, 
᾿. ᾳ. δέοο, ἀοῖο. ΠΤΌΓΡ οἱοομέα. 

Ἀους, ΧΙΝ. 18. - ΠΝ οἱ ΠΡ. 

Ιονὶς. ΧΙ. 18. Ῥβδῖ. (Ι. 7. ΟἸοβ8. . 
ἴῃ Οεἰαξ. στλεχάνος ([ερεπάσηι ἔογ- 
ἴα886 εχ Ὠδυς ΧΙΝ, 18. νοὶ] Γ,ονὶϊ. 
ΧΙ. 18. ατλελᾶνα), ὄρνεον δενδροχόλαα-. 
τον. Ἠεβυοῆ. σελεχὰν, ὄρνεον τὸ χολάπ- 
φον χαὶ τρυποῦν τὰ δένδρα. Ατἰεοο αἰοὶ- 
[ὮΓ σ“ελιχᾶ;, πελεχάντος. ΙῷὼΔ6 ϑϊ- 
ἄδπι ἰῃ Πελεχάνει, ουἱὶ οϑῖ εἶδος ὀρνξου 
φτρυπὼν τὰ δένδρα, ἀφ᾽ οὗ Χαὶ δενδροκο- 
λάκτης ἀἰοϊτυν. ΡΊυσα δυΐοια ἀς δδὸ 
ὅγε ἀδρυηὶ Βοοβασῖυθ Ηΐαγος. Ρ. 
1. 1.0. 1]. ο. 94. Ρ. 992. εἱ Α]]ω- 
ἤπ5 ποῖ. δα Εποίδιϊ! Ηοχατ. Ρ. 
118. δ8οα. Αἀάε Μαγεπὶϊ [,οχ. Ρἢ}- 
Ἰοἱ, 6. ἢ. ν. εἰ ὕοδ8811 Εϊγτηοὶ. 

ΠΕΛΈΚΑΓ ΝΟΙ, ρεϊδοαηξ. ἽΘΡ, 

εγίοϊα. Ααὰ. ϑορῆ. 11. 14. ᾿ 
ΠΕΛΕΚΉΤΟΣΣ, εαἀοϊαίια, οοπιρία- 

παίμδ. Γγὴ)»» οαδιδ. 1 Ἄερ. Κ΄ 17. 

ΑἹ. 1 Βερ. ΥἹ. 36. 1]. 11. Ἐορε- 
σῖτα αυθαι8 ΡτῸ ΣΙΝ ἴῃ νϑσβ. 

ΑἸΙεχ. Ηδχ. 1 Ηδρ. ΧΙῚ 11. αυλεχη- 
τὰ, Ὁτὸ αυὸ ἴῃ οὐ. Οοἱοϊίη. 2. ἐν δε 
ἴὰΣ» ἀσιλέχητα. Βογδεπὶυϑ οοπέοσι 

Ατδδ. 63" «οσΐέ, μεγοτιϑοίξ. 

ΠΕΛΈΚΤΙΖΩ, δεοσιγὲ ἀοΐο, οαάο. 
ὑοξν δομΐρο. 1 Περ. ΚΝ. 18. ΑἸϊας 
Οἴεοῖβ σελεχίδειν ποίδί φερμγὶ ζετέγε, 
γε] οοοΐάεγε, εἴ πελεχεῖν δεομτγὶ ἀροίαγε 
γ6] οσάενγε. ϑυϊάδε: σελεχῶ, πελεχή- 

115 
᾿Πρμὰ. 

ἐν ξύλα, πιλεκίζω ἃ τὸ μετὰ τῆς αὐ- 
ϑης χόπτω. 

ΠΕΛΕΚΎΣ, τεσεγὶρ, δίροιει, 
ἸΓ) “εεκγίς. 1 Βερ. ΥἹ. 7. λᾳ 

866. οοὐ. Χ. Ἡοΐπι. ἢ οπ:. ΣΙΧ. 5.1 

-- ὦ, ὑμείταπεσκμαν. ὅετ, ΧΧΙ, 
7. -τ- Ὀνρ! 3; φδοωγὶρ. Ῥε, ἩΧΧΠΙ. 
7. Ζἐγο. ΧΧΊΤΠ]. 99. δες. Αἴἷες. οἱ 
οὶ. Ἐρ. .6ΓὉ. ν. 12. 

ΒΠΕΛΕΏ. γον ἐπρακάο. ϑγτιπι. 

860. υπυ} οοὐ. Ηδρ. 6 ΟΠ γγϑοέῖσιο 
αελήσαντι. ϑεα οϑὲ βοχζίρε δες 
δἰπα ἀυδῖο νἱάοαα, 4ο τερομοπάππ 
«᾿Ἰλήσαντι. 

ΠΕΛΙΔΝΟΣ, πέρνόνγοιν ρίεσανειπ 
λαδεπε, δαηρεῖπε συ βκδως, ἤσίάκ ! 
᾿ρνίοανε. ΓΗ ΣΤΡ τιωδεάδ. ῬτΥ. 

ΧΧΊΠ]). 90. εἶνος αελιδνο) οἱ ὀξϑϑαλια; 
οὔ͵υϑ Οὐ] βυπς Πνιἀϊ αὐ εὖ 
ϑαίγτῖοο (9}νθὴ 8]. ϑαῖγτ. ΧΥ͂Ι. 11): 
σαὶ οὐὶξ Ὠῖρτα πὶ ἔδοῖθ ἑαπιίε ἰἰνο- 
τΡρυ8 οἶα Θυϊάδε: φελιδνὸν, μέλω 
λέγεται δὲ καὶ σελιπνὸν (8ϊς 6ΠἰΠὶ 807. 
Βεπᾶυπι ῥγὸ σελιδνὸν, υἱ εχ Ῥβοῦο 
εἰ Επιδίρίηϊο δὰ 1]. 1"', ῥ. 735. οβἰδῃ- 
αἷς ΑἸΡογα ΜίβοςἊ. σεῖς ἰ ϑυϊάλα 
Ῥ. 3584.) παρὰ Θουκυδίδῃ. ἴλατθοι 
δυϊάδα: σελιδνὸν, τὸ μεγαξὺ ὠχιέτηπι 
καὶ μελανίας, οἱονεὶ μολιβδύχρουκ ταρὰ 
Θουχυδίδῃ. Γλεσυτηΐα ᾿μ5θῸ ἐ8586 ἐΣ 
ϑοβο] ασαι ΤΒυογ "119 διὰ 1,0. 1]. 
ς. 40. οὔρϑεγναῖ Κὕξκεοτιιβ. ἀρυὰ δ 
ανλιδνὸς ἸΏΓΕΥ 4118 Θχροηίοιῦ ὕφαιμαν 
(εἰς επίπι ργοοὺϊ ἀυθῖο Ἰοφεπάααι 
Ρτὸ ὕφαιμον), σιδίως δαπσυίποπ ἐμ- 
δες, χυεβ Ἐχρ]]οβεῖο [επα οσηγειῖ 
Ῥγον. 1]. ς. 
ΠΕΔΙΟΌΜΑΙ, ἐυϊάμε τολάντ, ἦν 

ὕογε συσίϊον, πρτεξου. 2) ΝΙρὰ. 

ἀεπέστον. ΤΉγρη. Ὑ. 10. τὸ ὄμμα 
ἡμῶν ὡς χλίξανος ἐπελμώβη, οὐὔδ ποθι, 
αὐ ἐπΣΏτΙ5, πἰρτοϑοὶῖ. Εϑί 8 σελιϑ 
πῖρον, ἤει, ἰδυίάμς. ΝΝΟΌΙ 8 γὺ- 
αν, ἐπελιώϑη 6586 1. 6. ἐσηλιώϑη νεῖ 
ἐφηλιώϑη, χααβὶ ἀξοαϑ αὐ φοἷοπι ἀκι- 
ὅταϊα. ϑυϊάδε: αελιὶ, μέλαν, ΚΙ. 

ΠΕΓΛΜΑ, ρίαπία ρεά!. ἘΠ]. 

18. πέλματα τῶν αυδῶν, ρίαπϊαι βέ' 



ἸΠελταστὴξ, 

α εἰκῆι. Εΐδαγοῖς. αἴλμα, τὸ κάτω τοῦ 
«τοδός. 

ΠΕΛΤΑΣΤΗΣΣ, φιὲροίίαηι αὐ ριρ. 
γιαπὶ ρερίαί, ρεϊαξειδ, 86 οεἰγαξμδ, 
ομίαϊις, ἃ «ιλτάδω, ρεϊαφἔϊοι δοῖεη- 
ἕξ ορέταπι ἀἄο.) ΔὉ ΣΝ 3 γεηδ δος 

ἐμπι. ἃ Ῥαν. ΧΙ͂Ν. 8. ἐν γῇ Βενιαμὶν 
“τ“λτασταὶ χαὶ τοξόται, ἴῃ ἴογτα Β6Π- 
δτιαὶπ δοιίαΐέ οἵ δ Ἰ ΤΑΤΊΙ. ---- Ὀγ})» 

12. αγηιαίι δομίο. 4 Ῥαν. ΧΥ ΤΠ]. 

δ 17. μετ᾽ αὐτοῦ τοξόται καὶ αελεασ- 
ταὶ, οὐτὰ 1110 βαρ ΑΥ οἱ δομέαίξ. 
δυϊἄδθ: σελνασταὶ, τοξόται, ἢ ο) τὰ 
ξυστὰ κατέχοντες. ϑ΄᾽'Ὲ Θοπΐπι Κὶδ8- 
ἐετι α Ῥῃοιί! [δχίοο Ὀθηθ ἰοροϑῦ 
ἄντα οοειεοῖ ῥσὸ σελγαύθεαὶ, τοξόται. 
τοξότα, οἱ τοὺς ξυστοὺς καεύχοντις. 
Νοῦ ἱπηυλοσῖϊο δυΐθτα ᾿εδο ἱπίεγργε- 
(πἰἴΐο νοοΐβ σελτασταὶ ἀυρῖα εἰ 88- 
βρεοία νἱδεῖαν Καὶ ὐσίετο. Νδηι αυοᾶ 

4 σολτασταὶ οἱ τοξόγχι αἰνεΓΒὶ δἰπί, 6 
Ἰοςΐβ τιοᾶάσ δηΐε δάάδυοιβ ζ86116 
Ῥαίοεῖ. 

ΠΕΓΛΔΊΤΉ, ρεῖία, δομέμηι ὀτευϊωξ, 
ἔογωιι πον λαδεπς, χιὸ δαρίϊατὶδ εἰ 
ἰευϊοτὶα αγηιαίμτΣ πείέος εἰς δοϊεδαπέ. 
12» “ομίιση, ζει. ΧΧΥ͂ΤΙ. 10. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. ὅ. ΧΧΧΙΧ. 9. ϑιυΐάα: 
α«ἕλται, λόγχαι. καὶ ἀσπίδια τετράγωνα. 
ΕΗ ογεῖ. πέλτη, ἀσπὶς ἴτυν οὐκ ἔχουσα, 

ἁ ἣ ὅδαλου σχέκασμα; ἀκόντιον. ΟΟΠΕΕΓ 
Βυϊϑοοηίυσι ἀθ Βορτο Οβδστῃ 
141». 111. ὃ. 14. 664. 

ΠΕΓΛΥΞ, βεσιγὶΣ, δίρεηηῖδ, Ὅτο 
αἥλεχυς. 17 Ἰάετα, Ααὰ. Πουΐον. 

ΧΙΧ. 5. ΧΣ. 19.--ὙῸ Ὁ Ὁ» ἐποίγιια 

“πεπένας αἰδαίραϊοπίο. Ἐποοὶι. ΓΧ. 2. 
- 125, πιαϊδειε. Φοσοα. ΧΧΙΠΠ. 

420. 

ΤΙΕ ΜΜᾺ, οοοῖνηι, φεά μα οοφμῖ- 
ἐπ: ἘρΘΟΙΔΙΠΟΥ δὶς ἰοῦ ρΈΜΗϑ 

ε φωοάδαπι ρίαοεπέα. ἜΡΙΝ Ἐρλα. 

Ἑσοοῖ. ΧΊΙΝΙ. 6. 8.ὄ 12. ουνᾶ- 
ταμῖ απὸ νόοσθῖλ 8Ρ ΓΡγ δ» οὐφμο. 

-- πρυῦδ. Πα. 111. 1. φιλοῦσι 

“ἵμματα μετὰ σταφίδος, δταδηῖ Ρ}]4- 
οϑμία5 ΟὟᾺ ἀνὰ γ»4558 δὺς κυΐδ ρα. 

118 Πέμτος. 

σὶδ συδασίάε, σὴ ΟΟΟδΟΝ 5 σμα Ὁ. 
παοὶϊδ, αἱ νογϊ Ηΐϊογον. αυΐ ἴδιηθῃ 
ἴθ ἴρβο Οὐταπιθηίασίο τϑοῖδιβ 118. 
βου ρϑίς : ““ Ῥγσὸ ροιητηδίθιθ, 4185 
ΤΧΧ υδηβιίυϊδτγυηΐ, οἵ σοιυιοάυπίιν γ 
ουτὰ ανῖθ ραϑβ818 δἷνα υἱπδοὶ!β, μἷδ-. 
φαοπῖδϑ [,ΔῈ]Π6 ροδβυταυβ ἀἴσογο γὙεΐ 
στυδίυ]αα, αὐ 140118 οβογιιπίυγν, ὁ. 
Οτεοα θρρεὶϊαπίυνς αύχανα." ΟἸοΒ8. . 
Μϑ55. ἴῃ Ῥγοόρῆ. εἰ ΟἸοε8. Βγϑῖα. 
σίμματα, «λαχούντια. ϑιυϊάδ8: πέμν- 
ματα, «λακούντια. ᾿Αὐδιανός" ΟἹ δὲ ξένια 
ἔφερον, “υύννους ἐν χριβάνοις ὠάτημάνους, 
καὶ πόμματα ὀλίγα, καὶ βαλάνονς φοι- 
νκων. Ἰοοῦμλ Αττιδηὶΐ ἰπ ᾿ἰἴργο ἀ6 Ἃς 
Βερυβ [πάϊο. Ρ. δ63. ΟΟΟΌΓΓΟΓΕ δῃ- 
ἠοίλι Κὐθθογιβ. Η οϑυ μία: σύμμα, 
εἷδος «λακχοῦντος, χαὶ «ἄν αεπτόμενον, 
Ἀγρυὰ δυπάστι πέμματα ΕΧΡΟΠΌΠΙΙΣ 
«ακχίλα ἐδίσματα. Ἡσυουδαὰς Βῖ6ς 
15. ϑ'οα ἱπροπυδ ἔβέθοσ, παῖ νοῦς 
θὰ σέμμάτα μετὰ σταφίδος (νεὶ, αἱ 
Οοά. ΑἸοχ. οἱ 411} Ἰοριηῖ, σεαφίδων) 
ϑυβροοῖδ βββϑα. Εογίδϑϑα βου ρβογυηῖ: 
φιλοῦσι στέμματα μετὰ σταφίδων, ἀπιαπξ ἃ 
δΟγΌπας οι μυὶς ραδεῖξ, Ὦ. 6. πιαζες: 
γίογίδιια, α τοῖο γαπι ἀγεξαοίἐδ, πὲ φμσὰ 
οπηι αἰἰηιϊίετοπί, τὰ φμοά ρεείαμεϊα 
δι οογοηαπι πισίεσέμπι ζωΐεδεί. ΑἸ1Ὸὶ 
οἰίδτα στέμματα οἱ πέμματα ἃ ἸΌΣΑ- 
Ε118 6586 σομαυλυῖδία, ἰδδίδτυσς «08- 
“ετταδηπιθ ἰπ ὅπ]. Ῥο]]υσῖα Οπο- 
τηδϑῖ. 110. 1. ορ. 1. βοΐ, 28. 

ΠΕΜΙΤΑΤ ΖΟΝΊΤΊΕΣ ἀἱςεῖϊ βυπὶ 
ἴῃ οσάϊηδίο Ἔχογοῖτι φιέπέαίξ, ἐπ φμὶπ- 
με ἀϊείτι διέϊ. ΤΥ Ὁ» αυοὰ ΚΊπι- ὦϑο 

οὗ ἱπίεγργείδίασ : ἀοοϊποία φιϊπέαπε 
οοδίαπι πιῤῥατείετ. Νατὰα ποιηθα 
ΘῸΓΙ Ρτὸ φιέπέα οὐεία εοῖ. 2 ϑάτας 

1. 28. Τμπεοάοι. Εχοά. ΧΙΠ]. 18. 
σιμπταΐζοντες, ηιμπίαπέ επί σέεπέεδ " 
Ὁ] του. Ηοχαρία. εχ Χ πέμπτῃ δὲ 
γενεᾷ. ἘΆ]Ἰογιιβ ἰπ Μ|83ςΕ}}. βδουγὶβ 
Τ 10. Ν. ς. 2. 7υα!]οαῖ, τεροποπάυχῃ 

6886 φεμπτάζοντες, ΡΕΓ φμῖπος πεπιέ- 
γαπέεε δ6, ἡυοα ταλρὶβ τεβροηθσα 
Ρυϊαϊ νοοὶ Ηερταῖσα. ϑεὰ τυπς 

φιμπταφόμενοι Ῥοϊΐι8 αυδπὶ απμπτά- 
ζοντες ἀϊοοπάστῃ ξιϊδθεῖ. 

ΠΕΜΗΤΟΣ, φωϊμέιδ. ὩΩΤῚ εἰ 
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« ΥΦΌΓΙ 906. ΧΙΝ. 10. 2 Βερ. Υ1Π1. βεαρίμε. --- ΤΊ, αἰὐἰσόῥκς. Ῥεεῖπι. ΙΣ, 
16. Νεβοπι. ΥἹ. 15. οἱ αἰϊοὶ ρμαξδίῃη. 9. --- .., ἑεπκίε. Ἐχοὰ, ΧΧΙΠ. 3. 
- ὉΠ. ὅεμ. 1. 38. ΧΧΧ, 17. 7 ονῖς, ΧΙ. 91. 1 ὅχω, Π. 8. α΄ 
Ιανῖς ΧΙ͂Χ. 25. οἱ δἰθρὶ, --- νῦν αἰρὶ. Ὑβιεοά. 168. ΧΧΥ͂Ι. 6. γε 

“επέμε. Ἐπεὶ, Υ1Π]. 1. ἐβενογμπι. --- 7), ἰεπαῖίαι, ἰἱε 
ΤΟΙ ΠΕΜΠΤΟΝ, σκίπίο, φμϊπία υαίάε ἱεηπμῖε, ἱεπμέείεκι. ἴπὸ, ὦ 

οἷοε. ΓΤ ὈνΘ φιίμία υἱοε. ΤΙΧΧ έχει. ΧΙ, 7. 1.11. 15. 18. 
Νεῆο. ΡἹ. δ᾽ ᾿ Οοπογεΐαπη ροδιιθσιαπί Ργὸ δρείσα- 
ΠΕΜΠΤΗ ΓΕΝΕΑΛ᾽, φιίπία ρε- ἴθ. -οῖ 30 Ρίατ. χὰ. ΛΝ τι 

πεγαίο. ἸΏ ΘΏΓΙ Ῥίαγ. φμὶνὶ. Ἐχ. ἐωγδα αἰϊγογμπι. Ῥβαῖτα. [Σ, 88. 

ὃ" ΧΠῚ. 18. ὁ -- ΠΡ.» φΠβῥοίαιρ. Ῥέεαὶει. ΙΧ. 9]. 
ὝΠΕΜΠΤΟΝ ΜΕΙ͂ΡΟΣ, σμίπία (Χ. 8.) Οοπέεν ϑοδυϊιοηβῖ θροεῖ 

Ῥαγε. ΓΘ ὭΤΙ. Οεμεβ. ΧΙΝῚ. 24. Μίποτα ῥ. 182. ββα. --- Ἰ30.» κῶν 

ΠΕΜΠΩ, πείρο. “την οὐφμο, 814. Οοβμεὶ. ΓΥ͂. 18. ΙΧ, 15. 16. -- 
σεπη. ΧΙΧ. 8. ἀζύμους ἔξεμιψεν αὑταῖς. » ̓» " το ῬΕΟΙΧ ΨΙΟΣΑΙΣ 
[τ Ττγοχημεῖυβ. ϑθὰ οἵἴθπεβ ἰρτὶ 38: Νοὺ ἰεβεγυπὶ ὩΣ» κεὴ 
οὐϊεῖ εἰ πυσυδαυε οοἸϊδ οοὐά. τδο- δβεηβυμτι βδοιιτὶ βῃμῖ, πϑπὶ ταδηϑυσῖ 
ὕυπ Βαρεηΐ ἔσεψεν. --- 3» δογίδο. εἰ Ἠαπῖδβ Ῥγὸ ραιρεγῖραβ ϑὲ ὅδ: 
Εδιὰ, ΨΠΠ. δ. σεμφϑήτω, 86. γράμ- ταπί, Οσμῆες Ζδοι. Χ. 9. --- ὑν 
ματα, ται Δητν Πἰςδτερ. ΟΟΠΣ, ν. 10. αὐϑάιοίις. ὨγδαΐεΣν. ΧΥ͂. 11. ΧΧΙΝ. 

. “- Γι φ: Οδηθ. ΧΧΥΙΙ. 42. σέμ- 14. εἴ αΙ1}0ὶ. Αἀάε Αφου ΐαπι Ῥδαίαι, 

ψασα (βο. τινὰ) ἐκάλεσεν ᾿Ιακὼβ, πιῖ- ΧΥ͂ΤΙ. 38, --α γλ)ν»» Ομιδ!ὰ ρἰυπὶ 
ἴδῃ δἰἰαυοτα νοοδραῖ ϑδοοῦραμι. -- δε. 0 94. .-- δὺν οαρε 
γφ ΟΒα)ά. Ἐϑάσ. ἵΡ΄. 14. ἐκήύμνψα- ὙΒοοᾶος. Ῥεβαϊα. ΟΧΧΧΥ͂ΠΙ. 17 
μεν (ες. ἄγγελον) καὶ ἐγνωρίσαμεν τῷῇσ Ἱ,ερὶς ὩΣ --τ γγῦν Ῥγοσῦπις. Ῥτον 
᾿ἀραύα τηϑεηιμ ᾿ερούνεην εἴ ἀὐραί ΧΙΨ. 91. ὁ ἀτιμάζων αἕνητα, υδὶ Ὁ- 
χη τεορὶ. ἘΣ 0 ποίαν! : : 

ΒΌΡΓΑ ποτ τῶ τ, Εἰὰν. ν. 17. ἈΝᾺ ἐπὶ “Ἂν, ἰερβεταῃε, . Ἵν, 
φᾳερὶ τούτου αιζων ψάτω (85. γράμματα ἌΡΡΕΙΣ ΟΡΙΏ1Ο, Π11118 ΘΕΩ1 ΓΙΔΡΊ 
τ ἡμᾶς, ἀα Πος ἐὐοΣδ ἑγθλαι μ᾿ Θβὕ ἸΏ Γ “Ἃ}) εἰ ΠΡ ἀἰδεγεῦῶα, 

ἃ ὯΟθ. --α Ποὺ ἀϊοϊτυΣ ᾿πίθυ χη τι. βορὰ ΒΘΩΒΏΣΩ ΘΧργεθθεσαηΐ, φμὰ οὔ» 
ἔστε αἰλχιά,, εἰ ευεπῖγε Ἰ]υὰ Ἰυθαῖ 'ὰΏ ἐρρηπέ Ῥτοχίριμνι δνώηπι, φιία 50. 
ΤΟΓΌΓΩ ΒΟΓΙΘ, οοσίο αυοάδη ΠΟΠΒ1]10. Ῥαμρεν δε ς αἱ οἴίαχα ΑΡρδὴ Ζεομία 
ϑαρ. ΧῊ. 25. τὴν κρίσιν εἰς ἐμντανγμὸν ὮΘΠ6 Θχρ] αν. Οοπῆοες Βυχυχῆι 
ἔχιμψας. δὶς ἀποσείλλεν 5. ΟΧ. Απεος Ρ. 604. οἱ ὕδεφετυπι δὰ ν᾿. 
8. μὐμρ ραν Ῥβδίτη. τ οι Σδυ ἘΌΝ 8)... ραπροτ. 9 ὅσα. ΧΙ]. 1. γι: 
2 Μδοι. ΧΙ. 82, αἴσο ΟἾΒΡΆΒ τ ; Ἡ Θαρ  γαν, ἐνβλμθνν πάῃ 4. Ῥε, ΧΧΧΙῚ. 8. εἰ αἰΠη. πε 

ἜΣ τὶ ἴδγεα Ἰθρίίυν Ῥεδὶω. ΧΙ, 3. ῬΙῸ. 
ΠΕ’ΝΗΣ, ρατρεν, Ῥσορσῖς φιὲ ἰασ- ΧΧΙΠ]. 4. ὩΡΙ πἰ δ} εϑὲ ἰῃ ἰοσῖα 

ὅογε υἱοίνος φματίέ, εἴ ἴα ἀἰβετῖ αὶἪ Ἡφθγ. Αἀάδ ρα. ΧΙ. 4. υὶ 
« ττωχὺς, αὰὸ πιεπάϊοις εἰρτιϊβοιέαγ. ψεσθα εἰς τὸν αίνητα 6 Βὺδ Ῥεῆὰ δ 
Ἐπβεδίαβ πὶ Οοτητιθης. δὰ Ῥβαὶπη. χῃβῃρὶ βιιπί, υΐα ϑϑηδβιβ ἰρεὶβ υἱάε' 
ΧΧΧΙΨΝ. 10. φ«τοχὸν 416) δἱϊ τῷ ἀσυ- ὈΔΕΡ θϑ8ὸ ΤΩΔΏ ΓΒ οἵ ἱπιρογίδοίιο 

πεπτωχίναι οὗ ἔσχεν «λούτου, καὶ πένητα ϑΔρ. ΠῚ. 10. υδὶ Βεοιθομηοίἀοιο σέ" 
τῷ μετὰ πόνου περιποιεῖ, τὰ πρὸς τὸ δια- γῆς δε86 γἱάδξων ἐπζεγίον ογάμεν ὁ 
δὴν. Ἶ3ν» ἔρεπιδ. Ἐχοὰ. ΧΧΊΙΠ, ρου. 

6. Ρα. ΧΙ. 6. ΧΧΧΊΨ. 19. εἰ αὶ ΠΕΝΗΣ ΓΓΝΟΜΑΙ, ραυραῖ ἐὸ 



ΤΤωϑερὰ. 115 
125 1) ΝΊΡΒ. δ γῦγ». Ῥτόνεῖν. ΧΧΧ. 

30. ἡ 
ΠΕΝΘΕΡΑ),, δον. ΓῸΠ βίη ρ. 

Ἐξο, 1. 14. 1]. 11. ΜΙοδ. ΥΙΙ. 6. 
--- ΓΠΠ. ὕ και, ΧΧΥῚΙ. 28. 

ΠΕΝΘΕΡΟΙ͂Σ, ϑοοῖῦ. ΤὩ. Οδῃθϑ.. 
τ 

ἼΚΧΧΥΠΙΙ. 18. 96. 1 86πι. [Υ͂. 90. 
529. --- ἸΠΠ. Εχοά. ΠΙ. 1. [Υ. 18. 
«7υά. 1. 16. 

ΠΕΝΘΕΏ, ἔἰπῴεο. δὰ: ὈΆΡΝΤῚ 

᾿ξ ΠΣ» Καὶ, Ηρ εἰ Ηπρ. 

ΤΟ μοι. ΧΧΧΥΙΙ. 88. ἐπένλει τὸν υἱὸν 
«αὑτοῦ, ἱκμρεδαὶ Αἰῖαπτι βαϊτι. 1 ὅδτι. 
ΧΥ. 85. ἐκένϑει Σαμουὴλ, ἐαὶ Σαοὺλ, 
1υσοραῖ ϑαιιυοὶ βαυθυτα. ΜΊά6 εἰ 
“2 ὅδ. ΧΙ]Π1. 87. ΧΙΝ. 42. υδὶ σεν- 
“γε ῃοη ἔηρεγε, ξοὰ ὑγῶ δὲ ζέγγε ἰμο- 
ἔτεπι δαΐ εἰπιμίαγε 86 ἰμιροπέεπε ποίαῖ. 
4 ϑδια. ΧΙΧ. 1. εἱ οοηΐεν 1 (οΥ. 
Χ11. 91. βάν. Χ. 6. ἐσέϑω ἐαὶ τῇ 

ας ἀσυνδεσίᾳ τῆς ἀποικίας, Ἰαρεβαῖΐ ᾿χορ- 
ξεν Ῥγνδυϊ δ! οηδαι ἐχυϊατα. (οπξ. 
Αρος. ΧΥ ΤΠ]. 11. 1.8. ΧΧΧΠΉΙ. 9. 
ἀσίνϑησιν ἡ γῆ, ἰυρεῖ ἴεῖτα. Ὑ1άε οἵ 
«ἴαγοβ, ΙΝ. 28. ΧΙ. 4. ΧΧΤΠΙ. 10. 
Ηοϑβ ΤΥ. 8. Μαῦρο ἐμρεπαϊ ᾿ς ἀἄ6- 
«οἰαξο εἰ εἰεγι ας εἰεγτατ. 01 πὶ 
δογτα ἰσία εεδε οἱ τίάογε αἰοϊταν, ομπηὶ 
)ηιωοξδια αδιπάαέ εἰ Καοιπάα ἐδέ, εὶς 
εὖἦυδ εἰεγι ας εἰ υαείαξο ἤρυταῖα 

ἃ ἱμοίμδ νοοδῖυν, ἴυχ σαι 6 Οχίθυδο 
ἀρραγεπίίς, υΐα νεϊαΐ {γἰδίασι ν]46- 
τὰ, ἴω τόπο οἴἶδοῖ!, ἀυοηϊδυλ 
ἴοστα βίθυῖ]β εἰ ἀδβο]αΐα δΏβϑυῃ ἰ1- 
φεηάϊ Βοταϊηίρυβ ὑγερεῖ. Μ1άθ 
ἜΘ ββ6} Αἀνοσβασὶα ϑδοτα ΓΔ}. 11]. 
ΟΆΡ. 4. Ρ. 3544. --- 522 δὶ» ἔμρεο, 

“Ἥασοοεεοο. 1.6. ΧΧΙ͂Ν. 4. --- δὴ» 

νοσθαὶο, ἔμεηα. Οοηαβ. ΧΧΧΥ͂ΤΙΙ. 
84. Ῥεαω. ΧΧΧΙΨΝ. 17. ΤΏτοα. 1. 

ε ὅ. --α Ὀχδλ» ἰωσέια. [68. {ΧῚ. 8. -- 

“πον ἐρέα. ὕὅετ. ΧΧΧῚ. 91. σεν- 
ϑοῦσα. ΝΌΠ Βαριογιπί ΡΥ Ῥτομο- 
τηῖμπα, βεὰ ἀδάυχεγυηΐ ἃ .)} 4» γε] 

υἷν», δαϊ Ροϊίπϑ Ἰεροταπὶ ΓΝ,» φυοὰ 

:ΑἾ. Ομα]ά, ποῖδε συϑεῖῦ, ἔμσεγε. --- 

Πένϑος. 

ΣΌΝ Ῥψῇ. ἴε8. ΧΥ͂Ι. 8. ΧΧΧΗΙ. 

9. ᾿Αἀάε ἱρά. ΧΧΊΨ. 7. --- γ5}» 
βου. ὅτι. ΧΧΙΠΙ. 4. 1,. 8. --- ὕθη17᾽ 
ῬγΒΑ] δὴ δ, ἰαμάον. Ῥ8. ΧΧΎΥΤΙ. 

69. οὐκ ἐπινϑήϑησαν. ΨῸΪΩ. ποπ σιπί ἢ 
ἰαπιεπίαί, αυποὰ ἢ. ]. ραβοίνδτω εἰρ- 
πἰβοδίομθλ Βδρεὶ. ΗΐθσοΣ. πέπιο 
ἰωσὶ, ἘοιτΊ αυϊάοτῃ ροΐαβξ πο 
ΨΟΥΒΙΟ, Ὧδηιὶ αἱ ἀεῆρῃηςξ τηοχίπυχα, 
εἦυ8 Ἰαυ 65 Ῥγάϊοαγα βοϊοσπί. ἘῸΓ- 
[8686 ἴδιϑῃ ἐπενϑήνησαν Θϑῖ τηοπά χη, 
ουἾι8 σαυβδπι 46 41586 νἱ ἀδξυγ πλΐηυ8 ᾿ 
αἴζδης!8 νοσβυϑ 866. οὗ χλαυϑήσονται, 
εἴ βου] οηάττς οὶ ἐσγνέϑησαν, υἱἵ Πα- 
Ῥεῖ ϑγτημι. ὃς Τῆθοα,, πον ἰαμάαία 
δεπέ, 86. εἰορὶἐς, οαγηεπεδιϑ πμρίξα δ» 
δια, ἢ. 6. ἑππερίξ πιαηδεγμσί, ργώπια-: 
ἑμγα τιοτίε 80. αὗτερία. (οῃνοηϊς 
νΟΧχ 57, 40:68 Ῥσοργίθ ἀθ ἑαΐέδεις 

εἰορὶἐΣ πωρίϊαϊδεα ΔΙ οξαγ, ὑπᾶδ 
δρυὰ ΟΒδι ἀβοβ "977 πυρίϊα, εἰ 
ἀοηπιις περίϊαἰα ΓΛ ΓΛᾺ αἰϊοείξυχ. 

ΑΙΣ σοπίζα βδίδίυυηΐ, ΧΧ αἱϊος 
Ἰορίδ56, ΒΘ ρ6 να] ἡ Γν ἀοίμετεπέ, 

Ῥιιαὶ Ἔχ ὕ57, ἀοίογε, νεῖ 30 0.77, 
εγωϊατιπί, ΗΙΡΆΠ ἃ τα, ᾽ν. ---ὦἜ 

Ὁ Ν ΗΙΡΒ. ἃ δ}, ϑ'ἶο. ΜΊοΝ. 1. 

8. -- Ἴ5.). οοπάοῖεο. ετεὰ. ΧΥ͂]. 4, 
8 Ἐβάγν. Ν]ΠΠ. 72. υδὲ᾽ ἴῃ ἴοχαι 
Ομαϊὰ. Ἐδᾶν. "Χ. 4. εδὲ 9}, 

πιϊρταίϊο, ἱ, 6. σ6η8 7υάδεα οδρῖϊνα 
ἦπι 6Χ1]}1ο : ὉΝΣ ἔογίαϑβα Ἰερὶς 9» 

ἵμρενε, 901]. Εἴοβ. Χ. δ. δὶ 9.) Βος 

δοηϑὰ Ἰεσιαγ. Ἐβαάταμηῃ ΟἸσυσ 
αυοατδ βεουΐαβ οβῖ όβορδυ9 Α. 2. 
ΧΙ. δ. Ῥ. δ62. εα. Ηκλνετο. 

ΠΕΝΘΙΚΟῚΣ, ἐμρεδτὲδ. Ὁ χΜ, ἱμο- 

ἐμ. 4. ϑδτα. ΧΙ. 2, ἱμάτια πειϑιχὰ, ὁ 
νοβεϊτηθηΐδ συ τα, ὅ8:ς ΖΕ] απ 
Υ. Η. ΧΙ. 1. στολὴν πενϑιχήν. ---- "7, 

ἤθμ, υα. ὅγτατα. Εζρον. 11. 10. μέ- 
λος «ενϑϑιχόν. 

ΠΕΊΝΘΟΣ, ἱμοίμϑ. Ὀνχ. 5, ἰάστη" 

ὅθ. [,.ὄ 10. ἐποίησε τὸ πένϑος τῷ πατρὶ 
αὑτοῦ, ἔδοὶς ἱμοίεπι Ῥαιτὶ βὰο. “Ζ26γοιη. 

Ὡ- 



Πῶδος ἕζωρον. 16 Πινκακύσιν, 

« ὟΙ. 46. αἴιϑος ἀγωκητοῦ «ὐψδω σεαυ- 
ἢ ποτετὸν οἰκτρὸν, Ἰασϊισὰ ἀἰος ἔδο 

Ὀδὲ Ρἱαποῖι τη ΐβογαῦι. Οοπξ. ὅ51τ. 
ΧΧΧΨΠΙΙ. 18. εἰ υι οχ Ηετγοίσῖο 
ποίδὶ ΒαρπιεῖυΒ δὰ Αςι. 1ἼΠ]. 2. 
Ῥ. 341. -- ἌΣ »ίαποίως. Ηοε. ΙΧ. 
4. -- “)ϑὶν εἶο. (οβεὶ. Υ. 16. 

1 ποτυΐὶ ὍΔΗΥ “- ΓΣ Οδπαθ. 

ΧΧΧΥΊΠΙΙ. 8. -ὸ ἢ Μείις. Τοαϊ. 

ΧΧΧΙΝ. 8. -- ΣΧ02}» ἰάστα. ει, 

. ὃ ἴ, 4. “ ΠῚ)» ἐεντοῦ. ἴε6. ΧΥῚΙ!. 

14. .-.. ἧ 2»» πιαΤῸΥ. Ἐπ. ΙΧ, 99. 

- πὴ} Ἰάδια. Ῥγονεσῦ. ΧΙ. 18. 

1 Μδοιαῦ. 1. 42. τὸ ὕψος αὐτῆς ἐ- 
σεράφη εἰΦ α'ϑος. ϑγτὰβ ἰυβηβέθγθῃ8 
ἴδοι, ἐπ λιρεἠαίεπε, ποι Α]1- 

[ες Ἰορῖι, ϑεὰ βειβυτα Ἔα ργαβεῖ. ὅς]. 
δρυὰ Ηδρργοα Ἰυχοηῖοβ Πυτηΐ 86- 
ἄετε βοϊθραπί. Ρυείοσθα σένϑος ἢ. 
Ϊ. ορροπίξαν τῷ ὕψει. Ααάϊε. Εδίπον. 

ς ΧΙΝ. 2. δος. νεῖ. Ασυμπά. ἐνεδύσατο 
αὐος, ἢ. 6. ἱμάτια κένϑους (υἱ ἴῃ ]- 
ἴδτα νευβίοηβ ἱερὶγ), ἱμοέμέ αρία 
ἑμάμηιεηία, αἱ Ν αἱρ. ἰτδηδί ἐξ. 

ΠΕΙ͂ΝΘΟΣ ἌΩΡΟΝ, ἐμοίες ἐπίεηι- 
Ῥεείϊσμδ. Ὁ ΓῚν υἱοἰεπέϊα, υἱΣ. Ῥτον. 

Χ. 7. Αοοορρεευπῖ ὉῸΤ 4υ18 ορ- 

Ῥοηϊξυ τῷ ἘΡᾺΡΙ ἀθ ἐπέᾳμιαἐὲς 

Ῥαπα, αυᾶζε εἴ ν. 1]. ρμεῦ ἀσώλειαν 
τοἀαϊάδγυπξ εἴ Ῥ6Υ σένδος ΟΧΡΓΟΒΕβ6- 

ὰ γυαηξ, υἱ σεύματι σοποϊποτοῖ. (ρἴο- 
ΚΌΧΩ αὐνϑος ν ἐϑ οαἰαγιίίας, φμῶ 
Ἀονεένεηι αὶ μπι ὈΥΙΣΙΕΙ͂ ορίμϑονδηὶ 
Ἄρρτίημ, ΨὙιὰθ βυρσγα ἴπ ἄωρος. 
ΣΚΕ ΠῊ ΠΕ ΝΘΟΥΣ, ἑερπιεη ἰπιο- 

ἐμδ. ἌΡΨΩΥ 7μαϊοίμη. [Ιε6. ΧΥ͂Ι]. 

8. υνὶ σχίαῃ ποβοποιλ ἐμέεϊα Ἐἢδ- 
μεῖ, εἵ ἐερηιέη ἱμοίμΣ ποῖδϊ ἐώ, 
ψιοῦ ἀονοίπες ἠξίαγοε το άδτε ας οπι- 
πέηι ἱμρεπαὶ πιαίετίαπι αὐὔπεγε υαϊεΐ, 

ε οὰ δἀιηοάυτα ἱποογίιμι οί, δὰ 
αυαπάτα ναῦρα Ηοῦζοοα σχύπη «(ν- 
ους ἢ. 1. τοξογχγοη δ διπί, δῦ ΟὈ Τὴ 
ΓΙ) 9 σΟΠΟΙ ΠΕΣ Π0]1ο τροάο Ῥοβ- 

Βιιηῖ. 
ΠΕΝΤΙ͂Α, Ῥαμρεγίαϑ. κγυ, αὐβήϊοίδο. 

᾿ 
Ϊ 

Φοῦ, ΧΧΧΥΪΣ. 8-πὶντη (τὸ χη, 

Ῥαμρεν. Ῥτου. Χ. 4.---ὔὖῦγ αὶ τὴ 

οἱ γνῷ. Ριον. ΥἹ. 11. Χὶ Δ 

ΧΧΥΠΙΙ. 19. Ηδσεγεῖι. τενα, ἐγνν 
μοσύνη, ἀπορία. Οομῖ. ϑυῤμὰκ ἰκαν. 
δα ἀιισζυμι ἱπῆγα ἱπ ν. τνωχια. 

ΠΕΝΙΧΡΟῚΣ, μαωρετσκία;. 1 ἰδ 

κπμρῖς. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 7. -τῖὺν ὅ᾽ 
ίοιμε. Ἐχοά. ΧΧΙΙ. 45. Οαἱ [πὸ 
ΧΧΙ. 2. 
ΠΕΝΟΜΑΙ, ραμρετν ἔνα. ὟἹ, ἰε- 

πεῖ. Εχοά. ΧΧΧ, 15. Τενῖς ΧΙ. 
41. ἐὰν αἴνηγαι, Ῥτὸ 400 ἰῃ Οχσι, 
ΑΙά, Ιεχίεας «ἕνης ἧ. --α "Ὁ ἵμο. 

εἰ ΧΧ Ριου. ΧΧΧ. 9. τοϊϑι: 
υϊρ. αἰ ἐρεείαίε οοπιρυίε. -- 
Ὁ. [δν. ΧΧΥ͂. 25. 55. τὺ 

απίοα. Ὦδαι. ΧΧΙΨΝ. 19. 
. ΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΚΟΙ͂Σ, φιίπφασμο. 
ἢ. 4 Μδος. ΙΝ, 18. ἀγομένου ἐὶ τι» 
τἀμτηῤικοῦ ἀγῶνας, συπὶ δὐύδτι οὐδ. 
Ὀνδγοῖοῦ οἴητον μενοι ΘΕΓΓΔΙΙΙ. 

Φυϊπαυσηηλὶο ἀϊοίτας, αροὰ αυπῦ 
4υοαιε βηηο οαἰοὑταγείυγ. 8,5 ἰοὶ 
ἀυἱπαιδημαῖος Ἠοπιο, ἀε φυΐρθι 
ΕἸοτυς 1,0. 11. ο. 7. γιάθ [εν 
Ῥμδογί8. Αὐἀὰθ ϑομοὶ. Ριμά. ΟἸταρ 
Οἁ. Χ. 69. οδερὰ. Α. 1. ΧΡ 
766. δ. 1. 6. 

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣΣ, φμὶπαμεππί:. ἢ) 

ὩΣ ὐΠ; οὐνῥμα φμίφε σ᾽ 
γμηι. ἴεν. ΧΧΥΤΙ. 5... 

ΠΕΝΤΑΚΙΣ, φείμᾳμιει. ὍΝ 

ΒΌΙ Ὠ[6]Ἰοοῖο Ὀου» φοίκφιο, “᾿ς 

υἱοίδι. 4 Περ. ΧΙ]. 19. "᾿ 
ΠΕΝΤΑΚΙΣΣΙ ΔΙΟΙ, ὼς Ἢ Η 

δ᾿ ων ΤΌ Π:  μεξ 
- ΘῸΝ ΓΨΌΠ' Νωα, ΧΧΔ 

88. 1 αν. ΧΧΊΧ. 7. Ενρὶγ 1} 

-τῆῦν ΤΌΤ σα νγμορίκίο 
ἶς. 1 Ῥαν. Ὗ. 91. Ηἰἷς ἰεροπιῖ 

ΠΨΌΤ. - υἱάε δἰ μόρα. 

ΠΕΝΤΑΚΟΊΣΙΟΙ, φυίαρειί.. ΨῸΠ 
Γλ Ὁ. ὅεα. Υ΄ 80. 98. ΧΙ. 1 



Πιντάπηχυς. 

« Ἐχοὰ. ΧΧΧ. 58. 24. δὲ αἰϊοὶ ρωὺ - 

ΡΥ ΠΕΝΤΑΤΙΗΧΥΣ, χιέκαμε οὐδί- 
ἰστιμι. ΓΝ ΘΠ: 1 Ῥαναὶ. ΧΙ. 

93. Ἡετοῦόι. ΓΧ. Ρ. 540. 48. Αἴδεῃ. 
Υ. 402. Ο. 
ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΏΣ, φιϊηεμρι οίέετ, 

γιϊπέμρίο ρἷχς, ἃ πιυταπλάσιος, μὲ» 

ἐμρίο τιαῦογ. ἡ ΤΡ φρπανε 
παπια. Θεπ. ΧΙ 1. 84. 

;» ΠΕΝΤΑΠΛΟΥ͂ΣΣ, φωϊηἰιρίες. 

ΣΟ ῺΠ φυΐπία ματι. 1 ες. ΥἿ. 

80. 
ἩΒΝΤΑ ΠΟΛΙ͂Σ, Ῥεπίαροϊι, φωῖπ- 

φξ νγόρᾳ, ϑδρ. Χ. 6, 
ΠΕΙ͂ΝΤΕ, φιέπφιε. ᾿»νγδδ» φυσίμοῦ.. 4 

1 Βόᾳ. ΥἹΙ]. 26. -- ὉΠ: ΠΏ ΌΓ: 

ὅει. Ρ. δ. 11. Εχοὰ. ΧΧΊΙ, 10. --- 
ὧν ἄφοοηι. 9. Ῥασ. ΓΥ͂. Ὑ. 

᾿ ΠΕΝΤΕΚΑΥΔΕΚΑ, σφμίπβερῖηι. 

ΕὙἊΥ πριν εἰ πῶν ϑῸΓ: ὅθ, 
ν. 10. Ἐχοά. ΧΧΥΙΙ. 14. ρος. 

Π1.9. 
ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑΤΟΣ, ἀροῦπωϑ 

φυϊκίμα. γῶν ΠΌΤ; ΓΓΉΡῚ ΦΏΤΤ' 
Ἐχοὰ, ΧΥΪ. 1. 1 Ῥαχαὶ. ΧΧΙ͂Υ. 
ΤΆ. 

ὍΣ ἰκρύλν πλὴν Τ: ἴδ. ὙΠ 34. 
ὙΠ. 8. το ἜΣ ΦΘΓΙ Ρἱαν, φιῤπέ, 

4 7Τυάᾶ, ΜΙ]. 11. 1ββοταπι ἘΦ] 
- "πων; ἄεοεηι. ἃ ϑαα. ΧΥΤ]], 

11. 865. Α]ά, οἱ (δέ. Νίο. αἰνγηχοντα 
σίχλους. Ὑεῖῦα ως ἀποῖδ βυῃΐ 6 
όδερβο Α. ὕ. ΙΙ. 2. 10. -α 

γὼ υἱυν. ἐγίρίπία. 1 Ἄραρ. 11, 

θ.-τοϑυγον Ρίατ. οοίορίπέα. 4 Ἀερ. 

ΨΙ. 6. ὁ 
ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗ͂Σ νεὶ ΠΕΝ- 

ΤΗΚΟΝΤΑΕ ΤΗΣ, φυϊπαμαριπέα απ- 
ε πος παίιις νεῖ λαδενα. γγ ὈΥΦΌΓ 

{τ ᾽ 9 “Σ 

ΝΩ. ΨΥ. 24. ΨΙ1]. 95. 
ΙΙΕΝΤΗΚΟΝΤΑΠΕΝΤΕ, 4πὲπ- 

φιαγίπία φιείπαμε. ΟΡ. 1. 31. 866. 
ΑἸἰοχ. 
ἨΚΝΤΗΚΟΝΤΑΡΧΟΣ, ἐς φεῖδν 

1 

ἤεδίι 

Πεσοίϑησις. 

φιαρίπία πεδέμηι. ὈΣΣΤ ἴ Ἐχ. 

ΧΥΨΠΠ.21.95. Ὠουξ 1. 1δ. οἴ ΒΕῈ}06 
ΠΝ : 

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΙΣ, φαυϊπρμαρεοὶ- 
πῶ. ΣΦ Τ. ἴον. Χ ν. 10..) 

11. 

. ΠΕΝΤΒΚΟΣΤΗ;, 86. ἡμέρα, Ῥεκ- 
ἐεοοξίο, φμϊπηπαροείπιδ, 86. 65, 56: 

αππίυεγεατίμης ζωάφο- 
γαπι, πᾶ αἀϊοίωπι, φιοΐ χιῤηφμαρεκῖ- 
πὸ αἷς ροεὶ Ῥαδολαΐος αἱοηὶ δοοιπ- 
ἄμηι οεἰοδγαδαίμγ. ΤΟΝ. 11. 1. ἐν τῇ 

φᾳεντηκοστῇ ἱορτῇ, ἴῃ Ῥεηίθδοοθίθ ξοβῖο. 

4 δος. ΧΙ]. 32. μετὰ τὴν λεγομένην 

(βα. ἑορτὴν) «εὐτηχοστὴν, 
υοᾶ Ῥεμίοοορία ἀἰὶςοραῖογ. (ου- 

ἔοσ Αοῖ. 11. 1. δο 1,οχίοου Ν, Τὶ. 8. 

ἢ. ν᾿ 
ΠΕ ΠΕΙ͂ΡΟΣ, νιαίμγων, ᾳ. ἃ. 62- 

σορέιι. ᾿νγα) ἈΡῚ ΠΡ. “παΐμγο. ἀσι. 

ΧΤ, 10: φέσειροι οἱ βότρυες δταφυλῆς, 

ἡιαϊεγξ γδοοταὶ ἀνθ. 1,οχίς, Οὐἱῃὶ 
Μ5. Βγεπι. πέσειροι, ἐψημένοι ΜΞ. 

γἱίοβα ἡνψημένο), ὥριμοι. ϑυ 1488: 

αὐπειρον; ἀκμοαῦὸν. εἴρηται δὲ ἐπὶ ὀπώρας 

ὡρίμου. 
ΦΠΕΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΣ. γ]άΕ β6α. 

φεσιστωμένως. 
ΠΕΠΙΣΤΩΜΕΝΩΣ, Παεδέεν. Ἰδὲ» 

Αι. Νυπι. Ὗ. 42. Ὅεαι. ΧΧΥΤΙ. 
15. Ῥραὶπι, ΧΙ, 14. 1ε8. ΧΧΨΥ. 1.Ψ 
ΧΡ. 16. Ῥχαίετγοα Ἰορίτυν δρυὰ 

Αφυΐίδπι Ῥραΐπι. υἰΧΧῚ, 10. «επισο 

τωμίνως, κεπιστωμένως, υἱἱ Θὐἰαϊξ 
Μοηιδαυσοαπι8. ϑεὰ ἴπ (δίρηβ ῬΡ. 
σ6. Τ.΄ 11. Ρ. 466. Ἰερίζαν πεπιστευ- 
μένως, φεαισττυμάνως, ἀ6 αὐδ ἰΘοΓ ΟΠ 8 
ἀἰνογειϊαϊα νἱ 6 ΕΠ]]οτὶ Μ|5.6]]. 55, 
1ΔὉ.1. ς. 4. Ἐδάδτα Ἰεοοηΐβ αἴνοσ- 
5125 σορασίτυν φαοαυδ 014. Ῥβαῖση. 
ΠΧΧΧΝΊΗ. 58. ς0}}. Οδαΐοῃδ ἘΡ, 
66. Τ. 1]. Ρ. 864. 

᾿ς ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΣ, Μάκοῖα, οοηβάξη- 

ἔα. ΤΣ [Ὡο. 5' πθ ἀυρῖο Ααᾳαυ]α, 

ὅεη. ΧΧΧΙΨ. 26. Ααὰ. Ρπδῖὶπι. Υ̓͂. 
9. ΕΧΧΥΊΙΙ. 68. Α4ὰ. Ἐμεοά. Ησβ. 
Ἡ.. 18. --τ ἡποϑ 3. Βερ. ΧΥ͂ΠΙ. 

20.- ΠῺΣ ἢ» Μάκοϊα. ΑἹ. 200. Υ11. 

}4..- ΠΌΙΠΌ» γεξιρίψηι. ϑγτοτα. ῬΒ, 

Ῥοβί ἔεδίιτι, αὶ 

ἃ» 



ὃ 

δ 

Πεκοιϑότκος: 

ΧΧ. 7. Οοκΐον 4 (ον. ΥΠ1]. 29. 
εἰ 1,χ. Ν. Τ. 8. ἢ. νυ. 

ΠΕΠΟΙΘΟΊΎΤΩΣ, Μαμοιαίμεν, οοη.- 
Μάεηίεν. γον υἹάμοια. ΑἸ. 1ε6. Ῥῆγσί. 

ΧΧΧΙΙ]. 17. ἴῃς. Οοπο. ΧΧΧΙΨ. 
395. Αἄψι. θυ ΧΙ]. 11. - ΠῸ3}» 

ἂς βάκοια. ε.. ΧΧΧΊ]. 837. ΖδΟΒ. 
ΧΙΨΡ. 11. 

ΠΕΉΤΩ, οοηκο. δ), ἰάετα, σ΄ δη- 

ΧΙΧ. 8. υἱ ταὐἱὰ οοαἀά. Ἰοοο ἔχε- 
εν Βδθϑηϊ ἔσεμλψεν. 8561]... υνἱ τϑοῖθ 
τρόπο ΗοἸπηδδῖι8, ᾿πιογροβίζαμ δέ 
ὦ δηίδ ᾧ ἐσ ΔἸοχδπανϊβϑτηο, οχ 
ΒΟΙΘΏΏΣ 86]. ὑϑὰ οοὐἰ. ΑἸοχδηαγί- 
ΠοΟΙΌση. Εχοά, ΧΙ. 830. ἴων. ΥἹ. 
17. Ἐδξεοοῆ. ΧΙΙ. 91. ... ΠΕΌΝῸ» 

οοοίωπε. 1δν. 11. 4.. ϑυσίαν φεασεμμένην 
ἐν κλιβάνῳ, δοοτιβοίατα οοσζυχη ἴῃ ο]}- 
βΡαῆο.ς ἴδ᾽ ἴδυισσι, υἱ δος ΟὈΣΟΡ 
ΣΤΩΟΏΘΔΙΣΙ, ϑυσίαν ἨΟΠ ΟὕχῺ ἀεσερι μένην 
οοπδίσιοπάμτη, βεὰ δας ἰερεπάσχη 
φεαεμμένον, δαϊ δὰ πεασεμμένην ΒΡ} ]ΘῊ- 
ἄυγα εδὲ μάζαν. ΟἸοβδ. ἴῃ Οοἰδί. 
αεπεμμένον, ζυμωδῆσαν. Τιερο: «Ἐπερ- 

᾿ μένην, ζυμωθεῖσαν. Ἠεβγοἷ.. πεσεμμένην, 
ἐγρο λταν; ἐν χλιβάνῳ ἄρτον γενόμενον. 
'ο δαῖτα 66 58] 8511}18 ὈΪῸ γένο- 

μένην. --- ΤΡ ͵“ποίμα. ΝΙΡΉ. δὴ 

γῶν. ἴῃς. 1νῖς. ὙΠ]. 9. σεφϑήσι- 
φὰι. 

ὲ ΠΕ ΠΩΝ, ονος, ὈΥΟΡΤΪΘ ὁζοοοίμξ ἃ 
“οἷε, "παέωγειΣ, τΑΘΑΡὮ. “π οἱ 5, πιξέα, 
᾿ξ. δισυείηεδ, ἐροοΙδση : ῬΦΡΟ, Οἵ: 
σπογ. ὈΛΤῚ δὲ Ρίυτ. Νυσα. ΧΙ. 4. 

φοὺς αἰπονας, 50. σικύους. 8ο1]., υἱ 
τοοῖθ τποηυδ δα ἢ. 1. Ἐξ οβθηχῃ 116. 
Τα, τέσων ἀοποίεϊξ γποίϊι5, νεἱξῖς, Ἠϊης 
σίχυοι αἔπονες ϑραἃ ΑΥἱδῖοί, ῬΥΟΒΙ τη. 
832. εἰ ΑΙδβοιβυτω 14. 11. σ8ρ. 68. 
εἰ 78. ἀϊοίζαγ σμομηιετηι ρόπεδ ἐἶ- 

ε ἐμά, φιοά πιοϊϊτμδ ἐδὲ οἱ ἀμίοϊως. ΤΠ εϊη- 
ἄ6, ομΐββο σύχυος, ΔΌΒοΙ]αΐα αἰἱοἰτοΣ 
αἴποῶν. Ρ] πῖυ8 Η. Ν. ΧΙΧ. δ. ὁστ!- 
Ὀ1, οπουχῆεσεβ, ΟΣ ΤΩΔρΡΉ Πα Π6 
ΘΙΚΟΘΕΒΘΓ, Ῥέρομες νΟΟδΤΊ. ϑῈ ὕ00 
ουσυχηογυτη ρΌΠΕΣΤΟ νεΐοσιση α]- 
ἄδτὰλ σοι ργθ βαπάμηξ ρεροηπες εἴ ηιέ- 
ἰόρεροπες, αυοβ ἢὨοάϊδ οοῃίτζβοία νοοα 
αἴςὶ "πείομεδ, δῃϊ αὐ ϑθίπηοθ δυΐοση 

118 Περαῖν. 

Ονεοοδ σιπύους σαερματίας ὙΟΟΙΆΒΟΕ, 
Ῥτοδαῖ ϑδαϊταδϑίτιβ ὥγηου. ΗΤγ]. [εἰσ. 
Ῥ. 87. γιά εὔδῃι ἩΠ]οτὶ Ηϊεῖο. 

Ρ. 1 ς. 13. ἢ. 9. Ρ. 59. εἰ 
ΟΙ. (εἰαϊ ΗΙογοβοίδῃ. Τ. 1. Ὁ. 865. 
Β6(. 
“ΠΕΡΑΘΕΝ, εἐς πίξεγίογε μαγίε 

ἢ» ἔγαπα. ὅγτωσι. [ε8. ΧΥΠΙ]. 

1. υδί, ἐεδῖε Μομπεβαυοοιίο, ἀπὰς 
οοάεχ αἵρὰν ἰεχίε. Αἀάδ αυόχαε 
ϑγτανα. ϑορῆ. 11. 10. 
ΠΕΡΑΓΝΩ, "έπέο, ἐετγπιῖπο, σά γ- 1 

πεπι ρεγάμοο, ρεγοῖο. ΦΥῚΠ ἢ 

ἃ Ὧν» Ὁγοεμῆς. 1. ὅδσα. ΧἼ. 31. ἃ 

οὗ περανοῦσιν οὐδὲν, αυεὸ πἰπΠ μΐδπε 
Ῥεγβοῖενι. Ἠδεγοῖ. οὐ περακῦεν, δ 
φελειοῦσνν. --- ΓΤ)» ἑμκλαδέίο. ἨδΌ. 11. 

δ. ἀνὴρ ἀλαζὼν οὐδὲν μὴ περαεῖ, τῇ 
ΔΥΤΟΡΔΏ5 ὨΪΏ1] οἷδπο σα ἥπεοι Ῥε- 
ἀμοεί, ΟἸοβ6. Μ55. ἱπ ῬΓΌΡΒ. σεῖς 
νεῖ, τέλειώσε. ΝΟΠΠΏ}}19 [πἰ. ᾿δὸ 
νεσβῖο ργοάδασε νἱάδεων Ἰθσίομει ! 
δυσὶ ΓΛ» 8 σὺν αυσοὰ εδὶ οαἰαγέν 

αἰ 86. ἱροὶ ρϑβδῖνε δοοδθροσίηϊ συπὶ 

ΘΥΤΩΤΆΔΟΝΟ ῥγῸ φαέἑατί, Ἦ, 6. βΓον- 
»ετὸ εἰ ζεἰδοὶ ξιοοεεσι ραμάετε. ΟἿ 
ἴδΙΏΘη Οοπ)δοΐυσα σοὶ πορ ΟΡ 
6886 νἱἀδίυσ, τηοάο νεγύα Ηεῦν 
νοχίβηϊῦ : ἐμ ἐἶΐο εἰαΐμε ὅΜμ0ὸ 50 

»Ῥεγηιαπεδίέ. Μιοδαδ)λα ἰῃ ϑαρρίδιι. 

Ρ- 1612. οοηξετί Αὐδρίουπι ις» 

ἑπέσπη, ἴῃ Οοη). 1. ρεγζεοῖ! εἰ ἐ:- 
δεχωείμς βεῖξ τεηὶ δία. ---- Ὁ» ἐμ ! 

 εῖο. Αχα. ῬβΑ]πι. ΧΙ]. 3. ὅτι ἐσεράν- 
ϑησαν οἱ πιστοὶ ἀπὸ υἱῶν ἀνϑρώσων, καπ 
πδηιο δειρεγεεί, χιὶ δαγποίαίξ εἰωάεαί. 
Πιραίνολαι Ἦ. 1. ποῖαι οοπδισπι, ἐπέ 
(εείπεγε, οἱ Ἡοὃσ. Ὁ ΡΓΟΡΙΙα πο’ 

(δὶ αἰδροοατὲ ἐπ ραγίϊομίας (απάε 
[ΤΌΘ »αγίβομέαπε δισταβορί), ἀοἰμάε 

"εἰπὲ, σοησηϊ πεῖ, οοηξιμηξ, ὉΛΔδ Ὁξ 

αυοᾶ Ααυ]α νϑγεῖς μὲν σέρας. ὈΞΌΡ 

ΟΒια] ἀβοὶβ οβδὲ οομερμξνδογε, ἀϊδογρεό 
Οδέοσυία εἰίαα Ἐδϑοβμιίυβ δὰ ".} 
τποπυΐξ, ἸὉ9) Ῥοδίξυτη 6886 ριῸ ἸΌΝ 
ἃ φυοηιο ϑγυγυβ. Ηδογοῖ. σραΐν, 



Περαΐτης. 19 Πίρας. 

᾿ ἐπὶ πέρας ἄγει, πληροῖ; ἀνύε. Ιάδπι: ΡΪατ. εχ Ἴ}. Νύχιεν. ΧΧΙ, 11. 

περαίνειν, ἐξανύειν, ἀποπληροῦν. ΧΧΥΊΙ. 12. 7ετειι. ΧΧΙΙ. 90. υδὶ 
ΠΕΡΑΙ ΤΗΣ, ἐγαπείίον, φιὲ ἰταπτ τὸ ὈΥ ΝῺ» ὁ τ σηριδιιδ, ᾿ταμιδῖα- κ 

ἰδ. Δ ν» ἰάετα. Ααυ. ὅθπθβ. ΧΙΝ. Ἰριαπῖ εἰς τὸ φέραν τῆς ϑαλάσσης. 1.6- 

18. δὶ ἰδιηθῃ Ἰεσοθ ἴσιο ΗΘῦγ. βογυαῃΐ ΠΟΙΩΡΘ ἀἰν δὶ πὶ Ὁ ἼΞΜ: 

Ῥοβίυϊαηξ, υἱ σεράτῃ τεροπδῖαγ, γ|468 ΑΠ16 ϑγυητη. 1 ὅτι. ΧΙ]. 8. ὦ ἐν 
Αὐϊβίορμ. Αν. ν. 828. βοδοὶ. (8- τῷ αόραν. Ιάετα ᾿ἰΒ[4. ν. 7. οἱ ἐκ τοῦ 
858. ἴπ Αἴδοθη. ρ. 421. 33. εἴ 20- κίραν. Ααυὶ]. 860. οοἄ. Χ. Ηοΐπι. 
ΒΕ Ρἢ. ἂς Β. .. Π.. Ρ». 908. 8. εἰ 220. Πρῃΐον. ΧΧΧΊΙ. 40. τῶν πέραν. --- 

10. ΓῚΔῚΨ Ρίατ. ἐσ [7 })» οαπιρεείτία. 
"᾿ς ΠΕ,Ι͂ῬΑΝ, μἶϊγα, ἰγαης, ἴξ. οἶδ, ὕργοιη. 1.11. 6. ἐν τῷ αέραν. Τιερο- 

Ῥγορε. "ὙΔ})}) αὐ ἰαίμε δφυμῆι, ΟἹἠἨ γιγε εἷπ ἀυδίο Ἀξοτῖβ ἐσβηθροαιτίβ 
λωποὶ 1[ε8. ΧΙΜΊΙ. 15. εἰς τὸ πέραν ΓΊὩΨ. [Ιάθαι γαϊεὶ ἀθ ἴοοὸ ὕετ. ς 
ἑαυτοῦ, αὐ ἰά, φμοά εἰτα 86 ἴρειηι ΧΧΧΤΥΧ, δ. αὶ ἰδπιθα ϑθουπάυχτι 
ἐδ, Ἀ. 6. ἐπ ἰόγγας τεπιοί δδιπιαδ. --- ΤἈροΔογδίαμι εἰ οοᾶ. ϑγγ᾽. Ηδχϑρὶ. 
ἽΔ», ἐγαπρίδμς. 1 ϑδπι. ΧΠ], 28, ἔρβαῖη νόσοὰ Ηθῦγ. σϑῦπιυΐδθα, οἱ 
-- Ἵν». ἰγαπδεο. δυαᾶ, ΧΙ. 49. ἀραβὸδ βοτιρβῖ5εθ νυν] ἀδπίαγ. 

1 ϑιπι. ΧΧΧ. 10. 726τει. ΧΙ. ]. 11. ΠΕΙ͂ΡΑΣ, Μηδ, ἑεγπιέπμδ. Ὀξηλᾷν 
ὄχτο εἰς τὸ αίραν υἱῶν ᾿Αμμὼν, Δοϊθαῖ, κηὶρ, οαίτενιίίαε, ἴοτα ἀφίξοίιιθ. Ῥα. 
αἱ σηδῖτοϊ 8]105. Αὐωπιοῦ. --- Ὧν 1. 8. ΧΧΙ. 29. ΟΕΧΧΙ. 8. ἀπὸ σϑτα- 

Ἴ ὠὡδν ἕως σεράτων τῆς γῆς, ἃ ΠΌΨΙ1Β τι9- 
ἐ ἘΠΕΙΘΡΊΕΣ; ΠΡΌΣ, ΡΝ Ἐροτ: νὰ 406 δ ᾿ ΟΥ̓Ό8 ΔΡΙΑΡ1115, Ὦ. 6. 
10. τα 2.» ἰγαπεῖδια, ἡ. ἴγαπδ. ὑρῆὰα δὰ ἢπεβ ἴδθστεβ γθπλ 188, πιοβ. ἃ 
Χιον. ΧΧΙ. 18. καρείβαλον εἷς τὸ Ααα.1 86. ΤΠ. 1. 1άεπι 1ε8. . 
φέραν ᾿Αρνῶν, Ῥτοὸ εἰς τὸ χωρίον πύραν 8. ἕως σἴρατος τύπου, ἀβατ6 δὰ ἀρίεο- 
᾿Αρνῶν ὃν, οδβίσα τρϑίδρδηΐιν οἷς ΑΤ- ἐμπὶ Ἰοοΐ, Ἀ. 6. 1ἴα, αἱ Ὠ0]108 ἰοσυβ 

ποῃ. Νυχα. ΧΧΧΙΙ. 19. οὐχέτι κληρο- διαρ 5 ϑιρετγεῖς. Εαρεῖ Ηὶς πέρας 
νομήσομοεν ἐν αὐταῖς ἀπὸ τοῦ αὔραν τοῦ ᾽1ορ- ἤδη ΠΟΙΟΏΘΙΙ ΤΑΤΊΟΤΟΙΩ;: αἴ 51|ρ1:- 
δάνου (ρτο τὶ ἀπὸ τοῦ χωρίου πέραν τοῦ ἤοεῖ ἀείξοίειπι. ϑγταγα.. ἕως τοῦ μὴ 
Ἰορδάνου ὄντος) καὶ ἐπέκεινα, ὅτι ἀπέχομεν εἶναι τόπον. Τ μοοά. ἕως τοῦ μὴ ὑπάρχειν 

τοὺς κλήρους ἡμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ Ἴορ- ΤτύπΌν.-- ἜΤ. »εγυεδίραίο. Ῥβαϊτα. 

ἰ δάνου (ρτο ἐν τῷ χωρίῳ πέραν τοῦ Ἴορ. ΟΧΙ ΙΝ. 8. μεγαλωσίνης αὐτοῦ οὖκ ἔστι 
δάνου ὄντ!) ἐν ἀνατολαῖς, ἨΟΠ οὐσῦρϑ- αἵρας. ὥρη φοάθῃ. --- ὈΡΙΤῸ 

Βίηυβ σὰτὶ 1118 τερίομοτη, α1188 τες 
ἰγαης Φοτάδιιδια οἵ υἱ]:, αυΐα 761 
Βαβαί βοχίθηι ποβίσϑπι οἷ 0γ- δίγιδα ξογμαίιδ δὰϊ ρεγδογμαίμδ Θεέ. 
ἄκποτα ἰπὶ οὐ θη 811 ρμίαρα. [68. ΓΧ. Ῥπαϊπι. ΧΟΙ͂Ψ, 4. τὰ πέρατα τῆς γῆς. 

1. φέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ργορε νοὶ αὐ ΒΕΠΘ: πᾶσα αδϑοοπάϊία θὰ ρεπείγαἶϊα 
Τοτάδποσω. Οοηξεν Μαιῖὰ. ΙΝ. 16. ἕεγτ Ῥοπυπίας Ἀ. 1. ῬγῸ ὠπίσοτδα 

εἰ δὰ ἢ. ]. δυοίοτοβ οἰϊαίοθ ὕ ο]ῆο ἐέγγα, ψια ραΐεί. ---- ἘΠ Ὸ : ἌΡ 19, 

Ρ. 71. Ἑσάεπι βεῆϑὰ νοῦβ υϑὺ8 δβὶὲ (ἢ 414, Ὅδῃ. ΙΝ. 8. 19. ΥἼ]. 98. --- 
ἐ Ῥαιβαηΐδβ. ϑὶς θῃϊμι 110. 11. Ρ. 62. τῶν» ἑαίμδ. Βορᾷ. ΠῚ. 11. τ ν» 
πέραν δὲ τοῦ Μεμείου Διὸς τύχης ἐστὶν ἐχ 1“ : οι ΤΣ 
παλαιοτάτου ναὺς, Ῥτορε Νεταεὶ ὕονίβ δ οαπάεεοεπίία. ΒΒ. ΨΊ]. 6. ὑψψώδηει 
ἰθιπρίατα δὲ ροταπεϊχαυχα ξοτίαπ ἣν τοῖς πόρασι τῶν ἐχϑρῶν σου. ἡἸαοηΐαν 

ἔδλθσση. ἘΠ. 64. χαὶ οὗ πόῤῥω τοῦ οοπξἀἴεθα γγ) 7» δὲ ἼὩ}ν» ἰα- 
ἱεροῦ τάφος Ἰπελασγοῦ, πέραν δὲ τοῦ τά- ἕσγα, ἐεγπιπῖ, ἥπες, ρματίεϑ ἐσίγεπι, 
φου χαλκωόν ἐστι οὗ μέγα. Ν᾽ ἀΘ αὰο- πυϊΐ σίρατα βυπὶ ἢ.]. υασάα, ἰγαπδέίε, 
416 ἴ,εχ. Ν. Τ΄ 5. Β. ν. -- ΥΣΡ ἀπὸ τοῦ αιρᾷν, απο 6δῖ ἐγαπεῖγε, 

Ρἴυγ. ἰάοτα, 6 ἽΡ7, γαποία δὰΐ αὃ- ἃ 



Πεκποιϑότος: 

«ἸὈΧΧ. 7. Οοιΐον 4 (ον. ΥἹΠ. 22. 
ΘΕΈ 1οχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 
ΠΕΠΟΙΘΟΎΤΩΣ, Μαμοιϊαζεεν, οοπ- 

“"αεπίεν. τῶ, οϊάμοία. ΑἹ]. [ε8. 

ΧΧΧΙΠ. 17. [πο ὕεπεα. ΧΧΧΙΨ. 
95. Αχφὰυ. Πευξ, ΧΙ]. 11. - ΓΙΌ» 

ἐπ Μαμοὶα. 7... ΧΧΧΙΙ. 37. Ζδοὶ. 
ΧΙ͂Ρ. 11. 
ΠΕΉΤΩ, οογκο. [γθ)}Μ» Ἰάετῃ. δῃ- 

ΧΙΧ, 5. υοὲ τυυϊιὶ οοἀά. Ἰἰοοο ἔχε- 
ὃ ψὲεν ΒΑΡδηΐ ἐσεμλψψεν. 56}}., υνἱ τοοῖδ 
τιοηυἱ Ηοἰπηεδβίυβ, ἱμιουροβίτυπι εδὲ 
ὦ δηῖΐδ Ψ ἐσ ΔΙοχαηαυι βγη, 6 Χ 
βοϊϑηχτὶ 861}. θὰ οοἀά. ΑἸοΧδηατι- 
ΠοΟσυση. Εχοῦ. ΧΙ. 89. ον. ΥἹ. 
17. Ἐδοοῖ. ΧΙ ΥΊΙ. 91. ... ΠΡΌΝΩ» 

οοοίεηι. Του. ΠῚ. 4. ϑυσίαν «εατ:μμένην 
ἐν χλιβάνῳ, βαοοτιδοίυτα σοσίαχα ἰῃ ο]1- 
απο. δὲ ἴδμθη, υἱ Βος ΟὟΥΟΣ 
ΣΩΟΏΘΔΗΙ, ϑυσίαν ΠΟΙ ΟὈΧΩ σεσυμμένην 
Ἑοομβίσασηάιτω, βορὰ δυῖ Ἰερεπάυχι 
φεσεμμένον, δυῖ δὰ πεσεμμένην ΒΌΡΡΙ6ἢ- 
ἄυμλ εδὲ μάζαν. Ο]οββ. ἱπ Οείδι. 
φταεμμένον, ζυμωδ)ῆσαν. ΤἜρο: «Ἔαιμν 
μένην, ζυμωθεῖσαν. ἘΪΘΒγ ΟἿ. σεσεμμένην, 
μαμορία ἐν χλιβάνῳ ἄρτον γενόμενον. 
ἷς δηΣτ Ὅδπ6 ϑδ] γδβ᾽ 8 ὉΤῸ γένο- 

μένην. --- Πν» οί... ΝιρΒ. δῷ 

Τρν" ἴῃς. Ινῖς ἿἼΙ. 9. αυφϑήσε- 

ται. 
ἃ ΠΕΠΩΝ, ονος, ὈΤΟΡΤΙΊΘ ὀξοοσέμδ ἃ 

ΦΔοἷε, πιαέαιγειδ, ταΘΤΑΡΉ. νοΐ 8, “πῆ, 
ἴξ. Σωσυϊεεῖνινδ, ἐρεοϊπεϊμι : Ῥέρο, οι“ 
οπππεν. ΤΊ λὲς Ραν. Νύχτα. ΧΙ. 4. 

δ 
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Θεοῦ σικύους στιρματίας ὙΟδΒαδε, 
Ῥτοῦαῖ ϑαϊυγδϑίυβ ϑγηου. Ηγ}. [δἴν. Γ 
Ῥ. 387. Μιᾶς οὔδῃῃ ἩΠΙοσι Ηΐϊετο- 
Ῥῆγί. Ρ. 11. ς. 18. δ. 9. Ρ. 59. εἰ 
ΟΙ. Οε οὶ! ΗΙεγοδοίδε. Τ. 1. Ἀ. 8365. 
866. 

“ΠΕῬΡΑΘΕΝ, εξ εἰετίονὲ ρματίε. 
Ἄν. ἔγαπς. ὅϑγτηῦι. [ε8. ΧΥΠΙ. 

1. υνῇΊ, ἱεεῖο Μοηπεδυσοπίο, πἰπες 
οοαχ σ«ἕράν. ἰεσῖ. Αἀαε ᾳαοηας 
ϑγττι. δορῆ. Π]. 10. 
ΠΕΡΑΓΝΩ, Μπίο, ἑξνπεῖπο, αὐ "δ- ἃ 

πέπι ρεγάκοο, Ῥεγβοῖο. γυῖγι ΗΠρὶ. 

8 ἣν» »ηοξμῆε. 1 ϑαα. ΧΤΠ,. 41. ἃ 

οὗ περανοῦσιν οὐδὲν, α86 ΠΣ] γΐδπε 
»Ῥεκπεϊεηῖ. Ἡ ϑγοΝ. οὗ περανοῦσιν, οὗ 
τελδιοῦσιν. --- ΓΠ», ἑμλαδίίο. ΗΔΌ. 11. 

ὅ. ἀνὴρ ἀλαζὼν οὐδὲν μὴ πτρανεῖ, τἱς 
ΔΙΤΟΡΔΏΒ ὨΠ1]) μἷδπα αὐ εις 5ετ- 
ἀμοεί. ΟἿἷοβθ. Μ55. ἱπ Ρσορῆ. σερα- 
με τέλειώσῳῃ. ἈΝοΠΏ.Ϊ118 ἔπε. δος 
ψεγϑὶο ῥσγοάδσε νἱάεϊυσ ]Ἰθσείϊοῃσπι ἃ 
ϑγτὶ 777.» ἃ ΠΥ αυοὰ οΘεῖ δαέξατε, 

υἴ 86. ἰρϑὶ Ῥαββῖνθ βοοθρεσῖπξ σΏτΩ 
ϑγτησαθοο ῬὉχὸ δαΐξίαγέ, Ἡ. 6. ρσοῦ- 
ῬέτῸ εἰ ζαἴδος σμοσεεδι σαμάετε. (γυἈ 
ἰδ (ΟὨ] ΤΑΙ͂Ν Ὥομ Ομρο 
6886 νἱάδίυσ, τηοὐο νετῦα Ἡεν. 
ψοχίδηϊζῦ : ἐπ εἰἱΐο δίαϊε δμὸ πον 
»Ῥεγηιαπεδι. Μλοϊναδια ἴθ δαρρίατω. 

Ρ. 1612. οοπέδτε Αὐδριοῦσα ἰ -.5᾽ 

ἐνέοναϊέ; ἴῃ Οουῇ. Π|. βεγγξοὶ εξ ες. 
δεχμαίιδ δεῖ τέρα σαπι. ---- Ὁ Ὁ) ἀε- 

᾿ φοὺς σέπονας, 86. σικύους. Β01]., υἱ »Μοίο. Α΄ὰ. Ῥβαὶπι. ΧΙ]. 9. ὅτι ἐπερών- 
τοί τποηυϊδ δα ἢ. 1. Ἐ οβϑηχῃῖ]]6.- 
Τα, τέσων ἀδηοίαϊς πιο ἰδ, πηι, Ὠϊῃς 
σίχυοι πέπονες ἀρ ἃ ΑτΥϊβίοι. ΓΟ] ΘτΩ. 
82. εἰ Αἰἴδοπευτα [,Ὁ. 11. ολΡ. 68. 
εἰ 78. αἸοϊϊυ σμοιπιεγμηι ρέπιδ ἐς 

ε ἱμά, φμοά πιοίϊιεις ὁεὲ οἱ ἀμίοϊμδ. Ἰ)εϊῃ.- 
(6, οταΐββο σίχυος, ΔΌβοϊυί6 αἱοϊζαΣ 
«ἔχων. Ρ]π8 Η, Ν, ΧΙΧ. δ. οοτὶ- 
δι, ουσυϊμογοβ, οὔτι τηδρτ τυ 16 
ΘΧΟΘΘΒΘΓΘ, ᾿έρο"ες ΨΟΟΑΤΙ. 50 100 
ουσυχηογυση “ΘΏΘΣΘ νεΐεσαλ 4α]- 
ἄδτι σοτργθβοηάυηξ ρεροηξς εἴ πιδ- 
ἰόρεροπες, αυοβ Ἠοάϊ6 σοπίζβοία γοοα 
ἀϊοὶ “πείομεβ, δῇ αυϊδβείπηοβ δυΐθωι 

ϑησαν οἱ αἸστοὶ ἀπὸ υἱῶν ἀνϑρώπων, παπι 
πόριο διρεγεξί, χεὶ δαπιοϊέαξε φἰιεάϊεαί. 
Περαύεογαι Ὦ. 1. ηοῖδι οοπδερπῖ, δερε 
ἀεείπεγε, οἱ ἩοὉτ. ὉΌΞ ΡῬξορσῖα πο- 

(αἰ ἀϊεεοατὶ ἐπ ρμαγίξοιεϊας (Ὀτκὶε 
[ΤΌ »αγεϊοιαπε εἰστιιῆοδε), ἀεἰπαε 

πιϊπεὶ, οοπεπείπειξ, οοπιρεπιξ, ἀτνὰα Ὀεγλῷ 

φυοὰ Αφυΐία νεστῖς μὲν αἴρας. ὈΞΌΞ 

Οιαϊ ἀροὶβ οϑοῖ οοημμίμμξετγε, ἀϊεοενρετε. 
Οεἰοχυΐζῃ οἰἴδτα Βδβοῆτυβ δὰ ἢ. Ἷ. 
τηοῃ, 29) Ῥοϑιΐϊυτω 6858 ῬΤῸ ἸΌΘΝ- 

[ἃ φυοσᾳυο ϑὅγευβ. Ηδβγοῖ. στραΐνει, 
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ι ἐπ) «ίρας ἄγει, «ληροῖ, ἀνύει. Ἰάετα: ἷυγ. ὁΧ Ἴν. Νύχπεν. ΧΧῚ, 11. 

ἘΡΣΙΝΝ, ἐξασυμν; ἀπνεληξνν. ΧΧΥ͂ΤΙ. 19. εέτεια. ΧΧΠΙ. 90. υδὶ 
ΠΕΡΑΓΙ ΤΗΣ, ἐγαπείίον, φμὶ ἰγαπ- τὸ ΥΝῸ» Ἢ ἐταπειίδιιδ, ἰτδηβῖα- 6 

δὲ. ὙἼΔ»» Ἰάειη. ἄαυ. ὕδπαβ. ΧΙ. ἡεγαηΐ εἰς τὸ αίραν τῆς ϑαλάσσης. 1.6- 

18. υδὶ (δθθῃ 16ρ68 ᾿ΐηρτιεο ΗΘθσ. ρεγιπῖ πεῖρα αἰν] βία Σ2)} Ἴ2})775- 

Ῥοεέυϊδηΐ, αὐ σεράτῃ τεροπαῖατ, 7͵1Δ6 Α 446 ϑγτητι. 1 ϑατι. ΧΙΙΠΪ. 8. ὦ ἐν 
Αὐϊβίορμ. Αν. ν. 828. δεβοὶ. (8- τῷ αίραν. ΙΑάοτα "οἰ ά. ν- 7. οἱ ἐκ τοῦ 
Β8ΏΡ. ἴῃ ΔΑἰἴδοη. Ὁ. 4921. 98. εἰ 90- ,; . 
ΘΕΡΙ.. ἀδ Β. 7. ΠΡ. 508. 8. εἰ 880. πΐν ΑΔΟΝ. σοο, ἸἸῈ ἐα θίνῳ 
το: ΓΊΣν Ρἴαν. εχ Δ» οαηιρεείγία. 

"ΠΕΙ͂ΡΑΝ, κἰίγα, ἔγαπε, ἴξ. οἶδ, 7έτενα. 1.11. 6. ἐν τῷ αἕραν. Τιδμο- 
}τΤὉρε. Ἔν» αὐ ἰαίμα δσμμπι. Οἱ γμῃξ εἶπα ἀυδίο 1ἰξοσὶβ ΤΥΒΏΘΡΟΒΙΓ8 

λομτοὶ [ε5. ΧΙΓΆΠ]. 16.. εἰς τὸ πέραν ΓΊ ὩΝ: [στὰ ναϊεῖ ἀ6 Ἰοοο «67. αὶ 

ἑαυτοῦ, αὐ 1, φιοά υἱξα δὲ ρει ΧΧΧΤΙ͂Χ, δ. Ὁδὶ ἰαιηθῃ βοουπάμυτι 
ἐεί, Ὦ. 8. ἐπ ἰεγταβ τεπιοίἐδδθπαδ. ----ὀ ΤἈροἀογδίυμα οὲ οοᾶ. ϑγγ. Ηοχϑρὶ. 
ἽΞ»Ὦ» ἐγαηδιίια. 1 ΦΆΤ. ΧΠΙ. 928, Ἰρβδτη νοσο ΗἩδορτν. ΣΘΟΌΠΟΣΒθ6, οἱ 

-- ᾿ ὮΨ». ἔγαπεοο. συὰ. ΧΙ. 49. ἀραβὸδ βουίρβιββα νἱἀθπίυγ. 

1 ϑδτι. ΧΧΧ. 10. Ζ26γειι. ΧΙ.]. 11... ΠΕΙ͂ΡΑΣ, ,Μηπἷ, ἑεγπήπωδ. ὈΣ)4» 
ᾧχετο εἰς τὸ αἴραν υἱῶν Ἀμμὼν, ΔΌΪΡαΙ, “πὲς, επσίτενιέίας, ἴλξδτα ἀρίξοιπιδ. ῬΒ. 
αἱ ἐγαμείτεϊ ἢ]106 Αὐππιο. --- Ἵν [1. 8. ΧΧΙ. 239. {,ΧΧΙῚ. 8. ἀπὸ συτα- 

Ὑ7 ὧν ἕως «Ἰράτων τῆς γῆς, ἃ θν 115 ιις- 
ἘΟΝΒΙ Δ ΕΣ ΒΕΡΕ ὮΝ ἘπΟΣ τ αυ6 δὰ ΤΙ οὐδ ῖϑ ψΟΠΚΈΤΗ Β. 6. 

10. τ ὍΔ». ἰγαπείδι, {0 ἔγαπϑι ὑρῆὰθ δὰ ἢΠ68 ἴδῦγεβ ΧΘΤΩΟ ἰββί π108. κἡ 
Νυχσιον. ΧΧΙ, 18. παρενέβαλον εἰς τὸ Αφι. 1 8δ:. ἼΙ. 1. ΙᾺάοτα [68. . 
σέραν ᾿Αρνῶν, ῬτῸ εἷς τὸ χωρίον πέραν 8. ἕως πέρατος τόπου, ἀβῆπ6 δα ἀξήξο- 
᾿Αρνῶν ὃν, οαδίγα τηϑίαρδπίιν οἷς Αγ. ἔδει Ἰοοῖ, Ἀ. 6. “ἴα, αἱ Ὠυ}]8 Ἰοσα8 
Ὁοῃ. ΝΌμ, ΧΧΧΙΪ. 19. οὐκέτι κληρο. ϑΙΆΡ ΪᾺΒ δαρεταῖς. Εδρεῖ ὨΪς σέρας 
νομιήσομεν ἐν αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ πέραν τοῦ Ἴορ.- Βᾶπο ΠΟΙΟΠΘΙΩ Ταυϊοτατη, αἱ βρη - 
δάνου (ρτο τὶ ἀπὸ τοῦ χωρίου αἕραν τοῦ ἢοεῖ ἀφίεοίμη. ϑγταση,. ἑῶς τοῦ μὴ 
Ἰορδάνου ὄντος) καὶ ἐπέχεινα, ὅει ἀπέχομεν εἶναι τόπον. Τεοά. ἕως τοῦ μὴ ὑπάρχειν 
τοὺς κλήρους ἡμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ "1ορ- Τόπον.----Ἴ} 7, Ῥετυεδίιβαξιο. Ῥβαϊῃι. 

ἀ δάνου (ρτῸ ἐν τῷ χωρίῳ πέραν τοῦ Ἴορ. ΟΧΤ ΤΥ. 8. μεγαλωσύνης αὐτοῦ οὖκ ἔστι 
δάνου ὄντι) ἐν ἀνατολαῖς, ΠΟ. ΟΟΟΙΡδ- αίρας. ϑρῃϑιι οοάρῃ. --- ὈΣΡΙΠΌ 

Βίπηβ συπὶ 118 τερίοπεπι, αὐ 1... ἃ ἘΘΡΟΘΣ ΟΚΩΝ 
ἐγαης οτκάδηριῃ οἱ 18, 4υϊᾶ τὰ ΡΌΤΘΕΙΣ 5 ὝΡΠ' ᾿ α δαῖ αὖ- ὶ 
Βαρϑῦσυβ βοσίοι ποβίσαμι οἷδ .1017- δεἰγμδα δογμίαξις δυϊ ρεγδογμέαίμδ δεί. 
ἄδποσα ἴῃ οὐ θηϊδὶ! μἷαρα. [68. ΓΧ. Ῥπαΐῃα. ΧΟΙ͂Ψ, 4. τὰ πέρατα τῆς γῆς. 
1. φέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ὑγορε νεῖ αὐ Β6Π6: πᾶπὶ αὐδοοπάπα 86ὰ ρεπείταϊῥα 
Τοτάδμοα. Οοηξος Μαιῆ. Ι᾿. 156. ἐέγτ Ῥοπυπίοῦ ἢ. 1. ῥγὸ μπένεγσα 
εἰ δὰ ἢ. ]. δυοίοτεβ οἰϊαίοβ ὕ ο]ῦο ἑεγγα, μα ραίεί. --- ὉΠ : ΝΘ ἸΌ 

Ρ. 77. Ἐσάειι βεῆϑὰ γοῦθ υϑὺβ εοἴ (14, Ὁδῃ. ΤΥ. 8. 10. ΨἼ]. 28. ---- 
ε Ῥαυιδαηΐδβ, ϑὶς επίτα 1.10. 1]. Ρ. 62. ἐὰν» ἑἰαίαδ. ΒόρΆ. ΠῚ. 11.-- τι» 
πέραν δὲ τοῦ Νεμείου Διὸς τύχης ἐστὶν ἰχ ᾿ τς ΤᾺΣ 
παλαιοτάτου ναὺς, ῥτορε Νειπεὶ ον “:οαπάεδοεπέα. Ῥδ. ΨΗ. 6. ὑψώδητι 
τοταΡ]υτα οδὲ ρεσζδπίαυυσι ἤοσέαπο ὁ" 7. περαδι τῶν ἐχϑρῶν σου. Ν Ἰάθσηζαν 
ἔλυστη. ἘΠ ῥ. 64. καὶ οὗ πόῤῥω τοῦ οΟὨδἶδβ6 ΓΝ εἰ νυν» ἰα- 
προῦ τάφος Ἰϊελασγοῦ, «ἔραν δὴ τοῦ τά- ἕδνα, ἐογηιπὶ, ἥπεδ, ρατίε: ἐσίγεπι, 
ῷφου χαλκχερν ἐστι οὗ μέγα. ίὰἜ 4πο- δυΐ σίρατα δ6πὸὶ ἢ.]. υαάα, ἐγαπείέεδ, 
486 ἴκσ. Ν. Τ. β.ὄ ἢ. ν. -π ΘΝ ἀσὸ τοῦ «ερῷν, αποὰ οδὲ ἐγαησῖγε, 
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« ἰγαμευαίαγε. --- Ὅν Αᾳαυϊὰ 

Ὠευϊ. ΧΧΧΙΣΙ, 490. εὸ εἴραξ. --- » 

ἐεπρια. Ἐσεομ. ΧΧΧ. 9. «ρας νῶν 
ἔσται : υἱοὶ αἕρας οοϊ ἐεγεῖπι γαξαΐξδε, 
ἐεερμδ, ᾧμὸ ρεπίείεε μωπίεμκέμγ. --- 
ΓΒ.» οὐγομα, τ ̓ αίωηι, πιαίμηι ἐπα 

ἐγεπεσα, Οσηῇ. ϑιπιοηὶς [,οχ. ΗΘ ΌΣ. 
Ρ. 1387. ΑἹ. Ἐς. ΨΙΙ. 7. τὸ σίρας. 
-- Υρυηῶ. Ῥβῖω. ΧΧΧΝΠΠΙ. δ. 

ΟΧΥΙΙ]. 96. 9εγ. 111. 18. ὅγτημι. 
δ ες ΥΙ. 183. Τμεοοά. Ζο0. ΣΧΨΉΗΙ. 

8. 'ῃ αυο ροκίετίοτα ἰοοο φύρας, αἱ 
ΤΌνοσα Τδοοάοιίοηΐβ οαὲ, δος δ᾽ ῖυβ 
ου)υϑάδπι ἱπίεγργοίβ, ἐογίδρδε μυς 
ΟῚ Ῥοτίηοῖ, βοα δὰ εν ̓ν ΪῺ 8ὸ- 

ουπᾶο χαδιλῦγο, υδὲ ἰὰ Βοο ἴΡ80 ναὰ- 
σβῦυϊο ἃ ἸΤμοοάοξίζοπα. Ἔχργοϑουι 
οβῖ. --- πν "ἤπιε. Ῥβαῖγα. ΧΥΤΙΙ. 

4. εἷς τὰ αίρατα τῆς οἰχουμένης, δὰ 
3 πεε οὐνῖϑ μαι, Ἀ. 6. δὰ ἰδγτᾷῳ 

ς ἰοῆξε τοιηοίββ. γι606 οἱ Ρ8. ΧΙ. 
8. ἃς οοηξ βοα. Χ. 18. Ἐδάδχα 
Ἰοουθομα Οτεοὶ ρῥγοΐδῃϊ τ] βυηῖ. 
Υἱάε Ιχ. Ν. Τὶ 8. ἢ. ν. - “πῊΡ 

(ἰο Ὶ οδὲ μβασαροφίοισαλ. Νρδ. 11:9. 

ΠΙ. 8. 9. -ΘΡ ῬΙυγ. τρϑϑθς. 8. 

ΧΙ]. 9.ὄ ΕΧΊ. 6. -- ΓΊΣΩ Ρἷυγ. 

ἔστι. Ῥεαὶσι. ἩΧΕΥ͂. 8. -το νηὸς 
φιοκέωπι. 560. ΧΥ͂ΤΙ]. 7. 9. Οἱ σέρας 
Τοῦ ῬῈῚ ἑηέεγίέμηι νοτῖὶ μοίαϑί. ---- 

ὰ ἸΝα.1.1. Ὠ)}), αππὶ α ἴδεο περιογαίξ, 

δῖ ῬΓῸ Γώ ἼΒΟΌ: ΠῸΠΊΘΥ 5 (ἢ 

πορίίῆι υἱ α 1)εο οοποίμίωδ, Ὦ. 6. 
)αοὶς υἱα. ἴπς. 200. ΧΥ͂Ι. 22. υνὶ 
αἕίρας οἱ ηὶς υἱἱα, πιοῦβ. Οοπῖδν 
»αγαϊϊοἰεδηιι ξδεπίεπέϊαγμπι οἵ οῦ. 

ΧΥ͂. 40. -- ΓΛ ὩΣν οοηδιποπαίο. 

Φοῦ. ΧΧΨΙΠΙ. 8. Ααάϊι. Ἐδίδον. 
ΧΙΠ. 8. ἄγεσθαι ἐκὶ «ἔρας, ρεγποὶ. 
δαρ. ΧΥΠ]. 21. σέρας ἐαέϑηχε τῇ 

ε συμφορᾷ, ἐεγΝΠΟΣ ΒΟΥ Ρ 811 ΟΒΙ Αγ ἸΔΌ, 
ἢ, 6. οομδιήε δα. Ροϊγρ. ΧΧΥ͂. 
6. 8. σίρας ἐπϑεῖαι σολέμῳ. 8540. 
ΧΙΥ. 27. υδὶ ευεπέωνι ἢοῖδί. ϑδρ. 
ΧΙΧ. 4. υν] σέρας εϑἴ γπογξ, ἐπίεγίἐνδ. 
ϑοσΊη0 Θηΐηλ 101 οδὲ ἀρ ἱβξοσία 28- 

αγρισγυτα ἰῃ τηατὶ τοῦτο. Ἠδιγαι 

δύσις Ἰεσοεπάυπι. Ὑιάς Ἡεεγοίπῃ 
ἴῃ ἐν αἴρασι.), χαὶ τὸ τῆς γῆς τα; 
Ιάδτ : σέρατα, τὰ τέλη. ᾿ 

ΠΕΡΑΣΜΟΙΣ, ᾿άσδηι. Υρ ἡάρπι, 

Οομεὶ, ΙΨ΄. 8. 16. ΧΙ. 12. 
ΠΕΡΑ ΤΗΣ, ἐγαηςογ, χε ἱγακεῖ, 

Ἥν» Ἠεύταις. Οεῃ. ΧΙΥ. 18. (ὦ 

4υσῖι ἰοσυτα οοπέεγεμάμπε εεἰ ΕἾΔ’ 
τηϊηΐα8 ΝΡ.) τύς ἀκσήγγεια ᾿Αβναρ 
τῷ «τράτῃ ; 48 Θχισιαπολαν Αβγαπουυ 
ἐγαπειίογὶ θ ΟἸοββ. ἱπ Οοἴδξ σερέτη, Ὁ 
φήραν τοῦ σοταμοῦ ἥχοννι. --- ΡΟ 

ρμΐ. ἴης, αεπ. ΧΧΥ. 8. «ἰὸς τὰς εἰ 
περάτᾳς. ὙεΙβὶο Βεθὸ Ααυΐα ἱπ- 
Ρυϊονγ ὁ Μοηιξαιποοηίο, 41 ἐπ 
ἸΔῊΩΝ Ἰερῖδθδε εχ δίδει. ϑεὰ Ἰοὼ 

σεράτας εἰ δἷπο ἀπ ῖο μὲν πρείσθιε. 
εἰπ Ἰτογδστα κατύρας λορεπάνια, πὶ 
ταν] 5 ἀαολῖς ϑροξανβεηραηίαε κὲ ἰ. 
]., φαΐ ογαπίπο πιο οοπῆργειμι οἷ. 

ΠΕΡΑΏ, ἐγαμδεο, ἐξα) οῖο, ἰτακ- 

εὐέο. ΠΝ» μεῖο. “εἐτεαι. ΧΙ]. ἃ 

φράσεις. ΝΟΒ καδῖὶς ᾿ηΐο ΒΕΉΘΙΒ ε΄ ἐς 
Ρταβεῖξ. Ὑἱὰς δὰ Ἀ. }. {π|' δῷ 
ΧΙΧ, δ. «ἀρ ὁδωσορίαν τερθδι, 
ψαυΐᾳ. περαδι πίον ἐγαπείγεί. γα 
εἴ 411 Ἰορανι σωράφῃ, ἑεπίαγεὶ. 

ΠΕΔΙΣ, ρενάϊς, ποιβὲη αἴῊ: 
ἐδ Ὁ, Πογλθ ἃνΪβ ἃ εἷαπιαπάο, νυὶ- 

80 ρμεγᾷὶς νεὶ οίειγηῖς, οἱ Αἰ 

ι}5Ξ. 7ε. ΧΥΤΙ. 11. δε αὶ 
ϑῖγας. ΧΙ. 81. πέρδιξ ϑηριυτὴς, ἡμῖ 
οἷσεγ, φιὶ ἥξγος ἰοΟ; {μι 6" 
ἐἰδιις εἰν ΕΣ ᾿ ῤγλον αἰϊιαὶ,, 
αὐ χυοαὰς ἀραὰ Ατήιβιοίείειη ζ΄ 
οὐστῖξ, ν. ς. Ηἰδῖον. Απίαι. ΙΧ. 9 
4. Οοπξ, Βοοδιατεῖ Ηΐογοκ. Ρ' ΠΡΟ 
80. 

ΠΕῬΡΘΩ, ρεγᾶο, υαείο, ἀΐσμο. δι}. 
ΧΥΤΙΠ]. 91. 00] ὕαπλθη 411} ργὸ ΤΡ 
Τοοίίας σαεύσας. 

ΠΈΡΙ, ἄε, ες, α νεὶ αἷν, ἠδδ 

Ῥ»τορίεν, ὕγο. ΓΛ ον» ΡΌΟΡΠΕ 
οαμεα. Θεαοα. ΧΧΙ. 11.465. ΧΧΝΙ 
833. 206. ΧΙ. δ. -α τ Γ΄ 



Π ἐρὶς 

« ὅεῃ. ΧΧΙ͂Ν. 67. σερὲ Σάῤῥας. Βδπο 
ιυιοδ βεπϑαμι. --- ἤυκς, αγίερ, ἵξ. 

διιρεγἰἐπιπατε. ἴπο. ἘΖοοῖ. ΧΙ, 9. 
τὸ σερὶ αὐτὸ, χυοά ἴῃ οἰτουϊζα ἐρηρ 
εδῖ. Ααάδ ϑγιηα. Ἐζοοῦ. ΧΗ]. 8. 
- γὴν, διαία, Ῥτον. ΨἼ]. 12. -- 

ἢ Ργεῆχυχα, 1 ὅατη. ΧΙΧ. 8. λαλήσω 
“περί σου «πρὸς τὸν “ατίρα μὸυ, Ἰοαθατ ἀ6 
[6 δα μαΐσεπι ταθιτα. Ῥχον. 11. 18, 
«ερὶ ψυχῆς τρέχει, ῬΓῸ δηΐταδ οὐγτῖς, 

ὅ ῬΒοῖυβ [,6χ. οοἱ. 440. τρόχειν τὸν 
περὶ ψυνχῆρ, οἷον δρόμον. Οσχῆ, ετο- 
ἄος. ΙΧ. 87. Ῥοττρυΐα ργὸ δαϊΐμέε 
ΟΗΤΤΕΤΘ 88 δαὶ Ατωσαίδῃ. Μδσοεὶ]. 
ΧΧΙΊΝ. 4. --ο ἸΥΊ3. αμοά δἰ} ὑυεὲ- 
ἔες φήια, Δ} πισνεδγα εἼω6 νοτίαπί, 
00. ΧΙ. 8, ϑγιωυμδοῦ. περὶ αὐτοῦ, 
Ψψυΐσ. εἰ, ΤΙΧΧ δὲ αὐτόν. ΗΙ οτπῃα8 
ἀοάτχίβθθ ταῖῃι υἱἀοπίυν ἃ "7, αποὰ 

νἱθ δριὰ ϑἰτησηίΒ 1,6χ. Ηρρσ. ρῥ. 
ο 387. -- ἼΜΔ' Ῥιαία. ὨΧΧΙ. 15, 

προσεύξονται «πρὶ αὑτοῦ, γα πης 
31ο.. 126 οἱ ἴο5. 111. 19. 7}6γότὰ. 
ΝΠ. 160. Ααυ. ϑ'γτιηγιδος. Ῥβδῖστω. 
ΟΧΧΧΥΠ]. 11. Ααὰ, 3 Βοκ. 1. 9. 
ὩΌΣ ρὲγ πιοῖδῖ, ὙυΪᾳ. Ρ6Γ ὉΔΏρΕΙ]οΣ. 
ϑγάμη, οὲ υὺχχ διὰ. -- Ἴ}» 
»νΌρδεν υὐγὄμηι. Οεῃ. ΧΙ]. 17. σερὶ 
Σάῤῥας, Ῥγορίετ βϑατατα. Ὑ1Ὰ6 εἰ Εν. 
ΥΙΙΠΙ. 12. 72ἐτο. ὙΠ. 91. --ἶὖπιν 

ἃ φρεγο, ἐσϑρθοίο.υ Αχυ. ΜΈ. Υ͂. 7. 
Οὐΐα ἕπιθ ὀυρίο οὶ ἰθοῖῖο συρὶ 6 
ΘΟ ΡΘΗ ἴο βου ΡῈ Πα], ἂρ Σβροῃθῃ- 
ἄυχα σπυριμένι, αὰᾶ νοο8 4110] Ῥχὸ ἤδὸ 

Ηρ. υἵὶ βοϊεῖ. ---- δ αδωπάση- 

ἰογ. Ὑποοά, [66. ΕὙῪῚ1. 19. σερί σε. 
ἴμεξθ σερισσὴ, ταἱ ἦτε Μοπαβαοομίαϑ 
οοΠ]εοἶξ, -- Η ργεεῆχ. 1 ἔερ. ΧΑ, 
Ἴ. περὶ τῶν γυναιχῶν μου, ἐδ 

ὈΧΟΓΘΒ ΤΏ648. Οοηξ [υς. ΧΙΧ. 87. 

«“ ζοΒ. Χ. 88. -- Ἱδ, οογαπι. Θθη. 

ΧΧΥ͂. 31. ἐδεῖτο δὲ ᾿Ισαὰκ κυρίου περὶ 
Ῥιβίκκας, τοραμιαῖ δυΐοτῃ 18ϑδβοιβ 6ο- 
ξηΐηυπι »γῸ εβροοδ. (σπῆες ϑῖγας. 
ΧΥῚ. 9. Χ0.., ΧΝΙ]. 9. Αςι. ἼΙ. 
1δ, ἃ Τίιεβε, 1, 11. -- 9» γ- 

τρίοίεπᾷο. ϑγτάτα: Ῥβαῖτι, ΧΕΨΥ. 6. 
Ὗο.» 1]. ὶ 

12] Οἱ περὶ τινὰ. 

ΦΘΏΣΞΌΠλ ΟΧργθϑδῖ. Β6. 29)» 81 6 

Εἶθ βοστωο ἐδέ, ἐϊεσοϑοῦνο ποιλὶ. ΕΥρο 
3 δ Ὁ} ο8ι ργέημαπε ρχέππμηι 

πιᾶπο ογίδετ, Ἀ. 6. σἰαίηι, χιοά ϑὅγτω- 7 
ΤΑΔΟΝΒ ΡΣ φερὶ τὸν ὄρϑρον (Ἡ. 6.. δ 
ἀμμονίμηι, ἐμ ἐρδο ογέμ πιαξμί! 0} 6χ- 
ῬΓΘΒοΙς, --- Ὁ Ὀγθῆχ. 4 ὅωω. ΧΧΊΝ. 
44, σερί σου, αὃο ἰα. --- ὃν. Οεηοϑ. 

ΧΧ. 8. σερὶ τῆς γυναικὸς, ῥΥγΟΡέδαΥ' τη 
Ἰίδγοῖα, Ψογθηι. ΧΥ͂. 4. περὶ πάντων, 
ὧν ἐξοΐησεν, ῬγΌΡΙΕΥ οταμῖα, αιιε8 ἔδοϊξ, 
Ὑι1άδ οἵ ν. 15. σδθῃθ. ΧΙ,]. 185. περί 
δου, ἦε (6. Νεοβειῃ. ΙΥ. 14. πσαρατά- 
ξασδε περὶ τῶν ἀδελφῶν, Ῥυρτιαῖδ ρτῸ 8 
ἔγαισῖρυϑ. Ἐ50}. ΓΥ͂. 8. ἀξιῶσω, αὐτὴν 
σερὶ τοῦ λαοῦ, αἴ ϑυρρ οαταῖ 1116 9 7Ὸ 
Ρορυΐο. για οἵ βίῃ. ΥἹ]. 9. εἱ 
φοηΐ. Κουοσδοηΐυτη ἴῃ ΨΖαοἢ. Υ΄. 46. 
εἴ [,κχ, Ν. Τ. 9. ἃ. ν. Αἀάς Αᾳυ. 
ΤΒοοᾶ ὅν. ΧΧΧΈΨ. 6.--ΠῈὉ ἢν» 

αὐ γίραπι. Ἐχοᾷ. 11. 8. «τὶ τὸν ποτω- 
μὸν, εἰγοι, νοὶ αὐ βανίιπι, δ] ᾿ἰρ τὶ 
ΠΟΏΏ}1}} φαρὰ ὨΔΏΘΗ, --- 30: 0) 

λομτοὶ 700. ΧΠ,1. 6. Βίγδο. ΧΙΧ. 1}. 
(80.) στοββϑυβ ποιυϊηΐβ ἀναγγελοῖ τὰ 
“ρὶ αὐτοῦ, ἀὐραυπε, φμοκοῦο δἰξ απἦ- 
“παΐμδ, δ6ὺ : διιηῖ Βρθοι τι τ Εἶ9, 
ῷ Μδοςαρ. ΙΧ. 1. περὶ δὲ τὸν χαμρὸν 
ἐχεδον. ὅδ΄ῖ᾽. αυοηιδ 9 Μδοο. Υ. 1. 

ΟΥ̓ ΠΕΡῚ ΤΊΝΑ", 861]. ὄντες, ναὶ 
στρατεύσωντες, μὲ σας αἰδαμο δρηᾷ θεῖ 
υἰὐδίαπὶ, σμδάαηι, εἰ σοημβέες αἱξ- 
οἰ). ΣῪ) γΝ Ρίυτ. αρηιέηα. Ἐπροῇ. 

ΧΧΧΨΙΠ. ὁ. Ιομὲρ καὶ «ἄντες οἱ 
φερὶ αὐτὸν, Οὐοτααν, οἵ αἴμεβ, ααὶ 
οι ἐἶἶϊο ξαπί, νοὶ ταϊϊμαπέ, 8. ομδίοα- 
αἱα τερίᾳ. Μιᾶς εἰ ν. 9. εἴ . ὗ 
ΧΧΧΙΧ. 4. δὲ οοπέεῃ ν. 22. υτὶ 
ΘῈΝ φοὺς μετ᾽ αὑτοῦ ἱπιοτρτείδη- 

ἴαγ. δίχα Ποῦ Αὐτίδπο οἱ ξὺν αὐτῷ 
ἀϊσυπίυνῦ Ῥγο οἱ ξὺν αὐτῷ στρατεύσαν- 
σις. ΝΊάο 1,. Βοβ. Ε]} 05. Οσ. ὑ. 188. 
Ἡ . Τα. Ῥυσε. ν. 19. ὁ δὲ ὥγγελος 
ἐἀε ῥιὸ συγκατέβη τοῖς σερὶ τὸν κζαρίαν 
εἷς τὸν χάμινον, Δηρ6 1055 δυΐετη 1)9- 
ταἰπὶ πὴα ἀδεοοοηδεραὶ σε Αδαγα 
εἰ οοηιἐλδιες ε7μ5 ἴῃ σλιιίπατα. [ΓΕ οἱ 
περὶ τὸν Παῦλον, Ῥαμίμα εἰ σογηέέ5 

ὃ» 

Ζ-ε 



᾿ Α Ἁ ΝΜ) 

Τα περὶ τὰς ονους. 

« φγδ. Αςι. ΧΙΠ. 18. ΧΥῚ. 8. Οοπῇ. 
εἰ φια ἐσ Ροϊγρίο βδῃποῖδς βδρβδο- 
Ἰυ9 Ῥ. 841. 

ΤΑ ΠΕΡῚ ΤΑΙ͂Σ ὌΝΟΥΣ, 8ε]]. 
αϑάγματα, περοίϊα οἴγοα ἀδὶπαδ. 
ΓΊΓΙΝΩ, αείπα. 1 8δα. [Χ. δ. 

μὴ ἀνεὶς τὰ σερὶ τὰς ὄνους 860. ᾿ΙΌτοΟῦ 
Ομ οα, δὶ ΑἸά. εἰ Οοιαρίαϊ. 
ΟΠ 880 τὰ Βαροπξ: σερὶ τὰς ὄνους, εἴ 
ἴῃ οοα. αῖ. βἰ πὰρ} οὐ ΟΣ τὼς ὄνους 16- 

ὃ ρἴτυν. 
Ὁ ΠΕΡΙΑΤΚΩΝΠΖΩ, ὀγαολία εἰ 

ΠΗ͂Σ Το σο, βοὰ μοξί ἐδσγριηι, 8. 
αἰϊο πιοάο. 4 δος. Ί. 8. Μιᾶς δὰ 
Ἦ. 1. σομιρεῆβίιπη. δϑιιθείαπείνυτῃ 
«εριαγχώνιδμοα, 5 Οὔηΐ Ἰηἰουργεῖδ- 
(ἰἸοὴθ ἷἰπ [οχιοὶα ϑυϊάα δ ῬΉΟΕΙ 
οὐσυγΣῖ. 

ΠΕΡΙΑΤΩ, οἰγομάμοο. "ΤΠ 

ἩϊΪρῆ. ἃ ἥγυ ἐγε ὕαοῖο. Αταοϑ 1]. 

ς 10. -- Ὡ0 7 ΗἸΡΆ. ἃ 30. Ἐξσεςβ. 

ΧΙΊΙ. 9. Αἀάδ ϑγιστῃ. 9 ϑδτι. 
ΧΙΝ, 40. ὑσὶρ τοῦ σεριαγαγεῖν. δ]. 
μὲ υεγίεγοι. (οἄδχ υὔι8 ἃ Μοηῖ- 
ἔδυοοῦδο ἰδυάεαΐυβ μαρθεῖ σαραγαγεῖ. 
δγιηῦμ. Οοδεὶ. 11. 90. απριάγομοι, 
οἰτοιπεθοτίο πιξ. --ο ΛΝ ΗΙΡΙΙ. 

ἰγαπεῖγε ἐαιοὶο. Ἐποοι. ΧΕΜῚ. 49. 
4 ὅδ. ΧΙ. 31. 566. Οομρὶ].: Ααι. 
εἰ ὅγταπι. ὅεη. ΥΠ1. 1. --- 5}. 

ἀ Ῥὶἢ. αὶ Ἅγν7), τεάϊγε ζαοῖο. ϑγτώτα. 

Ῥβ4]πι. ΓΤΙΧ. 1. ςεριήγαγεςς Μά εἰ 
2 Μδος. Ι΄. 88. ΝἿ. 10. 

ΠΕΡΙΑΤΡΕΏ, αἀπήξτο, ἰοἷΐο, αἰίοϊ- 
ἶο, αἀρίγαΐο, τεριουθο, ἐγγέίμηι γεάάο, 
Ῥγοῖάο. διψλ3, ϑέρατο. Ααὰ. Νατη. 

ΧῚ, 45. ατρκῖλεν, αὖδοίμ. --- Ὁ)» 

φοῖυο. Ῥδ. ΟΧΥ ΤΠ. 242. σερίελε ἀπ᾽ 
ἡμοῦ ὄνειδος, αἰ} ἃ τὰ ΟΡ ρσοδτγίυμι. 
-- Ἄν  ΒΙΡΙ.. ἐγαπδῖσε γαοῖο. 1 

ε Ῥατ. ΧΧΙῚ. 8. σερίελε δὴ χαχίαν «αιδός 
σου, αμεγ αὐδεβὸ Ῥεοοδίῃτ βεῦν] 
(αϊ. ΑἹ. 2 ϑαι. ΧΧΊΝ. 10. περέλε 
δὴ τὴν ἀνομίαν τοῦ δούλου σου, σὨΕΓ 
4υθοϑοὸ ρμϑοοδίυηι βασνὶ ἴω, ἢ. 6. 
ἐφηοδοθ ᾿ϑοςσδῖο βοσνὶ ἰυ. Ηοϑγοῖ. 
περέλε (δὶς ϑηΐσα σόοι ἀμρῖο 6 
Ἰοςΐβ δἀάυςεῖβ βουσί ρεπάυμι ῥτὸ σε. 

2 
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ἔελαιι), κόψον, ἔπαζον, ἀφελοῦ. --τ- ὝΣΣ 
ΗἸΡΗ. αΑ Ἴθ)ζαπρο. Νλ. ΧΧΧ. 

8. ἐὰν δὲ αιεριαιρὼν «Ἐριξ 
κα στα ὐ τὰ ἴω, νὰ 
ν. 14. 16. --ἾΠι ΤΙ Ηρ. 

εἰ Ηρ. εγέρίο. Εχοὰ. ΧΧΧΠΠΙ. 
6. Ῥεαῖσα. ΟΧΥ͂ΙΠ. 48. --- ΟΥ̓ 

ΗΒ. ἃ 3} εἰευο. Ἰαενῖς. ΓΥ͂. 8. 

30. --- πη οὐδἰυϊεοὶ 7 εοὶξ εωπε, α 

σῦν Ῥεὸ ΝῸΥ. Τὸ μὶ οχοιϊς εἰ 

εε “ δχυπι. ϑυτωσαδοῆ. δοὺ. 
ΧΧΧΙ͂Σ. 17. σερεῦλεν. Βδτια αυοοὶ 

αὑτὰ, 1 Γ 

βϑηβυμι. γαὶρ. ργέυαυξέ. ---α ΠΩ͂ ε 

ΗἸΡΗ. τεἄο. Νυ. ΧΥῚΤΙ, δ. ᾿πϑὲ 
ον τ Ηρ. οὗγωοτ. ϑγτωτα. δ. 

ΟΧΙΪΙ. 4. αεριείλετο ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ ψυχέ 
μου, υοἱυεδαίαῦ,ἡ ἸᾺὰ τὸ δῃῖταδ τορᾶ. 
[1 ΒΙο 8. ϑοᾶ ἱπ ΗΘ ΧδρΙ ς Ἰερὶ- 
ἴυγ στριελεῖτο ἃ αἸριειλίω. Ῥοῖδδὶ ἴα- 
6 οἱ δἰΐεσα Ἰοςίίο ἰοςτισ αθοτο, 
χηοάο νοσίδεισ: βρίσιαβ ἔδεε σϑλοὶ 
ἀεκοῖ. -- ρον αγέον. ἴπο. 70. 

ΧΧΙΠ. 8. «εριείλαντος Ουε ἸΘοῖο, 
δὶ βαῦα Ὠδροῖυν, νοσίθηδ 6ϑ: ἐδ- 
ἐγακεγμπί δροῖϊα δοείάδεδ, κἰ ἀεέποερε 
ἐπέεγ 26 αἰυϊάεγεηί. ϑοὰ σχηδ]εῖω 
ουτα ϑοδαγίεηρονμίο δα Ἀ. ]. ἰερεγε 
διείλαντο, ἀϊυϊδεγιπέ ργαάσανι. Νατὰ 
ἱπίοτργοίσιη απεπᾶδηι ἴπ δχεσαρίο 
βυο Ἡερτγαίοο ϑεσιρίυσα ἵπνθΏϊδβο 
ΠΡ ἰρϑὶ ποὺ οϑὲ νευΐθτ:]ε. --- 

»)Ὁ» οοέδεο. ϑυταταδοῦυδ, {10}. 

ΧΧΧΥ ΤΙ. 15. στριωρεϑήδεται, αα- 

υενείμτ. -- Ο: ὙΠ, Καὶ εἰ 
Ηἰρῆ., γεοεάο, τεοσεάεγε ζαοῖο. ες. 
ΧΧΧΨΥΝΉΗΙ. 14. αερελομένη τὰ ἱμάτια 
τῆς χηρεύσεως, ἐχμεης νεβίταθηΐα υἱ- 
ἀυϊδιῖθ. 146 οἱ νοσ. 19. οι. 
ΧΧΙ. 18. οἱ σοηΐον 8 δος. [Υ͂. 88. 
Οεη. ΧΙ]. 42. περιελόμενος Φαραῦ 
τὸν δαχτύλιον, ἀείταΐενα ῬΏΔΥΔΟ δῃ.- 
Ὡυϊυ. ΨιἊ6 οἱ Εφ. 111. 10. εἰ 
οοηΐοσ 2Ἐ]ἰδῆυὰ Γ΄. Ἡ. [4}0.1. α 
21. υδὶ εδάδιι ρἢγαβὶϑ ἰεσίταγ. [εχ 
Ογτ} Μ8. Βγεῖλ. σεραλόμενος, «εριε- 
φάρας, ἀφελόμενος. Ἐχοὰ. 11]. 8. 
σερελέτω τοὺς βατράχως ἀπ᾽ ἐμοῦ, ακ- 

Φ᾿- 



Περιαμαρτάνω. 

,Ξξταὲ ταῆδα ἃ τοὸἨί ἙἘχοά. ΧΧΧΙΥ. 
834. περιηρεῖτο τὸ κάλυμμα, τειιουεδαΐ 
ναϊαιόη. δος γοϑρὶεἰς Αροβίοϊῃβ 
4. (οΥ. 111. 16. ἡνίκα δ᾽ ἂν ἐπιστρέψῃ 
πρὸς κύριον, περιαρεῖαι τὸ κάλυμμα, 
αυδηάο δυΐεμλ 86 σομνοσίευς δά 
Πουπαπι, 86. ΟΟΥ 1Π]ογυτ, Τοτλο- 
γοῖαν νοϊδηθη. (009. ΧΧΙΨΝ. 14. 
περιλεσλε τοὺς “εοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, 
χοπιουείς Ὠδο8β δἰϊθῆοθβ. Ὑ1ὰ6 εἰ 

,1 58. 7 ῇΙ]. 8. 1 ὅδηι. ΧΥ]Ι. 80. 
φεριείλετο αὐτά. Τία Οοτρὶ. εἴ Ἶπο. 
Ψυὶρ. ἀεροσιῖξ ἐα. 4 Ῥαν. ΧΧΧΙΙ]Π.. 
12. αεριὖλέ νὰ ϑυσιαστήρια αὑτοῦ, τε-- 
ἡπουεδαὲ 56ὰ ἀεείγμαίἑ ΔΙΑΤΊ Α α7ι18. 
γιἃἋ6 εὲ 4ὶ Ραγὰὶ. ΧΧΧΙΠ. 15. 
ΧΧΧΙΝ. 838. Ῥχον. 1Υ͂. 24. περίολε 
σεαυτοῦ σκολιὸν στόμα, ργιξοϊε ο8 ἴὰ- 
πὶ ροενογβιπη. ὙιἊ6 τηοάο δῃΐθ 
ποῖπξα οχ Ηδογοδῖο. ϑόρῆ. ΠΠ]. 19. 

: φιρελῶὼ ἀπό σου τὰ φαυλίσματα, τεπιο- 
υεδο ἃ ἴ6 Ἰττ᾽βίομθθ. ϑόρῆ. ΠῚ, 16. 
σερεῖλε κύριος τὰ ἀδιχήματά σου, αὖ- 
εἰ Ἰογαϊπυδ ἱπιαυϊίαῖοθ ἴιι88. 
ἄδεν. Χ. 11. σχῆπστρον Αἰγύπτου σερι- 
ωρέϑϑήσεται, Βοορίτυμι ΖΕΡΥΡΕ ἀπζε- 
φείμ». ἴπο. 1 ὅδιη. ΧΥ]]. 30. σεριεί. 
λατο. Ααα. Κη οῦ. ΤΠοοά. 168. 
ΧΧΥΠΙ. 9. ὅγιθμι. Απιοβ ΥἹ]. 7. 
Αἀάς γον. ΧΧΥΙΙ. 22. σεριέλῃς, 

{ Ὁ] ῬΓῸ Ὁ Π ποὰ Ἰορεγαπῖ “Ὁ ἵν 

δε τῷ ἝἹΌ ποθϊοποῃ ΗἸΡΉΠ]ΠΙΟΔτι 

εὐἰθυογαηῖ, αυοιηδαάπηοάυτα 1ρ1α. 
ΧΧΥῚ. 27. ).) ῬῈΣ χυλήεν το α]1- 

ἀεγυμπέ. -- Ρ5» πιρπρο. Ἐχοά. 

ΧΧΧΙΠ. 2. «ερίέλεσ᾽ε τὰ ἐνώτια, ἄε- 
ἰγαλτήίε νοῦ β ̓Ἰμδιγοβ. [0]. γοσ. 8. 
98. Ζυά πῇ. Χ, 8. περιείλατο, ὁπ. 
2 Μδος. ΙΝ. 88. δυ 48 : περιαιρεῖν, 
ἀφωιρεχένα;, ὑποχόπστειν, χαϑυφεϊόδωω. 

ΠΕΡΙΑΜΑΡΤΑΝΩ (ΒιΙεἸϊὰ8 ρεγ- 
Ῥογδτὰ δαὶ } 881} σεριαμαρτέω), δ:ρίο. 
ΝΠ ΙΗ Ααυ. εὐ ναοαι ἐτὐμεη 

[εῦ. ΨΠΠ. 15: εὲ 1Χ. 15. «εριημάρ- 
τησεν. δὰ σϑοῖα τόμ ϑομαγέβθη- 
Ρεγρίαβ, τὸ σεριημάρτησεν αἰγοῦ]αυ6 
Ἰεσοηάυτη 6556 σεριημάρτισεν, ἐπρίαυιέ, 
οοἱ!, ΧΙ, 40θ.0Ό. Νἥαιπι ἐχρίαγε οδῖ 
σεριαμαρτίζεν, ΠΟῚ σεριαμαρτάναν. 

728 Περιβάλλο. 

ΠΕΡΙΑΜΑΡΊΓΖΩ, δερίο. ΜΓ" 
ΡΙ. ἈἘεϊαυΐ Ἐχοά. ΧΧΙΧ. 86. 
“εριαμαρτιες, εἴ αν. ΧΙΥ͂. 49. περ;- 
αμαρτίσω. Μ᾽ιάδ αυοηαδ 5. σεριαμαρ- 
τάνω. 

ΠΕΡΙΑΜΑΡΤΙΣΜΟΙ͂Σ, ἐπρίαΐϊο. 
ΓΝΤ.), ΤῸ ρεοοαίο. ϑγτασχπαςῖ. 

Ζαδςῖ. ΧΙΠ. 1. 
“ΠΕΡΙΑΝΥΔΕΏ, οἱγομηιβριάο, 

οδωπάο, ἐπάϊδημε ἴησογο, οὗτωο. 4 
Μαος. ΧΥ͂, 82. ἐν τῷ τῶν σαϑῶν πε- 
ριαντλουμήνη χατακλυσμῷ, ετίιΣ)α- 
ἄοπυμα ἀπΠυνίο ὠπαέφειο ἡαοίαξα. 
“ΠΕΡΙΑΉΤΩ, οοποίο, οοπιρατο, 

πιροπο, αἰϊγίδιο. 8 Μδοο. 11]. 7. 
καὶ οὗ τυχόντι σερῆψαν ψόγῳ (1ὰ 
ΟΠΠΠ68 ἕξσα ᾿ἰρσὶ Βυσυβαια ΤΟ]]δί!. 
ϑεὰ Οοάεχ ΑἸοχ. μαῦθϑὶ συριήψαντο 
φόβῳ.), οἴ ποη τηραϊοογεσα δζοῖα- 
γεπΐ β6ὰ οοποϊϊαγωπέ 5101 νἱπιρογα- 
Ὠοποιη. ΑἸΠθὶ δοουβαξίνυσα εἰθὶ 
υπρεγα βο]ϑέ, υἱ περιάπτειν αἰσχύνην 
δρυά ῬΡ]δίοπθῃι, εἰ δρυὰ ΗἩοχαθγαμι 
μῶμον ἀνάψω, βοἃ Πμεαροί οδἰίδια ἀδιϊ- 
ψυπι 510] Ἰυηοίιη, ν. 6. δρυα .0066- 
Ρβαὰ Α. 1. 12». ΧΗ. ς. δ. ᾧ. ὅ. 
ταῖς ὁμοίως αἰτίαις «εριάπτουσιν, Βιταὶ]ῖ 
08 ἀαπιπαπέ οτϊταὶηθ. 885: σε- 
ριάστω, δοτικῇ. 

ΠΕΡΙΑ ῬΓΎΥΡΟΣ, αγρεμέο οδάμο- 
ἐμα. Ἐρ. ϑεγετη. 6. 84. τὰ περίχρυσα 
καὶ τὰ περιάργυρα. Αἴεη. ΧΙ], μὰ. 
δὅ88. Ὦ. ὶ 
ΠΕΡΙΑΡΓΥΡΟΏ, ἀγρεπίο οἱγομηι 

οδάποο. ΠΏ 32 ΡΤ» ἑερὸ ἀτγβεπίο. 

Ρ9, ΧΡ]. 14. --α ὩὨῸΣ ἩΦΤΠΌ» 

οἱποίμα ἀγρεπίο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥΝΊΙΠΙ. 
17. - ΠῸΣ ἼΞ) οδάκμοίἐο ἀγρεπῆι. 

1.5. ΧΧΧ. 22. 
ΠΕΡΙΑΡΓΥΡΟΏ ἈΡΓΥΡΙΏ, ἰά. 

ΠῸΣ Ὁ οδάκμοίιο ἀγρεπίὶ. Ἐχοὰ. 

ΧΧΧΥΊΠ,. 17. 19. 

"ΠΕΡΙΑΣΤΡΑΉΤΩ, οἱγοιπιζεΐροο, 
ρἱεπάοτε οἰγομπμῖο. 4. Μδοο. ΓΝ. 10. 
ᾳεριαστράαστοντες τοῖς ὅπλοις, ΑΥΤΩΪΒ5 Μ7:- 
ἀφο ξιϊσεγαπίες. ϑιυϊάαϑ: σεριασ- 
φράστω, αἰτιατιχῇ. 

ΠΕΡΙΒΑΓΛΛΔΩ, οἱγομηϊ)οῖο, Οἷα 
οἰ πάο, οἷπρο, ἕθρο, ἑπάμο, απιβοῖο, 

29 

΄ 

ἂ 

᾿ δὲ 



Α, ἃ ᾿ Ν 

Τα περὶ τὰς ὀνοῦυς. 

« οι. Αςι. ΧΙΗ͂Ι. 18. ΧΥ͂Ι. 8. Οοπῇ. 
εἰ ᾳυεξ ἐσ Ροΐγρίο βδηποίας Βαρβο- 
Ἰυ8 Ρ. 8341. 

ΤΑΙ ΠΕΡῚ ΤΑΙ͂Σ ἼὌΟΝΟΥΣ, εδεὶ!. 
σράγματα, περοίϊα οἷγοα ἀδὶπαδ. 

ΓΌΩΝ, αερίπα. 1 ὅδ. ΓΧ, δ. 
μὴ ἀνεὶς τὰ περὶ τὰς ὄνους 860. ᾿ἰΌτοσ 
ΒοπΏιΪο6, ουδὲ ΑἸά. εὲ Οομαρὶαϊ. 
ΟΠἾ880 τὰ ἨδΡεπί: σερὶ τὰς ὄνους, εἴ 
ἴῃ οοα. αἴ. βἰ γα ρ] οἱ ἴδν τὼς ὄνους 16- 

ὃ αἰζυγ. 
ΦΠΕΡΙΑΓΚΩΝΙ ΖΩ͂, ὁγαολία εἰ 

παρ τοίϊϊσο, βοὰ ρμοεί ἐεγριπι, 5. 
αἰϊο πιοάο. 4 Μαος. ΝΊ. 8. ΜΝ άδ δὰ 
Ἦ, 1, Οοταροῆβιιπη. δϑιυιείαπιίνυτω 
περιωγχώνιδμνα 516 ΟἸΙΣ ᾿Π ΟΓΡΓοίδ- 
(ἰἸοη6 ἰῃ 1 ,οχὶοία ϑυϊάεε δς ῬΗσΕΙ 
οθουτΣηϊ. 

ΠΕΡΙΑΎΩ, οἰγοιιάμοο, Ἢ ΤῚ 

ἩΪρΒ. ἃ 9» ἐδε ἡαοῖο. Αταοβ 1]. 

ς 10. --- 011 ΗΙΡὮ. ἃ 3,0. Εξσεϑς. 

ΧΙ ΊΙΙ. 9. Αἀὰο ϑγιῶτη. 94 ϑδτι. 
ΧΊΙΝΡ. 420. ὑσὶρ τοῦ σενιαγαγεδ. ΨῸΪΕ. 
μὲ υεγίεγει. (οὐδχ υπϊ8 8 Μοηῖ- 
ἔδυσοῦο ἰδυάεαῖυβ Παρεῖ σαραγαγεῖ. 
δγταῃ. ΟΟἾ6]. 11. 20. σεριάγομοι, 
οἰγοιρπυογίο πίε. ---- ὙΧΥΝ Ἵ Ηἱἰρῆ. 

ἐγαπεῖγε ὕαοῖο. Ἑξοςι. ΧΕΙ. 99. 
4, ὅδῖα. ΧΙ]. 831. βοὸς, (οιρ].: Ααυ. 
οἱ ϑὅγιασι. ὕεη. ὙἼ711. 1. -- »δὺῦ 

ἀ ῬΙἢ. αὶ Ἅγυν7,7 γεάϊγο 7ζαοίο. ϑγτώτη. 

Ῥβαΐτι. ΠΧ. 1. σεριήγαγες. ΜΊάα οἱ 
4 Μδος. ΤΥ. 88. ΝἹ. 10. 
ΠΕΡΙΑΙΡΕΏ, απμζέγο, ἰοἰΐο, αἰέοϊ»- 

ἶο, ἀείγαλο, γοριουθο, ἐγγίδιηι τεάο, 
ργαοϊάο. δι), δερατο. Ααα. Νυπι. 

ΧΙ, 25. περιεῖλεν, αδεοίε. --- .5}» 

ϑοῖνο. Ῥε. ΟΧΥΤΠΠ. 22, σερίελε ἀπ᾽ 
ἡμοῦ ὄνειδος, αἸ 6} ἃ τὰβ ΟρρυοΡυίτι. 
-- ὙΠ ΗἸΡἢ. ἐγαποῖσε αοῖο. 1 

ε Ῥδι. Χ ΧΙ, 8. σερίελε δὴ χαχίαν «αἱδός 
δου, ΘΜΡΡ αὐδεβο ρεοσδίυσω δβεσυὶ 
(αἱ. ΑἹ, 23 ϑάπι. ΧΧΊΙΝ. 10. περίελε 
δὴ τὴν ἀνομίαν τοῦ δούλου σου, σὨΕΤ 
μθθδο ροϑοσδίιστα δβοσνὶ (υϊ, ἢ. 6. 
ἐσηόδοα Ῥθοοδῖο βεῦνὶ ἴα]. ΕΗ ΒγοΣ. 
περίελε (δὶς θη ῥσοςσὰ ἀυρῖο 6 
Ἰοοῖα δά ἀυςεῖς βου δεπάυπι ῥτὸ σε, 

ῷ 

122 Περιαερέα, 

ἐήέλαι.), κόψον, ἕπαρον, ἀφελοῦ. --- 55 
ΗἸΡΗ. ἃ “)9)»,απρο. Νια. ΧΧΧ. 

αὑτὰ, εἰ ̓  138. ἐὰν δὲ σεριοωρῶ σεριέλῃ 
δυΐδηη ἐγγίία πε ἡμαὶ ἴω. γε εἰ 
ν. 14. 16. --- ΨᾺΣ τᾺ, ἢ ΣΤ Ηι:ρ. 

εἰ ἩΠΩρ. εγὲρίο. Ἐχοά. Χ ΧΧΊΙΙΠΙ͂Ι 
6. Ῥεραῖα. ΟΧΥ͂ΠΙ. 43. --. Ὡττι 

ΗἸΡΗ. ἃ [9}» εἰευο. Τονῖς. ἹΝ. 8. 

φρ. .-- "Ὁ Ἱ» οὐίἑυϊδος 7 εοὲξ ἐπε, α 

τὺ Ῥεὸ Σξ Ὁ. Τὸ χε Θχοῖ, εἰ 

εδὲ ἰ δἥχυμι, ϑϑγτανηδοῖ. δοὺ. 
ΧΧΧΙ͂Χ, 11. περεῦῖλεν. Ἔετια χυοο 
βϑηϑαπι. αὶρ. ργίυαυίξ. ---- ΠΣ ἔ 

ΗἸΡΉ. “εὖο. Νυπι. ΧΨΊΙΙ. 5. .-- 
Ἡν ΠΕΡ. οὔγμογ. ϑγτωτα. 5. 

ΧΗ. 4 αεριείλετο ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ ψνχᾷ 
μου, υοἱυεδαίωγἡ ἴῃ τὴθ ΔΠΣΑ πδα. 
Ιὰ ΒίοἸ 8. ϑοᾶ ἰῃ Ηδχαρ τα }εςὶ- 
[γ σεριείλεῖτο ἃ ατριιλέίω. Ῥοῖεεκὶ ἰὰ- 
χδῃ οἱ δἰΐοσα ἰοςίὶο Ἰοσισα αρετεο, 
τηοάο νοσίδίισ: βρισὰβ ἔδεε σα ϊῃὶ 
ἀρβοῖ. --- ρον ραγέογ. ἴτιο. 90ε. 

ΧΧΙ]. 8. «εριείλαντο. 
δὶ ΒΔ )8 ΠΕΡοίΣ, νεσίοδ 69: ἐδε- 
ἐγαχεγιπί δροῖϊία κοείἐδις, μἰ ἀείποερε 
ἐπίου 46 αἰυϊάεγεηί. ϑοὰ σχιδ οι 
οὔπι βομανδηροῦρῖο δα Ἀ. ]. Ἰερεγε 
διείλαντο, ἀἱοϊδεγμηξ ργαάσινι. Ναὶ 
᾿πἰογργοΐθσα αυθπάδταῃ ἰπ δσχεπρὶο 
810 ΗοΡγαῖοο βοσρίυτα ἱπνεθΏ πϑε 
ΓΙ. Ἰρβὶ πο δϑὲ νοσίβίτηϊε. --- 

»Ὲ» οὐλέδεο. δγταταδοῆυθ, .}0Ὁ. 

ΧΧΧΨΥΠ. 15. φεριαιρεϑήσεεαι, αἱ- 
υὑενείνσ. -- Ό ε ὙΌΣ» Καὶ εἰ 

Ηἰρῆ., γεοεάο, γεοεάετγε ζαοῖο. Οειι. 
ΧΧΧΥΊΠΠ 14. σεραλομένῃ τὰ ἱμάτια 
τῆς χηρεύσεως, ἐχιδης νοβΕσωθηϊα νἱ- 
ἀυϊιαι6. Μιὰ οἱ νοῦ. 19. δλευϊ 
ΧΧΙ. 13. εἴ σοηΐον 4 Μδοο. Ι΄. 88. 
σεη. ΧΙ]. 42. «εριελόμενος Φαραν 
σὺν δαχτύλιον, ἀείγαλεπε ῬῆδΥδΟ δῃ»- 
πυϊὰι. Ψιάα οἱ Ἐδίἢ. [11]. 10. εἰ 
οοηξοσ ΖΕ] δῆ Υ. Η. [ὴὉ. 1. ε 
.921. υδὶ εδίάάθυη μη γταβὶβ ἰασιζαγ. [.Ὲχ. 
Ογτ}}} Μ8. Βγεῖη. σερελόμενος, πσερε- 
«αάρας, ἀφελόμενος. Ἐχοὰ. Ν]Π. 8. 
φεριελέτω τοὺς βατράχους ἀπὶ ἐμεῦ, πι- 

Θυθ ]Ἰοεῖο, 



ΓΙ ερεωμαρτάνα. 

ἥεναξ τϑῇλβ ἃ τῶ. Ἐχοᾶ, ΧΧΧΙΨ. 
534. στεριηῃρεῖτο τὸ κάλυμμα, τεπιουεδαΐ 
νοϊδύθη. Ηυς γεθριεῖς Αροβίοϊυϑ 
39 ΟοΥ-. Π]. 16. ἡνίκα δ᾽ ἂν ἐπιστρέψῃ 
“ὃς κύριον, περιαιρεῖται τὸ χάλυμμα, 
αὐυδηαο διιΐετα 86 οοηνογίοσις δὰ 
Ποιαΐμυτη, 86. ΟΟΥ 1ΠΠ]οΓΌτΩ, τοϊηο- 
νοῖτ νοϊδθθη. .105. ΧΧΙΨΝ. 14. 
περιέλεσλε τοὺς ϑεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, 
γεπουξίε Ὦδοθ 8]16ῆο8. ΥὙιἋὰ6 οἱ 
1 ὅδ. ΑΓ]. 38. 1 δ. ΧΥΤ]]. 39. 
σεριείλατο αὐτάς ἴα (οτ}]. εἰ [πο. 
νυ ]ρ. 

ἡπουδδαΐ δοὺ ἀεσίνγμσὶἑ Δ] ΚΑΤΑ 6118. 
Νιάθ εἰ 4 Ῥα]. ΧΧΧΙΠΙ, 15. 
ΧΧΧΙΝ. 838. Ῥχον. ΡΥ. 94. στρίολε 
σεαυτοῦ σκολιὸν στόμα, ργαοίαο οδ ἴι- 
πὰ Ῥογνοίβιηι. Υἱ4Ὰ6 τηρᾶο δηῖθ 
ποῖπίδ εχ Ηδογομίο. ϑορῆ. 1Π]. 12. 

; φεριελῶ ἀπό σου τὰ φαυλίσμανα, τοηιο- 
τεέδο ἃ ἴδ Ἰττὶβίοπθβ. ϑορῆῇ. Π1]. 16. 
“εριεἦλε κύριος τὰ ἀδιχήματά σου, αὖ- 
εἰκς Τοταΐϊπαθ ἱπίαυ αῖθϑ ἔιι88. 
Ζαςῆ. Χ. 11. σκῆπτρον Αἰγύπτου “τέρι- 
αἱρεϑδήσεται, δοορίτυμα ξΕργρᾷ απζε- 
γείνν. ἴῃς. 1 ὅδιι. ΧΥ[Ι. 80. σεριῖ- 
λατο. Ααυ. Θιγιρπιδοῦ. ΤἼὨροα. ἴω 
ΧΧΥΙΙ. 9. ὅγιηα. Αποβ ΥἼ. 7. 
Λαάς γον. ΧΧΥΤΙ. 29. σερήλῃς, 

{ὉΡῚ ῬΓΟ “Ὁ ΓΛ ποι Ἰεροσυηῖ “Ὁ ἵν 

864 τῷ “Ὁ ποξοπεῖη ΗΕ ΠἸολπ 

τρυογαηί, απετηδάιηοάσμα [δ]. 
ΧΧΥῚ. 27. )γῦὺ Ρδσ χυλήεν γοαα]- 

ἀεγιπί. --- 05, σίσπρο. Ἐχοά. 

ΧΧΧΙΙ. 9. σερήλεσϑε τὰ ἐνώτια, ἀε- 
ἰγαλίίο γοῦν β ἰῆδυγοβ. [Ὁ]. νοσ. 3. 
38. Τυάπῇ. Χ, 38. στριείλατο, ἐχμέξ, 
2 Μδος. ΙΥ͂. 88. ϑδυ 448 : περιαιρεῖ, 
ἀφαιρεδα:, ὑποχόπτειν, καϑυφελόλαι. 

ε ΠΕΡΙΑΜΑΡΤΑΝΩ (Βι 6] 185 ρμεῦ- 
Ῥετϑμι οἱ γιι881 ςεριαμαρτέω), ἜΖΡΙΊο. 
δ ΡΒ. Ααὰ. ϑγιωμι. Ὑδεοῦ, 

1εὕ. ΨΠΠ. 15: εἰ ΓΧ. 16. φεριημάρ- 
τῆσεν, δρᾷ χϑοΐβ τηορυἱδ ϑομδγίρη- 
βεγρίαβ, ῥσὸ περιημάρτησεν αἱτολθίατιθ 
Ἰεροπάυγη 6586 περιημάρτισεν, ἐχρίαυϊέ, 
00}]. ΧΙΨ, 40. Νατι ὀχρίαγε οδῖ 
φεριαμαρτίζειν, ὩΟῚ. σεριαμαρτάνεν. 
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εἰεροσμίξ εα. 4 Ῥαν. ΧΧΧΊΙΙΠ. 
12. στριεῖλέ τὰ ϑυσιαστήρια αὑτοῦ, γε-" 

Περιβάλλο. 

ΠΕΡΙΑΜΑΡΤΙΖΩ, δρὶο. ΜΉ 71. 

Ρἢ. ἘΒεϊίϊχαϊ Ἑχοὰ. ΧΧΙΧ. 86. 
“εριαμαρτιεῖς, εἴ 1ον. ΧΊΨ. 49. περι- 
αμαρτίσαι. Ν1Δ6 ἡποαὰθ 8. σεριαμαρ- 
τάνω. 

ΠΕΡΙΑΜΑΡΤΙΣΜΟΙΣ, εχρίαξίο. 
ΓΝΘΠ)» ἈγῸ ρεοσσαίο. ϑΘΥΥΑΙΛΔΟΉ. 

Ζδοῖ. ΧΙ]. 1. 
ἘΠΕΡΙΑΝΤΥΛΕΊΏ, εἰγομηι βριο, 

οδωυπάο, εἰπε ἴπρογο, οὗτμο. 4 
Μδοο. ΧΥ͂, 82. ἐν τῷ τῶν σαϑῶν σι:- Κ΄ 
ριαντλουμίνη χαταχλυσμῷ, ρετίμνβρα- 
οπυτα ἀΠανῖο μπαάΐφις 7αοέαία. 
"ΠΕΡΙΑΠΤΩ, οοποῖδο, οοηιράτο, 

᾿ἐπιρόοπο, αἰξγίδυο. 8 Μίδος. 1Π]. 7. 
καὶ οὗ τυχόντι περῆψαν ψόγῳ (Τὰ 
ΟΥΠ68 ἔδσ ᾿δγῚ Πυσύθαμα οΟ]]αίὶ. 
ϑεὰ Οοάεσ Α]εχ. Βαροὶ συρήψαντο 
φόβῳ.), οἰ πο χηραϊοογοιη δσοΐα- 
γμπὲ 86ὰ οοποιϊϊαγωπέ 5101 νἱτὰροχα» 
Ὠομοθ. ΑἸ δοουδαίέναχ εἰδὶ ἃ 
ἡυηρονα βοΪϑί, υἱὲ σεριάστειν αἰσχύνην 
δρυὰ Ρ]αίοπαπι, εἰ ἀρυὰ Ηοταδσιιηι 
μῶμον ἀνάψαι, 86 Ἀαροί οἴίδῃι ἀδεϊ- 
γυϊα β[0ὲ ᾿πποίζιχα, ν. ο. δρυά .[ο86- 
Ρβαὰ Α.2. 110. ΧΙ]. ο. δ. ὁ. ὅ. 
ταῖς ὁμοίαις αἰτίαις ασεριάπτουσιν, Βιτα }}]1 
ποΒ ἀσηεμαηέ οΥἰγαῖημθ. 128: αε- 
ριάπεω, δοτικῇ. 

ΠΕΡΙΑΙ͂ΡΓΥΡΟΣ, αγρεπίο οδάμο- 
ἔμ. ἘΡ. Ψεγεια. 6. 84. τὰ σερίχρυσα ὃ 
χαὶ τὰ περιάργυρα. Αἴδειη. ΧἼΪ, μὰν. 
δὅ88. Ὦ. ᾿ 
ΠΕΡΙΑΡΓΥΡΟΏ, σγρεπίο οἱτοιιηι- 

οδάμοο. ΠΌ22 ΠΌΤ» ἱερὸ αἀτροπίο. 

Ῥῳ. ΤΧΥῚ]. 14. .... ΕῸὡ ΒΦ» 

οἰποίιια ἀτρεπίο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥ͂ΠΙΙ. 
17. -- 2. ἢ)» οδάμοίϊο ἀτρεπῖ. 

Ιωβ. ΧΧΧ. 22. 
ΠΕΡΙΑΡΓΥΡΟΏ ἈΡΓΥΡΙΏ, 1ἀ. 

ΠΌΣ Ἔ9ᾧ οδάμοίο ἀγρεπίϊ. Ἐχοά. ἃ 

ΧΧΧΨΉΗΙ. 17. 19.. 

"ΠΕΡΙΑΣΤΡΑΉΤΩ, οἱγοιηβείρεο, 
ρἰεπάοτε οἰγομημῖο. 4 Μαος. ἵΝ. 10. 
περιαστράσπτοντες τοῖς ὅπλοις, ΔΥΤΩΪΒ ΜΏ- 
ἄἶψιο ξείσεγαπίος. ϑυϊα8: σεριασ- 
φράστω, αἰτιατικῇ. 

ΠΕΡΙΒΑΓΛΛΔΩ, οἱγοωηγ)έοῖο, οἷγο 
ουμεῖο, οἷπρο, ἑθρῸ, ἑμάπο, απιβοῖο, 

Ζε 9 » 



Πριβάλλα. 

« ἐξρανάο. ὅ3ν απερίδοίον. Φ0Ὁ. 

ΧΧΙΝ. 8. Τίπεη. Ρ. 5. Βεὰ ἰπ 
πυσαι6 ἰοῦο μεὺ σιρηβάλλοννο 0. 
ἴδδηβ διυ εάν οὐδὲ ατρουλάβοντο. 
8101}}}ς υἱδῦο υἱτίυϑαμα νοσὶφ 
χεροσιοες Ῥεαΐπι. ΧΙΨΠΙ. 12. υδὶ 
ανριλάβετε ἱερίσαν, [Δ οἱ Ετιβοθῖϊι8. 
ϑεὰ νευῖοῦ Ἰἰοθοῖίο οδὲ οοά, Ὗαῖ. δερι- 
βάλλετε. [1ἴὰ εἴ (πγγοοακίοιαιε. ΑἹ. 
Οολεὶ. 10. 56. στρόβαλε. ---- ἸΌΣ ἰδ 

δ Καὶ, Ῥίῃ. γῆ. εἰ Ηϊρ. Οεηεπ. 
ΧΧΙΨΝ. 6δ. ἡ ὃ λαβιῦσα «ὁ ϑέριστρον, 
«τριιβάλενν, 1114 δαῦδιι βοαϊνπϑ Ῥ6- 
Ρίανο, ἑδσεδαέ 5ὲ. Ὑἱάς οἱ ξῃεβ. 
ΧΧΧΥΝΙΙΣ. 14. τοις. ΧΧΙΠ. 12. 
τῶν ατριβολαίων σου, ἃ ἂν περιβάλῃ ἐν 
αὐτοῖς, νοπἘποτΌ α ξυογθτ, 4αἱ- 
'πὸ ἐπ ποτα. Ἱ Κρ. 1. 1. 
φυρήβαλλον αὐνὸν ἱκατίεις, ἐπαπεδαηπὶ 
ἥδωνὰ νοδύμαεηϊιο. 1 Ἠερ. ΧΙ. 40. 

6 “γριβιβλημίνος ἱμωτίῳ χαυνῴ, ἱπάμῖνς 
γεθϊα πόονὰ. 1 Ῥὰνὺ. ΧΧΙῖ. 16. αυρ- 
βιβλημένοι σάκκους, ὁπ μίξΨ οἰϊέοι!ο, 
Ψο εἰ ἴε6. ΧΧΧΥΊΤΙ, 4. σοη. ΠῚ. 
6. 8. εἰ φοΠ; Αρος. ΧΙ. 8. ἴ68. 
11Χ. Ὁ. οὐδὲ μὴ περιϑάλανται ἀσὸ τῶν 
ἔργων αὐτῶν, πεαυς ἐμάμδεγε 5. απτὶ- 
εὖγε 56 Ῥοϊενυπὶ ἰαροχίθα κα, ἘΣ. 
ΧΨΥΙ. 18. πιρέβαλες αὐρὰ, ἐπκαινείς 
Ηἴ6. Ἐσχθοῖ. ΧΥ ΤΠ. 7. γυμνὸν «τρι- 

᾿4 βαλεῖ ἱμάτιον, “πιαάθηι ἐπάνοί ναβῦθ. 
“- ΟἝἹΔ), νεεμπεπέκηι. Ῥε. ΧΤΙ͂Ρ. 

15. ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς «τριβεβλημένη, 
ΓΟΧΓΙΣΙ8 δυγοὶβ, οδΐδῃεβο ᾿βίδσ ἔδοίὶρ, 
ἑπάμία. Οσῃξεσ Ῥβ. ΧΙ ΓΝ. 11. οἱ 
Αρος, ΠῚ. δ. ΑἹ. ΨψΨυά. ΤΥ. 18. 19. 

τιρίβαλεν. -- δι ὩΣ» Καὶ 
ἐι ΗΙρΗ". υεεεῖο. ὅεη. ΧΧΥΙΠΙῚ. 90. 
1 δα. ΧΧΥΓΠ. 8. ὁ Ῥκι. ΧΧΎΥ ΠΕ. 
15. Ζεγα. ΓΥ͂. 80. ..»ὄ τῶν» οδυε- 

ε ἰο. ἴεν. ΧΙΠ. 45. σερὶ τὸ στόμα αὐτοῦ 
σεριβαλίσϑω, 585. ἱμάτιον, ΟἿΡΕΔ Ο5 δι.» 
σὰ ἑεραὶ 4 υερέξμεεμίο. Ῥᾳ. ΟΥ̓Χ, 
14. ΟΥ̓ΤΙ]. 18. 28. (δηῖ. 1. 6. υδὶ 
“εριβαλλομένη 6856 νἱάδίυν ἀδερεοία, 
οὐμέερεία, αὐ Ακαρθε τεἀά!άϊξς. ᾳ. ἃ. 
φια ἱΐτο οἰίγοφιε )αοίαξμγ. --- ἢν» 

ἕερο. 700. ΧΧΙΠ. 9. σεριβα). 7 ἀξιᾷ. 
ἴὰὰ υοαυε Τἢεοάφαου. 6. ΓΧΧΙ. 

724 Περιβινα, 

6. ἐλοντὸ ἀδικίαν καὶ ἐάβοο 
αὐτῶν. ἴπ ἰεχία Ηεΐ. ἰεξίαι 
ΠΣ ἘᾺΛΟν» ὑνυοίσετε οτγκαία, ἴα 

ΒΕΏϑι : ὑπρέεέαίε 56 ογπαπί φιοη. -- 

Ὁ» ἐτραπάο. Βυθι, Π]. 9. σ΄ 

βαλεῖς τὸ «τερύγιν ὧν ἐεὶ τὸ δῶν 
σου, ἐχραπε αἰδύὰ ἴυδλιι, ἣν ὁ. ρδ.- 

πη ζαῦμ, ΒΏΡΟΤ δπο ἴδῃ ἴυλι. 

Αἃ Βεβης ρἤιγααίῃ {Ἰυιοίσαμάκη ὑόν 
φεοὰ Οαγωςὶ οεΐαηι οὐδίζατα εὐπίοι 

νϑϑῦβϑ ρΙῸ εσαρυϊε δα μκιαίηί, α 

ἢ νὰ] οἰϊατογάα δ]ϊουΐαο ἀτοῖγθε 

ἀἰολῃῖαν 111}, αἱ ὰὯδ οὑπὶ [ϊο ἀπι- 
'γετίης. ῬΗΪ. Ερ. ΧΙ. ἐνετυχκὺ 
Σωκράτης, ἀλλ᾽ ὑπέεφεχων αὐτῶ τὸ τΡ 
βωνα πλούδιος ᾿Αλκιβιάδης. δι ἀξ 
Ἰοαια σὰπλ Μοησἶδο ουβήυπι εἰπε 
Τβοοσείτας ἐπ Ἐρίμμιαὶ, τ. 10. ζεύ 
τοι ϑυγάτηρ ὑαὺ τὰν μόων ᾧχηο χλαν 
ναν. δῖος ἰπ Τυδοβιηίδο ϑορβοοῖα θὲ 
κεῖνα ἀε 86 εἰ [οἷα εαπι ἤστουϊε ὑσ- 
ΓΑ ΌΣΊ8: καὶ νῦν αὐ ρα, αὐτοῦ ὲ 
ὑσὸ χλαίνης ὑκαγκάλισμα. Εἰ πὰ 

οἰνάεβ 46 Βδοοιίάθ δρυὰ Αἰείραννα 
140. 1. ἘΡ. 38. Ρ. 116. ὑεὶ πρ' 
, . ΄ (πῇ δὲ 

Β. 1. παΐίδα Βογρίεσι. γον. ΧΧΙΝ 

ὅ. δίκενον «εριβώλλω αὐτὰ τοῖς μὴ 

Ρεάθε. Εσϑροὰ. ΧΧΧΙΙ. 8. σιρβων 
ἐαί σε τὰ δίκενά μου, ἐτραπίλέν ευρεῖ 

[δ τοῖίδ τηθα. ---- 290» οπο. 1 εξ! 

ΧΧΙ. 27. σερεβάλετο σάτα. Με 
ἰξα ἰσδηβιυϊογαηῖ. --- 9) ἐαὼ 

Ἐσεο. Ν᾿. 9. ποῦν τῇ (ἐν 

χάρακα, οἱγοιμν)έοῖες Ἵ τ, 

δι οἰγομπιυαϊϊαδὰν ἡ]ίαπε. Οοαί. 'ὰν 
ΧΙΧ, 48. --- ΩΣ Π Βρμ δῦ 

ροηο. 1 Βερ. ΧΧΙ. 31. φ«νηβέλαι 

Ῥχρεῖετοα Ἰασίταν Ρεδίσι. ΧΙ. 
ὉΡὲ τῷ σεριβιβλημένη ΠΙΒ1]} γεθροῖ ϊ 

ἴδ ᾿εχία Ἤτεῦν. 80 εἰπε ἀιλὶο {πιὸ 
ἰδϊαση εϑὲ 6 νυ. 14. Βερετίαιγ ᾧῦ' 
406 πες γοχ δρυὰ (Ἶαῖα, Αἰε ἢ 
409. ...- ΙΔ αὐτοὶ 5. νυ. πῖχον 

ΠΕΡΙΒΙΟΊΏ, ἐνουίαὶς νἱν0, Ἵ 
Ῥετυΐυο, ἐμρεγείες ἐν, ἵ' ἀὐπ 
ἐν υἱέα οὐκπεετυο. Ριϑ. 



Πείβλεεκτα. 125 Περιβόλαιον. 

« ΧΧΙ!. 18. φαριναχοὺς οὗ περιβιώσιτε, Ῥοδδ6,. ΣΝ) οἰΐπι δἰ χτιιβοιβθα 96. 
νϑηθῆοοθ ποὰ ἐπ υἱέα οοπδεγυωδιίε. ἢ 
8. Μδος. Ν. 18. εἰάϑησαν περιθεβιω- 
χότες, δἰπαμίμν υἱυεγε, νοὶ 5 υἱΐα 
σομδον θη. 

ΠΕΡΙΓΒΔΛΔΕΙ͂ΤΑ, Φρεοίαδεϊα, πιο- 
πἰδδα, ἰογφμόδ. ΓΟ)» «ΠΠεῖο. Αχα. 

ΤὨεοὰ. Ρχον. ΧΧΥ͂. 11. σεριβλέπτας. 
-- ἢ Ααὰ. 30». ΧΧΨΊΠΠ. 18. 

3 ῖ 

Βεσῖναν 8 ΓΞ» Ῥεέοίατε. ΟΟΠΕΕΓ 

ὃ ΝΙτηοηδ [οχὶς. ΗΟ. Ρ. 1802. β6ᾳ. 
ϑγτοῦ. ΤΏτοη, ΓΝ΄. 7. 866. Βοβοϊίοη 
Οείροηΐβ. 8.6 εδὶ βἰπο ἀυδῖο Αααϊ- 
14 ἱπιογργεΐδεο, αυοᾶ εἴδη δβιιδρὶ- 
ἐδίαβ εδῇ Βοοῖίυβ Αηΐπι. ὅΐδοσ. Ῥ. 
140. 866: --- ὩΣ, ογάϊιεα, ἰογ- 

φμος. ϑγτατα. (δπί, 1. 10. σερίβλεανα. 
Βοοδατθι Ηἰἴοτοχ. Ρ. 11. 1,0. 1. ο. 
9. Ῥ. 57. Ἰερεμπάυτα ορηϑοί σερίπλεχ» 
τα. Ἐφυΐϊάδηι τ 4]]οτὰ δῆς νεζβὶο- 

ς πο Ααυϊΐᾳ νἱπάϊοδτθ, υὐ δῆς 
νόσοῖῃ δοςοροσῖί, 4085] 65βοῖ ἃ ΠΝῪ 

ἘΠΕΡΙΈΔΕΠΤΟΣ, φκὲ οἰγομηδρί- 
οἴξμτ, δρεοίαδὲδε, ἐϊϊιιδίγια, οεἰεδγίε, 
φεὲ εεἰ αὐπταϊοπὶ. Ἡϊηο: 

ΠΕΡΓΒΛΕΠΤΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, ϑρεο- 
ἰαδὲϊια, οἴατιια, οοἰοδτὶΣ 30. 1. 

ΝΙΡΒ. ιν ποίμε δφμη:. Ῥγτου. ΧΧΧΙ, 

428. περίβλεπτος γὰρ γίνεται ὁ ἀνὴρ αὖν 
τῆς» οεἰφῦγὲςΣ οχύτη ,έ παλρτίζιιϑ. 6718. 

ἀ Η φαγεῖν. περίβλεατος, ἔξοχος, “εριβόην 
τος. ϑυϊάδδ: σερίβλεστος, ἔξοχος, μέ- 
γιστος. Οομέεν Ῥεγίζοη. δὰ 2] 1δη. '. 
Ἡ. ἢ. ς. 13. 

ΠΕΡΙΒΔΕ ΠΩ, οἱ ΠΕΡΙΒΑΕ ΠΟ- 
ΜΑΙ, οἰτοιωπεριοϊο, ἱπίμρον, αὐϑρίοῖο, 
τῶν. ποῖρ. 1 Ἄερ. ΧΧ. 40. ὡς αερη- 

βλίπετο ὁ δοῦλός σου' ὧδε καὶ ὧδε, οὐχα 
ΒΕΙΥῸΒ ἴὰπ8 ὃυς εἴ Πὰς αἰσρίοετεί, 
ατὶ δε υεγίεγεί, αἱ ΨΟΪραῖ. ἰγδηϑία . 

ε Μιάοενυν τοῦ βοηβυση Ἔχρυ βϑί δον 
, δὶ δάθο ΠΟ ΟΡυ15 511} δι 66, 608 
ΓΘ ἸΙερίθθθ οὕχτα ὅγτο οἵ Ομδιάεβο, 

ᾳυᾳ διε Ττοιαγῖ!, ᾿δῖθι οἱ ΒΙΕΙΙ 
Ἑοοπ͵δοΐυσα, ΕἸΒΟΒΟσυΒ ἰῃ του 85. 
ἄς γέετεβ. αὖ. ν». 169. διΐϑμι μοῃ 
τηδῖὶβ ΟὈβεχνανῖί, εχ ἢ. 1. Ῥσοβρασὶ 

Ζ2τ8 

οοπυεγίεγε αἴσμο, ῬΥΟνΟΟΆΤΒ δἰ μνα] 
"δὰ 1 βδ:ι. ΧΙΥ͂. 32. υδὶ ῥὑσὸ 12.) 

Οἰμαϊὰ, Μαθϑὲ ϑγρΓηνὶ, ϑγχακα. ἐτράπη; 
γυΐϊραῖ. νεγσις ἐεί. (μον χυοαμς 7 
Βογϑθῃῖ! ϑγιαροὶαβ οἱ. 11, Ρ. 570. 
δο ἴοοτῃ ϑίτας. [Χ. 7. ἰπῦγα ἰαυ δ. 

ἴατ,. --- )5), τεθρίοίο. ἘΕχοά. 1]. 

19. 708. Υ1ΠΙ. 90. -τ- “νῦν οοπέξην- 

»ἷοτ. Αγυ. Τμεοοά. 1, ΧΧ 900. ΝΠ]. 
8. συ. πον αφριοἰσί. ϑῖγδο. [Χ.. 7. 
μὴ περιβλάπρῳ ἐν ῥύμαις αύλεωρ, καὶ ἦν 
ταῖς ἐρήμοις αὐτῆς μὴ πλανῶ, Ἀ. 6, ηῤ 
ἀϊδοιγείία Ῥὲὺ γἱδίθαβ υὐοΐβ, εἰ ἴῃ 
Ἰοςῖβ εἦι9 ἀδϑεχεῖβ πα οδεγγα: υδὶ 
τεριβλίπειν ταὶ ποίατα νἱάεῦιν ἀξΐϑ- ἅ ᾿ 
συγοίίατε, ἧμο αἱ μῖμο υαρατὶ. ϑοττὰο 
οδηΐτα ἴὈἱ οβὲ ἀε ρυοβρυ 8, ιιοσιτα 
οοπδυείαἀο νἱϊδπάβ, εἵ σπεριβλίμδειν 
ἀϊβοσίβ ἢ. 1. οὐσα «λανᾶσϑαι ροττοῦ" 
(Δῖυσ. ϑαϊίδ δυΐεσα Ἵοοῃϑίδί, σερθα 
νἱἀφηαὲὶ οἱ ἀφρίοἱοηαϊὶ οἴδτη Δ πϑυγν 
Ῥατΐ ἴῃ ᾿ἰϊηροῖβ οὐ θηία] σι, υἱ ἐξέ 
οἱ ἐδογ ἤποεγ ἐπ αἰέφμοηι ἰοοιοη βἰστι- 
δοοηΐ, υἵ ταῦ] 8 ἀοουΐ ἴπ ϑρίοΠορῖο 
ΤΙ. Ρ. 143. βε4. Οεείογυσα ᾿υσετα Ἀΐς 
Ἰοουβ ἔωπογαῖ ἰοοα 1 Βες. ΧΧ. 40. 
ἀδ χὺυο βιργα δχροβίξζυση δβῖ: Ἢ 

ΠΕΡΙΒΛΔΗ͂ΜΑ, ἐπαάιηπεηίηι. Ἵ ἂν 

σοοίδ. Ναα. ΧΧΧΙ. 40. ὕόρο Ππδς 
οἴἶδτα ἂς ἐνεοπεπίο υἱϊτυν ἌΡ έατιθο 
Υ, Η. ΧΙΙ. α. 1. Ρ' 118. οἵ ΑἴδΘ. 
πθὺδ ΧΙ]. Ρ. 625. Ἐὶ. : 

ΠΕΡΙΒΟΉΤΟΣ, οεἰεὐτὶε, οοἴεδεγ- 
γίπιιιδ, ἀεοαπίαίμα. ΑἸοίρἢν. 11. 4. 
Ρ. 8396. 24 Μδος. Π. 238.. τὸ περιβόητον 
ἱερόν, Οοηξ, Ηεβγ ΟΝ. 8. ν. σερισφάτωρ. 

ΠΕΡΙΒΟ ΔΑΙΟΝ, ἐπαάμηιεηπίμηι, Ὀδ5- 

ἐἰπιεπένηι, απιοέμδ, (6ΒΊΙΕΜ. ἽΔ» ὃέ8- 

ἐξ. συᾶ, Ὑ1Π|. 46. -- Ἰψτν Ῥεῦ- 

ἐογαῖδ. Ἰποετί. Εχοά. ΧΧΥ ΤΙ. 4. -- 

ΠῸΣ ΡΒ. ἑερο. Ῥβ. ΟΠ], 7. ἄβυσσος 

ὡς. ἡμάτιον τὺ σεριβόλαμιον αὐτοῦ, δ γῶν 

5:18, ἰΔῃσύδι νεβ 8, δυγίοίμλθ οὐϊμδν 

ϑυλάδβ: περιβόλαιον, περιβολὴ, ἤνδυμα. 

Λβυσσον δὲ καλεῖ τὴν ὑγρὰν οὐσίαν ἢ ϑεία 

γραφή. ᾿Ἐπιὶ οὖν ἡ γῆ «ωυταχόϑεν ὕδασι 



Περιβολῆ. 726 Περιβωμεον. 

4 πυρέχιται μεγάλοις, καὶ μικροῖς τιλάγι- Ῥδῦθ τοσπυεσιῶξς δυσίσξεα πιοΐῶσιση 
΄ν, εἰχύεως περιβόλομον αὑτῆς εἴρηχεν ὁ 
Δαβ,δ. Ἡδς δβυμπια οδϑδὸ οχ ΓἘθο-. 
ἀοτοίο δ "58.]. οσ. δηὴηοῖδι Καὶ ἰβίογυβ. 
-- 0}. ἐεβιιεν. Ἐχοὰ. ΧΧΙ͂Ι. 97. 

Πευϊ. ΧΧΙΠ. 12. 700. ΧΧΥῚ. 6. --- 
γ}» υεείίε. Ῥραϊγω. ΟἹ. 98. -- 

ΠΌΞῷ» ἑερηιεν. Ἐσοοῖ. ΧΧΥΠΙΙ. 7. 

ῥβεξι ΡΥ, Ἑσοοῦ. ΧΥῚ. 183. .- 

ΤΥ ϑγίηπι. 1 ὅδια. ΧΥ͂. 97. --- 

᾿ ἀρχόν, ἐερεπεεπέμηι οΥαδειπι, σίγα- 

τι κυ α ε ρεϊδεδις γεγε [ποία 
ἐγαί. Τυὰ. ἸΨ. 18. Ψὶάε ΒΌΡΓΑ 8. Υ. -. 
ἐσιβόλαμιο. ---- ΠΣ ϑγτοχη. [68. 

ΙΧ. ὅ..-- Γῴδυῖν Ιε8.ὄ ΕἸΧ. 17. 

ΟΥ̓Κ ἜΣΤΙ ΠΕΡΙΒΟΛΑΙΟΝ, 

ὩΣ πεάμα. Τμοοά, «οὉ. ΧΧΥΙ. 

δ. 
ΠΕΡΙΒΟΛῊΝ, ἰάετη. "γη)}-. ΑἸοχ. 

Ὦγδη. ΥΤΙ]. 9. --- ΓΠ  ῬῸΣ δρμβογεβδίῃ 
ε Ῥζο Χο Σ» ἑεφηιθη. ὅθ. ΧΙΙ͂Χ. 11. 

ψιὰς Μιοδαξῖις ϑαρρίετα. Ῥ. 1788. 
δίγας. ΧΙ. 4. ἐν αεριβολῇ ἡματίων μὴ 
καυχήσῃ, ἴῃ ἀπιϊρέμ νεπιϊυση ποη σὶο- 
ΤΙ ΔΡΟΥ8. Ῥοίεδϑὲ ἰδτηθη ἰδ] “εριβολὴ 
δἴἴδια ἀδ οὐρία ἜΧρ] ἰοασὶ, υἱ ἸοριτΓ 
δρυὰ Χεπορ. Ερβεβ. 12}. 1]. ς. 
18. σεριβολὴ χρημάτων οὖκ ὀλίγη. τὰς 
Βυάδεεὶ Οοταταθῆϊ. ἴ,. ΟΥ. Ρ. 648. Υἱάς 
εἰ ϑίγδο, 1. 18. 2 Μδος. 111. 26. 

ἀ Τίιὰ σεριβολὴ οἰίδιι Ηοτρρο δρυὰ 
Αἴδδπεουχα [4}0. 1. Ρ..21. υδυγραΐατ, 
ορβϑοσνδηΐο ΘΡρδβοσηῖο δὰ «0]]8ηυ τὴ 

. 140. 

᾿ ΠΕΡΙΒΟΔΟΣ, αριδίίις, πιαηία. 
ΓΥΡΨ υαἶζιε. Ἰ)εαϊ. 1Π1|.1. [τὰ ΒΙο- 

1108. Εοχίαθ86 ἰοοο Ὠουΐ. βοσίρβοσγαϊ 
Πδη. --- ὍΔ» ἐεγγιπεδ. 168.ὄ ΕἸ. 

14. -- "Ν5 Ομ] ἃ. ζϑεγα, ποι 

ΓΟΡΣΙ τὶ ΤΟ ΖΊΟΠΪ8 ἴῃ ῥχονίηςοία Β8- 
ὐνγουίον Ὦδῃη. [1]. 1. 8εο. οοά. ΟἩΪ8. 

ἐν σιδίῳ τοῦ σεριβόλου. ὅς]. Βαρα6- 
ταὶ Ῥ͵ΙῸ ποῖα ἀρροϊδέϊνο. Νϑσω 

1 1. Αὐρβ. .)ὰ ΡΣ ΕΣ 

δἰ πυθαῖ, χ.2(Ἃ ογδέ;, ἔνγιω, εἴ, υἱἱ 

εὦ Ταπίεϊετα δὰ. Εσπι., οἷ ΜΝ 

Ταμγαν, ἷἰὰ 1. Ῥεσβίςα ποῖσε ἰὴ, 
ᾳυοά Οτεςῖδ ατρίβολος ἀϊεϊυτ. -- 

ΓΘ Γ, πιμγμ. ϑγια. εἰ ΠΧΧ Ἐς. 

Χὶ, 5.Χ1.Π.90. Ηεϑ. «Ἐρίξολοι, τείχη ̓ 
αόλεων ἢ περίδρομοι. ----- -τποῖν απίεηει- 

γαίΐε. ὅγτατα. Ρε ΧΙΨΤΙ. 14. ΟΧΤΙ. 
7. -- ΓΙ ΡΙυγ. ογαϊπες εἰ γα]- 

ἄστη ἢ. 1. φογιῆι, φμὲ ἀγηπαίὲς ἔξαι 
οἱπηρεδαπέ. Αχυ. () ΤὨροά. 3 Βες. 

. ΧΙ. 8. Ψα]ς. ερέωηι ἐεπιρίξ. .[06. Ἀ... 
ΙΧ. 7. 2. Δρρε]]αῖ στὸ ἱερὸν ἘΝ 
ἸἘΒοοά. ἰδ1α. ν. 15. δίχας. ἵ,. 9. 
νάλημμα ὑψηλὸν αεριβό)ου ἱεροῦ, τιυ- 
Ὠἰπιθ δσχοαϊδυσα ἀνεδέξειδ δορὶ! ς 
4 Μδεος. Ϊ. 18. εἰς τὸν σερήβολον τεῦ 
τεμένους, ἵπ ἀπιδίπηπ δυιξ μογίξοιπι 
ἀεϊυρτί. Υἱάςβ οἴ 1 Μδοο. ΣΙΝ. 48. 
εἴ 95 Μδος. ΥἹ. 4. Ρο]ϊυχ [4.1]. ε. 
1. βϑδβτω. 9. οἱ δὲ ἀνειμένοι ϑϑεοῖς «ἔσει, 
ἄλση τε καὶ τεμένη καὶ ἕρκη, καὶ ὁ αερὶ 
αὐτὰ κύχλος ατρίβολος. ἹἸΤερίθολοι ἴῃ- 
(ορσεία Οτοῦο δὰ 2 δος. ΥἹ]. 4. 
βυπὶ ρογίϊομς ἐενιρίϊ. 

ΠΈῈΡΙΒΩ΄ ΜΙΟΝ, δερίαπε αἰαγὶξ, καὶ 
φμιάημία οἴγοα αἰίατε μοπέξειγ ἀπὲ εεὶ, 
ἃ πιεριβώμος, φμὶ οἴγοα αἀγᾶπε ἐεί. 
ΤΎΨΝ» ἔμοιι4. Αᾳυ. 9 ες. ΧΥῚΙ. 

16. Μαὶο Μομπιξαιιοοηίυβ ἐπ Ηεχα- 
ΡἾ18. σεριβώμιν δὰ ΤΩΝ ἰδχυδπι 

ἐπίογρυ Δ ΠΟῃ οι Αφυῖα ΣΌΣ ΠᾺ 
Ν πὶ ραγίϊτη νεσθα χαὶ ἐποίησαν ἄλσος 
“εριβώμιον τιοτι δα πί Ααυ1]ε., βεὰ εἰπε 
ἀυθῖο ϑυαγοδοηὶ, αἴ ἴῃ ϑεαιοπΌθιι 
ἀοοσεθῦδίταγ, ραγι πὶ αεριβώμωον Θϑὲ Ἐ.]. 
ΤΔΟΤΏΌΓΩ δα! δηιοηΐυσα, 4.ὸ οαἰεη- ; 
ἀογοῖγ, ποθὴ 6 αυον]β ἔμοο, ϑοὰ ἀξ 
ἔμοο δαο᾽Ὸ Ὦ.. 1. ΒΕΥΙΔΟΏΘΙΙ 6560. Εογ- 
ἴΔ586 αυοηυε ἰερεηάτπτη 6ϑὲ «τρὶ βω- 
μοῦ, δῖ στρὶ βωμῶν. Ἡ Βεοά. ϑγτηπι. 
39 Ἀερ. ΧΣΠΙ, 4. τὸ περιβώμωον. ΙΡ. 
ν. 7. ϑὅνιηπι. 2 ες. ΧΧΙ, 7. ἐν τῷ 
σὺ τὸ πιρ βάρη Μδποδῖι οἴ στην δπι 

ΔΓ νΟΓΒΙΟΏθ, νοὶ ὃχ γογθὶβ 
» σῷ τὸ Δρρατεῖ. [,δουπδῖ βιρρίοι 
ποίδ Ηεχαρίατὶβ δὰ ΧΥΪΙ. 16. ε 
408 γΟΓΒΙΟ ϑΥταδοῦ! [Δ τεδθδεευ- 



ΓΕφιγίνομαι. 2] " Περιδειανέω. 

ὦ εἶα οαεἰϊ: ἐν τῷ ἄλσι; τῷ πᾳφιβωμίῳ. 
Αρυὰά ἸΧΧ ἔριδα ΩΣ τοῦ ἄλσους 
Φιχοϊάοεγυης γοῦθα: ὅ ἐσοΐγσεν, αἴ 6 
νουβίομθ γυ ραία Δρρατοῖ, συδ Πᾶ- 
Ἰνεῖ: ροεμίέ φιοημε ἑώοίιη ἐμοὶ, επι 
ὔεοεταί, ὧν ἐεπερίο. ---- ὉῸΞ, δοιιρέϊε. 

3 Ῥαγ, ΧΧΧΙΨΝ. 8. υνὶ ἴδσαθη Ῥσὸ 
«εριβωρώων ΑἸ1ϊ βωμῶν ΒαΡοπι. (είο- 
ΤΌΣΩ ἈΕῚ ατριθώμμα βοὰ σπεριβωμέους 
ἀπ] Θρεπαάα ραΐο ἑάοία δειι σηπμα- 

δ σγα ἰαοίογεηι τὶς ηροδίία. Νδτὰ 
25 ἑάοΐμηι δουζρέωπι εἰστιβοαῖ, 

ΠΕΡΙΓΙΓΝΟΜΑΙ, σαυοπῖο, αἄτηι, 
Σμρεγξωπι, ΣΡΕΤΟ, υἱποο. ΤῊΣ» 6Σ- 

ἐσίο. ϑγτατα. (οἘε]. 11. 92. ὅ τἰ γὰρ 
στρυγίγονεν; αὐἱὰ εἱ γεϊβᾳμμηι οϑιῦ 
αἰ : αὐἱὰ οοπιπιοάξ επἰπάε οαρὶ 
Ψαυϊραῖυβ: φμία εἰ Ῥτοάεττε  ---- Ὁ) 

566. ὦ, ρῥγαυαΐεο αἰλοιμὲ, ν. ς. ἰωοία 
αϑξ ϑγηγη. 1 ὅδ. ΧΥΤΪ]. 9. 

ς ἐὰν σερεγένηταί μοι, 81 υἱοεγὶἐ τη6. ἴπ 
ἑεχίι Περσ. ἸορίτζυΣ : δὲ ροίεγὲξ πιᾶ- 
οὕ ρυρπατε. δῖ. ΖΕ] Υ. Η. 
110. 1. 6. 8. σερεγίνοντω, τῆς ῥώμης 
σῶν ὕδρων οἱ βάτραχοι τῇ σοφίῳ, τϑπιεα 
Ῥτγυσεηῦα βυρεσδης Ἀγαάγογιι ΣῸ- 
Ῥυν. --- "0. ἐγμώμο. ϑγτωχηδοῦ. 

20". ΧΙ, 4. (ΧΧΧΙΧ. 32.) Τρ 
οχίδϑϑα ὅ)γ,γχ. ΗἩουβί ραηῖο δα ἢ. 1]. 

γτησηδοδιιβ σεριγενήσεται, ΦΏΡΕΡΊΟΥ 
ἀ εγεί, Βαασα ὙἹθζῦ 6Χ βουρίυσα 

ἜΥἸν, υἱποεί, φαεο ᾿ρδὶ Ἰερίἴσοϑ 6886 

ψ]Ἱ είν. Ῥυγείοσοα Ἰορίταῦ 1 ῬΑΓᾺ]. 
ΧΧΥΠΙ. 19. κατὰ τὴν περιγενηϑεῖσαν 
αὐτῷ σοφίαν, υδὶ ἰπ  ᾿ἴοχία Ηδῦγ. πὶ- 
1] ῥὑσοὸ Βος σνεσρο Ἰορίίυτ, 23 Μδοο. 
ΨΠΠ. 25. τῶν «εριγεγονότων. ϑ6α 16- 
ϑεράυτα [Ὁ] εβϑὲ σαραγεγονότων, ὑέ- 
πἰεπέξοπηι. 

ΠΕΡΥΙΤΛΎΦΟΣ, οἱγομηιδομζρέμξ. 
« ΣΒ Ρἷαταὶ. ἀρενίοπεα. Αι. 

ἸΒεοά. 1 Βερ. ΥἹ. 18. σερίγλυφα. 
Ν. 1, 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗῚ, οἱγομηιδογίρέϊο, ἀ6- 
᾿ δογίρέϊο ΡΕΥ͂' οἰγοίππηι, οἴίατα ραμρεν- 

ἔασ, ΤῈΣ αγοία ἀοηιῖ. Ὑ)7, οἰγομῖμξ, 
ογδὲε οἱγοϊπαπο ἀεεογίρίμε. ϑγτητη. 
2οὉ. ΧΙ.11. 14. δας. ΧΧΙΠ. 28. 

εὖ χαταφρωνητίον γὰρ ἀεὶ τὸ περιγραφῆς, 
οὐδὲ ϑαυμαστὸς «λούσιος νοῦν οὐχ ἔχων: 
ὯΙ σεριγραφὴ, αἱ γε] εχ ορροκίίο ρα 
ΔΡραγοῖ, δβῖ 3. α. πτωχεία Υ. 97. τῈΣ 
ἀπρεδία ἀοηιϊδ, τε: οἰγοιρηδοντρία οἱ 
ατοία. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ, οἱγοιπιδογδο, οἷγ- 
οἷπο ἀδροτίδο. 1771. ϑγτώτα. {05}. 
ΧΧΥ͂Ι. 10. σερήγραψεν, οἰγομπιδονρ- 
«ἐξ. 

᾿ΠΕΡΙΓΥΌΙΣΜΑ. ΠἼΜ Εν σησαίεε. 

Τονῖι. ΧΙΧ. 97. βοο. οοά. -106. υἱδὶ 
«αρηγύριαμα αὐυϊάθτηι βυργαβοσιρϑὶξ 
ΤΘΟΘῺΒ ΤΩΔΏΙ1Β, 566, υξ χοςσῖα ταοηυϊΐ 
Ἡο]Ϊπμαβίυ8, Ἰοσεπάυση σεριγύρισμα. 
Ἐ886 δυΐθπιλ νἹἀδῖασς ουβάθτῃ οσὶ- 
δ᾽ ηῖθ, Δ0 τεριγυρίδας οἴ σεριγυρίδα ἴῃ 
1 Ἔχις Ἡδϑυοῆ, Ογτ}}}} ΜΘΑ͂, οἱ 
ῬΒΟΙΙ, 1. 6., 118. ἜΧρ᾿ σ ΠΡ 8, ΦΈρι- 
Φερείας εἴ ατριφέρειαν. ἘΠ᾿ ἴῃ ΟἸ]οββατῖο 
ΒυυσδηρΊ!, αυδηαυδηθ ΠΟῺ ΓΕΡΟΏδ- 
ἴΓ ἰρϑυτα φεργύρισμα, ΒαΡοῖαΓ [Δ- 
ΤΏΘῺ γυρίζειν, κυκλοῦν, ΟΥΤΟἶΤ» ΝΟΥ ἃ 
Ῥυμὰ οορπδίυχη. 501]. ἴῃ. τοϊυπά να 
6] υβεηο αὶ του βυγα Ηθσὶ βο]ορδῖ, εἴ ἴῺ 
δῖ ποϊίοπθ ροπίτιῦ ἢϊς περικυχλώ- 
σως ΔῸ Ααυ!]ὰ, εἴ τεριξυρήσετε ἃ ϑγτα- 
ΤΏΔΟΠοΟ. -ὩΦ0Ὄὦ 

ΠΕΡΙΓΩΝΙΟΝ οἱ περγωνίσχος; 
πογπηια, γερεία. πνΡὉ» απρμΐ.. 

Αι. ἴ66. ΧΠΙ͂Ν. 18. Εοσίδββο βοσί- 
Ὀεπάϊιι οδὲ σαραγωνίοις, δὰϊ παρα- 
γωνίσχοις. οχ ΗΘΌΣ. ποίδξ πογηιαπι, 
οἱ 146ο εἰς ἀϊοία νἱἀδῖαν οὉ δησυ- 
Ἰυτὰ τοοΐυτα, αὰο οσοπδίδξ, αυ αβῖ 
Τα αυογυτα δηρηυϊογυτηῃ οσηπί τη [τα 
δουΐοσιι τσ ΟὈΓΠΙΒΟΓΌΣΑ ὩΟΣΏ,Δ εἴ 
χηθῆβυτα. ἰἄθο αυοαὰα ἴῃ μ]υγαὶὶ 
ΠΌΙΩΘΙΟ ἢ. ]. ροπῖζαν, αυοί ποῦταδ 
οοηϑίδϊ ἀποθυ5 ἰαιθεῖθαπ, φαΐριι ἴῃ." 
οἰυάδίυν δῆρσυυ5 τερίι8. 

ΠΕΡΙΔΕΙΠΝΕΊΏ, ἐρεΐον Κμποῦτγε 
οεἰοῦτο. ΓΥΎΔΙῚ ΗΠΡΙΙ. οσηιθάετε Ἅ- 

οἷο. 4. ϑάτα. {Π|. 35. ἦλϑε πᾶς ὁ λαὸς 
τοῦ σεριδωπνῆσα! τὸν Δαβὶδ ἄρτοις, 
ψοηίοραὶς ρορυΐϊυθ οτηπῖβ, υἱ΄ σιμὰ 
αν! ἀθ δρμίμηι εποῦγε οεἰεδτγατεῖ., 
7 ΒΙο]1υ8. δε αὐυἱα οοπυϊοέα ἐιβε- 
ὄγία 8. ρατεπίαϊδα ἰμλϑάϊαϊ βοϊθραπί 
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πῃ ἐριδειανίδω. 

4 Ὡοῖϊ ΔΌ ρεῖΒ Ἰαροιλῖνοε, βοὰ ὧδ 
διυυϊοῖφ Ἰυσοπῦοο οοπδολαίυσί (Οοπέ. 

ΒΙΡΒΙ]οα οαρ σα ϑαηξ. 
“ΠΕΡΙΔΕΙΠΝΙΖΩ. ΥὙ᾽ά6 βυρτα 

ὁ 8. Υ. ατριδειαγίω. 
ΠΕΡΥΙΔΕΙΠΝΟΝ, ερμΐμπι Πιπδῦγο, 

οαπα μαγεπίαϊα. Ἐγ. ψόγοι. νυ. 20. 
ἐν σεριδείχγῳ νεχροῦ, ἴῃ Φρμῖο νταογτυὶ. 
δὶς δὲ ϑυϊάδβ τιθτηογαῖ σερίδειανον τῶν 
νεχξῶν. ῬὨστίας [,6χ, ο. 805. περίδεια- 
γον, ἡ ἐπ) τοῖς ἀποϑανοῦσιν ἱστίασις γρο- 
μένη. Ἡ)Ετο γτηιιϑ ἰπ 7 6γόπι. ο. 16. 
7.: Μονὴ αἰΐεπι εεὶ ἱμροηείδιια ἤόγτε 
οἷδον εἰ ργαμαγαγε οοπυίυϊα, φιρξ 

ο ναοὶ ΤΕΔΝῚΣ υοσαπί, τ ὦ μοείγὲε 
Ὁ 6 ΩΤ ῬΔΥΘΙΆ]18, 60 

ἤκιλι τ ἐδ ισία οεἰεδτεπέιν. Τ 
ΝΙοοΪαὶ ἄς Τασία Οτεεο. ο. 90. Ρ. 
382. 1. Βο8 Απίτη. δὰ ϑευίρι. 
Ὅχες. Ρ. 35. θυουρίεαιῖ ΑΠδ]. ὅ.δοσ. 
Ψ. Τ. νυ. 270. εἱ Ἐδββοὶ Αἀνοσμ. 

ΠΕΡΙΔΕ ΞΙΟΝ, ἀεκίταϊε, αγηιΐ]α. 
ἐγν)}».Ἠὄ ἑπσυγῷ. Νυῃ, ΧΧΧΙ. δ0. 

ἀ ϑρά νἱἀεδίυν ἰθὶ οσὰο νεσδοσάτα :η- 
ΨΕΟΥΒΌΒ, δΔ0 φεριδέξια δὰ ἡ} τείδιβως- 
ἄστη εβ86. | 46 εἰ Ἐχοὰ. ΧΧΧΥ͂. 
21]. εἴ [εβ. 11. 10. ταν δῇ νοσθ 
“εριδέξιᾳ, Ὠ181] 6ϑὲ ἴῃ χέι ΗΘΌγαΐοο. 
ἘΠΕΡΙΔΕῬῬΑΙΟΝ, βοὰ Σοοῖίυα 

φεριδίραιον, αγολοίμα ρεϊϊοσιε, Ὁ 
Ἶπο. ἔσει. ΧΥΣ, 10. περι υν (ἡ 
«εἰάδειη μος νοσδθυϊαπν θὰ ἴδοο ἔθ. 
δἰίαν. Κι). ΥἹἱά. Βἰτησηΐθ ἔνχ. ἘΣεῦν. 

ε3. ἢ. ν. Ῥμοῦυθ Γ,Οχ, απυριδέῤῥοια, 
αεριτγραχήλια χόσρωα, Ζρολδναβ ἡνῶ; 
οοἱ. 1686. περιδέραια, τὰ περιτροχή- 
λια, δίρη γὰρ ὁ τράχηλος. 

ΠΕΡΙΔῈΕΏΏ, οἰγομηέϊρο. “Ὀν» 
ἤρο, γον. ΧΙ], 18. σεράδησε ζώνῃ ιὁδ. 
φύᾳς αὐτῶν, οἰροιμη]ρανὶξ κοπὰ ᾿ιπῶν 
Ὅο8 δοσίιωι, 
, ΠΕΡΙΔΙΕΙΔΟΏ, οἰγοκριάωρξίοο, 
ἐπνοίυο, Ἀ. 6. οδέερο, οοπυαδο, Φυάλῃ, : “ 

128 Ἰερέειρω. 

Χ, ὅ. «ιρεδίπσλωνεν «τα τὰ ἀγγώκ 
ῥαυεῆς, οοπυαεαῦκέ Βοὺ οοἰδροδας οτα- 
Ὧϊδ ὙΆΦΕ δι18. ; 
“ΠΕΡΙΔΡΑΊΣΟΒΕΑΙ, ττομάν, .ὕ»- 

φηδοῖ. Ἐκοοῖ. ΧΙ,111. 1.ὅ. φπεριδρερῆι, 
᾿Ξ “τῶν ποσοίαξιο, τπσοαέκτα. 

ἴπο. Ἐσϑὰ. ΧΧΨΣ. 1δ. ὃ: 
ΘΠ ΒΣΟΡΓῚΘ 6δί 1. 4. ἔχειν. 
"ΠΕΡΙΔΥΏ, Αἰςε πσπο, ἀείται». 

ἐδ ὑσαδεηισπέδα ἐροῦο. 4 Μαςο. ΥἹ. 
3. Ῥιοθυϑ [,Ἔχ. αεριδύετον, πρόκτεται, 
εἰσδύεται 5. 560. αἰ105 οο(. ὑχοδύεετα. 
Ἠεοῦυ8 ἀκοδύεται. Οὐγίο Ε᾿εεγοξῖπε 
ΒαΡεῖ: σε ἀνέδυεν, εἰ ς- «εριῶξω, 
ὅμονν. Αὑδε Ἠοιαν. Πιβᾷ. Δ΄, 100. 

ΠΕΡΙΕΙΛΕΏ, εἰγοιιπυοίοο, ὥπτσοί- 
ὍΟ. ἜΣ Ηδῃρ. οὗγεον. ϑγτα- 

τοδοῦ. 8. ὈΧΙ 1]. ἃς στριειλεῖνο. --- 
ἔπλῖ, βονὸ. χα. ϑγιαω. δὲ ἔπα 
ον. ΧΧΧΨΥΗ͂Ι. 9. σιρεέλησα. διεεῖ 

δῖ πιο ἴατα Ηερσβίοο ζογὴρ, ἠμασο 
ἔογελαϊα Ηρταῖορε γ᾽ Ὁ Ὠηΐν, ;ο- ἱ 

Ταιοῖλη. ΑἸοχ. Ρ. 480. Ὦ. Ψυάωι. 
Χ. 4. οοποοίοδ, μὲ τεπὶ φεροπεπάκαι, 
ΠΕΡΙΕΙ ΛΉΜΑ, ἀποοΐμονωπε. Ὁ}, 

Ῥαϊδεηε. ϑγτασα. Ἐσοοῖ. ΧΧ ΧΥΊΤΙ. 
24. ατριειλήμασι. Δα ἀυοαις Ροϊ- 
Ἰασθῖι Ὁποιη. ΨΊΙ. 91. εἰ Βοδοὶ. 
Ασίβξοριι. δὰ Νυῦ. ν. 10. 

ΠΕΡΙΈΠΪΙ, διρεγεινα, ΦΝΡΟΡ εἴεξ 
ὅμῆι. ΓΝ υἱάεο. 200. ΧΧΧΙ, 21, ἐ 
ὅτι μοι πολλὴ βοήϑεια ατρίεστιν, αυοᾶ 
ΤΩῸΪ τσ το ηὶ δερεγεσξὲ δυχ ] τυτα. -- 

“ 

ΙΖ. 
Τὴ» διροτοίοεδ. ΦοῸ. ΧΧΨΙ]. 15.. 
οἱ δὲ περιόντες αὑνοῦ, φιιμροηδένέδα δυθετα 
εἦν8. Οομξ ῶ Μδος. ΥἹ1. 94. ΧΙΡ. 
10, εἰ Ἔ απατι Ψ. Η. 1Ψ. 97. εἰ 
Χ. 1δ. ϑυϊάδϑ εἰ 1,.6εχ. γε! ΜΒ. 



᾿ ἡνῦν 

ρίειμι. 

᾿Βεσυ. - τερσύμαϑα, ανργοηδέμεϑα. 
. Ἰάσονα ϑυϊάδε: σερίειμω, ῥῶ, ἔτι σώζο- 
μα. Ἐλ τυγβυβ: σερεδαι, ἐν βίῳ διά» 
γειν, ζῇν. 

ΙΙΓΕΡΙΈΙΜΙ, ᾳ. ἃ. εἶμι χερὶ, 60, 
οἰγομήιεο, οδαπιδεῖο. ϑὅαρ. Ψ 11]. 18. 
περιήειν δητῶν, ὅπως λάβω αὐτὴν, ἢ. 6. 
5ἰυαΐοθο αὐϑυοῦδτω, σποπισίο πδε- 
οἴβοοσος ἢΐδιη. [κιοίβη. οηνῖν. Τ. 
1ΠΠ. ν. 4327. εα, ΒΖ. περιϊὼν ἐν 

ὃ χύκλῳ. 
"ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΙ͂Σ, οοπιργελεη- 

εἶπε, ἐπ Ὁ τό της: 4 Μδςος. Ι. 20. 
φύσεις ὧν περιεκτικαὶ, Ῥετίυσρα- 
ἘΙΟΩ65 ἐπέσσηπε ραΐεπίεΣ. ῬὨιοῦυε 
1,6χ. ατριχειχὸν, ὅχοι. ΖΟΠΔΥΆΒ 
κῈχ. οοἱ. 1686. περιεχεικὸν, τὸ χαϑό- 
λου. ἢ τὸ ἐν ἑαυτῷ τὰ μερικὰ συνάγον 
καὶ ἀνωπληροῦν. γιάε ᾳυοᾳυς Ηο. 
Βγοδιυπι 8. ἢ. ν. 

ες ΠΕΡΙΕΡΓΑΊΖΟΜΑΙ, ἐπ γοδι δ» 
Ῥεγυαοιάδ ΟρΕΡΌΗΙδ υοἱ σωμγίοεις δῆς, 
σμτγίοσε ἀρὸ, διτίοδε ἐπημῖσο. 0), 

,) ΦΕΤοοπέοῦυ. γνωστὰ. (οβοὶ. 
ΨΙ11. 80. σερηργάσαντο κολυπραγμοσύ- 
νῶν, ουτίοδα δοοίδιὶ δυμί μοΐγρζγαρ- 
ΧΟΘΥΏΘΏ, ἢ. 6. σοὐ ονέέ εἰ συγ οεὶ πὸ- 
“εῖεηι ᾿μεγιπέ ἀε πιωϊὶδ παροίἐδ. ἴζα 
γυδῖυ ἴῃ Εταρτη. γεῖ. ἱπι. 66. 
Ρ- 1071. -οὍ ἰάθη. ϑγτηχαδοῖ, 

ἀ 4 ὅδ. ΧΙ. 8. «εριιργάσατο, σμτοϑα 
ὥο δἰωάίοιο τερμβεῖσιέ. ΒΘΏ6 ὑδι18 6οὲ 
Βδο νοος ἢ. ]. ϑυχωδομυβ. Ῥσχανο 
Θπέσα οομ51}10 βυϑοορία εγαΐ ἃ δ)8- 
νιὰο ες χϑαυϊβιῖο. ϑ:ν. 111. 22. 
ὧν τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων σου μνὴ περηρ- 
γάζου, ἂν ὕ8, ἀπε δυρογνδουα βυπέ 
μὶ τεῖπα ἰυΐδθ, Βα εἐϑέο εντοειἃ. 
Ρ]δίο πῃ Αροὶ. οἂρ. 8. ἀα ϑοοιδῖος 
περπργάζιται φητῶν τά τε ὑπὸ γῆκ καὶ 

ἐ τὰ ἐσουράνα. Ενσάδια δουδι γοῦρυτι 
Οὐσςαχε ἴῃ ἔτερτοουΐο ἀρυὰ δ: 
ἄδχω : ὁ δὲ σπεριεργασάμενος τοὺς οἴκους 
οὐχ συχίοθα ᾿μνοβο  αβϑοὶ ε66168), ἐν 
ς συντρέχοντες ἐχχκλησιάζουσι, τούτοις 

συνίσχηχε. Ὑιὰο ϑαϊάδτῃ ΙῺ σεριερ- 
γάσασϑα:, χασῖὰ σοῦσεέζῃ σηδὶθ ἱπῖοῦ- 
Ῥγείστωσ περι γενήσισγωω. ΟΌΠΕΙ οἵ 
ἘἩδιυνγοαίυση ἀθ Ῥχδάο Ῥεηϊδοσῃς. 
ς. 86. ». 516. εἴ ϑυϊοεσατα ΤἬΏΕΒ. 
Τ. 1]. ν. 670. 

Ἴ29᾽ 

᾿σμγιοεξαίε 

Περιξρηγορμιδε. 

ἸΤΕΡΙΈ ῬΤΕΙΑ, νεῖ ροξίμβ συρμρ. ἡ 
γία, σπτγιοείξας, σμτίοεα, οοπέεπερίαἑϊο. 
ϑίγδο. ΧΙ]. 28. ἀπὸ σεριργείας ααρ- 
δίσκης αὑτοῦ, ἃ οιτίοξα οοπέεπιρίαίέοηα 
8001} ο͵υ8. Β16] 118 δεβοιε αν 
Οτοῖο, αυὶ Ἰεχοπμάμυπι οδηδβοί 
γίας. Ἰΐα δα νοχ βουῖρὶ ϑοϊοῖ. 
ΑΟΒ1]116ὁ8 Ταῖ. 1.1. 1. ».. 48. ἐφϑαλ- 
μοὶ καὶ ὦτα ϑολλῆς γιμιζόμενα αρηρο 
φίας, οου]ὶ οἵ διιγθα σαυϊία ΟΌΓΙΟΒ,- 
[δἴε ᾿τωρ]οἴρο, Γαςΐδη. Ὦ 4]. ΑΡο]]. ας 
εὲ  υϊο ΤΙ 1. Ορρ. Ρ. 199. ὑπὸ 
περιεργίας ἄχρι τοῦ δου καφίοι, ὑτε 

ἰπέεσοβ ὑβαῖ6 ἀθβοθ- 
ἀογεῖ. γιά εἰ ΖΕ] ΔΗ. Υ. Ἡ.. ΧΙ. 
1. Ῥ. 710. εἄ. ζοῦσν. ὃς Ἐπίδιν. 
ἐμ Οἀ. Α΄, ἢ. 82. 43. 

ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΑΙ, οἱσομηιεο, μεῖς 
υαρον, ἴι. οαἰίξε οἱγομπευεπῖο. "ν 

ΔΑ ὲδ, ποτηθὴ ὑγορσ. Ἐκεῖ, 11. ὅς 
περιῆλθον. 1 δρεγυηξ ἐογίδδϑο 5Ό 

δὰΐ ΑἸ Ό; δ: --- ΝΨΣ ἢ» ρεν» οἱ 
εἰ (οτα1) ογεᾶμον. 1 ϑαὰ. ΧΧΙ]. 4. 
Ααα. καὶ σἂς «ερμρχόμενος. ()γυΐα 586- 
φυζυν σᾶς ἐπαιτῶν, νουθα δος ἰΐα 
ΨΈΡΕ Ῥοβθὲ δἴασπε δίδο ἄἀεῦθεγα σαϊμὶ 
υἱέπι υἱοῦ : σηεπὲ οἱγονέδης 
“πεπαβοαπάϊ οαμδα. ϑεα Ἰσσᾶτῃ δοοῦ- 
ταῖϊια8 σοῃβί ἀθσαη τ τ] πὰπσ Προ 
ΘΧρἰϊοδῦο τοΐμμβ ρσορ Ὁ 1118 νυν] οἴ, 
ϑυυθτηῖ ροΐεδεϊ οἵ αὐ Π106ῖ ἔδοῖ]α μος 
χἶηϊ οοποράσῖ, Ααὐυ7]ὼ Πποιδοϑῃ ἔδϊβο 
᾿ὰϊς νγεσβιοηὶ “6856. δυδα 
βοῖτο δίο εὐδὶυΐδδα γευετοῦεθ, εἴδεα 
ΘΒΔΟ ἔδο}16 Σηβοίας 1Ὀ1ϊ. Αοῖοσ νδσ- 
Β'οτιδ στριερχόμενος Ἰερῖῖ Ν 3 οὐτὰ ζ) 

υσά ἐδ δὸ στριίέρχεσϑα: ἱπ Θοη͵υρ. 
Η ρδ. ἀεοίρεγε, οἰγοιρηθεπῖγε τιοῖδί. 
ον σᾶς ἑκαιτῶν παξ. ϑι πὲ ΠΟΤᾺ 1.» 
ἐδιφρτουπο.. ναυβοεωπθ δπιθοθάδῃ-: 
ἴω. ἐπαὶδ δνίοϊοοίοτωδα, δι δου ἃ 
δυεῖσι' ἐπ τοοίθ᾽ παίει . ἑοστη δ τ, 
δὴΡ Ν» 48 ἀε ἐδε αἀμίοζων, φαὶ 
οἰδογιαπ αι τίνι ὑπιρίογαπέ. --- ΓΣῚ 

ἩΙΡΒ. ἃ τι σἱγομπιργελεπαῖο, ἐπ 07. 

δοηι γερο, οἰγοιπιδο. ΑἸ. Ῥα. ΧΙΥΤΙ. 
11. - δ͵ΊῸ, ἀεσσεπᾶο. ϑγτώτω. 56ς. 

τᾶ. «οἀ, 8ὅ. ἔἥοϊαι. 7. ΧΙ, 87. 



Ῥενυ 
ἌΧΙΝ. 8. σεριῆλϑον. 

Πιριέχω. 

“ «“- 350. 1. ΥἹ. 1δ. «τρήλϑοσαν τὴν 

«ὅλιν, οἱγομηιδαπὲ ατθεη. Ὑ186 οἱ 
2.6. ΧΥ. 10. ΧΥΠΙ. 14. 9 αι. 
ΧΙΝ. 20. ἕνεχεν τοῦ περιελθεῖν τὸ «ρόσω- 
«Ὁὦν τοῦ ῥήματος τούτου, αἱ οἰγομπιῦξ- 
πὲγεί ἔδοϊεβ νοὶ ἔοσιηδ ΒυἿ08 δβεστηο- 
Ὡἷ5. Βα 6 νοσθαπὶ Οτσθοὶβ 411838 
ἰϑυγρδίυν. ϑυἰάα8: σερήρχομαι, ἕνε- 
δρεύω, ἐξακατῶ, συφίζομωι, ὑπέρχομαι. 
᾿Αριστοφάνης" Σχέψασϑε δέ μ᾽, εἰ σοφῶς 

ὃ αὐτοὺς περιέρχομαι, τοὺς οἱομένους φρονεῖν 
καί μ᾽ ἰξαπσατύλλειν. Ψετρδ ᾿ς, ΟὉ- 
δεγνδηΐε Κυὐδίοτο, Ἰερυπίιν ἴπ Ε- 
αυρθυδ, Ρ. 358. - Ἢ γ» ἰτάπδεο. 

3ο8. ΥἹ. 7. -- ἢῶν. οὗγμογ, Α΄υ, 

ϑγτοηα, Τμϑοά. 168.ὄ 1]. 16. σ-- 
ρπλεύσιται. ἩΠ]ΘτοΏγταιΒ Ἰηϊογργεῖα- 
ἴΩΡ : οὑποία οἰτοινπάαί. Ἐχ ΠὨοράεν- 
Ἰδῖἢ 11 (Ἰπ ποῖΐβ δὰ σα. 1,δἱ. ῥ. 935.) 
Βοη θη φεριελεύσεται ἴῃ περιειλήσεται 

6 τηυίαπάυτη δὲ οχ οῦ. ΧΧΧΨΥΙΠΙΠΙ. 
9. εἰ Ῥεαὶπι. ΟΧΙ.11. 4. -- ᾿ϑη, 
ἀΐδοιγτο. Τοῦ. ἱ. 7. σεριελλϑὼν τὴν γῆν, 

ἀραίμς ἴοεττατα. ΑἸ]. 4 ὅδῃηι. 

ΠΈΡΙΕ ΧΩ, οἱγομηνάο, οοπιρίξοίον, 
οὐείάοο, οἰπρο, οδίερο, οοπέϊπεο. ὝΝ; 

οἶπρο. ]Ζοῦ. ΧΧΧ. 18. -- ΟΡ 

οοπιργελεπάο, οἰγομπιο. ἃ ϑατη. 
ΧΧΙ]. ὅ. Ρ8. ΧΥΤΙ. δ. ΟΧΙΨ. 8. 

ἀ --ὐὸ 1. ΟἸμδ]ὰ. ρεγίωγδο. Ὦδῃ. Ψ]Ι. 

38. 866. (15. ἐχστάσει “εριευχό- 
μον. --- Μ Ἡρβῆ, μευ κόθῆ 

ῷ Ῥαν. Ὗ. 8. --- ΟἿΆ, Η!ΡΆ. ἃ Ἐν. 

3 Ῥατ. ἸΨΝ. 8, Ῥβ. ΧΥ͂Ϊ. 11. ΧΧΙ. 
17. τὸ ἍΠΣ ΡΒ, οἴπρο. ῬΕ. ΧΧΙ. 

19. -- ἢ 2» υονπεϊάο. 1ετ. ΧΙ,ΥΊ. 

ὅ. «Ἰριεχόμενοι χυχλόϑεν. ϑιιδρίοον, ροδὲ 
Ὁ φεριεχόμενοι ΔΑ Ὁ] ΟΠ  5ΒΌΤΏ 6856, ν. 

6. φόθῳ διυῖὶ βίγα αυἱὰ. Εογίαδθθε 
4 ἴα ἢ} 46 οδ᾽]οοίο “υγηιίαπς, 

παιαρδ ἀοεέξδιις εἰἰπάϊχμε οἱπρεπίδως 
ΧΡ ΙσΑγιλαξ, --τ-ο ν)» οιίοάϊο. ῬΒ. 

ΧΧΧΙ. 9. ἀσὸ ϑλέψεως τῆς «εριεχού- 
σης με. Ἰιερετυπί 5) 8ἃ τδάϊοα 

ἾΝ» ῬΥΟΠΊΕΤΕ, αἀγοίατε, ἴϊα υὐ 80}- 

80 

δα ιοιηεῖντι δἐέ Ἵ28» νεὶ ῥἈχγὸ "ς Ἰο. 

Βετυπί Σχηϊ: “τ ἼΥ Ρασι. Νιρἢ, 

Ἔν οὐδεδεια. Ἐπ. ΨΙ. 19. ὁ τιν- 
χύμενος, οὔδεεεμς. ἴα ηἀσοηὰς Τῆευ- 
οἴϊοῃ. --- πῶς ΡΒ. οδέερο. 1 Βεξ' 

ὙΙ. 15. 30. 21. ὅλον τὰν οἶκον περμέσγι 
ψβυαίῃ, ἰοΐδια ἀοπηυσα οὐείμιΣεΐ δυγυ. 

Ι46 οἱ νυ. 15. 99. 84. --ὈΝ,, 

ϑρέγηο. Ἐξοςοῆ. ΧΥ]. 56. [1ἤνες 
νετίογυηξς. 8 Εϑαάν. ΨΙΠΠ1]. 8. σελλὴν 
ἐπιστήμην αεριεῦχεν, ταδιστιατα δάξιδαι 

Περιζωώνου». 

ὈΓγΘΔΏ. υΐσ. ἐπ ἀὲς ἐπὲππ Ἐκίγας. 
ἜΠΡΩΝ εἰδοὶρξεναπε οδέέπεδαι. Γαι. 
Ἐϑαγ. 11. 10. Ἐοτγξαβϑο ἕδτθθη ἢν 
ρον εβὲ σαρεῖχεν. 8 Μαος. ΧΙ. 
16. 

»πεηίμπι. ΟΟμΐορ Αος. ΧΧΙΠ]] 95. 
3. Μδος. ΧΙ. 92. ἡ δὲ τοῦ βαωλίως, 
ἐστιστολὴ χεν οὕτως, δρϊεξοϊδ δυὺ- 
ἴδηι ΓΕΩ 8 γιὲ ἐγαί αἀτριαβεπς, 

ἘΠΕΡΙΖΗΛΟΏ, αὐρεοίεπε τσπππ. 
ον, ἐπυάοο. Ἐδιἢ. 111. 7. βεο. Ψω. 
Αγυπᾶ, σιρζηλώσας καὶ χιηλνεὶς ὦ 
φοντὶ ϑυμῷ. ( ΓΘΟΣ ὕσπιαι, πὸ ῥτὸ 
σεριζηλώσας δοταηάσπ εἷξ σπραζη- 
λώσας. Κ᾿) 

ΠΕΡΙΖΩΜΑ, ονεηδ, πο 
οἰπριημις αἰξφιδα, οἰπρεξεηι, οἰποέαγα, ὦ 
ἑπάωπιεπέμηι, ανεϊομένα. “Ἵὰς, εἰασι ὦ 

ἔμπι. ετενα. ΧΙΠ. 1. (Α χα. 
ΤΜεοά.) 2. 11. ϑγιιπι. 168. ΧΙ. 5. 
-- τ, Ἰάδ. Ῥγον. ΧΧΧΙ, 94. 
-- ὦ ΧΡ σεη. [Π|. 7. ---. ΤΕ» 

Ῥερίωπι. Ἀπιμ. [Π1.16. φέρε τὸ «ερί- 
ἐσες τὸ ἐπάνω σου, αἴεντ οπεϊοιΐνει, 
υοα δΒυρδν ἴ8. Ηδεγοὶ. ὠμα, 
φεριβόλαρον. ὦ 
ΠΕΡΙΖΩΝΝΥΩ οἱ ΠΕΡΙΖΩ ΝΥ Ὺ- 

ΜΙ, οἰγομηιοίπρο, σἰπρο, αροῖπρο. 
ΝΟΣ ἸΙάδι. 1 ὅδηι. 11. 4. οἱ ἀσϑενοῦν. 
τες «ερεζώσαντο δύναμεν, ᾿ἰμῆγτοϊὶ ἀο- 
οἰποίξ σμηΐ τόθογα. 4 Ἠερ. 1. 8. ζώνν 
δερματίνην περιεζωσμένος, οἱγοειπησέποίας 
Ζοηδ Ρε]]]ςο8. 8. ΧΥ ΤΙ. 35. ὶὶ στρ- 
ζωννύων μὲ δύναμιν, αἱ τὴθ σΣΌΡοτα 
οἰγοιρποιπ δ, ας οἷ ν. 43. οἱ Ρς. 
ΧΧΙΧΣ. 14. εἰ οοπῇ, δὶγ. ΧΙ,Ι{Ψ. 9. 

ἔ 
ἐπιστολαὶ περιέχουσα; τὸν τρόπο τῶν 

τον, ἐρίδίοίσ, χμαγηι ἄος ἐγαΐ αγγα- 

ὲ Ι 



-- 

8 

ἃ 

Περιηλυτεύομαι. 

-- ον ἔσο. ϑγτησα. 900. ΧΙ]. 18. 

περιζζωννύων. --- ΓῺ Η!ΡΆ. 8 ΓΤ» 

οοηπίεον, ρίοτίμοο. ϑγχησῃ. βαὶπι. 

Υ̓ΧΥ. 11. σεριζωσϑέν. [τὰ Βίεἰϊ8, 

ποι ταδὶς ἱπαρθοῖο ορεσε ΒαΧδρ  δυΐ, 

ἴῃ αυ0 σεριϑωσϑὲν ροβ ΗΘΌΓ. ἍΣΓΠ 

γεϑρομάεῖ. --- ἽΣΠΠ αοοῖπρο. Ἐχοά, 

ΧΙ. 11. αἱ ὀσφύες ὑμῶν ἐς δόμῳ τατὸ 

ἱμπιδὶ υεείτὶ αοοϊποί!. 1, ΣΧ, θεο. Ηεχ. 

7Ζυά. ΧΥΠΙΙ. 11. [πο. ΡῬε. ΧΕΙ. 4. 

νιᾶς εἰ Παη. Χ. 5. εἰ οομξ, Το. 

ΧΙΙ. 356. ΕΖ. ΧΙΙ͂ΝΨ. 18. οὐ σεριίζω- 

σονται βίᾳ, τπιοι αοοϊπροηίμτ υἱοϊεπῖια. 

“---- Ὁχγ5) ΡΙᾺ. ἀπιοιο. 1 Ῥαταὶ. ΧΥ. 

27. περιεζωσμένος ἐν στολῇ βυσσίνη, οἶπο- 

ἐμα 8βῖο1δ Ὀγββῖηδ. --- Υ̓ΔΓΠ» οἷπο- 

ἑωτα. [68. 111. 98. 1 Μεοο. 1Π. ὅ8. 
φεριζώφσασϑε, αοοίπρηε υοξ. 

ΠΕΡΙΗΛΥΤΕΥΌΜΑΙ, ογσιηιθο, 
ἴδοιτο. ἸΛΑ  ΓΙΙῚ Ηρ. δ. 5)» 

εμτγοίο. ΑἸ. Φοτοηι. ΧΙΙΧΣ, 8. σεριὴν 

λυτεύεσϑε. 

ΠΕΡΥΘΕΜΑ, φμοί δἰ γομπιροπέξεν 

ἐδοίογτξμπι, ἰοΥ Η68. πν» »ίδαιιΣ, οο- 

γοῖία, ᾳ. ἃ. εεγέμπι ρίεσέίε βοοσιαπάυτα 

ΦοΒυϊιοπαίατα. [πο. Ῥτονυ. Ϊ. 9. --- 

ὁ: οδέεοξίο. υπι. ΧΥῚ. 38. 40. 

-τ ην» ἰοτγχμεξ. ΑἹ. Ζυά. ΝΠ]. 96. 

“τρϑϑεμάτων, εἴ Ῥτον. 1. 9. σερίϑεμα. 

ΦΠΕΡΓΘΕΣΙΣ, οεἰγοιηιροείεϊο, οἵτ'- 

σωρεδαίίο, Θδτα ἱ. 4. “αράϑεσις, φυοά 

ζηῖον αἰϊα σεροδιἐοπαπι, Ἰομόηι 

πιοϊαῖ, οὕὔτη 4010 ᾽ρ80 γΟΟΔΡΌΪο Ρ6τ- 

ταυϊαῖον ἰῃ ᾿Πρτῖβ νεῖς. 1 Μδος. ΥἹ. 

538. καείφαγον τὸ ὑπόλειμμα τῆς στρ! 

ίσως 860. δα. (ομαρὶ. [πὶ το 818 

ΡΥ Ἰερίεαν σαραϑέσεως. Νοῖαϊ δὰ- 

(οτα ὑπόλειμμα τῆς περι έσοως τεσιάμα 

“7πιωπεπίοτεπι ἐπι ΚΟΥΤΕΙδ τεροδέϊογμηι, 

φυοᾷ δετὶ εοἸεραξ ἀρὰ υά08 δῃ- 

Ὧο βοχῖο δῃΐδ δΔηπυπι βερίτλύτη 58Ὁ- 

δαΐίξσυτι. Ὑυϊσαῖιθ : ᾿ οοπομπιξεγμπέ 

γεϊφμῖας εογῖπι, φμ γεροσίία ἤξοε- 

γαπί: ὉΔῚ ἀπδηιηδαι Ἰἰδο οπετα Εχ- 

Ρτϑββοτῖξ, ποὸῃ 5118 οομπδίαζ. Ιάεαι 

γαϊοῖ 4 ὅγτο. ! 

ΠΕΡΊ ΣΤΗΜΙ, οἰγομπιδίο. ΡῈ] 

181 Πιρικαδαρίζν. 

Νίρξ. 8 ων» 3. βεια. ΧΠΙ. 81. - 

ΔΌ- ΑἹ. 909. ΥΊ. 38. περίστῃσον. 

Αἀδ6 1 ϑδπι. [Υ͂. 16. αδὶ ᾿ἴμ1] ρτο ᾧ 
ἢδα νόοοα Ἰθρίταν ἴῃ ἰεχίὰ Ηθρτ. 9. 
Μαςο. ΧΙΝ. 9. τοῦ «ερσταμένου γί- 
νους ἡμῶν «ρονοήϑητι, συτάτη ἢΑὈ6 ζ6ῃ- 
5 ποβῦαα μπάϊγιαφιε αἡθιοία. ὅὃ.γ- 
τυϑ: πιαεία εἰ αἹποία. ὅς. σερίστημα 
ποῖδί εἴδατα οὐδιαάίοπε οἰπρέγο, οἵ ἀ6- 
πᾷ εχ οβδβοῖυ υέχαγε, πιαϊὶδ αὔέοεγε. 
ἘΡ. «εξ. ν. 87. 140]4 ἄνϑρωσον τυφλὸν 
εἰς ὅρασιν οὗ μὴ περισεήσωσιν : Οθὶ φτρι- 
ἰστημι οϑῖ ἱ. 4. ἀποκαϑίστημι, γοδέξέμο 
ἐπ ργιδίϊπμηι δίαίμηι. Μυ]α. τοδί» 
ἐπί. ὅϑγγυβ: ποπ ροδδμπί εἰ γεάάεγε 
υἱδηι. (οά. ΑἸοχ. Παρϑῖ 114: σαρα- 
στήσωσιν, αιιοά ΒτοιΒΟ παῖ θγο ν]ἀ6- 
(ὉΣ 6888 ᾿πογργοίδιηθηΐζυϊῃ. Ὠ)1ΟΏΥ8. 
Ηδαὶ. ΝἼΙ. 49. Ρ. 1421. οἀ. Βεἰβὶς. 
εἷς δημοχρατίαν «εριστῆναι τὰ «ράγμα- 
φὰ, ΟΟΜΌΕΤΕΥ͂Ε ἸΤΩΡΟΥΙΪ ἤοστηδτα ἴῃ 
ῬοΟΡυΐϊδγθιῃ ἀοπιϊηδίμιτη. 

ΠΕΡΙΚΑΘΑΙῬΏΩ, οἱγομπιχμαφιε 
ῬυΤΡΟ, Ρεγριγρο, ἱωδίτο. ὙΝΤΙ 

ΗΙρΡΆ. ἐγαπεῖγε {αοῖο. Ὅσαι, ΧΥ ΠΙ]. 
10. ὁ περικαθαίρων τὸν υἱὸν αὑτοῦ, ἐμιδέ ΤῊ 5 
Β]ΐυτα ϑαυσμη. βὅϑστηο 10] δδέ 468 Ἰυ8- 
ἰτδίίομο οἵ ἱπηηηοϊδζίοηο ΠΙἸΡΘΙΟΓΌΙΩ, 
4υἱ ἴῃ 1401] ΜοΙοοῖ Βομογεπὶ οοτα- 
Ῥυτεραηίαγ, ἰπ αυδ ἕοστηυϊα ἐγαηδίγα 
δοετε μὲν ἑρπεπι αἵϊ βο]θρδῃΐ. (]0ββ. 
ἴῃ Οείδξ. σερικαϑαίρων, ἀναλύων τὴν 
γοητείαν. δ 1445 οἱ ΘΕ γοΒ 18 : περι» 
καϑαΐρων, ἀναλύων τὸν πεφαρμακευμάνον, 
ἢ τὸν γεγοητευμένον. ---- δ)» σέγοτιπι- 

οἷάο. 308. Υ. 4. ὅς. οἰτουχηοίδὶο ᾿ΓῸ 
ρεωγραπιοπίο 80 βρϑοὶθ }βίγ[οη 8 ἃ 
ψυάεῖο Βαροβαῖυσ. Ὑ146 8. σερικα- 
ϑαρίζω. 4 Μδος. 1. 39. 

ΠΕΡΙΚΑΘΑΡΙΓΖΩ, οἱγομπιχμαςμεα 
ρυγρο, ρεέγριῦρο, ἰμϑίγτο. ὭΣ ΡΙΏ. 

ἐχρίο. ἴε8. ΥἹ. 7. τὰς ἁμαρτίας σου 

περικαϑαρηῖ, Ῥαοοδῖα ἴθ εαριαδη. 

1 ββετατῖ ἼΒΟΓΙ Ῥτὸ ἼΒΩΓΥ --- 9)» 
εἱγοιπιοίάο. Ὁ εαϊ. ΧΧΧ. ὃ. ΥἹάα 8. 
νυ. σερικαϑαίρω.---- γν,, ἰάθια. [μον]. 

ΧΙΧ. 28. υδὶ᾽ περικαϑαρίζων, υἱ ΗΘΡγ. 
δ ηγ. ποίαϊ πῃ υπίνεσβυηλ ΘΏΕΤΤΕ, 

ἂν" 



Περικάϑγαρμα. 

α αιπρείαγε, τειουέετε. Βρείωο ουΐχῃ 
101 εδὶ ἀ6 διεβροτίβδυβ, πο σγϑτοὸ ἐδ 
Βοχαίηρυθ. Μιὰς 1, οχίοοπ Ν. Ὑ. 
8. ν. καϑαίρω. 

ΠΕΡΙΚΑΙΘΑΡΜΑ, ρεγραρεδηξεηι. 
5 ἐχρίαέϊο, δαῖ ἰὰ φμοά ετρίαπάϊ 

υἷε λαδεί. Ῥτον. ΧΧΊ. 18. ατρικάϑαρι 
μαι δικαίου ἄνομος, ρειτρανιεκέενι ἡπιὶ 
ἰδήυυδ, 86 : μεὸ γϑἀειηδοῃθ μἱϊ 
ἀδίν ἱτωρίυδ. Ρίυτα ἀ6 δὸ νοῦϑ 

ὃ νἱᾶθ δρϑὰ δυσίοσεβ οἰϊδίοβ. ὑϑοὶβο 
δὰ 1 ον. ΡΨ. 18. ρΡ. 8ὅ8. δο [κχ. 
Ν. Τ. 4. Β. νυ. 

ΠΕΡΙΚΑΙΘΗΜΑΙ, φεοδο οἴγοιηι, 
οἱγομπιδάεο, οὔσίδο. “ης. Ὠδαΐεν. 
ΧΧ. 19. ἐὰν δὲ μὴ σε ϑήσῃ ατρὶ 
αόλιν, δὶ διιΐζοσῃ ὨΟῊ δλεληεοΣ τοι. 
2 Βερ. ΥἹ. 25. αερεχάϑηντο ἐπ᾿ αὐτὴν, 
οδειάεδαπὲ ἤϊατα. Ὑ᾽άΘ εἰ 1 Βορ. 
ΧΡ. 27. εἱ δάὰβς 7υα. ΙΧ. 81. --- 

ς “ϑῷ» οὖξεγυο, οἴὔδιι οὐξίάδο, χυΐα 
ΟΡ ϑ68810 δἰ οι) Ἰοοΐ ουχὰ οἦὰ9 οὗ- 
βεγναϊίοηα ΠΟὨ) ποία εϑῖ. 1 ϑϑτη. ΧΙ. 
16. δες. Οομρὶ. 1 Μδοςδρ. ΧΙ. 91. 
φερινάζγηται τὴν ἄκραν, οδεταδέ ἄγ οτα. 
1 Μδεοαρ. ν΄. 8. ὅτι «ερπκάϑηντο τὸν 
ἐγρτν : πϑὶ ϑγτυβ (σδηδίυϊε: φυοα 

ἑαδαπί σε Πεναδίμεε. 

ΠΕΡΙΚΑΘΙΖΩ, ἰάδγα, ΓΠ)» οαε- 

ἐραιμείοσ. ὅθ. Χ. ὅ. 81. 834. 37. 
4 ᾿ϑὶ οοἀ. Οχοι. πωρινάξαντο Βεαρεί. 
Ζυὰ. ΙΧ. δ0. --- ὉΓ7}2) ΝΙΡΒ, ρερηο. 
708. Χ. 86. 88. -- Ἣν. Πευΐ. ΧΧ, 
12. 2 ϑδτη. ΧΙ. 1. [ῃς. 9 ϑϑ, ΧΧ. 
15. --- Ρ» οομδρῖγο. 1 Ἀερ. ΧΥ͂. 
27. Ὑιάθ δὲ 1 Μϑοσλῃ. ΥἹ. 18, 20. 
δὶ οὐπὶ ἐφὶ οοπϑίτυίέαν, ΧῚ. 61. 
"ΠΕΡΙΚΑΤΏ, ἀπιδεγο, ἄξιο, Ῥετα. 

ἩΓῸ. 4 Μβος. ΧΥ͂Ι, 8. ὡς ἡ τῆς φ 
λοτεχνίας αεριέχαμεν ἐχείνην φύσις. ΙΑ, 

« ἴπί. μὲ παίωτα υἷδ, φια πιαίογπερπη 
ἐἰϊια μεοίτις ἐγρὰ ἤδετος ργορεπάεδαί. 
γιάθ ΟΑ111π|. Ἡγιηη. ἴῃ Πεϊυμι ν. 
401. : 

ΠΕΡΙΚΑΛΥ ΤΩ, οἰγομρείορο. 
ὍΘΠΙΠ Ηιϊθρ. 8 ΌΤΙ, ΦὩΜΟ Ἠϊ6, 
αἀϊπεϊπιμῖο ηιε. 1 ὅδια. ΧΧΥΤΙΙ, 8. 

182 ΠΕεριπεντίω. 

ἐχαλύψατο δεο. οοα. ΑἸοχ. Ἀ. ε. 
μἰοοιεεα οοδίοηε: ὉΠῚ0 οοά, Ψ΄ δὲ. μιδῖοι: 
συνεχαλύψατο. ---- ΠῸΞ ῬΈδεὶ ἐκξο.; 

1 Βερ. ΥΙ]. 41. -- 20. ἴποση. 

Ναπι. ΧΧΧΙΙ. 38. σερικεκαϊλουμαίκες͵ 
οἰγοιπεξοίας. 1, Θεὔρπιετι στο, {τ Εὶ 
δἴδσα σσαρῖυβ χερυάϊαντς, ντοεδλαι 
6886, δίαϊαϊ! Βομασέε ρογρῖαδ, οχΐδλαι, 
υἱ νἱὰοίυγ, 6 γοσα ἔγκες. 
“30. Ἰάεια. 1 Βερ. Ψ]Π. 7.-- 

γὴν ῬΙΒεὶ ἐεεεεϊίαέμος ορισ ἤκία 

Ἐχοά. ΧΧΨΤΙΙ. 20. 

ΠΕΡΙΚΑΜΠΗ͂Σ, οἐγονπαβεσυ;, ἀδ. αὶ 
͵ἥἌεκιι. ἌΡΤΣ, ἔχτα. εχ ΡΥ» 4 ΠΝ 

οαἰοαπεαία, ἀοὶπᾶς ϑ'αμάκζεπζα, {- 
ἴα;, ἱμότίοα. Αχὰ. Ἠσε.. ΥὙἹ]. 8. ὦ 
ατρικαμτὴς ὩΟΠΏΌ]]6 δδὲ ἴ,δὲ. οὸὸὸὦ 
σμπιυεπίενε, ἐπεϊάίακε. ϑεὰ, οὐ -ὸὸο 
Ὅο δβαχιᾶ, γοσίεσα πρίονα οὐγοιπάσία ὦ 
σγμογε. Ὑιάσπάμυτα, δηποῖι Ἰερετῖς 
ΓΌΡΥ: Οαίεσυ νοσερε]σι δος 

ΠΟ Βαροης ἵ,οχίοδ. 

ΠΕΡΙΈΑΡΠΑ, ᾿ἰογέα. Γγ 2» 
»ίαοεπία, ἐγαοία ραπῖε. Αγα. 1 ὅϑατα. 
Χ, 8. σερί Ἴ 

δυβρδοίλια 6886, ΟἿΟΣ ἔβδγηεῃ 
ΤΩ οίδση δῆουσα Ὠραμθο. 

ΠΕΡΙΚΑΤΑ ΛΗΠΤΟΣ, πνάϊδσαε 
οὐαρτεβοηδμς δὰϊ οἰγομπεδεμέμς. 9 
Μδροςο. Χν. 41... 
ἘΠΕΡΙΈΕΙΜΑ,, οἰγοιιλαοδο, Οἷτ. 

ομαρομπογ, ἐπάμδια, δερίως, απιῤρέεα 
δι. 1.6 ογμαίμ ἰορίαιν ᾳφρυὰ ϑψτο- 
ΤΏΔΟΙ. 65. ΧῚ. 10. μιὸ Ἡεῦς. 
ΠῚ,» Ὁγνο. Βοροῦξυν «ιοψὰρ γχὸ ὶ 
ΥῈ»» σπιραπίο, ἀρπᾶ ἴπο. 71εΣ. ΧΧΥ. 
28. υδὲ Μομεῖ περικείμενον τεῖαἸ ας 
ῬΕΙ͂ οἰγοιωηροσίένμηι. διεὰ Ἰεσείο εβὶ 
βπρ ἀμθίο νἱξίοβα, εἰ βογ βοικζιαι 
φιριχκειρόμανον, : 

,͵ ΠΕΡΙΚΈΓΤΩ, οἰγομημοπάεο. Υν 

απ ρμίο, ἔγκποο. ὅεε. ΤΧ. 45. ΧΧΥ. 
φ9͵ ει“ 

ΠΕΡΙΚΕΝΤΈΩ, οἰγοκιαρίοιρο, οἷν. 
ομηχδίέϊηταϊο, οοπῖσο. Η ΤΊ, Ῥεγβεψιον. 

δις. Ῥτον. ΧΙΧ, 8. σεριχοτεὶ Νοπὶ 



ἹΠερικεφαλαία. 188 Περικυκλόωα, 

“ 50Ά]6 αυολά βεπδι. Νδηι ρεγδέσηὶ οἱ Ἰορπκίυν πιρικεκυχλωμένους ἢ αἰ δὉ 7ὕ 
φῳεγδὴὲ οἱ Ρμηρεγε 5. ρεγζούεγε ἀεϑὲν 8110 ἰῃοοσίο ἱπίθγρχείθ σϑοΐθ Ἔχρσθϑ- 
τϑδι σα αἰδογυηῖ. ΓΧΧ Ὁ: ρβυτὰ εβί, 
ἐρείζειν ροκαεγιηῖ. , ΠΕΡΙΚΝΗΜΙ͂Σ, ἑεριπιεπέμηι (- 

ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΓΑ, ραῖΐδα. γν»} 2) 
Ἰάάοσι. [68. ΙΧ. 17. σερήάϑετο περιχε: 
φαλαίαν σωτηρίου, αἰγουτηροθθῖ! ρ8- 
16 δὴ 881 π|15, ἰ.. 6. ζβ θη, ατι66 νοὶ 
ΒΆ]αἴετη ας, νὸ] ραϊεαΐυτα ταΐζυτη 
Εἴ ᾿πλιῃθῖ ὈΓερδίδί 80 ᾿ς! θ.8, ααυὶ 

δ᾽ 1ῃ οδρυΐ αἰτίσιιπίιτ, μαϑβῖπι 16 (ἢ8}}- 
Ὅυ5. Οοηξ. ἘΡΗ. ΥἹ. 17. εἐὲ νη ΐη- 
5ατα δὰ 168. 1. 6. ρᾶρ. 708. οχ 
δἴϊδιυ οσουσες Ζ2εγεα. ΧΙΨῚ. 4. 
Ἐσ. ΧΧΝΊ]. 10. ΧΧΧΥΊΠΠΙ. 5. -.-- 
ΜΈ, 1 86. ΧΥ͂ΙΙ. 38. Ιῃς. Ἐξ. 

ΧΧΙΠ. 44. ΧΧΧΥΠΙΙ. 5. Ἰρχὶς, 
ον! ΜΆ. Βγϑη. στριχεφαλαΐα, χά- 
οὶς, χράγος. 

ΠΕΡΤΙΚΛΑΏ, οἰγοιμηιοίτοα Κ΄ ἀπρῸ, 
ς οὐγΟΜΗ ΤΊηρῸ, ἀδ ΈΓΡο. ϑ;» εἰδοοῦ- 

»ο. 32ο». ΧΧΧ. 4. βες. Οοτρὶ. σερι- 
κλῶντες - ἄμα, ἀερεγρεπίες λαϊϊτοα, 
Ααυ. 20Ὁ. ΥἼΠ]. 12. περικλασϑήσεται, 
ψυΐς. οσατγραΐμν πιάπ. Ῥοῖζαβ: δκο- 
οἱαείμν, αεπιοίοίμγ. Ἰ,ΧῚΧ δερισλῇ. 
ϑδρΡ. ΓΝ. δ. σπερικλιασϑήσονται χλῶνες 
ἀτέλεστοι, ἀδΟΕΥΒΟΝί (αυῖϊ Ῥοῖϊι: 
οἑγοιεα ἀπ τηρεκόμν) τωσὰ 
ἐεβξεαν, μάείρ δὲς εἴταν Υ. Η. 

ἐ 1Χ. 18. τίλλουσιν αὐεὰς καὶ σερικλῶσιν, 
νοἸοαπὶ 11149 (ᾳυοχουβ) οἱ ἀδοον- 
»μηΐ. 4 Μαος. ΥἹ]]. δ, σεράκλασιν τοὺς 
κλύδωνας. Ἐράδχη τὰ πΠΟΒ δέέ 
ϑθλεῖϊἊἐἰ δεεεϑει, ἐο ὅγεαξκ ἐδ τναυε, 
ΠἼοοσα βοϊθηγυϑβ. ἴπ ποΐομα ο05- 

,72351᾿ηροπαὲ Ἰεσία 4 Μαος. Χ. 6. 
ΠΕΡΙΚΛΥΖΩ, εἰγομπιοίγοα ἔανρ, 

αδίμο. Τοῦ. ]. 2. κατέβη περιχλύ- 
σασθαι, ἀρβοδηάι, τὸ αδίμογείι. 

ε ἸερῖτοΣ εὔδα «υα1, Χ. 8, 0] 
Ἰεσξίομοπι ΑἸ. σπερελούσατο βοοιέξιι8 
οϑὲ ΒΙ6ἾΠι8. 

ΠΕΡΙΚΛΩΘΩ, οεὐγοιηιίογηιεο. 
ΓΊ, οσοεδαίξιτα.. πο, ἘΕχοὰ, 

ΧΧΨΙΠΙ. 11. σεριχεχλωσμένους, οἷτ- 
συτηϊοτῖοβ. 'οα ρ]δπα ποῚ Υἱάθο, 
αυοιηοάο ἰσρέάδα, ρσεμεημς οεἰγευχ- 
τοχηδοσὶ μοϑδῖωί, πος σεβρμοηάρε 
ὕτεεοβ ἢθο νοχ Ηδηγαῖορ. μία 

δας απιδίεηδ, οοτεα, ἰἰδέαϊια. 9 

ὈΒιΑ]ά. ὈΙυγαὶ. “επιογαῖα. Ὦδι. 11]. 
21. καὶ σεριχνημῆσι καὶ τιάραις, δἴ 00. 
γεὶς οἱ (ἰατῖδ. Κ'ς δῃΐτι ἱΏΨΘΓΘΟ ΟΥ- 
ἀἴπα ρμοϑὲ Ὠγυδίατι Ἰεροηάυπι οδῃ- 
θεῖ ΒΙ:6]1π8 ὕτο χαὶ τιάραις χαὶ περι» 
κνηρμῖσι. 8.64 γροίοβῖ οοάδιι ἴμγε ὃχ αὶ 
τοοαρίο ογάϊπε δᾶ νοοδῖῃ ΟἿ δ)])ά. 
ἐν, 12 Τεξειτί, φυοά ἐϊδίαϊε ποίαϊ, 

γαὶ οαἰρεαπισπέωμι "διὲς υεῖ υἱπομδς 
αγοίε αὐείγιοίμηε, (ον, οἱ Βγπερυτη. 
ἂς Οκ1ο. ΗΠ ρν. 1}. 11. 6. 10. ὅ. δ. 
ογοῖ, περικνημὶς, σχρ τὸν φῆς 
χγήμης. 

ΠΕΡΙΚΟΜΠΕΏ, οἰγοιηπσμαχιις 
“7αοΐο, Ἰΐετα οἰγοιπιδίτερο, οἰγοισηδοηο. 
ϑαρ. ΧΥΤΙ. 4. ἦχρι δὲ ταράσσοντες αὖ ἃ 
φοὺς περηχύρστουν. να 

-. ΠΕΡΙΚΟΉΤΩ, οἰνγοιρηοίάο, οἱγ- 
ομπιφμαφια τέβθσο. 9.1 ῬΊΒ. αὐδοῖπ- ὦ 

ὧο. Ααυ. Ρβ. ΠΧΧΙΝ. 10. οἰ Ζεοῖ. 
ΧΙ. 10. 
.: ΠΕΡΙΚΟΣΜΕΏ, οτγοιρησίγοα 07. 
ΚΟ, οὐγοίηξ ΟΥΠΟ. ΔΤ, ἑπολαῖο, 6:οὲ- 

ὅο. Ῥε. ΟΧῚ,1Π1. 14. θυγατέρες περι- 
χεχοσμημόναι ὡς ὁμοίωμα, ναοῦ, ἄτα ἐδ» 
οὕπαίς δὰ βἰτα  ἀμοτχ ἐοδιρ}]." αὶ 
ΟΠ. 2 ποίδὲ βρωγὶς ἐχογπαυΐ, 

Ἐδηάσιη εἰ ρτι βοδιίοποτα αποημπθ Βα» 
Ῥεῖ Ασαρ. ς αἰοοςς. Οεείδσιμ Ἀ.1. 
ἴῃ νογϑίοῃο ΓΧΧ [υςϊ ἀνε νοσϑίο- 
Π6Β ΘΟΔΙ ΘΓ. 

ἘΠΕΡΙΚΡΑΤΕ Ω, οδέϊποο, ἀοπιίποτ, 
ἐπιμεο. 4 Μδοο. 1. 9. υϑὸὶ εϑὲ ἰ. 4. 
ἐπσιχρατέω ν. 8. εἴ χρατίων. 6. Ὑὶάα 
8. Υ. σερικρατής. 

“ ΒΠΕΡΙΚΡΑΤΕΗ͂Σ, οοπιροβ. δ βδιῆ. κα 
γ. 80. 86ς. ροοὐ. ΑἸΪεχ," Α}1| ΠΡ ει ἢ 6- 
Ὀοηΐ ἐγκρατής. ΨΟΣ περικρατεῖ Ἰορὶ- 
ἔυγ δρυὰ «οϑερδυῃ Α. .. 14. ΧΙ. 
Ρ. δὅ51]. 

ΠΕΡΙΚΥΚΛΟΊΏ, αἰγρωπιοὶπρβῸ. ἘΣ 

ΗΡ»Β. ἃ ΔᾺΝ 2 Βερ. ΥἿἼ. 14. Αᾳυ. 

1ανῖι, ΧΙΧ. 47. περιχυχλώσῳς. --- 



Περικύκλῳ. 

. 2Ό ΓΤ), οαεέγανείον οἶγοα, ΖοὉ. 
ΧΙΧ. 12. Ψυΐρ. οδεεβενειπὲ ἵπ ρσγτο. 
-- 3220: ὕεη. ΧΙΧ. 4. ἔχ. ΧΧΧΙ͂Χ. 
11. Νυπι. ΧΧΧΙ]. 88. δὲ νἱ ἃ. Βομαγα 
4 Ῥαγ. ΧΙΠ]. 13. βθο. σόσηρὶ. ϑγσατη. 
Ῥρ, ΧΥῚΙ. 11. [ἄδθὰ ὅθ. ΧΧΧΥ͂ΙΊΙΙ. 
7. δες. οοὐ. Μοβαυ. ---- ἽΝ» “Ζιυϊοῖο. 
Ῥχον. ΧΧ. 928. φερικυχλώσουαιν, εἰη- 
δεηί (Πγουτα οἦι18, ποίαρθ αξ Θυπὶ 
ἔι]οΐαπι. ---- ἢ» ἄεοεγρο. .0Ὀ. 

ὃ ΧΧΧ, 4. υδὶ ἰαγηεῃ ῥτὸ αυρικυχλοῦν- 
τις ὕοβεῖυβ ἀε ΓΧΧ [π|ῖ. Ρ. 68. εἰ 

ἴῃ Ηἴεγος. Ρ. 1. ΓΔ}. Π|. 
α. 16. Ρ. 876. θοπε Ἰεριπξ οχ δἰ δ. 
᾿στῖθ, ν. ς. Οοῃιρίαξ,, σερικλῶντες. 
Ναῖχ δὸθ ᾿θρίββθ ΙΒ» Ρτὸ 

ὩΞΘΌΡΠ υυϊπὰδ 6δβέ νϑγοδίῃλι]86. ---- 

ἽΒ ΒΒ. σωδείεγπο. ϑγώγσα. Ὀκπξ. 
ΤΠ. δ. περικυχλώσατε. Νοτι τααῖο χαο- 
δ] ΒΕ ὨΒΏΠ,. ----- “ΔῚΣ ΡΙΒΕΙ γεάῖτε 

ς [αοῖο. Ἑὰ. Ουΐϊπία Ρ8. ΠΧ, 38. υδὶ 
ῬΙῸ σεριεχύχλωσαν ἡμᾶς βου θοπάυχη 
νΙἀδίο σιρεκύχλωσας ἡμᾶς, αἱ δὰ 
Πδυτῃ τοξδγαϊζαν, ἢος βϑῆϑα: ἐέδγμηςι 
πος οἱπαιδίὶ ἐμίοϊα αὐ δεπευοϊρηξία ἐμα. 
εις οοῖγα ἷπ 58. ἀἰοίζαν σα λοπεῖς 
πες γεγο, σμαπάο ἐγαπι μομίξ, δογεηι. 
{με ἑΐεγες πεδεγείεγ. 

ΠΕΡΙΚΥΚΛΩ,, οἱγοιηι, ἐπ οἱἰγοιὲ- 
ἔμ, οἰτομπιοῖτοα. ἍΤ) βἷηρ. Ἐχοά. 

ὁ ΧΧΨΊΠΠ. 80. --- ΘΛ ΣΌ Ρ]αγαὶ. 

Ιδ8.. Ῥραΐω. ΧΧΧΥΙ͵Ι]. 8. -ο.: 
ΓΊΣΔΌ Ρἱαν. ἔσδαι. Ὁδυῖ. ΥἹ. 14. 

708. ΧΙΧ, 8. 7υὰ. 11. 19, οἱ αἰϊθὶ. 
Ὦλδη. ΙΧ. 16. βες. οοἄ. (ΐ8. ΤἬδοά. 
Ἐξοοῆ. ΧΧΧΙ]. 43. --: ΣΡ. α 

οἰγομηι. Ἐσεοῦ. ΧΧΧΥ͂Ι. 8. 4. 7. 
ΧΧΧΥΙ. 91. .-- ΔΌ. ογοιλέειδ. 

2 Ἀερ. ΧΧΙΠ. δ. --- ΝΜ ΔΡΌ, οοπῦο- 

οαἶϊο. 168. ΓΝ. δ. σάντα τὰ περικύκλῳ 
ε αὑτῆς. ΟδρὈ6}1ο ἴπ Νοῦϑ Οτιτὶ. δά 
ἢ. 1. ραρ. 495. νἱάδηϊιν Ἰερἶ856 
Ὁ: Νϑὰ Ὁ βιιηΐ 

σιδιοωτδία, 5 δεπὲ οἷἰγοα πγδσης, 8. 
σηδεγδαπα ργαάία ἐπ οἰγομέξις φμδ. 

184 Περιλείπομαι. 

8 Ἐεάν. 1. 68. Ηερτ. 5., αα, ἠεχία, 
Ῥτορε, 6011. 2 Ῥαν. ΧΧΧΥΙ, 11. 

ΠΕΡΙΚΥΛΙΏ, οἰγομαποοῖνο, εἰ- 
ομπιυοίκίο. “τ) ῬΊμεὶ δαδοίεγα 

ϑγτωμῃ. (δηΐῖ. 11. δ. περιπκυλίσατέ μι, 
υὐ ΟΓῸ σεριχυχλώσασε Ὁπὰ8 Πορίης 
6χ Οτγίβεμο μαρεῖ, χυδο Ἰοςξῖο ἡμάϊο 
Μορπίιξαιοοηϊο (αι νογαϊ: οἴγαια- 
δίεγπέε η16) ταϑὶ 8 χυδάγαι δὰ ἢε- 
Ὀγδίουμι. 
"ΠΕΡΙΔΑΚΙΖΩ, κπηάέφειε ἄδζεγρο. 

4 Μδος. Χ. 8. ἢ δβίογαῖυ ᾿σς 
ΝΟΣ ἰῃ [,χὶοἰβ. ϑ.1188 - ἐπιλαχ- 
ζομένη, ἀντὶ τοῦ διασχιζομένη, ταὶ ἐκι- 
χοστομένη. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑ' ΝΩ, οἐγοιμηργελεια, ε 
οοπερίδοίοτ, οἰτομημο, οἶπρο, ἀπιρίκο ὦ 
ἔογ, αηερίξχοτ. ὭΡΩ Ηρ. 8 ἫΝ 

Ῥεβαα. ΧΙΨΠΙ. 11. πτριλάβετε αὐτῷ. 
ἴξ εἰ Επϑοθῖιβ. ϑ'οα πιοπηυ]]}ς ἰε- 
δεηάυπι νἹἀθίυν φσερηβάλλετε. ΥἱΣ 
δα ἢ. 1. Αροὶ] τι. ---- ΡΠ» ἐρερίϊου, 

οοπερίξοίοΥ. Οφθθθθ. ΧΧΙ͂Χ. 13. 
ΧΧΧΙΠ, 4. Οοδεὶ. ΓΝ. 5. Ὁππί. 
Π.6. Αἄάε Αᾳυ. Ῥτον. ΥἹ. 10, 
ὯΡῚ νὸχ Οτὔξβοα ποίδϊ οογερίΐοατε, ἃ 
ΟΟΜΒΕΓΕΓΕ. --- ΓγὈ}), “βεοίο, οἰγουπι- 

,"βεοίο. Φαὰ. ΧΥῚ. 830. 1Ὁὲ νοχ Ηερῦν. 
απερίδοιβ τιοϊαί, ---- )}ν, ἐγαπξεο. ἴεϑ. 

ΧΧΧΙ. 9. Τάρεγε ᾿ἰγαπιβευεγυπι, 
Β6η81 Ῥάσγυτα τηυδῖο. Θῖγαο. ΧΧΧ. 
10. Ὁδ1] Ἰορίειγ ὥσσερ εὐνοῦχος «ερν- 
λαμβάνων σαρϑένον χαὶ στενάζει, τιρ;»- 
λαμβάνειν πιοῖδϊ ἀπιρίεοἰα αδτιβα νϑῆθ- 
Τοο. ϑ'γταβ ἢ. }. 8018 δϑὲ νοῦδ -ὉΣ 

4.8 ποίδξ ἀογηκῖγε, γεπὶ ἤἄαδετε, οοκ- 
ομηεδεγε οὶ πιμογο. [τὰ ἀυοχυς 
ΑΥ̓ΔΌ5. ἰ 
ΠΕΡΙΔΕΓΠΌΟΜΑΙ, τγεϊχιμς δισι, 

ἃ περιλείσω, τεϊίημεπι ἔχοῖο, τεἰέπφιο. 
ΟΥ̓» πέγυς. ϑγτοτα. Ῥβ. ΧΧ. 

18. σεριλειπόμενοι: ΟΌΪ να] Ἰερὶϊ 
Ὁ Τ Ὁ, ν6} ἀουίγανὶς Ὁ ὙΠ“. 

γεϊφεωε 66δε. Ἰάστα ναϊοὶ ἀθ ΓΧΧ 
Ϊπιῖ, φυΐϊ ἢ. 1. νοοβ περίλονσος υδὶ 
βυυῃί. --- Ὁ) ΝΊΡΗ. Ααὰ. 1μενΐν. 

ΧΧΥῚ. 80. σεριλειτόμενοα. ϑγτοτνηδοὶ. 
«εριλειφϑότες. Ψ1Δ6 ἀυοαὰς 2 Μίδος. 
1. 81. ΝΠ]. 14. 



Ιερίλημμα. 

ΠΕΡΙΔΗΜΜΑ, σπερίετιιδ. ΤΥ 

πῆμ. απερίφοίδ, αἱ 5όθρ8 ποτηῖπαϑ- 
τ. 86]. Π|. δ. υδ᾽ ὅ.δ0). σεριλή- 

γεως ἈδὈΘί." ! 

ΦΠΕΡΙΛΗΠΤΕΥΌΜΑΙ. ΤΠριλησ- 

οὐισθε Ἔχ αἰὸ [ηξοσργοῖε βῖπα ἀυδῖο 

αἰ σοᾶ. Νοτίταρ. 765. ΧΙΙ͂Χ. 8. 

δὲ τῷ Ἵλ7» ἀοοίβΈΓῈ 86, τέβρο- 

Ἰεσε νἱἀ εἴα) απο καὶ χόατεσνε, ὈΓῸ 
100 χύψεσϑε Ἰασοπάυχῃ εϑῖ- 
ΦΠΕΡΓΛΉΨΙΣ, οοπιρτελεπδῖο, οοηῖ- 

λεχμα, εἴλλτο απηρίεχιδ. Ὁ ἉΤῚ Ἰηῆη. 

τοιρίεοίδ. Οοἷι. 111. ὅ. 8ες. οοα. Ὗ'᾽ αἴ. 

γΊ146 βιυρτᾶ 8. Υ. αυρίλημμα. ΖΟΏΔΓΒΒ 

[(χ. 6. 1533. περίληψις, ἡ «Ἐρισσοτέρα 

ησις, ἐκ τοῦ λήβω, -«ὁ λαμβάνω. 

᾿ΠΕΡΥΓΔΟΙΠΟΣ, γεϊφωμδ. ΓΘ 

ρίας, Μοεέρεϊ. Ῥ8. ΧΧ, 18. γιὰθ 

ΒΙΡΓδ 8. Νν. περιλείσομαι. : 

ΠΕΡΙΔΟΥΏ, οεοἰγομπισίγοα ἴαυο, 

βοι αδέμο, ἀϊὲρεπίεν ἴαυο. συ. 

Χ. 3. 
ΠΕΡΙ ΛΥΠΟΣ, ὠπαάίφμαηιε ἐγ δέδ, 

υαἰάδ ἰγὲδέϊδ. δ ἘΝῸ Οἰια]ά. ἐγα- 

μι δεὲ τινίξιπι. Ὦατ. 1. 19. 560. 
οοἄ. (ἴ5. υδὶ σερίλυπος ναίάε ἐταίωπι 

ποίϑϊ, πιοδυϊη λυπεϑαν ἴῃ 

εδάεια ποϊΐομα ΗδθΡΣ. ᾿ν» ἔγα 

τυοεοότε, τοϑροπᾶεί, 1 βδτη. ΧΧΙΧ. 

4. εἱ λυπηρὸν ἐστὶ ΗΠ ΘΡΓ. σγν αρη. 

ΧΧΧΙΨΡ. 7. Αἀάε 8 Εϑάγ. ΥἹΠ. 

73. σύννους καὶ περίλυπος, ἨΌταϊοΒ 

ὉΘ ΦῸ. Εϑάν. ΙΧ. 4. 

ΠΕΡΙΓΛΥΠΟΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, ππαβπὸ 
ἀοίοτε αἴδοῖον, οὔατα αὐποάμηι ἐγαδ- 

οοΥ. ἢ ΓΤ» ἐχατεὶ ἴγα ἐπ ἰε. ΟΘΠ.. 

ΙΨ. 6. ἡατί περίλυπος ἐγίνου ᾳυϊὰ 

ἐγαδοογὴς ἕ 
ΠΕΡΓΛΥΠΟΣ ΕἸΜΙ, ππάϊῃμα- 

μὲ δεῖς υαἴάε ἐγίδίὶδ δῆς. ΤΙΓΙΓΥ 

Ηρ. ἃ Γγηφ ἐπομγυο πιθ. Ῥϑαΐῃι. 

ΧΙ. 6. 1ὅ. εἱ ΧΙΜ1. 5. νατί σερί- 

λυπὸς εἶ ἡ ψυχή μου; οὖν δἄθο [{{18- 

εἶα 68 δηΐπια τηθὰ ὃ Οοπέεν Μαδίῇῃ. 

ΧΧΥΙ. 38. εἰ δὰ ἢ. Ἰ. Ε]βαθσιπι Ρ. 
120. εἴ 1,εχ. Ν. Τ. 8. Β.. ν. 
ΠΕΡΙΛΥΊΏ, εοΐνο, ἀδεοίνο. ἈῊΡ ΤΠ 
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Ηρ. ἐτομέο σι. Αχα. ἴε8. 1.1]. 

Πιρίμεεφρον. 

2. φερίλυσαι : ἍΌῚ δχομέοτε ποῖδῖ, αἱ 
{ταδί} Ὑυϊρδίυβ. 1,ΧΧ ἐχεινάσσειν 
Βαρεπέ. Ῥοβίυϊαῖ Βος αυοαὰε 86:68 
οτγδϊοηί8. Ὑἱάα βυρζα 8. ἀπολύω εἴ 
διαλύω. --ο ἔπ υὐν δοὶπάο, αἰδεοῖυο. 

“τ 

Ααα. 1 ϑδγ. Υ͂. 9. σεριελύϑησαν : ΥὉ] 
φεριλύεσϑαι 68ῖ σοπιρμέγεσοετε, αἵ ]- 
σαῖαθ τη τϑοῖθ Ἔχρυεββὶβ88 νἱά6- 
ἴατ. ϑεβαυδηθεγρίιβ ἴΌ1 οοη) οἰ 
Ἰερεηᾶσπι σπαρελύϑησαν, αυαοὰ 46 
ππεηιδγὶς αοδιαἰὲς ΤΕ ΘΗΓΟΣ Ὁ80- 
Ραῖασ. Ῥδι]ο ροϑῖ ν. (9. σεριλύεσθαι 
δοάδπι βθῆϑιι ϑυυαταδοῖο {ΠΟ Συ, 
ἘΡῚ ἢ ἰοχα ΗΘΡτ. Ἰορτταῦ 5.» 

ὄἄἔφῳ σμπέ, Ψιδοπέαν ἰαυθη ταὶ ἐϊ 
.1. Αφυΐΐα εἴ ϑγτασηδοῦι ποιιῖηα 

Ρογταυίαΐα 6886, 118 υἱ νοσβίο, αυ8 
Ααυΐω τϊρυΐξαν, ϑυταταδοῆο τοά- 
ἀδίυτ, εἴ νίοθ νϑσβα, υἵ ραγίπὶ 6 ΥΨ. 
9. Ἰυσυϊοπίεσ ἀρραζοῖ, ραγεμπι 6Χχ 
ἴρ88. ἰπάοἷα νεγβιουῖβ Ααυ1]6 Δβοἴεε. 
Ψιάδ δὰ ἢ. 1. Μοπιδιιοοηϊιμι. ᾿ 

ΠΕΡΙΜΕ ΧΩ, ἐτθρεοίο. νὴ ΑΝ ΡΙΉ. 

Ιἄομα. Ααυ. 1 ϑδπι. ΧἼ]. 8. Ιάθηι 
ῬΡ. ΠΧΥΝῚῚΠ. 4. σεριόμνεινεν, ἐαδρεοία- 
υἱ. Αἀἀ6 Αᾳυ. Ρ8. ΟΧΥΠΙ. 49. 
βοουπάυσμι Ηγδοϊοοΐδτῃ ἔῃ (ὐδίθηδ 
ῬΡ, α6. Τ. ΠΕ ραρ. 416. --- ΓῚΡ 

ΡῬΙΏ, Οεμεβ. ΧΙΙΧ. 18. Ὑιάδ εἴ 
βαρ. ΥἹ1]. 18. ἂς οὐμέ. Αοί. ἴ. 4. 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΝ, απιδίεπς ἴοσιε 

αἰΐᾳμοπε, οἰἱγοιπιίεγεπέϊα, απεδίέειδ. 
ΥγνΝ» 4γροῦ, ἈοχαθΏ ὈΥΟΡΓ- Τοῖο- 

εἷβ. ὅγτωμα. Βδυίΐον. [1]. 4. βεσιῃ- 
ἄυχτα Ἐπθοδίυπι Οποτηδδῖ. ν. ἀργὸβ 
εἰ ἐργάβ. Τγοδιβεπῖαβ βυϑρίοδίατ, 
δὰ Ἰερίθθα ἀρεχῦβ, ἍΤ 68 

βἰπα ἀιδίο οστανὶς ΕυβθῦΌϊα8, οἴ σερί- 
μέτρον, ααοα ρτορτία απιδέέμπι (ν] 46 
Ἡετοάοί. 11. 1δ. 149. 1. 185.), ἢ. 1. 
δαΐοτη τέρίοπεπι ποῖδϊ, ρεγιποῖ δὰ 
δηϊεσράθῃδ Δ» .),3,3ἐπὲδ, 1{. γερὶο ἀ6- 

πιεπδα, (01}. ϑορ. 11. δ. υνὶ δρυὰ 
ϑυπηδομυμι περίμετρον παράλιον εϑῖ 
τερίο πιαγ πα. Ῥτεῖεγεα Ἰεσίιυῦ 
αυοααθ ἰπ τιτρίπο οοἥ. 180. Ηοἶπι. 

Ἰ)ευΐος. 111. 14. υδὶ ἀιοαυθ ὅγτα- 
τοδοῦο νἱπάϊςαπάτππι οὐ, αὐ ͵4πὶ 

Φῦο 



Περινοίω. 

4 ποίαυ!ς Ηοἰπιοοῖπε. --- 5.5}. ϑγτοπι. 

ϑορῆ. 11. δ. Ψιάθ ϑαρτα 8. δ: 

“τ ὉΥΓ "μη. 1 Βερ. 1.15. 
Ἡρογοῖ. περίμετρον, ὑπέρμετρον, μέγα 
τοὶς ὃὲ εὔχυχλου,. Ὁ] νυἱάς [Ιηςί. --- 
“ΤῚὉ» Ἰπεπξεγα, αἰπιοησῖο. ϑγτήγη. 

Ῥεαΐὰ. ΟΧΧΧΙ]. 4. εῶν σε μέτρων 
αὐτοῦ, αἰταοπείοσηυται οἷα. τὰ 
αερίμετρᾳ κυπί ἢ. 1]. ἐπαμηκεπέα, υεείδο 
"Μεπία, αμΣ δὲ εσίεππμηὲ οἱγοα σογρμ. 

ὃ (εχία σεϊϊαυΐ ἵπεξ. ἰδὲ νοοθ ἔνδυμα 
᾿ μὲ δυηῖ. γάρ αὔοαυς ϑῖγας. 1. 
8. ἀθ 4.ὸ ἰοοο οομέεν Ποραεοσϊ δίῃ. 
ΒΡ], Τοοὶ. ΕΝ. ». 835. δὸ ἱμέγα β. 
Υ, τρίωετρος. 
ΠΕΡΙΝΟΕΏ, ἀἀνορεπέον ἑη απέπιο 

θεγ 20 υεἶ οοπείάεγο, πιεηΐε σοπερίδοίοῦ 
δὲ οοποῖρῖο, ἐποορίίο, ἐσαμέεἰἑως εα- 
οορίίο. Ὀηγῇ, ιεϊϊδοίμε, Αἀαΐϊε, 
ϑγαμα. ΤΒοοάοί. Ῥγον. 11]. 4. σεριν 

ς νξηφαι, ἀμ οβεμέεν οορίία, εἰμάδ, ὁ 
γαπε α. Ἰεροτυσ γ᾽ γὴ οὐχ. ΙΧ, 

4υΐ ". ]. γοῦβ σρονροῦ τὶ φυης, Η6- 
8 οἷ. σερινοεῖ, περισσῶς νοεῖ ΑΔα6 ΑΥἱ8- 
(ΟΡἢ. δη. ν. 989. 

ΠΕΡΙΝΟΙΑ, σορίίαίο. ον)», 

εἰμάϊα,  αοία, ϑγτώτα. Ῥ8. ΠΧΧΥ͂Ι, 
12. ϑοσῖαο ἰδὶ εβέ ἀβ οροεῖβθιυμ (ἱ, 
ψίη8. Ὀσυδβίυβ Παροῖ προνοίας. 

ῬΠΕΡΙΞΕΏ, οἱγοιμποίγοα ταῦο εἰ 
ἀ μοΐδδο, ἱ. α. «εριξύω, συζὰ αυδ τοῦς 
Ῥοστουςδίιν ἴῃ οοὐά. Βαρ. ΧἼ11::-:}Ὑ1. 
πϑὶ εα. (οταρὶ. πσυρήξεσεν, τεϊ! χυΐ 11- 
Ὀνί σιρήξυσεν Ἰαενῖ. ᾿ 

᾿ ΠΕΡΙΞΥΡΑ΄Ω, συἱγοιμηγαῦο, ΠΡ Ω 

Η!ρῆἢ. ἃ ἢ» εἰγομπιοῖάο. γα. Ταεν. 

ΧΙΧ. 27. περιξυρήσετε κύχλῳ: Αἀὰς 
Ἡεγούοι. ΠῚ. Ῥι 164. 16. Ε. 

ΠΕΡΙΞΥΏ, οἱγοιρποῖγοα γαάο δὲ 
᾿ »οΐδο. 880. ΧΙΠ]. 1, Υἱάρ βυργβ 
6 5. Υ. «εριξίω. , 

ΠΕΡΙΟΔΒΥΊΏ, οἰγομπιθο, ἐπ ογδθης 
οὗεο. ὭΣ ΓῚ Πρ. ἀπιδκίο. Ζαςν, 

1. 10. 11. ΥΙ. 7. --- 55. Ααυ. 

Οοἢεὶ. ἼΙ. 96. ϑγίμιη. σδηξς. ΠῚ. 
8. περιοδεύοντες. --- 1 γ.. αϊδοιεῦτο. 

2 ὅδ), ΧΧΤΥ, 8. 

186 Περωονυχίζι 

ΠΕΡΓΌΔΟΣ, εἰγοιίέαξ. να 

208. ΥἹ. 16. ϑγτημι, 7. ΥἹ. 3. 
ΠΕΡΙΟΙΚΟΔΟΜΕΊΏ, οἰγομκιπεῦα 

αάϊῆοο, ἐπ ογδξηι δίγωο, σὐξβοὶ (ν. 
ουπιυαϊίο 8. οἱγοωπεοίμάρ. Πν οὗ 

"Ἄοο. Ζετατι. 1.11. 4. Αὐάε 3 δε. 
ΧΧΝ, 1. δος. οά. Οὐρὶ. --- Ἣν 

δερῖο. 100. ΧΥΧ. 8. χύχλῳ σεηα» 
δόμρμιοι, οἴγοιε 

Β6Ὸ ΠΑΡῈ8 εἷδοὶ οδέμραδωνι --- ἸΕ 0; 

ἐβμηάο. ἘἙξεοῖ, ΧΧΥ͂Ι. 8. υδὶ φες 

οἰκοδομήσει Θϑὲ εΙἸ ΟΘΒΕΙΩΑ Εχ αἰ! ἱπίεῖ- 
Ῥτοϊδοδο. ἔκ δυιΐοτη ἱπίετργοΣ. 
ταϑηζιπι 1108, αυοΐ καχαϊτι: κα 
«οιῆσε! ἐπ] σε φάραγγα. ν 

ΠΕΡΓΟΙΚΟΣ, δοοοία, φὰ ατπαι. 
λαδέίαί. ἸΞ Ὁ» ψοσαὶς, ἀαῤείσνι. 

Ὦσφαμ [. 7. Οσηξ, [κι0, 1, 68. 
ΤΑ ΠΕΡΙΌΙΚΑ, σ(αρζεία, 

Βρθοϊδι τι ἴορα δωδιγδαπα, 8δὰ ταὶ 
οἰγεμνηλαοθηέεν. γγγ)» τβα. ἡ, ΧΙ. 

Ὁ. τοῖς σεριοίκοις αὐτῆς 560. Οἱ, 
Οχοη. 50]. γὴ 5 ἱηϊογάσπι παΐ 

τοαίοπεπι οἱγοιηγγαροπέεηι, δαὶ ῥοῦ 
Ῥαβας ας υἱδίαξ, ααεε ϑυπὶ 4023! πιὰ 
οζυχῃ υγρίυπι δ τα Ἵππὶ ἔϊα. 
Ἢ ΠΕΡΙΌΙΚΟΣ, δβυρρίε χρδι 

οἱγομνη ασεησ γερίο. Ἣν» ρίαπιβει. 

σεη. ΧΙΧ. 25. 49. β6ς. οοἄ. Αἰει 
εἰ 7υδτπ. Ματέγσυ. Ὠϊ αὶ. ο. Τητὸ 
ψαᾶ. Ρ. 168. εἐ 1δ4. -- 2), δ΄ 

οἴη. ἴοτοια. ΧΙ ΙΧ. 5. 

ΤΟΙ ΠΕΡΙΌΙΚΟΝ, 56. σίδν, τὶ 
ομνηΐασεπε δοίμπι, Ὑ.» Ρίσμιμαι, 
1 Βερ. ΥΙΙ. 46. Αὐάο ,1υἀ 1.2]. 
860. Ἦαῖ. εἱ Ησχ. 

ΠΕΡΙΟΝΥΧΙΖΩ, οἰτοισποῖάν ν᾽ 

με. ΤΥΥΎΌΣ ΤῊ, δμν Με 
Ὅευ;. ΧΧΙ, 12. Ι(ὰ φυοσυὲ - 
ϑαῖι8 εἴ Ξ'γχαβ ουταυϊαπι Ηεθγ 
γεδεσαπαῖϊς ππρεμδεΣ Ἰπθε !οχετιπί, 
408 ἰδηιθη, αυία ἀο εἰχηίβ ἰδ 
ΒΟΙΤΩΟ οϑὲ, 46 υπρουΐραθ πυϊίοπί,ς 



Περιορείω. 

“« γρ͵οῖίαε θα ΟὨδέδίονο τὶ ἀτοδα δ» 
Ῥποδδ δῖ. Οοπῆοί Οπεσκοεὶ Αἀ- 
σένα. ἹΜπποεὶξ. 140. ἮΙ! πὰρ. 14. ρερ. 
3.458. 

ΠΕΡΙΟΡΑΊΏ, οἐτοιηερέοίο, “Ὑ}» 

,)όννσο. απ. ὅν ΧΧ, 8. συρορῶν 
τα. ἴαι ἰτδησίαϊες Βέοϊϊυ5. 1, αὔξηδυι 
ψοσσῖα εἰγομηεδριοίεπίεηε, αυδιι Η!]6- 
ΤΟηγταυΒ ΑΜυ 8 ϑασυπππα τὶ 
φαὐϊίοηθει {ρυ}1. Κ᾽: γεσίβ δὲ Βδ- 

ὁ Ῥεῖ δὸς 6719 οοπ͵]θξευζα πος ἔοσίδϑθο 
περιαλῶντα ΒοΥτϊ θεπάυτα οϑξ, συριορζν 
πιοίδθὶξ οδέγγαγα, ἤμο οἱ ἵῆεις υαφατί, 
Ὸΐ Ὁ ἴῃ Ὡοιίίοῃο ρεγερνύποίιοπὶς 

Ἀοσορεσῖς, αυοα τἀ60 ἤοη ᾿ρτοῦδδ- 
ὈΠῸ οθβῖ, αυἷἱὰ ᾿άδι ΕΗ ΘΤΟΠΎ Πυι8 
Ααυϊε βεουπάστα οὐ ΠοΠοτα βεου- 
ἄδτα Ὁ ρεγερτίπιρη, ας ΤΧΧ οἐὲ 
ἸΤποσάοιοῃ μέτοικον βοδισειμ. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Σ, ἀεπηίίο 8. οἷγὰ 
ε οπαημονέρεο, σμα Κὲ δημείδιις, Πραϊεε 

ἀρτοναπε. Γγ5}} ἐσγυπῖπα. Ἐδοσ, 

ΧΙΜΠΙ. 183. 
ΠΈΡΙΟΥΣΙ!Α, οὐρία, αἀτυΐϊέα;, ορεδ, 

)}αοιδίαῖες. δῶν γεϊφμμηι, αδμπάαπ- 

ἐξα. Δᾳυ. Ῥοδηι. ΧΥῚ. 14. ἀφήσουσιν 
αὑτὰ σεμουδίαν τοῖς βρίφεσι..ν͵ αὐδῶν, 
ΕἸροδεσυφ ἴῃ Οἷαν. Ν έγθβ. ΟΟ. ραρὶ 
73. αοπ͵ϊοῖς, Ἰεροπά τη 6866 ἀφήσουσιν 
φὴν ατριουδίαν αὐτῶν τοῖς βρ. αὐτῶν, 

εἰ απὶὰ αὐτὰ Ὡσῃ Βερεῖ, απο ἐβιιβεῖ ποα- 
ἔν, ᾽ος βέπδῃ: δ γε πφιεπέ ορὲὲ 
δες ἰἰδεγὶν 5. δια δωΐδ. Ῥτο- 
ψοεδέ δἰπιυϊ δα Ζοβίγαι 1. 14. πὲ 
δονεῖπες ἱπρνγι πες αἶνος οἐ οβριωίονές 
αἀἰουπίασ δερνυσίαςφ εὖ ἔχοντες. -- 
Κλ σοφιέδεένηι, Ζοοιμίαίε ἀο9 

σμσἥα. Δαυ. Οφη. ΧΙΥ͂. 21]. 6δθο. 
οοἷ. Μοραι. Οοπέες Βερεοσνίογίατι 
ΒΙΌ]. οἱ Οτίθης. [ἀΐεγαι, Τ. Ι΄. ρ. 

ς 461. ΖΕ Ἰῖαν. Υ',, Ἡ. ΤΥ͂. 9. 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΖΟΜΑΙ, ἀοσηιγο. 72 

Ἰάουμ. [ποοσίυ8 (4υ] νἱἀεῖαΣ Ααθ:]α 
6856) ὅεη. ΧΧΧΙ. 18. περιουσιάσατο. 
ζοπῇ. Ἐπϑίδιῃ. δἀ Π. Α΄, Ρ. 45. 90. 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΜΟῚΣ, ρεοσμζιπι, ρε- 
σμἴαγίς ροσδοδοίο, ἐαομϊαίο. Ἂν» )Ὁ» 

Ῥεοιΐδιμηα. Ῥε. ΟΧΧΧΙΝ. 4. Οοβεὶ. 
11, 8. ἴπ γχίοσι ἰοοο ατριουώασμὸς 

Ἧο;, 11. 

1871 Περιοχὴῆ. 

Θαΐ νὸς ἐχοσῖθΆ δἰ ἱπέεν οα- 
ἕογα, γι μοουϑάοηίων, δαβα, ἐξαΐρε- 
συν, πεχούλλου, πὶ γΘ γε ἐφ διηροπὲ. 
Βυίάμε : πεῤουσιαναῦς, πλῆϑος, ὕσάρξις 
φοφκὴ. (Ρεάΐα. ΟΧΧΧΙΨ. 4.) Καὶ 
Ἰσραὴλ εἰς «ιεριουπαασμὸν ἑαυτῷ, ἀντὶ 
φοῦ, εἰς χτῆμα, καὶ εἰς πτῆσιν. οὐσίαν 
γὰρ τὴν ὕπαρξιν. ΖΟοΏΔΓΙΑΒ ἴ,οχ. 1590. 
αεμοονιισμὸς, “εριυσία, ἀλόῦτος. Οὐπξ; 
οἴ, ᾳιια ποίδίδ βυῖϊ βιρτα οχσ ϑυι 8 
ἴῃ ν. οὐσία, εἰ τὐἀάε Επυδίδιμίυχα δὰ 
1]. Α΄, Ρ. 74. 46. 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ, ἀαοημὶοίίις, ρόδο δ΄ 
ἔϊατνίς. ἌΣΙΟΣ ρεσπῖμηη. Ἐχοὰ. ΧΙ͂Χ. 

δ. Ῥοαΐ. ὙΠ. 6. ΧΠΝ. 8. ΧΧΥ͂Ὶ. 
18. λαὸν αυρισύσιον, ῬοΟΡυ τα ἔϊα- 
γι. Αἀάθ Αηὰ. Νῖαὶ. 111. 17. 
ΟἸσθβ. ἴῃ Ορῖδε. φεῤιούσιον, ἐξιαίρετον. 
Ἡενοΐ. πἰριούσιδν, ἀὈλὺ; σέρισδὸν, περι» 
χοιητόν, ΘΙΔΑΒ: περιούσιος λαὸς, ὁ 
ἔγχτητοςς. τάδ οἵ ποῖδία ἐχ ϑυϊάδ 

βαὶ ν. οὐδίΐα, εἰ )ῶοϊδυι δὰ 
Τί 11. 14. γ᾽. δ6δ. 

᾿ς ΠΕΡΙΟΣΧΗΝ, ριιηἑδο, ργορμρπασιμ καὶ 
ἔμπιν ατὰ,, οὐεἰάϊο, αὐοῖο, ἀηριιίξα. 
Ἔκαρ. Ῥεῖτα, ΟΥ̓́Τ. 11. εἰς «λιν 
ἀιρμοχῆς, ἴπ αὐθετα του ἰσπίθ, ἢ. «. 
τομη δι. Οὐγτηϊη δ ἢ. σερκεεφῥαγρόηλ 
Ααάὰ 2 Ἀέᾳ. ΧΙΧ. 44. -- Ὕ' 

1 Ῥαν. ΧΙ. 7. ἐκάϑιν Δαβὶδ ἐν τῇ 
αεριοχῇ» Βερίζαθας Πᾶνα ἱῃ ατοε. ---- 
τὶ» στε. ϑγίηῃ. 165. ΧΧΧΙ͂Ι. 

16. ΤΉ χὉ 8 Ἴν Ἰ ὅφιῃ. ΧΧΙ]. 

4. 4 ϑδζῃ. ΥὟ. 9. 1 Ῥαγ. ΧΙ. ὅ. .- 

Ἰ ΔΕ Ό ΟΝ γείε, ἃ ἼηΜ» ὕόποτ. ἘΖΘΟΒ, 

ΧΙ]. 18, ΧΥΙΙ. 90. Ἑά. Ουἱϊπία 
Ῥραὶπι. ΟυΧΥ͂, 1]. --ὦ ῆν,ν βδῖπι. 

ΧΧΧ. 98. ἐν αόλεϊ περιοχῆς, ἰῃ υτϑῦ 
ἡπιιηῖΐα. Ἠδαγοΐὶ. αᾳεριοσχῆς, τετέγχ!σ- 
μένης. ΗΝ οἱ ῬΩΙΙΝ, 11 Χ, ἼΟ. 
7ετγεία. ΧΙΧ. 9. τὰς σάρχας τοῦ ““λη- 
ὅΐον αὐτοῦ ἔδονται ἐν τῇ Φεριόχῇ, ἑδῖ- 
[68 ὈΧΟΧίχΐ 801] ἐάοηΐ ἰῃ ἀπδίιδ- 
ἐξα. Ἐποοῆ. ΕΝ. 9. δώσεις ἐπ᾿ αὑτὴν 
«εριοχὴν, ΟΥ̓ μαΡθα δάνογθυβ ἱΠἸ|δῖῃ 
οδεϊαίοηεηι. Μά εἰ Ζεοῖ. ΧΙ]. 2. 
ΝΆΝισα. {Π].14. Αἀάᾶε πὸ. ΜίςοΝ. 
ΥΙ. 12. .-- ΠΩ ἴρδγ. ἃ Ἵ), 

δ Α 



Περιοχῆ. 88 Περικάτημα. 

α ρμδίοαϊ. Ῥεαΐα. ΟΧΙ, 3. ϑοῦ, κύρη, 
φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ “γύραν 
ςερισχῆς περὶ τὰ χεῖλο] μου, ῬοΏΘ, 1)0- 
ἸΪΠ6, ουφίοάΐδηι οὶ ταθο, οἱ οϑίλυμι 
πινηϊέμηι οἶγοα ἰδθα θα. [ωβρεὶ 

διιῦς 1 ἐγ 6 ὧδ ΟΥ̓ ΡΊΠ6 γος 8 ΓῺ» 

οσμδίοαϊα, αυδτὰ ΠῸΠ ἃ ἽΝ ομδίο- 

ἄἶτε, 86ἃ ἃ "“͵ν υἊ] τ οἴπρετγε, 

εἰγοιπιάατο, ἀοαἀυχορυπε. Νδ 1 608 

ἜΧΝῸ ἰορῖθ86, ἱπιρτορα ῖ]ο νἀ εἴα. 

ὃ αν ἰεραίμδ. ΑδΑ. ν. 1. σεριο- 

«χὴν εἧἣς τὰ ἔϑνη ἀκίσεειλε. Ἅ αΪβο δἰΔ- 
τυυηῖ, ΧΧ ΝΥ δὺΐ ρμοϊίυδ ἢ 

Ἰεμίβθθ. [τ 1,. Βοβίυβ πῃ Ῥγοϊερν. 
Ρ. Φ. Υἱάε αυοᾳυς [πτἰ|. Ηοθγ οἷ 
8. περιοχὴ εἰ σεροχῆς. ϑ6α ἢεδο εδἱρ- 
Ὠϊβοδῖῖο ἢ. 1. φυδάγαγα πο Ῥοΐίεϑῖ, 
πᾶπι αἰ ρμοβθεῖ περρέξο ταῖτ} ἸΠΙΟΣ 
φεοηΐεθῦ Βροίε ᾿ἴδαυς Ἰυά!οεας (Δρ- 
Ῥ6]1υ8 'ἰπ Νοῖῖβ Οὐ. δά ἢ. ]. ῥ. 66., 

ς σεροοχὴν Ὦ. 1. ποίαχα ἑά φιοά ἴῃ πιαη- 
ἀαίϊὶς ἀαίμπι ἐξὲ ἰοραίο, ᾳιοταδάτηο- 
ἄυμλ σ“εριοχὴ Αςί. ἼΙΠ. 59. εἰρη ῆ- 
οδὲ δμεπήπαπι αἰου)ιδ δογὶρ. Νοὴ 
τηδ]6 ἴἴδαιια Β16}118 νοῦρα ΟὝΥ̓εδοΑ 
σδπβίυ ἶξ : ἰεμαίοΒ αὐ ρεμίες ἐπεϊεῖς. 
ΟἸοδβ, Μ8. 1ῇ Ῥχορῖι. περιοχὴν, ἀγ- 
γίλους. [ΙἩ ψεχβ. ϑὅγσ. Ἤεχ. συριοχὴ 
απριείϊα τον, αυδδὶ "νὰ 511 81π- 

, ]ΑΥῖ5. Ποιηϊηΐθ ὈΛΦᾧ, ἐογηῖπα. 

ἃ ἸΒοοά. [ε6. ΧΙΠΠ. 8. σνριχαὶ, υδὶ 
δὶ ἴα πᾶς Βέεῦτ. γον, ἐεραξὶ. 

Ῥεῖ νανξ ἃ "ῷ, οὐπίογνετο, απο 
" Δοϊμαςδ δὰ ἀοογεβ βυγσηοθ ὃς σγα- 

ὙἰΒΒΙΤΏΟ8, 4114]68 Βα πΐ ΡΑΤ ΟΣ ΘΠ ἴα γὰ, 
σδηδίεσίισ. ὙΌΪραἕι8 : ἐογοίοηεε εἰ 
ἀοίογεδ. ἨεθγοΙ. περιοχὴ, περιπέτεια, 
καὶ ὑπόδεσις, καὶ φυλακὴ, καὶ ἡ περὶ 
αάντων (Ἰερεπάυσπι νἱάδίι, σπόλεον). 
πομορχία. δυϊάαβ: σιριοχὴ, περιπέ- 
τεια καὶ ὑπόδεσις, θλίψις, συνοχή. καὶ 
ὁ Δαβίδ" ἐν πόλει περιοχῆς, τουτέστι 
σεριβόλῳ.: Κιυβίοτο δυϊάδβ ᾿ς ἰῃ 
τιθηΐθ Βαρυΐδθθ υἹἱαρίυν Ἰοουπὶ 9 

. β'βδα. ΧΧΙΠ. 14. Δαβὶδ ἦν τότε ἐν 
τῇ περιοχῇ. ΒΙ16]18 διιΐδτη Ἔχ βητηδί, 
δι τα τδηϊ  βῖθ σοϑρ χίββα δα γοσρα 
Ἀβαΐγη, ΧΧΧ, 28. βῦρσγα δαάαμποῖβ, 

της οἴἶδπι ρουΐ Δαβ)δ ἐπίστρανο. 
Εἰσοοια Ρομοπάδει 6δβα δι χαῖται, 
ϑὲς εἰ Ῥμανοσίπιιβ ἀἰδιϊποῦοπει ] 
Ῥοϑβὲ ποιλθῃ "αὶ ροβυϊῖ. 

᾿ ΠΕΡΙΠΑΘΩ͂Σ, οσκπὶ πιαρπα σπὶ- 
"πὸὶ οοπεπιοίίοπε. Φ Μδος. Υ1Π]. 1. 

᾿πᾶρσηὸ ἐγ 7αοίαίας ἀείκ. Ῥδιοθα9 
[,χ. στριταῶς, συμπαδῶς, λυκηψῶ, 
γιάδ αυσαᾳυς Ηδυοβίυτι. 

᾿ ΠΕΡΙΠΑΤΕΊΏ, απιδεῖο, ἀραπιδκίο, 
οδανιδεῖο, αὖδο, ᾿γο βοίδοον, υἱοῦ, κι 
ξένο. ΤΥ» οαἶρο. «οὐ. ΙΧ. 8. προ 

σατῶν, ὡς ἐπὶ ἐδάφους, ἐπὶ “ναλάφης, ἔ 
ανιδιΐαπς, ἰλαπαυδτ ἱπ ῬΑΥΙπιεηῖο, 
ἴῃ ταυτὶ. Οοηΐεσ Μαῖι. ΧΙ. 25. 

-πηλσι ἢ): Ἡρπιιτ Καὶ, ἣν 
εἰ Ηρ. ὅεποβ. {11. 8. ἥκωνα τῇ; 
φωνῆς χυρίου τοῦ Θεοῦ «περιιατοῦττες ᾿ 
τῷ παραδείσῳ, διιδίοθδτα γόσεπι Π- 
χηϊηὶ [οὶ οδαπιδεεία μές ἴῃ ματα. 
Ψυὰ. ΧΧΙῚ. 94. περεραάτησαν ἰχεῖϑν, 

φτῳβεϊδοεδαπέωτ ἵπάδ. 2 Βερ. ΧΧ. 3, 
μνήσϑητί μου δὴ, ὅσα “αριεπάτησα ἐδώ ὦ 

αιόν σου, ἡγεοοτάδτα 40.8580, υοπιοίο 
απιδιιϊαυετγῖηι νοὶ υἱτόγεηε 560 πιὲ ξ6- 
σοτῖηη οοταπι ἴ6. Οοπξ, 1,6χ. Ν. Τ. 
8. ἢ. ν. δου. ΧΧ. 95. Ῥιον. 1. 
20. ΟΟ}6]. ΧΙ. 9. --- ΊΌΠ: ΠΝ 

Οδ]4. Ῥβῇ. οὲ ἄρῃ. Ὦδῃ. ΠΠ]. 96. 

ΙΝ. 46. --- Ἴν»2 60. 1. ὅ,τ. ΧΥΙ͂!. 

80. ϑίγας. Χ. 97. (80.) ΦΈΡΙΤΤΩΝ, 
οἰδοϑε οδαπιδιίαπς, (δις ἐσὲ αρυὰ 
Ηοταῖ. ϑογω. 1. 9. 1.) υἱ ϑυμπ 
βρίοπάογοπι εἴ ἐαείυπι οείοηίεί. 
Βτοιβομποίάογο φερισατεῖ ἢ. ]. τἱδο- 
ΓᾺΡ 6886 "μεπάϊοαγε. 

ΠΕΡΙΠΑ’ΈΗΜΑ, οἰγοιπιαπιδνὶα 

ἐΐο. Ὧσν απιδεο. ϑγτατα. Ῥβαὶπν 

1 ΧΧΊ]. 9. καὶ ἡ γλῶσσα αὑτῶν σιρ- 
πατήματα ἐν τῇ γῇ. γι άεῖυΣ ἰερίδθε 

ἼΠΌ δυΐ ΓΙ ΤΙν Βὶ ΠΕΙῚΡΘ 1Π1- 

ῬΓΘβ56 Ἰθοῖΐο 8808 εβϑί, αυθ [ἈΠ0ῈΠ 
ταὶ ἰᾷδο βυβρθοία εβὲ, αυΐδ ῥγοῦθυθ ἐς, 
ΔΙΙΘμα οϑὲ Ὁ ἱῃρθηΐο ΘΥπιπιΔΟῖ. 
ἩΙετοηγταιβ ϑγιπτηδοῆυπι βθοδι3 
μαρεῖ: εὐ ἕπσκμα φογεπὶ απιδείατι μα 
ἔογγα, αἴ Δάθο Ἰερί896 ν᾽ ἀΘΆΓΓ ΚΈρ' 

φάτησε. ΑἸϊοχαΐῃ τοραπεηάυιπ ἐδ’ 
2 



Περίπατος. 

βεῖ : καὶ τἧς γλώσσης αὐτῶν ατριτατής 
ματα ἐν τῇ γῇ. ; 

ΠΕΡΙ ΠΑΤΟΣ, απιδεϊαϊἑο, ἄδαηι- 
δωίαίϊο, ἔοσιμδ, ἐπ φυο ἀδαπιδιΐαπιις, 
(ἢὶ ΤῪΡ υῖα. ΕΖεοοῦ. ΧΙ.11. 

11. 132. -- ἼΣΤΟ. Εσοςμ. ΧΤ.Π. 4. 
οἱ περίπατοι οἱ ὑπερῷοι, ατπηδιΐζαογα 51- 
Ῥεγίογα. --- ζΩυ Ὑ )}» υἱὰ τεοία εἰ 

ρίαπα. Ῥτον. ΧΧΙΤΠ] 82. ὁμωλεῖτε ἐν 
σεραάτος. ΥἹάδ δὰ ἢ. ]. ὕδεβεσυμι, 
-- ΠΣ Ὁ» οαπεε. 200. ΧΕ. 24. 

Νυτὰ ἔογίδββα ἰθροσιπξ Ὁ» δεηιῖ- 

α, υἱα 8 ϑοα ὨμΠο χδ]]θῶν βίδίμιοσγο, 
608 Ἰορίβθβα Σιν 8 ἡ» τεάϊτε, 

Ἄ“οποεγί,. 8 Μδςς. 1]. 80. ὕΓῸ «τρίπα- 
τον, σιοα Βαροης ΑἸοχ. εὐ Οομρὶ., 
σερὶ πάντων Ἰορομάπιτι νἹ θυ. 

"ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΥΣΚΙΟΣ, αἀπι- 
διαογα ὠριδγοσιση, δοὰ ὡπιδγοσα 
«εαπιδιιζαίο. ΓΝ» ἐϊπιμιπαδηία. 

᾿Βγυαδοθυθ Ζαον. ΧΙΝ. 90. Ἠ6- 
ἀυχὶ ἃ δ πἴ δ νόῦὲ ὃκ» εἰπιότα, 

οδειπιύτατο. 

ΠΕΡΙΠΕ ΔΙΝΟΣ, οἐγομηιοίγοα σαη1- 
»εείγὶδ, οατηρὶς οἰγομηιαξιδ. ὉΣΤῷ» 

διάίτα, τιουηθῃ ῬΤΌΡΓ. ν81118. Ὑοςλ- 
Βυϊυπι, αἴ ν]ἀδξαγ, 4) Ααυϊ]ὰ εἴδο- 
ἴστα, Ιἀδοαὰθ Γ,οχίοἷβ ἔδγα Ἱρτιοΐυτη. 
Ααυ. σεη. ΧΙΝ. 3. τῶν περιασιδίνων, 
86. χαρέων. Ὗ' ΔΙ ἰατϑῖο δα Η] οι γταυτῃ 
δ ἢ, 1. Ῥ. 8327. δυβρεοίδ εεἴ ες 
ἰεςξῖο, υπα 6 τοροποημάυτα οθηβεῖ τῶν 
σρινιδίων ν 6} τῶν «ρίνων, ἐἰέοιηι, ααϊθυ8 
ΑΥθοτίθι18 ἔδυ σο δὶ (8 διηΐ ΠΟΠΊΟΓΆ. 
δεὰ τοεῖθ του ΘΟ ΒΑΓ ΘΩΡΟΓρΊΙ8 
δὰ Β.]., πᾶς ΟΥ̓ 5 στιβολγθ ἐἐξοσε, 

ἢδς 80 Ααυ1]Α 16 ὑπαυδπι Ἔχρ ϊολτίὶ. 
Ροϊΐπε Ααυΐα νοοοῖὰ ΕΗοῦτ. οὐκὶ 
Οδαιάθοο οσίδια ριιίανὶς ἃ ΓΤ 

ἄφεγ, οαπιριθ. Οεΐοσυτα Ὀγυβία8 
τῶν φεριτεδίγων ᾿ΥΔΏΒ(] 1 : ΘΟ, χμὲ 
ἰοοα σαωπιρεδίγία 5. σαπεροβ οἱ ρίαπὶ- 
ἐΐενι ἐποοίμπί, Ψιάε αυοαιο δά ἢ. ]. 
Μοπείβασοηϊυτη. 

ΠΕΡΙΠΕΜΠΩ, ηο ογομηι, α» 
το. 8 Μδτοο. ]. 96. υδὶ Ιοοο ταρίι- 

789 Περίαλέκα, 

«ίωψας, ᾳιοὰ τεϊίαυϊ᾽ Π:|0τὶ Βαβοπέ, 
οαϊείο ΑἸαϊπα περισέμνψας Ἔχ οί. 
ΠΕΡΙΠΗΎΝΥΜΙ, οἴνοις σΟΝΟΤ  - 

οο. ὩΓ» οἷαμάσ, οοοἰμᾶο, οδείγεο. 

ϑγτηα. [υ. ΧΥ͂. 8. σιρπήγνυται. ἢ 
ΟΥ̓. ἀ6 Ἰρί ἃ. Οοσα]]. ν. δ7. ῃ. 
4206. 

ΠΕΡΙΠΗΛΙΖΩ, οἱγοιρηϊἑπῖο, οὗ- 
ἄμοο. γγξὺς ῬΙΒ. οδέερο. Ααὰ. Τδοά. 

1 ἕεγ. Ἶ. 90. σερεεπήλισεν, οδάπαϊ. 
δεὰ ἴῃ οοἄ. ΑἸοχ. ΟΧΧ [πε Ἱορὶ- 
ἴὰΣ περάσίλησεν. ἰγάταχας ἰδιηθῃ 
ψόύϑῖα Ἱρποζδηΐ 1,οχίοα. ᾿ 

ΠΕΡΙΠΙΉΙΤΩ, ἐποίάο, οαάο, οβξη- 
ἄο. π)μφ .. 5 ϑδτη. '. 98. ὉὉϊ ποῖον. 

ὭΘτα ΟΟΟΆΤΤ ΕΠ ὨΘΡαῖ. ---- Ὧξγ), σαάο. 

Ἄο6. 11. 10. ἡνατί τοῦτο σὺ περιπύπστω- 
κας ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου; αὐδΥα ἴιι [ἴ8 
οὐοϊάμέϊ τὰ ἴαολοτα ταάχῃ ἢ, ῬχόγεῖΡ. 
ΧΙ]. 5. ἀσίβεια δὲ περνπίπτει ἀδικίᾳ, 
᾿πηρ θίαβ διιΐθπι ἐποίεε ἴπ ἱπ]υδ- 
ἄδιω. Ὑοτθα Βδοο, 1] τηοηΐο 160- 
ἴοτα, Οταθὶαδ τυϊανι 1 ἀσιβείῳ --- 
ἀδικία: υδὶ, οὔϑεγνδηίθ «υδερ6 1Ό, 
ἀσεβείᾳ περιπίπτει ε8ι αὐ ἐπιρὶοίαίεηα 
οἤεμκαάϊ, μὲ ἐα οἰεμδίοηε οαάαί. ---- 
[03 ΝΊΡΒ. ευεπῖο. Ἀυ[. 11. ὅ. 

αερήσεσε περιττώματι τῇ μερίδι τοῦ 
ἀγροῦ Βοὸζ, ἔἕοσίε ἑποίεδαΐ ἴῃ γμαγίδτι 
αὐτὶ Βοδβ. 3 ϑδτω. 1. 6. σεριπστώματι 
σιριέσεσον ἐν τῷ ὕρει, ἔοτία ἱποιεδαηε 
ἴῃ χηοηΐειμ. 3 Μδοο. ΙΧ. 21. σε 
σὼν ἀσϑενιίῳ, Ἰποιίδηε ἴθι τοῦρημι. 
δὲς ᾿Ε]Δπυ8 Υ. Η. 11. 86. σεριπεσὼν 
γόσῳ. 3. Νἴεος. Χ. 4. «εριπτσεῖν τοιούτοις 
κακαῖς, ἱποίογο ἴῃ ἰΔηῖα τηδῖα. ὙΙΘ 
εἴ 3 Μεςς. ΥἹ. 138. Ι΄. 7. εἴ ςομξ, 
εχ. Ν. Τ' α. ἢ. νυ. 

ΠΕΡΙΠΛΕΚΩ εἰ ΠΕΡΙ ΠΛΕΙ͂ΚΟ- 
ΜΑΙ, οἱγομπιρίἑοο, ἐπιρίἑοο, ἑπυοῖυο, 
οοπυετίο, οἱγομπυοίυο, οἱγοιπερίδο- 
ἰογ, οοπερίδοίογ. ΝΟ ΥΓῚ ΗΙΡἈ. οο- 

ρεΐο. Ῥεαῖσα. ΧΙ ΙΧ. 90. ἡ γλῶσυά 

ἂν» 

ἑ 

σου πιερήπλεχε δολιότητας, ἤρυα ἴα. 
ἑπυοϊυϊέ ἔγαυο8. Περκτλέχειγ δολιότη- 
φας οἱ ἢ. ]. 1, δἴίηυχη ἀοίοα ποοίογο. 

Αχαρ. ὠὡυδλῶ ποίδϊ σατο. Ὑ]Ἱὰθ εἰ 
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ΤΙερηκοιίο. 

τ 24 ἤκῃ. ΚΑ, Β. κ- γῶτυ ὀριρέιοο, 
οοπιρϊεοίον. ὅγτατα. (δηΐ. Π. 6. περ 
αλεχέσϑδω, οἱ (σδεῖ. ΤΥ͂. δ. ατριαλέ- 
χεται.--- Αγ, ἐπυαΐξο. 9 ϑαα. ΧΥ ΤΠ]. 

0. σῳιπλάχη ἡ κχέφαλὴ αὑτοῦ ἣν εἵ 

δρυῖ, ϑπρσαΐθη Ἐεὶ σαρτς 6] 5 αεὺ- 
ουἱ. Ρ)77 ἱπίεν δα ποίαϊ ἔσαυι, οὐπ- 

φἰγιπΣὶ ον εξ. ---- ἸΒ} αφρίϊοο. Ἐπ. 

ΧΥΊΤΙ. 7. ἡ ἄμπελος αὕτη «ερμτεπλεγ- 
μίνη πρὸς αὐτὸν, ν᾽ 8 Περς οοηνψεσεδα 

δ δὰ Πΐυ. Ὑ͵άσμςυν 89 ΒΟΟΘΡΪ 886 

68 5: 5η}Ποαδίουθ, 48 Ῥοϊϊεῖ αρυὰ 
Αγαθδα, αὐἱρυς εἰρηλῆοος ἐπεοίθεγε 
Ῥαηπ. Μιοδδδ] 8 ΘΌρρ!ὶ. Ρ. 188]. 
Ἑςοπ)ϊοῖς, δῆς νϑγβίοπιοτη ῬΘΓΕΠΘΓΟ 
δα Ἰεοοποιῃ ψαυΐδτη 512}}, 4υδτα 

ΒΟΟΣ οοὐᾷ, Κοπηϊοοίξ. εἰ ας Εο8- 

εἷϊ Βαδοας. Αχαρ. κ- ἀλλ δε οἱγ- 
σμπιζατε. ---- ὉΤΛΣ Ῥατί. ΝΊΡΕ, ἀΐς- 

φονίωνι. Αχυ. ΤΠοοὰ. Ῥτονυ. 11]. 8. 
6 φερνενελεγμόνον, οἱγοιονρβοαίμπι. --α 
δὲ» ἐπσυγβεῖο ιε. Νδβυμι. 1. 10. 

ὡ; σμίλαξ σεριτλεχομένη, εγπὲϊαις οἷγ- 
πυοξία. ὙΨιάρηϊυτ ἘΔ Ό Ρεππα- 

ἴλδβ6 αὐτὰ 30. γιάθ ἱπῆγα 8. ν. 

σμέλαξ. ---- Ἣν ΡΙΒ, 4ροῖ!ο. Ῥεαῖτα. 

ὌΧΥΠΠ.61. σχονία ἁμαρτωλῶν σεριε- 
ῳρχάχησάν μοι, ἌΙ6Β ῬΘΟΟΔΊΟΓΕΣΒ δ»). 
σιρηρίεσὶ επί ταὴδὶ, δαὶ οἱγοινδανΐ 
“ὁ. Β6η6 ΄υσδὰ Βδβιειξῃ. ΖΕ Ε ΌΡ. 

ὰ τ δὲ Οοηΐυκ. [. οἱγομέσί. 8 Μδοο. 

Ὗ. 40. κατεφίλουν ἀλλήλους περιαλεχό- 
μενοι, τααἷθδ απερίεχέδις μ᾿ οβου δὶ 
γαπί. 3 Μδος. 11. 532. δικαίᾳ περιπε- 
«λεγμάνος κρίσει, Ἰιδῦρ οἱτοι τυδπίες 
βοθῦα. Υἱὰς :θ:ἃ. ἸΝν. 8. ἀἀάο 
4 Μδσος. 1. 29. υδῖ Ῥοῦ οὐίαφεθανε 
χοδάϊθων. ' 

ΤΕΡΙΠΟΙΕΏ εὐ ΤΠΈΕΡΙΠΟΊΕ Ό- 

ἍΦΑῚ, ὉΟΠΙΡαΤΟ, ὩρΩΜΣΤῸ, ὩΈΡΕΡΟ, 'Ὁδι.- 
ε δέγυο, ἐπ υἱία 'σεγυο, Ἦδενο. ᾿ΥΤΝΤῚ 

ἩΠΡἢ. ἃ Ἴδον γεϊφμμηι γαοῖο. ῬΒ. 

ΤΧΧΥῚΙ]. 12. περιποίησαι τοὺς υἱοὺς 
τῶν τιϑανατωμάνων, ἐπ υἱέα ϑένυα Βἢοκ 
οσοίϑογυσι : δ] σεριποίησα, Θδὲ σερί- 

140 [ρριποω 

σωσυν, Ἰξ Οτνεσσαι χυρέδοι πα 
(011. επ. ΣΧ]. 12. Ἑκοὰ. 1. 18 
ρπνεδδαι τῷ ἄσοκτιδαι ορροπίιε -- 
ὁ τε ΓΤ, Καὶ, ΡΝ 
ἩῬΕ. οἱοΐβοοδ, ἔπ υἱϊα οὐπξετθο. αι 
ΧΙΪ. 14. Ἐκοά. 1. 16. (οὐ. ν- 3, 
δὶ ζωογονεῖσθε Ἰερῖταν.) ΧΎΠΙ. 1 
ΟυὟΪ ὕγὸ σερηειμήσετε, χυοὰ ετλθά 
Ὁοὰ. Μαξ., χτΈΪ οἱ ΒΟΥ σιριϑώση 
δαθοπί. 1 Ῥεσ. 8. πιρετιμε τὶ 
λοιπὸν τῆς σὅλεως, ὅπ υὐῦῶια εετοαδαὶ ΤῸ 
᾿ίφυδιι ματέδεν, οἰνησαβ. (Υυἰεία!: 
ῳοαδ σμΐξης τεϊέσεια ὠτὸϊ; ἐετισι, 
ὕσυαυς δἰ ρσπιῆοεγε ἰω- 
ταῦΐα Ἐξεῦσ. υἱυΐοαστε υτὖσαι. ἕο: 
ἄστη βεβδιι νοεθυμν πβΌΓΡδΙ δ 
χοθοίο. Υιὰδ ᾿ Λπροῖ. 
εχ δοάδηι δὲ Ασε. ΧΧ. 28. Ρ. 585 
εἰ Ηεῦτ. Χ. 89. ρ. 680. Εε. ΜΠ, 
18. ψυχὰς «εριοαοιοῦντο, τύποι τ: 
οἰέα φενυαδακί. Ν κὰο εἰ Οεποι. ΧΙ}. 
12. Νυιι, ΧΧΊΙΙ. 38. 70ι. ΑἸ}: 

1 ες. ΧΥΠΠ. δ. --- ΔΝ Π ΒΡ 
ὀχρίο, ρωγρο. 1, ανὶε, ΤΧ. 16. πϑὶγο 
ἐκαϑάρισιν Οοα. Ὅσχομ. διαβεῖ στὴν 
φοίησε, ἃς περιτοιεῖν δεῖ ἐγαοίατε, ΤΕ 

πδουΐυτα δεαιδείξει, δεξατησεῖε, ἡ 

1 ϑδϑω. ΧΨΨ. 9. 15. ἴπὸ. 9 δα. 
ΧΧΙ. 7. -- 30, ἐπλίδεο. 1 δ.) 

ΧΧΝΥ. 99. τὸν δοῦλον εἰριμθεί συ 
σατὺ ἐκ χωμρὸς καχῶν, αὐ ωω 
γογίοτνα βυπὶ οατὰ οἷο : “61Ὲ5 
ψωνι ἐϊδεν σοὶ ε ππαπει πιαίογιο, το: 
ϑοτυμῖι διατῃ ρτολίδειδέ, πὸ πιοὶς [4 
οενξέ, αἱ Ῥοσϊαϊκε ῥεχίαΒ είτ. Κ 
ϑατῖ δα οπαεσαῖς. ---- ον [θπρὸ Ϊα 
ΧΙ111. 91. λαόν μου, ὃν φεριεκαηνάρδ, 

υἱοὶ, Οσπξ, Ατε. ΧΚ. 98, -- ΠΡ 
ΜῸν» γεεϊάμμης βαοίο. ὅεν. ΧΙΛΊΙ 

86. -- Ὁ» υεεῆο. 08. ΧΧΤΊ 

17. σαῦτα, «ἄντα δίκομοι σεριταήοικα, 
Βιεθς ϑιλῃάδ }ωδι1 ἀςξεγονί, μι εν 
ἡ μοίενε 5. ἱπάμεμε, χυὶβ ἴρῖ θτῶν 
οοἱ ἀδ νεβίϊθιιβ. --- ΠΩ Ἰὰ 

Ῥχον. ΨΊ. 32. ἀπώλιαν τῇ ΨΥ“ 
φτοῦ περιποιεῖται, Ἐ. 8. 46 ἔμεινε βασι 



ΤΠ εριαοΐησις. 

ἴτε. Ἐσοεβ. ἘΧΨΤΙ, 4, ΣΡ ὅηο 
Ἑογεσαν σπυοί!ο σοφοόνετθ, ΘΟ ΡΑΤΩΤῈ 
ἸΟΟΤΕ, δ86[15 ποίμεα θδῖ. --- 9» 

ἔγαπαεο. ἴε8. ΧΧΧΊ, ὅ. περιποιἤσεται, 
τΐυοε εεγυαδί. 8... νοχ Ηθῦτ. ποίδί 
υοαμα τρϑίδρῃοσίοα ἐΐδογαγε, οτγὶ- 
ετε, δαΐυωμηι σοηδεγυαγε. ΟΟμδοΥ 51- 
ΤΩΟΠΪ8 [,6χ. Ηθρτ. ρ. 1304. Ὁοάεχ 
ῬΡΒΟΒοσηίβηυβ δεῆθῃ. 1ὶ ᾿αΐνοῖ σερι- 
βέσιεα,, ἐναπερηοά σία. » ὕθΟθ, 

, Ῥχον. ΥἹ. 4. τὴν δὲ φρόνησιν γνώριμον 
“Τεριποΐησαι σεαυτῷ, οορπδῖδτα ἔαο ῥτὺ- 
ἀεπζίδτα : Ἐδὶ τ] θθηϑιγα Ἔχργοϑ- 
51586,) ὩΟΒ δυΐοτα ΓῺ ΡΓῸ Ι6- 

Βῖδβεᾳ τἰἀεπέιμε, --τ τσ ν. αὐχιάγο, 
σομραγο. Ὅεὴ. ΑΧΧΥΙ. 6, ὅσα σε- 
βιοποιήσατο ἦν γῇ Χαναὰν, αυθρεῃαθθ 
αοηπμέσιοεγαΐ “ ἵπ δΕῦσα Οἤδδδη. 
4 Μδος. ΗΠ}. 85. τῷ τὸ ζῇν στριποιή- 
σαιντι, 11, χαὶ νδδια οομϑενυαυενγαΐ, 

ς 86 οομοάδεοναί. ἘἩΪΟΒΥΟ 5 : σερι- 
«ποικῖται, αροξενο; ὀωοσο. Ααάδ 1 
Μροδᾷ, ΥἹ. 44. εἱ 8 Μδοοδῦ. ΧΥ͂. 
21. 

ΠΕΡΙΠΟΙΉΣΙΣ, ἀοφεῤεέξο, οὐπ- 
ϑεγυαίϊο, ροδρεδεὶο. ΓΙ» υἱέαϊίαε. 

2 Ῥας. ΧΙΡ. 18. εἰ εβέεναπε ΖΕ :Βῖο- 
Ῥό65, ὥστε μὴ εἶναι ἐν αὐτοῖς πφρκμτοίησιν, 
Σία υἱ Βοῖν 6886 8 πὶ ἐπ, σοηδϑεγυαίίο, 
Ἦ. 6. υξ ΠΕΟΙΒὼῸ ἱπέον 11105 βοσνδχϑῦιν, 

[ νε] ἴῃ υἱῖα τιδποσεῖ. ϑδβϑηα Ἵχϑῖ- 
δ τπδίομγτηΐβο δε ΠοὨΐθ ὑγὸ οδ)δοίο 
ΕἾ.19 παρεῖ ΟἸδβδϑῖιθ ῬΑ1οὶ, 5. 1.1. 
Υ ΤΡ.Ὶ ς. 4. Ρ. 1406. Περισοίησις 
δος ΒΓῸ οθμδογθαοηθ ῬΑΥΪΌΟΥ 
ἮθρΡν. Χ. 89. ἀδυνραίων. ---- Ὁ; 

ρεοσιδωηι. Μαὶ. 1Ὲ}. 17. ἔσονταί μοι 
εἰς περιπΐησιν, αταμῖ ταΐῃ! ἴῃ }ο5568- 
εἰόπεηι, ἴζὰ φαοαυε Βσαυϊ. Οουξ, 
1 Ῥεῖ. Η..9. 1 Ἔδορβα Υ.. 9. ϑυ δ : 

6 ᾳῳρααηφιν, κτῆσιν. Ἰρπεοίξγοδ, ἸορΊθΝ 
Εκρο. 11. 10. δὰ πξλι] οἱ τοσροπάος 
ἴῃ ἰοχίυ ΗΦΌτ, εἴ, εἰρήνη εἰς περιποίησιν 
ψυχῆς 686 νἱάρίιν σοἰϊιηλ διηϊμηὲ 

ΤΩ 
"ΠΕΡΙΠΟΙΚΙΔΛΔΩ, οἰγοιμηιυατίορο. 

Ιεριυς δες νοχ, οαἱ ὩΪ 81] γοϑροη- 
ἀεί ἱὰ ἰοχία ἩΌταῖοο, Ρ8. ΧΙ Ι͂Ρ. 
10. ϑ3θσιμλθμχῃ Επιϑεθιυπὶ Η,. Εἰ. ". 

47 Ἡερίπτερος, 
Ὁ ν. 13606.6Ὁ. ΜΘ. ἰπῦ, 8. ν᾿ χρῶ 
Ἀίλλαι. ᾿ 
ΠΕΒΕΕΘ ΔΙΑ, Φυδιγάαπκα, δερδει»ο ἢ 

δέει, παρὲ, ἃ φεριπόλιος, πγῶσπε οἷὖγα 
οἰ αρο, εἴκοα ὠρδσηι οἰέμδ. τ} Ὁ» 

“μδειγδίωπι. 1 Ῥαταὶ. Ἱ. δὅ6. 57..88. 
γᾶς 6Ε1 Μδος. ΧΙ. 4 61. 

ΠΕΡΙΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, οἰγοιηῖρο, 
“ οἱγομτηαηιδιῖο. ἼΖγ»» ἔγάπδεο. ἴῃς. 

708. ΧΥ͂. 8. περιπορεύεται. 
ΠΕΡΙΠΟῬΦΥΡΟΝ, 80. ἔνδυμα, 

υεδίϊδ ἴηι οἰγομῖίμ ργρατεα, οἷαυαία, 
βεὰ οἷκαμὲς ριγρεγσὲς ογπρία, δὰ μένον 6 
»εγεὶς ΞΥηιότιὴς ὕποία νοὶ ργαϊεξίας 
ΣΟΙ Ρἱυν. πικαίογία; ὑασίεε. [68. 

ΕΗ. 20. Αἀ46 Ἐδίμοη. ΓΧ. 1. 566; 
γεῖ, Ασυμπά. 

"“ΠΕΡΙΤΓΤΑΜΑΙ, ππάϊρηο υοἰξδίυ, 
4 Μίδος. ΧΙΥΝ. 17. σεριττάμενα. Δα 
ἀθηάα οὶ μξὸ νοχ 1, οχὶοῖϑ. 

ΠΕΡΓΠΤΈΡΑ, Ἀγόρσῖθ αἷα. δὲξ 
»ίππξσ, βεουπάσπι ποημ}108 - οὔδει 
ϑοιη μα, οἰτοίωγα. Ὡὴσὶ Οὐδπῖ. 

ΨΙΠ. 6. σερῖ αὑτῆς περίπτερα. πὺυ- 
ρὸς, δοϊμίεϊα 6].8 δοὶπέϊία ἱστιοεο. 
ϑδυϊάαθ εἰ Εεσγο δία: σερίπτερα, οἷ 
ἀσοσαιννηρισμοί, ἴτὰ γε ἀϊἀογαμί, φυΐα 
Θυΐηίε εὐϊκίο σπέϑϑραχας Βαραί. Α.- 
ἸΙοχυΐ ποῃ οσουγτίξ ἰβεύβῃ ἘΛΡΗ ἢπ}μ8 
δ σηἸποδίοτβ. Εοχβα ΤΣ Χ [ηξε]- 
Ἰεχασιης δακιίας ρεππαΐαδ. 

ΠΕΡΙΏΤΕΡΟΣ, οἷγοηι αἰσέμς, 
»ἱππαίειις, οἰτομηιφμάφμε λαδεης ῥγὸ- 
παποπίϊας, ἘΡῚΓῚ» ἄγετε. Ατοοα Π]. 

1δ. συντρίψω τὸν οἶκον «τὸν σπερίστερον, 
Ἑοομνίησατα ἀοιλην αὐτομπιημαρις 
Ῥγοηπιπεπέϊαα βοὰ, ρίππω ἈΔΟθηΐδει, 
Βοιι μοί ἐπάέφεε ἐδοίατῃ, ΑΌΙ Ὦγοῖῃθ 
Δορδας Οὐθηΐαϊθβ οἵ Ῥγββοσίτα 
τεσεβ. 166 Ψεγεῖα. ΧΧΧΥΙ, (ναῖ. 
ΧΙ,111.) 92. Ῥ. Ζοτχηίυβ ἴῃ Μαδ. 
Βγϑαι. οὶ]. 1. Ρ. 8. Ν. 3. Ρ. 401. 
εχρ]ϊοαῖ ἀ6 ἀοπιίδυθ, αι μ6ν βεία- 
145 τὰ 018. βίυ]]}]} }πλ88. τε ΓΙ ΣΟΥ. ἐπ 8- 
(819 ΓΘΙΆΡΟΙΘ δορὶρίυπΐ, 5410 τὶ ἔδτα- 

Ἰδιηθηῖΐο ἢυς ἰὰς ἀϊχοβΐυχω. 
Ιοβ8. ΜΆ. ἴῃ ΡῬΥΟρΡΆ. περίστερον (ΜΆ. 

ν]ο86 πέρστερον), ἑκατέρωσε ἐξέχοντα. 
σημοώνει δὲ καὶ ταχύ, δ 1448: περίστι» 

ὼ»" 
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Περίπτωμα. 49 Περισκυϑίζα. 

“α ῥιν, σανειειχόνεν ἐξέχον. Ἡδεγοΐ. σι- 
μἵστερον, ὑψηλὸν, «ανταχόθεν ἐξέχον, ἢ 
σνίγην ἔχουσαν ἐξοχήν. Η]ετοΙγτουα 
δὰ Απιοβ 1. ο.: ἔγο ἄοιμιο ἀψεπιαῖὶ 
τὸν οἶκον τὸν πιρίστερον Τ,ΧΧ ἐγαηπείε- 
ἰεγεπέ, φηοά πος ἱπίεγργείαίξ διρηπιις 
»ἐππαίαπι, ἐο φμοί οοἰίοία ἠαδεαί ρον 
,ξπεείτγας, εἰ σμαδὶ ρίππαε, αὐ πιασ- 
πἰἐμάίηεηι ξ ἰροτὲς ἀσρεϊϊεπάαηι. 
ΠΕΡΙΏΤΩΜΑ, σωοὰ αοοϊαϊξ, οα- 

ὃ ὅ2 Κζυγίμείις, οαἰαημίας. ΓΤ» ἐθεη- 

ἐμ, σάφα. Ἐυΐὰ, 11. 3. .--- δ 02 

Ἰηῆη. ΝΊΡΕ. (Ν Ῥγὸ ;7), ἑποδεενίο. 
3. ὅδ. 1. 6. (οῃξ, ατριτήστω. 

ΠΕΡΙΡ̓Ῥ᾿ΑΥ̓ΝΩ, ΟἿΟΝ ΠΣΡΟΓΡΟ, 

ἀεΡεγρβο. ΓᾺΤῚ ΗΙρΡΆ.. ἃ [}}, ΦΡατρο. 
ἴμεν. ΧΙΨΝ. 7. δῖ. Νυχιοσ, 11. 8. 
ΧΙΧ. 18. εἴ αἰ ἱ. Ἡ δεν οἷ. σεριῤῥαύνεσ- 
αἱ, σεριαντίδισλαι (Βαϊπιαθὶ5 οἱ .1.- 
ὨΪὰ8 ΠΟΥ ρΌΠΣ σεριραντίζεσνγαι, ταδιτη 

ὁ πιριῤῥαντίζεσλαι εχ ῬΒΑνοΓΙΠΟ), ῥαντί- 
ζεσλωι. 

ΠΕΡΙΡ̓ῬΙΑΝΤΨΖΩ, ἰᾶθπι. 07, 
ϑραγξο. Νυν. ΧΙΧ. 18. 90. --- ΓΙ 

ΗΙΡΗ. ἃ ΠΡ» ἐΡάτρο. ἴῃο. Νυχηογ. 

ΧΙΧ. 18. 10. -- δ Γ ΡΙΆ. ἐαρίο. 

Ἐχ. ΧΙ111. 20. ΑἹ. 9 Ραν. ΧΧΙ͂Χ. 
94. σεριεῤῥάντισαν. 

ΠΕΡΙΡ̓ῬΙΑΝΤΙΣΜΟΙΣ, ἀδρογεῖο. 
ΓΤ» ἀδρεγϑεὶο. ϑγτητη. Ζαον. ΧΙΠ], 

ἃ 1. 
ΠΕΡΙΡ̓ῬΕΈΏ, μπαϊΐφωε ἤκο, ον. 

οὐ πο. 4 Μαςος. ΙΧ. 20. Ετγτοοὶ. 
Ουαίδηυτῃ 145. 6. τὸ δὲ αεριξῥεῖν «αν- 
ταχῦϑεν χαὶ κύκλῳ σεριῤῥέειν. 
ΠΕΡΙΡ̓ῬΉΤΝΥΝΙ, οἰτομηιγίπσο, 

αὐογυπρο. 3. ΜδςοβΌ. ΤΥ. 58. τοὺς 
. χιτῶνας φεριῤῥήξας, ταηΐοαθ αἰδγειηι- 
»εη8. δὶς Αςῖ. ΧΥῚ. 92. περιῤῥήξαντες 
αὑτῶν τὰ ἱμάτια, ἀἰδγισηροηίος γοϑιὶ- 
τηθηΐδ δοση. ὅδ᾽. Ῥϑβϑϑίτα δἴϊδιη 

“ δρυὰᾶ ρτοίδηοβ. ΨιΔ6 ἰοοα ΡΙυ Αγ ῆὶ 
εἴ Αἰδεπεὶ ορϑαγναία Βεγρίογο Νοῖ. 
84 ΑἸοΙρἢγ. ΕΡ. Ρ. 180. 56ᾳ. Εβίῃ. 
ΓΝ. 1. ΧΧ᾽ διίῤῥηξε τὰ Ἱμάτια αὑτοῦ, 
ὉΝῚ 9 βαρ σπεριῤῥηξάμενος τὴν ἐσ- 
τα. : 

ΠΕΡΙΣΙΑΛΟΏ, οἱγοπηιοί νοῶ συαῶς 

πο ΕΊΤΕ» -θγείανο, Ενὰ 
ΧΧΧΙΣΧ. δ. περισισιαλωρένος χϑεν 
λίθους, Ἰαρὶἀε8 διγο ἱποίυδοβ Νὰ ̓  
χοῦ. στριβεβλημένους Βαρεῖ. ' 

ΠΕΡΙΣΚΕΔΗΣΪΣ, ογεγα απιῤίοι 
86 εἰχομηιάσης. Ἡϊης: 

ΠΕΡΙΣΚΕΛΔΕῈΣΣ, 86. ἔνδυμα, τοῖς 
ΟΥ̓ΗΓα ἀπιδίοης, ἐξῤίαΐια, ζεπικαίμ, 5. 

᾿ ἶαπιοταῖα. ἘΣΘ. ΣῸ ἀυλὶ. Εχαὶ 

ΧΧΨΝΉΗΙ. 38. ΧΧΧΙΧ. 48, 1ενί: 
ΥΙ. 10. ΧΥῚ. 4. Ηξεεγοῖ. σηρνχρὶς 

, σχληρὸν δυσχερὲς, ἢ μέχρι τῶν τιλία. 
ΟΙοββ. ἰῃ Οεἰδξ. πτρισχέλη (ροθ. τ αὶ 

ελῇ), φημνάλμα. 1,6χ. (γε! Ν5. 
ἶρας «ερισχελῇῆ, φηρμωνάλια. (5. διμ» 
νάλια.) αὐδῶν ἐνδύματα. ϑυϊάαε: τν 
ρισχελῆ, βραχία, φημνάλμα, Ὠε Ῥδ- 
τἰβοοϊἀυη δὰ ἀρυὰ γείζ. υἱΈὲ 
δοδγαάεσιμη 46 Νεβείξα Μυδεπιη 
Ηδεφῦτ. Ρ. 14. βᾳ. Ααὰε 8:ν. ΧΙ. 
9. Ὡθὶ Βαάυθ]ο Ἰορεπάυπι νἱάειγ 
αερισχελίδα, ΠΟΠ περισχελῆ. 

ΠΕΡΙΣΚΕΓΔΙΟΝ, ἰάρῃι, Σ).0))0 

ἀυδὶ. ΑἸ]. Ιενῖς. ΧΥῚ. 4. Ἠογὼ. 
«ερισχέλμα, βρακχία, φημινάλια. 
ΚΠΕΡΙΣΚΈΠΑ ΖΩ, ργοίερο, ἐν 

ππάο. 1 Ἄερ. ΥἹ. 19. 5δε. Οοανίυι. 

χκδδρῳ περιεσχύσασε τὸν οἶκον ἔσωθεν, υἱὲ 
ἀκ] πανία ἴῃ τΤοχία ΗΓ. Ἰερίδι 
Δ. σερισχετάζειν οδέόρεγε ποίαϊ. δι. 
ἀδ8: σιρήσεασο, ἀντιλάβου, σερισχίτα: 
σον. ιᾷ6 αυοαυς ῬΒανοσίηυμ,ἨἮῬ Ὁ 

"ΠΕΡΙΣΚΕΊΙΩ, ργοῦε ἱεβο. 0.1 
ΙΝ. 7. βες. ΟὐμΩΡ!]. «τρισχέστρ αὐτὸ 
ἀκὺ κ. τ. λ. ὉΔὲ 411] ΠΡ τὶ σκιάζεν δα- 
Ὀϑηΐ, οἴ ΠῚ] ὑγο ἢδς νόοῦ ἰοβητα 
ἴῃ οχίυ ΕἸ Όγαϊοο. 

ΠΕΡΙΣΚΟΠΕΏ, οἱγονπερριοῖο, ξρέ- 
οσμΐον. ἌΡΡΕΝ πο. Ῥβαὶῃ. ΧΧΧΥΙ. 

84. αερισχοκδ ϑουχίυν Β. 1, πρϑὶὸ 
β6Π81:: ὕΤῸ ἐπσίαϊοδε αἰΐφεενι οὐδδ' 
ϑαγε, ἑποί ας εἰγμεγο, ουτὰ ῬΤΟΡΓΙΕ 
ποῦεξ «ρεοιίαίογεηι ἀρετε. Αὐδεὶ 
Ατιβίορη. Εοοΐθβ. ν. 485. Ρίδίο 

ΤΒδρῖεί. 1. 155. Ε. 

ἘΠΕΡΙΣΚΥΘΙΖΩ, δομιλίου ποτὲ 
ΟΥ̓ 65 αἴσῃ οἰμἱδ α οαρίίε γεδεῦυ. 2 
Μδος. ΜΠ]. 4. 8θο. οοἂ. γαί. ϑυϊάαο: 
φερισχυλίσαντες, σπαράξαντες : 0}} ἴο 8 
Ἰερεπάπι χαράξαντες, Ἰυίςε Τουρὶο 



ΤΠερισκυτίξω. 

1.40. 9. υϑὶ νἱά. [ϑῃπεορ. ἢ. 78. 86α. 
εἰ δαϊπιδ5. δὰ δ]. Ρ. 581. Ὁ. πὸς 
ΧλΟΏ [6000 6811 ΑἸὩίγα. ἢ Απίμοὶ. αν. 
Ἴοαι. ΥἹ. Ρ. 21. 

ΤΠΕΡΙΣΚΥΈΓΖΩ, 1. 4. σερισκιϑίδω, 
σεείεης οἵγομης ἀείγαλο, Θχοογῖο. 9 
ἽΜδος. ΨἼΙ. 4. δυϊάαθ : σερισχυτίζον- 
“ος, ἐχδιρματίζοντος. ϑ᾽Ὶ Ὑογὰ 80 11Ρ- 
Ὧτυτα, (ἀἰοΥνδ 8 ὁδὶ νοχ ἃ σχύτος, 00» 

δ᾽ γέπηι, μεϊϊ6. Οπῖεδτατα σοὨ Βαᾶσ- 
ΚοΥὶ Απηποίατί. ἰῃ Εἴγτοοὶ. Μ. γα, 
11. ν. 1082. οἄ. τες. ἃς Τσμδπθυηι 
Φι Ζοπασε [μοχ. 154]. 

ΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΙΣ, ἀϊδέγαοίϊο, οὔσδ- 
»αξϊο, σοπυεγϑὶο ἀρηιπῖδ. 7.2» γίιο- 

ἐΐο τπαρπα. ΟΟἘ οἷ. 1. 138. 5ὶε χιο- 
ατ.ὸ ἴδ] Ααι. ΤΒοοᾶ. δὰ αυδιι ἴο- 
σαχὰ ΕΠΙΘΓΟΠΥΓΤΩῚΒ : 
Αφιῖία, ΤΧΧ, ΤΑοοά. περισπασμὸν δὲ- 

Ἢ τεἰέδεν ἰγαπείωζεγεπί, φμοά ἐπ ἀϊδίεη. 
ἑέοποης 1ιαἰδηι ἐπίεγργεε ἐαργοδοέ, 
ἐὸ φιοά ἐπ υατίαϑ δοἰϊοϊξιαπεδ τηδηϑ 
δονεηὶ αἰδίεπέα ἰαπιείωγ, ΟΟΒ6Ι. 1]: 
38. 236. 111. 16. υϑὲ Ψυϊραῖιϑ ἀδ. 
δεπείονεη. Με]ῖυβ 411] οοαΐοοβ μα- 
Ὀεπὶ ἀξ ίεηδιομεπι. -- Ἶ 5} ΤᾺ» πποέμε 

πεεπέμηι, ῥγιξείαπέία. ϑγτωση. 8... ἃ 
Ν. 1ὅ. ἴτα Βιεϊῖα5. 86 ππᾶρ ἢδες 
Βδυβεσῖς ἱστιοσος [πὶ ΕΘ ΧΑΡ 18 ΘηΪτα 

ἃ περισσὸν Ἰερίτατ. ἘτΘαυΘπίεν ἴδηι 
Ἦδο νόῦβϑ Ῥγοὸ οσοωραΐξίοπα υἱἱϊὰν Ῥο- 
Ἰγθίαβ. 6 ΒΑΡ] ΑὩποῖ. ὃχ 
δοάθιῃ δὰ [μις, Χ. 40. ραρ. 406. 
2 αος. Χ. 86. ἐν τῷ περισπασμῷ, "1 
ατείττιοίΐοπε ἀρηιϊτῖδ, 5. ἀἰυϊδίοπε επὲ- 
τ͵ϑ οσολογίὶδ ἐπ ρίωγεα. Οοπῖ. ΖΕ] ΔΩὶ 
Ταςί. ο. 35. οἱ Οτοίυμι δὰ 2 Μίδος. 
1... Οαἴογαμα ας ρμεγίποὶ οἰίδηι 
Ιοοιβ Οοἢεὶ. Ὑ'΄. 2. Ὁ] ὑστὸ πειρασμοῦ 

Ἢ τεροποηάυτῃ εβὲ «περισπασμοῦ. 

ΠΕΡΙΣΠΑΏ, ἀϊδίγαδο, οοσίρο, 
ὅη αἱυεγδπι ἐταΐο, εἴϊατα αδείγαλο. 
ΓΝ : ΤΡ Καὶ εἰ Η:ρΡἢ. ΟΜ εὶ. 

1. 13. περισπασμὸν αονηρὸν, τοῦ ΦΈρι- 
σπᾶσλω ἐν αὐτῷ, ταλῖδ8 80} οἰ }68, 
αυΐρυ8 αἰβισδβοσεπίυῦ. Ὑοσθιῃ σε- 
ἐστᾷν ἢος Β6ῆϑιι βθρῖ8. ὈΒΌΤΡαν 

Απίοπίηι5, υἱ δα [1Ὁ0. Ψ]]. ὃ. 
40. ἀοσυϊε Θαίακεν, (ομε]. 11]. 10. 

.748 

α΄ «41 .]. Αἀάε Ῥμαΐαν. ΕΡ. 147: Ρ. 

Ῥεγόωηι ΑἸΐδη ; 

Περίσσεια. 

ΡΝ. 19. -- Ὡϑχὺν ἀδίαγόο. 4. ὅδυα. 

ΥΙ. 6. - νοὐὐ ΡΒ. ὅγτωπι. 1 ὅδ. 

ΧΧΙΨ. 8. σεριέσπασιν, ἀϊέγασὶ!. Μαὶ- 
λετα αδδίιγααίί, 8ὁς. α ρτοροσίίο. δῖτ. 
ΧΗ. 4. «τρισπωμένῳ “τρὶ φάντων, ἀξ 
οὐλῖθυ5 πέπεα δοἰϊοϊέμαῖπε αἰδίταο- 
ἔο. Οομξον Ῥνοϊδυμι «ἃ ἴλις. Χ. 
40. Ρ. 654. 

ΠΕΡΙΣΠΟΊΙΑ, 5611. ΔΩ ΜΑΤΑ, 
δωδιγδία, 4. ἃ. ἀογιμδ απία ρογίας 
ἀϊηο ἡμᾶς ἀἰδρονσα, ργάϊα διεδεγδας 
πα. Γὴ:» υἷδα. Ιης. εἰ ΧΧ ρκδς. 

Αἰοχ. Οχοῃ. ΑἸά. Φαά. 1. 427. ΜιάΘ 
ΒΌΡΓΙΑ 8. περίοιχος. ---- δ)» δυδωτ- 

δέμηι. ὅσα. ΧΧΙΊ. 2. (δὲ Ἶπο. «ροάσ- 
τιὰ Βδροῦ) 8. ΧΙ. 84. 1 Ῥαιαὶ. Υ]. 
δ6. φεο. δι. Ααχυ, 209. ΧΧΙ. 18: 
860, χιλτρ. οὔ. 108. ΗοΪτοβ. Υ]ὰς 
8. Υ. πιρισόμα. 

ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΑΊΖΩ, ῬΕΥΩΜΩΙ͂Ν δίως. 
ἀἴοεε ἀρο. Ἵν ῬΙΆ. ᾿ἀργιοῖο, 1. 65. ἡ 

ϑέϊο. ϑγτώστα. 8. ΕΧΥ̓ΤΙ. 16. σερ- 

σπουδάζετε. ὥ'οἷ]. ΑΥ̓ΔΡ, λα) 4:- 

οἰτπιν ἀ6 οομς αἰξημονι ἑπδιαίορε οὗ- 
Δεγυαηέδμδ, ὑπὰθ ὙΝΥἽ οδὲ ἐπυίάογε, 

οομδς οδἰϊγμῖδ ἱπίμογί. ἘΕγρο σερι- 
σαουδάξειν ἀ6 οοπέεπίσμα ἐς ἐπυϊάϊα᾽ 
ογέα Θχρ]!]οληάμπση ἢ. 1. οὐ. Ααι. 
εἰ ΤΒοοά. Βεαρθηῦ ἐρίϑειν. Νοπημ}}8.. 
ΤΑ οΥργθθυθ . σερισφουδάζειν Ἡ. 1]. οὐΐ 
πᾶρπο δἰμαϊο δαρείογε. 

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ, αδωεπασηέα, Ἔγιο- 
᾿ιωποπίμπι, ἐχοοϊϊοεπέδα, ργαπίαπίϊα. 
Ὑὴν Οὐ]. ΥἹ. 8. τίς περίσσεια τῷ 

σοφῷ ὑπὲρ τὸν ἄφρονα ; αιδιηπδηλ δᾶ 
Ῥεῖ ΒΑΡΙΕΏΒ ΡῬΓε βίυϊϊο Ῥγατοβαϊ.- 
ὑαπι ἢ Ξ-Ξ Βυναν ΟοἈ}ε]. 1. 8. τίς 

περίσσεια τῷ ἀνϑρώπῳ ἐν παντὶ μόχϑῳ 
αὐτοῦ; αυδτήμαπιη ἤοπῖο εἰ ίαέεπι 
ΠΟΠΒΟΟαΌΪΟΥ ΟἿΣ ἰαθοσα διοΡ ὅο- 
ἢε]. 111. 9. τίς σπερίσσεια τοῦ ποιοῦντος, 
ἐν οὃς μοχϑεῖ; ἀιδτπηδτη Ἰσίταν εξεἰὲ- 
ἑαίοηι Βαροῖ ἷδ, αι Ἰαρθογαΐ οχ 1110 
Ἰαθοσο- δθο (ομδεϊ. Υ. 8. σερίσσεια 
γῆς ἐπὶ παντί ἐστι βασιλεὺς τοῦ ἀγροῦ 
εἰργασμένου, ΤΑΔΡΤΑ δὶ ἴοττο εἰ οϊίας, 
οὐἦτ19 ΤῈΣ ρτου] γα ἕανεῖ. Οοἢ. 
ΜΙ]. 12. ἀγαϑὴ σοφία μετὰ κληροδοσίας 
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Περιφσιεύφ. 744 ἱπρισοὺς, 

τῷ ἐσιῴδονεη, Ὁ181] φινολνοιενδὲ 
ἱπομδασα, (οἰφὶ. νῈ}. 18. - 
ἰἄμροι, Ῥεκαείαπέεείπια δοιοκία. Οὐ». 
εἰ. Χ. 10. «πρίσμα τοῦ ἀνδρὸς σοφία, 

βαρ πα ΤΗΣ Ῥγοάεεὲ αὐ τοοίε 
ἀρεπάνηι. ΑἸ 1ἴρσι λαΐίθοεις σερίσσεια 

ὃ φῷ ἀνδρὶ οὐ συφία, χυονυι ποσϑοσια 
Θυᾷ αἷς ϑϑειοῖβ: φῶγαΡΕ. σὲ αριδὲνε 
“υρεγ μα, θοὸν. εἰ ἀοιπέηλε εορέρνίωι 
-΄ ΠΩ: στον. ΧΧΙ. ὅ. εἷς σιρίᾳ- 
Φικιν, ἴῃ αδιεκφανέξασνι, 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΏ, φᾳδωμάο, ἐχοεῖίρ, 
Ῥεεσίο, ἱξ ἐμραγευηι. σὴ ΡΒ, 4 
ΟὟ. Δᾳὰ δα. ΧΙ Χ. 8.. μὴ σε- 
{ουύσῃς, 16 ΟΥ̓ΔΟΩδ, ΠΡ οχοεῖζας. 
ΕΥθο δδσηῃ αὐτὰς Ααυϊ]ὰ ρα. 

οΟἾὟΧΧ. 9. αὶ Ργον. ΧΙίδ 96. Ιῃ 
Ῥοδίοτίϊου! 'ρθο, αἰδὶ Ἱερίθιιν: συρισο 
φύο τὸν αὐρέην αὐτοῦ δίκομος, Ἰοξδῃ- 
ἄπ οϑξ, δηΐο, τὸν, «“λησίον αὑτοῦ οχη5- 
ϑΌΣ) 6886 φαρὰ, αυοα τεβροπάσαὶ τῷ 
Ἐν ΒρρΙθεὺθ ἐπε γογαίοπθ Ααπέϊο, 
δυς, οἱ Ἰφείάο δδηα οϑέ, δος Ὦ δὴ 
ΣΤᾺ ἴα, συάϊοφ, κψο ἰηναροτῖς, νροὶ χράσει 
φυρισοεύειν ἡοθοβιοτα ΕΠ ΡΑ ἴσαν ἐστὶν 
Νυδηάδη) θθθθ. Ψοϊεξ Βοὸ βίῃ 

ἐ ἀιθνίο νυἱραίιιο, αὶ Βαβι : ψιὶ περ- 

ἐμδ. --- ΚΓὴδ, 5γαεθανέα. Οδοὶ, 
ΠῚ}. 10. τἱ ἐπερίασευσιν ὁ ἄνδϑρωκος 
φὺ χεῆνος ; σιμὰ »τιαξείαξ Ἀοτλο ἴγε8- 
δ ὃ --. ΠΣ» πω δένάᾶο. 1 βγη. 
ΠῚ. 35. σερισσεΐων οἴκου σου, αἱ δι ΟΥ̓. ἐπὶ ἴα ἄσπχο ταα. --- ΓΛ ΝΙρμ. ὁ 
ἍΝ 1 ὅπ. 11. 38. Α]. 9 ϑδτη. 
ἢ]. 88. ἁ περισσεύων ἐν τῷ αἴκῳ σω, αμὰ 

4 δμρργεδέ ἴῃ ἄοταρ ἅμα, Το. ΠΥ. 3. 
«ἂν ὃ ἐὰν «ερισσεύφῃ, δοι, οἤγῆρ, ασυοᾷά εἶδ εμραχγμοτγίε. ζοηξ Μαμὰ, ΧΙ. 
30. Β᾽Γ, ΧΙ, 19. αταχείφ, περισαείμι, 

᾿ππσρηα ἱπορίᾳ ἰμδοταξ. δὲν... ΧΊΧ, 
30. σεηριάσεύων ἐν φρονήσει, αὐιμιβααρ Ῥγμάεπίζα. δῖ. ΧΧ ΧΙ], 84. μὴ πρὶ 
εἰσσεύσῃς ἐν πάσῃ σαρχὶ, τ ᾿ϊηχΐθ, 56: 

 ῬὕῬΈΙ͂Ε ἐξ βεγας οτρᾷ, τηβπιρῆρίῃμι, ὧς 

τρώσῃ, Ῥεπράσαν, ἀπὰς, 1 κι. 
ἣν Βέῖνα ΠῚ. 80. ἐπερίσσευσεν ὑκὴρ τοὺς βααλὰ 

πα, αδοὶ « ποαροηοὶ Ὡσαο: 
εἰπεης 1. δε ἐπα, ἰο ἐχααὶ ἀατὰ. 

- Οὐγοῦμε οσῃξοῖξ, Ἰοροικάητο ως 

ἑνὸς σρῴτως, απίεοεϊαέ νορίροι μὦἢ 
οὐἵρμ. 
᾿ΠΕΡΙΣΣΕΥΏῺ ἈΓΑΘΟΙ͂Σ, ὠμοὺς 
ὧο. δοπὲε. διν μὴ ΕΠῸ. ἃ μον, δα β 
φιλθξ. αρο. Ἐπροᾶ, 76κ ΧΧΧ 10 
«πριασεύσε «σι. σοῖς; ὠὡγαδεῖ, οὐκ 
δὲξ οτοιάθι5. Ὀοιΐδ. 
ΠΕΡΙΥΣΟ 5, γεΐβρφων, ράχες, 

ἐκοεϊίεης, ργσείαμεδ, αὐμπάδωι ΝΥ 

ΟὈΒεΪ. 11. 15. ἡνατῖ ἐσοφισάμην ἐγὺ τὶ 
“οὖν; ἀύδνα Βαριϊ πιαρὶ; για 

αἷς ξ 801} 1οθὶ σεριασὸν Ἰαπισοπῴιι 
1, εδὲ φπι ἐσοφισώριν, Ὡρῖν νεσὸ οσπι 
ἐλάλησα. Ψιῶρ φὲ Οολβοεὶ, ΥἹ]. 1. 
ΧΤ]. 9. ϑγιβμμ Οοδεὶ, Υ. 15. Ἱ|. 
8, σερισόσόν. (ὉΠαὶ. Ψ]Σ, 1. τό προ" 
ἀδρώκῳ ; φαϊᾷ ψγοῤειὶ Βαμα ὃ (υ- 
᾿μο], ΧΙ. 14. σκρισσὸν ἐξ αὐτῶν, υοὰ 
γεξδ μεμι 

θη ργρωρμίωνξε ἐπ ἰμέρνε, Υἱῶδὶ 
ᾳμοσιο «δοοθεῖμχα. ἴῃ Απηιδοὶ. ὅς 
Τ. ΧΙ. ν, 385... δὲ: ΠΡῊ ΣᾺ 
Οβαϊά: Βδῃ, Υ͂. 1.8. ανεῦμα φεροῖν 
αὑτιῇ, Βρίτιττιβ ἐξοείξρηε ἴα Πρ. Υἱά 
εἰ ὕγδη. ΨΊ. 8. Ὅκη. ΥἹ. 15. ορία 
σερισσὴ, Βαρ᾽ ομτία ἐχοοϊίδης, Οοηΐει, 
ΒΈΡΒ6Ι" Απποίαδξε. εχ Ηγορω αὴ 
Μαίβ. Υ. 47. Ρ. 1483: --- ΤῊΝ 
υδνα. Ἰηρ, Τιν. ΙΧ, 1ρ. γυΐψα. 
γοξομδρη, οἵ Ἰ]α. ν. 19. [π οἵπηϊ- ἃ 
ἱπιο Βὲϑ Ἰοοῖβ ποϊίοπθα, χάδι γαΐρο 
ἽΝ Ναραῖ, ϑδοιξῖ ϑυμί. --- ὝΠΟ: 
γον. ΧΙ͂Ψ. 95. ἐν χαρτὶ μειμιόι 
ἔνε, απρισσόν. Τὴ ϑεπέὰ Βεῦτ, ἰερ!- 

; ὯΣ: ἐπ σένρομδο ἰαδονα 69ὲ ἐμογίεν. --- 
κῶν δ. 8 χ Ρἷυν, μιος. Νατι. Η. 

38. --- ἡ ΝΙρῆ. ὁ Ἔξ. λιώ 
ΧΧΙ, 16. δὼ, οοὐ, δι. Ε 88. 
7 : 



Περισσόφερος. 

ΧΧΧ. 9. Βεεοῦ. ΧΙ ΙΓΕ. 15. 18. 
ϑ:ν. {ΠῈ. 43. τῶς σερισεοῖς τῶν λόγων 
μὴ περιεργάζου, Ὡ0]1, ομειοκία 5 ἱπήα- 
ξϑαγο γές, φψμς αὐ ἐξ πον ρδρίδμιοπά. 
ἴπι δἰλίᾳ ̓ ῤίγεῖβ Ἰαρσίξιν : ἐκ τοῖς: περισσοῖς 
σῶν ἔργων σου, αποα γοπέυμέ : ἐπ ἐμη» 
ἐα οἰβοῥογιρμ ἐφογιση αῤιμιίαηξία, }ἃ 
Μδοςα. ΙΧ. 22. σερισσὰ, οἰξίεγα, 

ἘΞΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ, σοτηραγαῖ. 65- 
[Ο, πιχογ, απιρἴοτ. ΓΤ ΓᾺ- 

ἤδη. ΤΡ. 38.. μεγαλωρίνη «ερισβοτέρρι, 
χαθρ Ποθπα ἐτοοϊϊεπί ον. ὦ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΒΙΜ1, ποεῖν 
ἰεμίδον δῖπ. ἌΓΔΓΠ Ηορῆ. ἃ ἽΝ 

σε, ΧΙΙΧ. 8. οὖκ ἔσῃ σερισσότερος, 
ΠΟῺ 6.18 ἐκοοϊϊδηδίον. : 

ΠΕΡΙΣΣΙΩΙ͂Σ, αδεπαάαμίρ», ἐσοοῖ- 
ἴοπίον. ἽΣΥ ἴε8. ΤΥ]. 12. Ὅκδη. 

ΨΙΠ. 9. --- ἼΔΟΙ Ἢ. Ρ6 ΧΧΧ. 3}. 
ἀντακυδίδωσι τοῖς περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερ. 

᾿ἠφαονίαν. ΤῸ]. πατι τείγέδμ αδεπάπη- 
ἐεν Γποϊεπδόις δερεγδίαπι. 1,6 ρῖββα νἱ- 
ἀεῖυν ἀνταποδίδωσι ατρισσῶς τοῖς «οιοῦσιν 
ὑπερηφανίαν, χυοα γοσῦῃι8 γἹ οἴ. --- 
ἈΕΎΝΝ ἃ Ἔν εν ΟΠδἸά. Ὁ πη. ΥἹΙ 

7.19. Ῥυεοῖογθα. ἱερίαιν Οοῖ. 1, 
17. υδὲ ἢ 8 18 αἰιδηλ 
ἘΓΧΧ Πϊυᾷ περισσῶς μοϑὲ ἀδημονῆσοω 
46 9500 Αὐδίδεχιης. Αἀάᾶε 4 Νίδος. 
ΨΙΠ. 27. 

ΠΕΡΥΙΣΤΑΣΙΣ, οἱγαμπιείαηέα, “ἿΣ 
ΠΟ ο, οαἰαηκίαδ, ποοοδείίας, ἴτ, αἰγί- 
ἕπι. γόον Οἷμτ. εχ δὰ}, ἐϊηιέπα. 

ΤΩΙ, Ἐκοοδ. ΧΙ, 16, , στάρεις, 

ἔμπέπα. ἴΐὰ Βιο 5. ϑρ4 ἴρεῦ 40. 
ριστάσεις ἴθὶ ογίαδεα ἰεσοηάυπι εϑὲ 
“αρασγτάσεις, 001]. ν. 14. Ὑ΄Ιάο δῇ ἢ, 
1, Μομείδυοομῃιυμ, αμὶ ἴῃ [6χ. Ογν. 
8. ἢ. ν, ἱπίο Περι εα,. φια: αἷγοα 
αἰγίωπι δἰαδαπί. --- ὈΣΣ ἮἩΙΡΒ. ἃ 

3» οοπρέϊμρ, Ἐπεομ, ΧΧΥῚ. 8. 
σ“οιζσει!. ἐπὶ σὰ χάρακα, χρμ αερίσνρισιι 
δαλων, ἕαοϊοῖ τ ς ἴα, τα ει, εἰ 
εἰγοιγηδίαπέϊαηι ἈΤΥΘΟΤΏτα, Ἦ. 6. 81- 
τΐρ, εἰρουξηάαρις ἴθ. ἴφα Βὲαϊϊιι, 
ποτὶ τοί τατηθῃ, ἰπαϊλξυξα οοἸ μέλοι 
Ὁ ΓΙ υϑαν6 [οχίῃ8. (σα ἤρῃ υἱήϊι, 
ἄμα8 ἢηδ ΘοαΙ μἾ888 νοσβίομρβ, εἴ, περίν 
στασιν ὅπλων ἐδάε δ. χάρακα ρεχίϊ- 
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βεγθ. δὲ ;γυίμ(, ἀρθον. --- ΣΤ, 
ογνιϊάο, βἴίδτη, οὐγεοέμηι ζογπιβαδιῖδ. 
ϑγτοτη. Ῥβαϊπι. ΧΧΧΙΠ,. 4, κερισεά- 7 
σεων. ΤΟ ΧΧ ΤΌ] Βαρδηξ ϑλώψεων. Ροδ- 
Βϑηΐ ἰβῃγθι Ρ6} «τριστάσως ἘἩ. 1, αἴἦδτα 
Ἰπ(6 Περί. οὐδιαΐοπες, ἢ. 6. Ἀοϑῦδββ, τὰς 
ὑπάϊαμε οἰπροηΐε5. ---- "ΠΕἢ Ὁ» ἐιγὅο, 

Ἄἄφψυ. ὅψη. Τῆοοά, 7100. ΧΧΥΕ,. 
30. ἀρὶ ργο Ηθδνσ. ποοίες βιζαΐδς οδέ 
αμηε ἐιισδο, 8. ποοίιρηα εἰσι αὐτέριοέ 
ἐφιιρεξίμς, ᾿λαϊδοτιῖ:. νυκτὸς ἐν περιαεάδσωε 
μαὴ. ἐκφύγοι, Ὠοοῖα ἴὰ αὐύυδηϑο. οαξὶς 
Ποη οἴιρσίαί, ὕδατα αὐ͵ἱα Βα. τοσροία 

ΓΗρισνέλλα. 

ΒΘΏΒΙΙΘ. ΠΟ 158]6. Οχργϑθαιθ οδξ; κα 
ΔΚ]. σετθ ποπῖθς ἢυϊς ποίδε 
βοΧΘΡΙΒπὶ ταδὶθ ῥγῆχυμι. υἱδούαε, 
ουδ μοβάχβ βυπὶ ὐἱδιιοπάδ ποῦρα, 
εἰν δῦ ῃο πῃ ΤΧΧ ἔδτυπθΣι 9 Μίδου. 

. 16. χαλεπὴ περίστασις, ργαυὶξ πέρ 
οεδδίέαδ᾽ γε] αὔοίο. ΗΘ γ ΟἿ, αερίξ 
στασις, ϑλίψις, ἀνάγχη, μέριωνα. 80. . 
Ῥίηρίυβ δα ἢ. ]. δῃηποίδϊ Ἰοούυτη ΡοΪψ- 

ὦ ταῖς δειβολαῖς.. ῬΆ]οΒορδοε. ϑέοί» 
0058 νΟΟΘΙ) σερίσεασις. ἀγτὶ τοῦ αυμφορὰ ἃ 
Βῖο οαἰασημέε δάἰυϊυῖθαα, ἀποεῖ 
ἘΒΒυγτοῆιθ ᾿. 164. (πη, αὰ δεῖ» 
ΘΟΥΌΣα ΤΠρ6. Τὶ. 11. Ρ. 682. ὕδβαν 
ἴκοσαπι. ὦ Απίοπίμαπι. ΕΧ, 13. μι 
71. 86 Ψψοοοβθαίππνι ὡς Ασηίμοὶ, Οἷς 
Τ. ΙΧ. ». 9. 

ΠΕΡΙΣΤΕῈ; ΔΛΩ, ορϑηδὼ, οὐμίοβο) 
το, αὐ γαμε ΘΟμΙ ΒΩ Ω, 

πρὸ; οοἴδρο, 168. 1011]. 8. ἡ δόξᾳ 

τοῦ ϑεοῦ λεῖ αι, ᾳἰηγνέα, Ἰ) εἰ ορε. 
τὰ ἴα. ---- 177) ΝΊΡΒ. ἃ ἸΒΠ ϑυηλωι, 
1 ϑι. ΧΧΠΙ, 96, έμωος, 
οοπίγαοίμα. Ῥοῦμθ ἴὈϊ ε8ὲ, 1. 4. χρυαλ 
σόμενος. (οπξ. τα]χιιο5 πη. --- Υ2» 

Δ 

οοἶδρο. ἸἩχροῖ, ΧΧΥΧ, δ. οὐ μὰ «εριο 
σταλῇς, πεπεαυδτα εγὰὰ. Τοῦ. 
ΧΙ], 14. ὅκως ἀπελϑὼν περιστιύλῃς τὸν 
γεχρὸν, αἱ ΔΌΙΘΠ5 σά δορωξμγαπι ᾿οοη1- 

ἐς τηστῖασπι. ΥἹΑΒ, εὐ ἶνας. 
ΧΧΧΥΨΠΙΙ. 17. Ἐοάδη. βεηδι νϑυ- 
θυ ἀρτπιὰ ὅσζαοθβ 4]128 βαδιιὰ γταγο 
διιπραίι, Εξοΐγαιιο. ΘΟ. Ω΄, 294. 
οὐδέ ἃ. μήτηρ πλαῦσε περισνώλασα. Ἐϊὰ- 
τρί ἀρε Ιρῃίγχρη. Τα. νυ. 6927. φεῦ, 
τὼς ἂν μ᾽ ἀδελφῆς χεὶρ περιστείλωεν ἄν. 



Πιρισειρὰ. 

. Ἠετοῦοι. [4}. 11. ο. 00. τούτους σἂ» 
σα ἀνάγκη ἐστὶ ταριχεύσαντας αὐτὸν καὶ 
αεριστείλωαντας ὡς κάλλιστα, ϑάψιαι ἐν 
ἱρῇσι ϑήκῃσι. (οηξ, ᾳυοαᾳὰθ 4αυα εχ 
ΑἸ ΡΒγοῦα οὔϑεσνδῖ ϑομοει ρθηΐι 
ἴῃ Η;δε, Οὐῖ. Βεῖρ. 11τ Τ΄ ΧΙ]. ὑ. 
181. Ο]οδ88. ροίδέηρο, «εριστέλλω νεχ- 
ῥόν. Ἡδογοῖ. σερισταλεὶς, χοσμηϑεὶς, 
ἤτω ταφιίς. Ἰάδῃι: σερίστειλον, συγ» 
κάλωψον, συνάγαγε. ἘἈυγδυ5 1άδτ : 

, ᾿εριστέλλει, καλύστει!, συστίλλει, κοσμεῖ, 
σχῖσε,, φυλάττι;, σεριθάλλει. δυϊάδε: 
Περισεεῦλαι:, σεριπάλ .ἿΟ δὲ τὸ σῶμα, 
τούτου περιστείλας «αλοις σηρικοῖς, καὶ 
τεχεγνάμενος σῆμα, ἐν αὑτῷ κατίϑετο. 
Ἐσάεπι δοῆβιι συσείλλειν υδυγραὶ [λ1- 
082 Αςἰ. Υ. 6. Οὐοηΐοσς δὰ ἢ. }. 
Οτοῦυαι, εἰ γΥοϊδυπ Ρ. 1074. 

ΠΕΡΙΣΤΈΡΑ;, οοἰμπιδα. 7}, Ρειῖ- 

με αυΐμπι. Ασα. εἰ ΟΧΧ ὅαεη. ΧΥ. 
ς 9: 5εα ΤΒοοάοξ, μαρθὲ ννοσσὸς σερισ- 

φερῶν. ---᾿ Γ)}"», ποιάθη. (δηΐ. 1]. 14. 

σεριστερά μου, οοἰμπιδα τηεα. ΨΊΔΟ οἱ 
απ. ν. 3. ΥἹ. 8. οἱ οομῆ, δὰ ἢ. 1. 
2946. Ηδδθὶ Απιμπιδάνογβ. πὰ ΒΡ]. 
Βγεῖη. (]δ88. 1. ρ. 804. βρα. υδὶ ἰπ- 
[ΕΣ 8116 ῃ. 808. ὁχ Αστϑιμ ον! Οπεὶ- 
Τοστῖ. ο. 90. ορϑεγναῖ, σερισσερὰς γο- 
σΑΥΙ οαδίαδ πιμέλεγει, χιας αἀπιαηημ. 
-- Τὴ Ἰ3»υδένως οοἰμπιδα. ΑἹ. [μεν. 

ὰ ἷ. 15. αδὶ ἰδυλθη ΓΙῸ «τριστερῶν ΘΧ 
οἄ, ΑἸά. Ἰεχεπάιπι ν᾿ ἀδίυγ σεριστε- 
ριδίων. ---ο ἘΠ» Ὧ αδὲ ἰδὲ. (δηϊ. 

ΤΙ. 10. περιστερά μου. Ψ᾽ ἀοπίυτ Ἰαρίββε 
᾿ ΤΡ" -- νΙἋ6 δἰ" Κόκρος «εριστε- 

ρῶν. ᾿ 

᾿ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΔΙΟΝ, ρεέϊωες οοἴμπι- 
δίπι. ΓΝ" 13 ας οοἰμηιδα:. Ἱιεν. 

1. 15. βες. Α]4. οἱ ᾿ἱποογίιτα ἴπῆρυ- 
Ἀτρεΐδη, Ὁδὶ δῖοι σοὶαυὶ Πἰρυὶ σε- 

᾿ ριστερῶν Βαρθηῖ. 1806 δὰ ἢ.]. Μομπιξ 
1ῃ Δααὰ. 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΕΙΔΗΣ, οοἰωνιδα 
ϑρεοίεης τοίεγεης, δαῖ : φμὲ οοἰμηπιδίέπο 

. ξέπετε ἐδί. ΨΊάΔδ αριστηροειδής. 

ΠΕΡΙΣΤΕΦΑΝΟΊΏ, οἰγοιπιοίηρο, ο0- 
τομᾶηι 7οίρ. Ἵν)» οὐγόνο. Βεϊίαυϊ 

1 ὅδιη. ΧΧΙΠ. 26. σεριστεφανοῦντες. 

Ἴ46 Περιστόμιο. 

Νυϊραῖιθ ὈδΠδ: ἐπ τιρόμϑι οὐτοι 
οὐπρεδαπὶ, 5. σἱποίωπε οὑπὶ ἐεπεδαχί. 

ΠΕΡΙΣΤΗΙΘΙΟΝ, ρεείογαϊε ἰκάι. 
πεδπέεηι, α. ἃ. οεἰγομπιρεοίε,. ὅὶς τὸ 
Ἄἐδίυς ἐσίνεέμης ἐμά ογπανεκίνοι χα 
ἐογὲς εἰπνεὶ ρμοπέϊβοδε, αἰοίυπι Ηεὶκ 
Ἰῴπ' Εχοὰ, ΧΧΥΠΙ. 4. Ηωγὰ 

«εριστήλιον, πρατικὸν ἔνδυμα. Οἷσι, ἰῃ 
Οεοἴδε. περιστήϑιον, ἔνδυμα τῶ ἱξιν; 
ἐπὶ τοῦ στήϑους. 

ΠΕΡΙΣΤΟΙΧΊΖΟΜΑΙ, οὐτοιηλοίπεο, 

οοπερτελεπάο, ἑπάαρίπε εἷλξο, πιείδ- 
Ῥδοσίοο, ρεπῖο. Υ2Ρ» οοπρτορο, λα 

οοατοίο. Ἑὰ. Ουΐηῖ. Ηοε. Υ11]. 1Ὁ 
ἀλλὰ καὶ ὅταν μισϑώσηται ἕν, ἐϑες 
«εριστοιχεκῦμαι αὐτοὺς, εεα εἰίατως ὁ: 
το οἰ ίδτω μασ Ῥαγοστιπὶ πιππεπθυ 9 
ΠΟΙ ΡΑΓΑν ΟΣ ΐ, ΤΔΠΊΘΙ ΠΊΟΣ ρει 
608, ὩΘΙῚΡΘ [6Υ8 8} 188. ῬτῸ τινι 
χεοῦμω, αυοὰ Μοπί. ᾿, 1], οὐ 705’ 
δι:ῖ, τεροῦὶ ἀεροὶ σερισγογχιόμαι, τ 
εἱ ἱερττυν ἰῃ οα. Βομι. Ῥ)ιανοπμω: 
φερισεογχίσαντες, αεριχυκλώσανιι, (' 
στάντες, περιλαβόντες. σὲ Ηκμραπ: 

ἄσπετα εἰ ϑυΐλάδτηῃ ἴῃ στρισγωχίζιται 
ΠΕΡΙΣΤΟΔΗΙ, απεϊοίμε, ογμαίε 

Ἐχοὰ. ΧΧΧΙΊΙ. 6. σερώλοτο ἃ νὺ 
σραὴλ τὸν χόσμον αὑτῶν χαὶ τὴν σὰ» 
στολὴν, ἀδροποῦδηι ΕἸ] [8γ88] οἵη 
ἴαμα δϑυστη οἵ σηιῤρίμπι. ἴὰ ἰετὰ 
Ηδῦγ. πὶμ1} ρυὸ [ιδο σοοὶ ἰερίιι. 
ϑίτας, ΧΙΟΚΥ͂. 7. σεριστολῇ 8ε0. ΑἸεῖ. 
βειι φιριστολὴν 566. (Οπ0}]., υδὶ Ὑα: 
στολὴν Βαρεί. ΗΕΒγ ΟΝ. περιστολὴ, σ᾽ 
βολὴ, ἔνδυμα. ϑδυ (488 : σεριστιλῆ, 

ριβολὴ, ἐπαγωνγ ή. 

ΠΕΡΙΣΤΟΜΙΟΝ, ογίβοίι, 610! 
γέωπι, σαρεδέμηι, ογα υετίϊπιεπί!, ἀρ 
ἑεγα υεείἐηιεπῖδ, ἐπ φμάμι οὐὐμμπι 1’ 
δεγίι, αἸῖδθ Οτεθοθ βρογχωτῆς. 

ας. Ἐχοά. ΧΧΥΤΙΙ. 48. ΧΧΧΙΣ. 
49. 100. ΧΧΧ. 18. υδἱ Υυῖ. αν 
ἐπι Βαροῖ. --- μὴ Ἐν 6’ αὔθ 
Εχοά. ΧΧΨΊΠΙ. 48. --- πον ὅς 

οὗωνα. 76Ὁ. ΧΥ. 41. υδϑὶ φιϊάαπ!ι 

Ρἴαγα! τ.» ογα, ἀοάιουπί. Τιδ' 

ατυΐπα. Οοιξ Οαϊβονίαπι ἰπ ΒΝ 

Βγεῖῃ, (]458. 1. ρ. 72. 98 Εχεῶ 



Περιστρέφα. 

: ΧΧΧΙ͂Σ, 1Π. περιστόμωον φάῤωγγος; 
αρεγέμγαπι υαἰϊιδ. ἴπ τεχία ΕἸΘΌΥ. 
Ἡϊς ὨΪ81] ῥὑγὸ μας νοζε Ἰορίϊτυν. [.6χ. 
Ψ ει. περιστόμιον, τἱοίιιδ. 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΩ, οἰγομπιυετίο, ἐπ 
ογδεηι υεγίο, οοπυεγίο, οἰγουπιαρο. 
30: οἴγοισπεο. ἄεα. ΧΧΧΝΉ. 6. 

Ναυη. ΧΧΧΥ͂Ι. 9. --- λυ ΡΙΒ. ἃ 

Χ)1ῦ» οοπυογίς ζαοῖο. ΤᾺοοα. ἘΖΟΟΒ. 
ΧΧΧΥΙΠΙΙ. 4. περιστρέψω, Ὦ. 6. οἷγ- 

ὃ σιπαραπι, υἱ Μαϊσαῖιβ Βαηα ἰγ8}8- 
(11. Οοηξ, Ηομιοσ. 1]. Τ', 181. 

- ἹΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, οὐπυεγδῖο. δὲν. 1, 
5. ἴὰ Βιτο 8. Βδοα τὰ ἢ|1ο στο, Ὁ0] 16- 
δἰζαγ ἐδοξάσδη ἐν σεριστροφῇ λαοῦ, ΒᾺ}- 
βίδηζνυτα σεριστροφὴ σου ἥμαμηι Ρὸ- 
τὰ οἱ ἑωγόαπι ρορμΐ ποῖαϊ, υἱ 86ῃ- 
8.8 510: νϑ] ἀθ τηδρηϊῆουβ εὐα5 ἰῃ 
τη δαΐα ἴασθα οἰτουχα ἴα οἰγουπ 88. 
Ψυϊκχαῖυβ: σαὐδρέμδ ἐδ ρσίογίαπε ἐπ 

ς οοπυογϑαδίοηε ρεομίϊδ. 

ΠΕΡΙΣΤΡΩΓΜΑΤΑ, ρετγὶδἰτοπιαία, 
αμέκσα, ἱαρείεξ, αυϊθυβ {1.0} 118, Ὧδο 
ΠΟ ἰἸοοῖὶ τοσίαὰθ οἰτουχμαυδηὰθ 
δίεσηΐ βο]θηΐ, 8 περιστρωννύω, οἰγομῖη- 

δίεγπο, α. ἃ. οἱγομηιδίγαία. 
ὈΣΔ Ρἱυν. Ααὰ. Τμοοα. Ρτον. 

ΨΙ1. 16. περιστρώμασι, εἰ ῬτονοτΌ. 
ΧΧΧΙ. 22. σεριστρώμασι. Ὠγαδβὶαβ ἴῃ 
Ετσδρτα. Υ ετί. ἱπίτ 66.Ρ. 1110: Περι- 

ἃ στρώματα ἰωρεέία εἰ αμίσα, χεΐδι ἰγὶ- 
οἶεπία υεῖ ἰδοϊὲ οἰγοιιφμαφμε δίογηὲ δ0- 
επί. υἱμπίων λασυοοε 1, αἰὲπὲ αμοίογεξ, 
μέ Ῥίαμίιδ εἰ αἰδῥ. Οἵοετο (11. 61. ς. 
47.) : Ο(οπολγίαίἐς (π. Ῥοπιρεὶλ ρμέ- 
γ ίγοπιῖ δεγυογηι ἐπ οοἶΐι5 ἰδοίος 
σίταίος υἱάογοσ. Οοπέ, Ῥο]]πσοτα [{}Ὀ. 
Χ. ὁ. 8. βορτη. 42. 

ΠΕΡΙΣΤΡΩΝΝΥΜΙ, οἱγομηιδίοτηο. 
ἼΣ, ἰάδιη. Αι. ΤΒεοά. Ῥγονεῖρ 

“-ι 

ΨΙΙ. 16. σερσερωσα. , 8 

ΠΕΡΙΣΤΥΔΟΝ, 86. οἴκημα ναὶ 
χωρίον, ἰοσμδ οοἰμηιμπὲς οἰποίμδ, ρογίἢ- 
σε, ρεγί δέ ψίζωπι. Ὠγ δ. ἘΠ. ΧΙ]. 

4. Ἐὰ. Οουορὶ. δὲ μαδοῖ: αἱ περίστυ» 
λοι. --α ΠΡ ραυϊππσπέίμπι. ἘμΘοῖι. 

ΧΙ, 18. 19. -- ἤν πιεάϊαπιση. 

ἘΖεοῖ. ΧΙ.11. 4. ψιὰς εἰ 2 Νίδος. 

Ἴ41 Περισώζα. 

ΙΝ. 46. οἐ 8 Μδος. Υ. 94. Ῥυίουϊ 
Ἰοοο φερίσευλον ραγ οταῖ γερὰ αἰοπιῖιδ, 
ἐπ φμα τες ἤγίριδ οαρίαδαί. Ῥοβῖε- 
ΤΊΟΣΙ δυΐδτη σπεῤίστυλον Βοοβατίο Η!εΓ. Ὁ" 
Ῥ. 1. 2». ΤΙ. ς. 96. ρΡ. 964. πσῃ 
νἱἀδίιυν 6888 Ῥᾶτβ ἀουλιβ, δε ΑἸοχ- 
διατί ρογῆο 8. ρίαίεα α οοἰμηιπῖδ, 
χμῖδεια ανιδίεδαίττ, δῖο ἀρρεϊίαία. 

ἘΠΕΡΥΙΣΤΥΛΟΣ, οἱγοιηιοίγοα 00" 
ἱμπηπαΐμς, εοἰμπεπῖς οποία. ὙἹὰΘ 8. 
γ. περίστυλον. 

ΠΕΡΙΣΥῬΏ, οἱτγοιπποίγοα ἀείγαῖλο. 
Ἴδ:ν ἀομπιάο. ὅεη. ΧΧΧ, 88. γιάε 

εἰ 4 Μεδος. ΥἹΙ. 7. Φ Μαεο. Χ. 7. 
- ΠΕΡΙΣΦΙΊΤΩ, οοπϑίγιπρο. κα 

αγοὲδ οοπαίτίπρο, ατοίο. ϑγγυατη. Οδηῖ. 
ΨΙΠΠ. 8. σερισφίγξωμεν, οοηϑίτίπραν 
“π|ι6. Ηϊρροοτ. ἀ6 Ο88ε. Νβῖ: Ρ. 2378. 

ΠΕΡΙΣΦΡΑΓΙΤΤΖΟΜΑΙ, οἰγοιαποῦ- 
δέρηοτ. 0 τμροϊποίεια, σιδείγιοίμδ. 

ϑγιητη. Ῥτον. ΧΧΧ. 81. σερασῴρα-. 
γισμένος τὴν ὀσφύν. ῬὴὶΓ ἀοοίιια (86. 
Μορπεξαποομίυϑ δα ἢ. ].})» ϑιιπῦ νεσὴδ 
ΒίΟΡΉδηὶ ἰῈ Μοόυμα πὶ ΟΌδ8. δα Καγ. 
5΄8οσ. ᾿. 808. ““ἸΠ ΘὨο86 Βυθρίοδίυγ, καὶ 
6586 οοὐτὶ ζοηάδτα ᾿ἰϑίδηη νοσθλ, οἱ 
Ἰερομάυτα περντεφραγμένος, 6] περι- 
σφιγμένος τὴν ὀσφύν. Ουδοὶ 46 εαυοὸ 
φδἰδργασίο οἵ ᾿Ἰυπὰ}18 εἰηοῖο, ϑἰτ]οῖο 
εἰ ἄρυϊαῖο νεσθα 181 βεγεηῖ. ϑεὰ 
οἴΐατη, 8ἱ ἀθ εαυὸ εἴ εαῦο ὈΟΠΘ 
ποῖδ της οποῖη ἕβοϊδί Αρυτ, ΠΟῚ δβὶ 
Β0}}}οἰϊαπάα νοχ σερηεσφραγισμένος : Ἰὰ 
οδί βἰρη]δίυ8, ποίδξιιδ, ἤσυτγα αὐδ- 
ἄδτη ἀοβίρηδῖαϑ, υἱὐ 1Π610118 τὴθ- 
Ἰ1ον 8, δἰ δουῖοσὶβ εἴ ρθῃθγοβίοσίβ. ΝΆΤΩ ὶ 
βο]οσδηξς θαιιο8 ἤρυτίθ αὐἱρυθάδιω 
Ποίδτθ, εἴ αἰιια8ὶ β: 9] το. Θυοά οὉ- 
βϑεγνδίυτα ϑολ ρογο :" ου)υ8. γογρᾶ 
οἴίατα ἀοςι58. 1α Μογπα ]. ς. Δα, 

ΠΕΡΙΣΧΙ' ΖΩ, οἰγομπιδοίπαάο, ἰάοεο, 
αἰυϊάο. »: ἴασογο. ἴε8β. ΧΧΧΥῚ. 

22. σερισχισμένοι τοὺς χιτῶνας, Ἰλοοτα- 
(28 ἴυηΐοαβ Πδρθηΐθθ. Ὑοσθυπι οΟ0- 
συγεὶϊς οὔδα Ἐζοοῆ. ΧΙΙΠΣ. 1. 
υδὲὶ αἰος ΓΧΧ Ἰερῖβϑα νἱἀδηίΌγ, 
85. Βοαϊα Ἰορίυγ. Αἀάς [υοίδῃ. 
Ὠιδ]. Μεγεῖς. Ρ. 9756. Ὁ. 

ΠΕΡΙΣΩΊΖΩ, δεγυο, δξαΐυωπι ζαρὶο 



Περιτειχίζο. 

«γ υἱοῦβοοι ϑταχα. Ῥλαϊα. ΧΙ, 

3. σερισώσω. Ἰάοτα 2. ὅδ. Υ1Π]. 9. 
εἰ Ῥξαϊῃ. ΟΧΧΧΥΤΙ. 7. -- ὩΝὉ) 

ΝΡΕ. ἐναάο. 1 ϑδᾳ. ΧΧΧ, 17.. υδὲ 
οὐχῶ. βἰσαρ  ἰοὶ σώξω 'ὰ οοὐε!. μροτται- 
ἔδξις. Αᾳυ, Ργονυ. ΧΙ. 421. σερισω)ϑή- 
στα. χα. ϑὅγιατα, τον. ΧΙΧ, ὅ. 
- τὸν» αδοεπάο, Ἰτς. “2. 1. 22. 

«προσϑησαν. ΤΟΣ πος, υἱ μεάϊσανις 
ϑϑΏ οσυα, οἵ μοβῖ ἰπὰθ ὅϑοβαῖν 

δ ξεθακαίυδ, Τοσλροποινάδ δθὲ εἴτι 
ὙΓῸ ν. 28. 1ἰὰ ὡΣ Ὀχο 68 ΣΕροῃδ» 

ὍΠ στρπχάϑισαν, οδείάϊραε ςἰπτεγενέ, 
δινθ τϑαροχοτὶς ποδδοηθιαι ψεί παλτὰ 
ΨΟΥΡὶ 2, οὐγομηεῖγο, βῖνᾳ ἔογίβ 16- 

δεῖς γ 50} δἰνα Ἴχὴγ. ΜΙδὶ νόσὸ 
υδάοίυχ τοοοδὰ ἔξοῦτ. ἀφάυχίθοο' ἃ 
Ἵδν 0011. Ῥβαϊα. ΤΧΥ11]. 14. 

δὶ ΡΟ ΡῈΣ σεροῆσα; τοάξευτν. 
Κτσεγϑδιριαβ Ἰερεπάυμῃ ΘΟ] οἷς ἀπ- 

ς ξησκόπησαν. ΙΒ αυοαυθ 2 Μίδοες. 
ἜΒ 98. δὲς: Οοιρὶ. εἰ ϑίσαβοη. 
ϑορε Χ. ν». 695. Α. 
ΠΕΡΙΈΞΕΙΧΊΤΖΩ, οἱγοιπποαϊίο, ππενῸ 

οὐρΌ. αἰ οἱρομηκο. ΠΡ ΗἸΡΒ. 
ΕΝ ϑγγαμλ. Ῥα, ΧΙ. 13.. σερι- 

φερχέσαθθ. ---- 3» "περ. ἘΤοΟ. 

ἊΝ. 1δ. τ: Ὅν Ἄ)ῷ; τδγὯ0 ἨΟηιῖμα. 

Νυμ. ΧΧΧΙ]. 38. περισεσυχισμάνας 
βεο. ςοά. Βηδὶ].,, μιοΐ πῆδα, υἱ ͵ὰ- 

ἀ Ὀδηξ (οὗ, Οοἰδὶ. οὐ Ιΐρο. Ραμὶ,, 
ϑυχαταδοῦο νἱπάϊοαμάν οα(. Ὑ Ἰὰς 

δῇ Ἀ. 1, Βοβδαυξοηβακράνμα, αἱ τοῦς 
τασμυλῖ, Ὠοϊρροκα χοροὶ 5, ἰαῦδυς 

ἴω ῬΤΕΡΟΒΗΙΘΏΘ ανρὶ, οἵ ἴοοο γ᾽ 16- 

Εἶδθ86 ΨΥ. 1 Μδρο. ΧΙ. 83, παρια- 
τεΐχισε, οἰγοιηηδερεὶξ γα πὲς πιμηβ- 
»ιεπέϊδηιο Πγνιϊδοϊηιδδ. 

ΠΕΡΙΤΕΙΧΙΣΜΑ, οἱγοιρπυαϊζαίλρ, 
Ῥγορμρπαοιέμπι, ὈΤῚ ΘΟΠΕΓ, εχ Ὁ ΓΠ. 

6 ΑἹ. 4 ϑμη. ΧΧ. 15. περιτεγχίσμμωτι, 

ΠΕΡΓΤΕΙΧΟΣ, οι ραΐα, Ῥρῶν 
Ῥερκαρεζωα, ἢ. 9 Βορ ΧΧΙΥ, 

41. Ψαυϊμαῖ. "πεπίξοπεα. ΑἸ. ὕδτοτα, 
ΠῚ, 2. .... ὄ Ὁ} δοπίγ. ὑτὸ 1 Ἐπϑ. 

748 Πρτίϑημι 

ΧΧΥ͂Ὶ 1. -- γυῖ ὅθεν. θὰ 

ΤΧ. 925. 
ΠΕΡΙΤΈἊΜΝΩ, οὐγοιθποῖζο. ὙΟΙ, 

Ηἰρ. ἃ "Ῥ)» τεοθέάρνε [αρῖο. σαι 

ΕΥ̓͂. 4. «τεριτάμνεσδνε τὴν σκληρολαρδοςυ 
ὑμῶν: ὉΔῚ σερισέμνων οὐὲ ἴ. ᾳ ἀβαι! 

ΓῚ δρυὰ 5 λὰ 

ἰρτὶ βαβοπξ σεριξλεσϑε. ΥἹάΣ αὐ ἢ 
.. ϑ'ροβηίυτω. -..ο. ΤΊ ΜΠ Ηΐπδρ. ἂ 

ΤΙ) Ααα. Ῥεας. ΧΙΝ. 1. «πω: 

3. -ὸ γημ: νοῦν Κα α Πφὰ 

Ἐχοὶ, ΕΥ̓͂. 96. Ἐπεὶ, ΧΥΒ -- 
'γηγ.. Οαπεβ. ΧΥ͂ΤΕ, 10. 11. Ἐχοὶ, 
ΧΙῈ 44. Τρυν. ΧΤΙῚ. 8. εἰ εἰδὴ ὡ» 

»ἷυε. Ἐξοδυ. δὲ ὅ5γγ. [πὲ θεὰ 
ΧΥ͂Ι!. 14. " 

ΠΕΡΙΤΥΘΈΣΜΕ, εἰγοισπροκο, σ- 

Ῥοηο, ἱπάνϑ, ογηο, ἱπερκίο, υἱιῖσι. 
τ ΒΦΒ. ἃ γεν, λατοάθαν β' 
οἷο. 7100. ΧΙΠῚ. 926. σερϑηκας ἄ μὰ 

τὸς ἁμαρτίας, ἧπι [ δυὰπι 
ΘΠ; ρεςοδία [ανοπεμ8. --- ΠΡ 

Ηρ ι. υεείο. ὅεη. ΧΧΥΊ. ἰδ. -- 
ἜΦΥ Εἰρι. ἐσαπσίγε βοῶ. ΝμΩ 

ΧΧΥΤΙ. 7. 8. φ«υρίϑήσσε τὸ χλῆα 

αὐτοῦ «ἢ ϑυγατκρὶ αὐτῶ, υἱπίουδε 

Βεογοδίζαροτη, εἶὰ8 δ]. ἰραμβ π΄ 

ΥῚ ἘΠ ρΒΗ], οὐονιφισῦρ, 0. 

ΧΧΧΙΧ. 20. σερήϑηκας αὐτῷ τ; 
ναλίων, ὑπ μῤείξ ἀζετα ΟἿ! βτανε 
δτταδῖυσαα, 8 νερῦα δας (08. 
πος οἰοιθεωλα, δὰ συοτϑα υἷβιμὶ 

γεγει μγρεοϑύοπβ ἸἸΝΕῚΣ ὝΣΤΝ 

πρν χυρά Ἰοσυπι νεῷ ἰηίετρ: 

ἐδιϊοπία οοσυρανῖς. --- ΨΩ} ΒΡ. 

ἃ Ὑηζῦ, πονετιὰ Ζαοίν, Ἐς. ΣΧΧΙ͂Ν. 

86. -- ΡΣ υἰρι τῷ 

ΧΙ, 40. Αςοεροτγι νόσεῖι ΣΕ 

ἱπ ποέξοο σαμας εὉ ποίίοι μα! 

Ατοῦ, δε ονλν το χὴν αἰζρο ἘΣ 

ΧΧΙΧ, 9. [φνΐ, ΥΗΙ, 18.--ὐῷ 
φροίηρο. ΑἹ. Βεαῖη, ΣΕ. 9. δ᾿ 
ϑψι, ταὶ μτ Βΐδ.. ἐμοσιάομ! 6 
[65, ΧΙ. 10.. ὡς, νυμφίῳ σιρϑε ιν 

ΙΝ 



ΤΙερινίθημι. 

αοϊέσαια τ ἨῚ 4. πἰσίαῖ ΦΡΆΔΙΩΣ σδΘΉ3α 
ἄτηροπεσε αὐ οἰγουπιίαγα. 51. εἴ ἩΘΌν. 
νοχ ἢ. ]. ποίας δασεγοίεηι ἀΘΈΤΕ Ο07- 
φαίω. --- νὴ» »εγεοίια. Ἐ ΖΘΟὮ. 

ΧΧΥΙ͂Ϊ. 83. περήϑηκα ἐμαυτῇ κάλλος 
ἀυ. ὙιάσοτυΣ Ἰερῖθνε Ὑ9 ῬΒΣ 

Ἰΐζογασυσα ταεϊδίμθοϊῃ. Οοπΐεσ ψὲγ- 
δύτῃ φβαποπύεμι. --- 5525, »εγβοϊο. 

Ἐσεοᾶι. ΧΧΥΊΙ. Φ. περιόϑηκέ σοι κάλ- 
ὃ λος. ---- ΠΟ. ἐεξο. ΑἹ, οι. 111. 8. 

“ερεξηντο. “-α ΜΝ) εἰ ἪΡ το, οἷὶ- 

450, Ἰυαπὸϊα. 900. ΧΧΧΙ. 56. ἐπ᾽ 
ὥμους ἂν ατρϑίμενος σνέφανον ἀνεγίνωσ- 
πον, ΠΌΣΟΥ 8 ἔπι ροπ 8 ΠΟΤΈ ΔΤ ἰδ ρα- 
Ῥαζω. Ἐοάεστῃ βοῆσι δρπ ΑΥϑορὮ. 
ἘροϊδοίαζΣ. νυ. 181. νεξϑυτη ἸερίίυΣ. 

ἰοῖοδα ϑυ δ : περίθου, 

. Ἄριστος 

ἄο. Ὅεη. ΧΙ. 42. Ἐπιι. 1. 20. χαὶ 
οὕτω σἄσω αἱ γυναῖκες κιρλήσουσι τιμὴν 
τοῖς ἀνδράσιν ἑαυτῶν, οἵ δἰ  ΟἸΏΠΟΒ ΤΩ υ- 
1οτεβ λόπόγεπι ἄἀδίεγεπέ ταλτὶῖτ!8 βυ18. 
Οοπῆ, τιμὴν αεριτίθημι. ΤἨΠπογά. ΥἹ. 
ς. 89. δύνωμιν σὲ ἀτιμίαν «ερϑέζα. ἸΌ. 

ἀ ΓΝ. 87. σου. ΧΧΧΙΧ. 19. Εποῦδ. 
ΧΥΙ. 11. --- τῇ σγπο. Ηοι. Ἡ. 

18. --α γῶν» ἀἰοίίία. Ἐδδν. Ψ. 11. 
σεριτ ένα! ̓ δέξαν, εἰοτία ογπατε. Ἐοτ- 
βεαι Ἠὶς Ἰερογαπὶ γῶν. -- ἣν οἷν: 

ομπευοῖυο. Ἰωκονῖι. ΧΥῚ. 4. -α ὙΦ» 

αἰβῶέρο. 1σκ. ΧΕΙ͂Χ. 18. «ερϑϑήσως αὖ»ἅ 
τοὺς, ὡς κόσμον νὐμῴη, ἱπώμοεε 1108, 
[δῃαιδπὶ ΟΥ̓Δ ΙΒ ΒΡΟΙΒΆ. ---- Ὁ 

ε;»ραηεο. ἔξωαι. ΚῚ. Φ0.----Ὁ5Ὁ : 

ε ὩΣ’ αὶ εἰ ΡΒ. ροπο. Ὅξσπ.. 

ΧΧΙΨΝ. 47. ΒΒ. 11. 83. “Ζεγθις. 
ΧΙΙΠ, 1. ὅγε. 900». ΧΧΙΨ. 15. 
Ι[ἄσπι Οὐ. 111. 0. .-- 2 Ὁ» 

Ῥοηο εἴγομσι. Ἐχοᾶ. ΧΙ,. 8. ---- ΥἹᾶο 
ΑἸΙΌῚ ϑάρσος, τιμὴ, εἰ φραγμός. 

Ἶ19 

α΄ κτροα, δ ὄβόπαεε δηρυθαῖ τοῖο 

Πρφιτρίχω. 

ΠΙΕΡΕΤΟΜΉ, οἱνεωρησίθίο. ΟἿΣ 

᾿πῆη. ΝΊΡΗ. ἃ ὃ, εἰγοιαποὶ πο. 
ὕεμαβ. ΧΥ͂Τ]. 12. -- "ὉΠ, εἰν. 

νέμε. όταα. ΧΙ. 16. Ηἰς Ἰερο- 
τον γὰρ οὐτὰ 1 Ῥιπεῖχο. --- 

ΡΣ ΟΣ Εἰχοά, ΤΡ. 46. 

ΠΕΡΙΤΡΑΧΈΞΛΙΑ, ογπαριθπία οἷ» 
ἔμπι οἰπρεπίδα, ἰογημαε. γγύχι οὐ. 

ἐμδ, νιονὶίθ. ὅγτατα., ἘΪ08. ΠῚ, 13. «- 
ῬῊ})» ἕοτγακες, οοἴΐαγε. Ααυΐα Ὄτον. 

Ἰ. 9. --- ὃ. ΓΒ, υέϊωπι οοπίοτέιση. 

δγτηση. ὕσποα. ΧΧΧΨΤΙΙ. 926. 5βθὸ. 
οοά. Οοἰδῖτη. Ηφς δἱ γεσὸ δὲ ϑγταω- 
ΤΩΒΟΒΙ, 6χ δἰΐοσα δ].θ νογείσπς ἄπο. 
[Δ εἰῖ προδδδ8 δεῖ : ἤδιὴ ν. 18. ΤῈΣ 
στρεπτὸν ἐγχοιρίδιον δανάοτα γσοσπα ΘΧ- 
ἐἰλεάδης κέν ψαν δε ομαστι βὰ ἂὮ,, 1. 
βυδρὶ κατ, εβθ8 σεριγραχήλαν σ16868- 
ἸΩΔ 8 8 γοσβιοῦσοηῃ υχχ [κχ6. 
ἐρέβι αυο ἴΠυπὶ ἀπσαπὶ φίοθοα 
ει λα ε8 : ὁφρι περιτραχήλυυς αὐὔδμος, 
οἱ Ἡρογαμ : ὡρμέαχοι, σηνραχέλαι 
κόσμοι γυναικεῖοι. 

ὍΠΕΡΙΤΡΕΠΩ, οἱγομηπυοτίο, εἶτ. 
ομπιαβξο, δωδυετγίο, εἴ περιτρέπομα;, ἰδ» 
ἐπδο. ὙΟΣΙ ΗἸΡΗ. ἃ "ηὉ, αὐυετίο, 

ϑγταση. “οὐ. Χ]]. 20. σεριτρέσων. 1}. 
ΧΧΧΙΝ. δ. .... ὉΥΔΙΤῚ ἐξ. οδηι» 

"πούξον. Ῥγτητα. Ῥβδῖίη, ΧΥΤΙ. 18. 
περητράσησαν. --α ΥῸΞ ΤΩ Ἡϊρ. 

ἐγεπιο. Ἀδ]Ἰχυὶΐ 200. ΓΧ. 6. σεριτραπή- 
δυντα. ““-- 3» ΠΙΟΌΖΟΥ. ΘΥΤΩΤΏΔΟΝ. 

Ῥεαῖτη. 1Χ. 428. σεριτραπήσοντο; εἴ 
Ῥε. ΟἿ. 6. κε φησαν, ἈΑδᾶο 
για. Ῥβα!ια. ἈΠ Κ. ἡ. ΤΥχΧΧΊ, 
δ. οἴ ΟΧΧ. 8. πΝ ἼΨΌ. αοΐδο. 

ϑγτητη. 5. ΧΧΥ͂. 1. σεριτρασήσιμαι, 
ἐωδαδο. Τ,6χ. Ὕεῖ. Φεριτρεχόίναι, ἐϊ- 

ἐμδο. -- ἸῺ ἮΓΡΗ. ΓΙ ἱποίδηο, 

ἀεοϊέπο, δεῖνα, οἱ Ὡθιι 8] 16 Γ εὐδία, 
δα. 9200. ΧΧΙ͂Υ, 4. σιρέτρεψαν 
γὰρ πενήτων ὁδὸν, διιδυσγέμπἐ οτήτα 
Ῥαυρογυτῃ νΐίδη, αἵ αυοαπο ψυϊρα- 
8 Ὀδηδία. Ψογεὶο ἣεθος εραιϊα. 
δεκθίρτλ οἱ δ)ὸ ἐσχίια Εἶδθρνγαῖοας. 
Θαυοὰ φδηΐ δα σης δἰπεὶ (δὶ 
Ἰερίωιν : εἰἐοεγέεγε Καοδεπὲ δρενίεε ἐδ 

ὃ» 



Περιτρέχα. 

α υἱα), ΑἸ11 δοηῃδυγη νοσθοσιπι ἐδ οο- 
δ τ υπὶ: ἱπηροάϊυτπξ ἱπορθ8 'π π6- 
Φοῖ 5, ἴθ 400 δδβῖ δυχηηια ἰΠ]ΌΓΙ Δ. 
ΑἸΗΒ γεγο 8151} νυἹδητΣ ὈΔΊΡΟΓΘΒ 
Ἰδπαιᾶπὶ (ἰθὈϊῦοτοβ, αὐἱ υτροπῆιῦ 
δῖ ναχδηΐυν ἃ ογθαποσθα5 ρμούδῃ- 
Εἰονῖρυϑ, υ Γα5 δ88 Ποη ροβϑὶηὶ 
ουτζαῦθ, βθα β686 ΔΌβοο  ἄθγα οοβδη- 
ἴὰγ. ΑἸι 660. ΘΙ ΠΟΥ νουθα 
ϑγυπιηδοῦδὶ ΠΟ 0Π0 τηοᾶο δοοθρο- 

ὃ χιηῖ ἱπίεγργεῖθβ. Θυἱὰ εἰ ὁδὸς εβδαῖ 
ἐν. 1. οαιδα 7εεία, 5. υἱα αὐ 7μαίοονε, 
Βοος βθῆβα : ἐπιρεάϊδμηί ραμρετες, φιο- 
"πε 7.2. διμίηι ΟΟΉδεσμὲ ἀο ἐπ ὕΌγΟ 
υἱποόγο ροεεὶπί, 8. ἐὐοίεηΐ, αἱ σαιδα 
“να οαάὐαπί. (Οοπέ. 1,6χ. Ν. Τ. 8. ν. 
ὁδός. 1, ΧΧ Παρθηΐ : ἐξ ὁδοῦ διχαίας. 
Ῥοίεεὶ αυοᾳθς νεγὶὶ : ἐμδγίοαπι 78 - 
σεγεπέ ραμρετιρη υἱαπε, αυοῦ δὰ Ρ6- 
ΧΊου]Α οἱ ἰπέδ]οἰίαἴοπι ᾿π απ νογβατι 

ὁ ἐγδῃϑίεστιὶ μοβϑεῖ. ϑαρ. ΄. 394. σερι- 
φρέψε, ϑρόνους δικαστῶν, εμδυετέϊ ἴΒτο- 
Ὧ0Β ἸυσΠΙσυτα. 
ΠΕΡΙΤΡΕ ΧΩ, οἰγοιηποῖνγο, αἰ- 

ομγτο. ὩἔὍ ἢ ῬΙΝ. ἃ 3). 6... 

1, Απιοϑ ΝΠ]. 12. σεριδρα μοῦνται. 
ΦΠΕΡΙΦΑΝΗ͂Σ, ἐϊμειτῖς, ποδίϊὶε, 

ἐπειφηΐς. 4 Μβοο. ΥἹ]. 435. περιφανὴς 
ὁ τύραννος, ἍΡῚ ΒΕη81. τη] δάμῖθ6- 
ἴι. 

ὰ ΠΕΡΙΦΑΝΩ͂Σ. Αἀνοῖῦ. ἀρετίε. 
4 Μδοοῦν. ΥἹ]. 98. ἐνιχήδη περιφανῶς, 
Ῥίαπε νἱοῖιιϑ ει. Θιυδ ἰοσίο συ ῃὶ 
Ῥτοίογοπάδ νἱἀθίιγ. 

ΠΕΡΙΦΑΝΥΓΖΩ. Ἴ;» ἐτ:ρίο, 

Ιπο. Ἔσχεοδ. ΧΙ.ΠῚ. 90. ατριφαντιεῖς. 
δε 6β8ῖ Ἰδςῦο 8 νἱΟΒ8, 8ς σο- 
Ῥοπθηάυσῃ φερῤῥανειεῖς, ῬΤῸ ατὸ ἴῃ 
οοἶ. ΑἸεχ. σεριρανεῖς, οἵ ἰὴ ΑἸά. αερι- 
ῥανιεῖς Ἰερίτατ. 

« ΠΕΡΙΦΕΙ͂ΡΕΙΑ, οἱγοιπιίαί,ο, οἱἷγο- 
ομριξετεηέδα, τοίεπάμαε, τοίμπάα 70 γ- 
πα, ἴ(. λαϊμοὶπαί!ο, ΦΥΤΟΥ͂. Ἄν» , 

ἑπδαηπΐα. (οΠε]. ΙΧ. 8. σιριφέρεια ἐν 
καρδίῳ αὑτῶν, ΟΥ̓ΤΟΤ ἴῃ ΠΟΓἂδ ΘΟΓΌΓΤΩ : 
ὉΌῚ περιφέρεια 68 ὑῬΓῸ παραφορά. Ααιι. 
σλάνη. --- ΓΟ» ἰάδτλ, Οὐμε]. Χ. 

18. Ο]οεβ. Μ5. ἴῃ Ἐσοὶθβ. συριφέρεα 
{Μ8. νἱοδε σεριφέρια), «λάνη. Η6- 
ΒΥ οἷν, σεριφέρεια, ἀαστροφὴ, χύχλος. 

7150 Περιφορα, 

ΠΕΡΙΦΈΡΕΕ Σ, τοίεπάκε, οετί ἐδ ! 
Ἂν, »» ἐξογέλιια. ϑγτατα. (ομεὶ. ΧΙ]. 

6. περιφερές. Οορίοκε ἀε ἢ. ν. ἀΐεις. 
ἴλν Πεβνυχ ἴῃ Οοπητηρῃί. δὰ ἢ.}. 
αυϊ ἐγοολίξαπι Τα] ορῖς. 4 Μδροῦ. 
ΧΙΠΠ]. δ. ὄργανον «εφιφερὲς, Ἰηϑίττπηε- 
ἴὰπι γοίνπάμπε. Ἐδεγοὰ. τοῖς, 

ύλον. 
ΠΕΡΙΦΕΡΩ, εἰγομηιξετο, οἰτάπε- 

αρο, οοπέμιγδο, οἴ “εριφέρομαι, Ογζκα- 

᾿ ΕΡΟΥ͂, ΕΥ̓͂ΤΟ. »Ἶ, σεπῖο. Ῥχονοῖὺ, Χ. ς 

35. ἐν ἀπωλείᾳ ἀσεβὴς «εριφέρπαι, δ 
ἱπίογίζυτα ᾿τηρίὰβ οἐγοισπαριμα. (ἰ. 
ἘἸθηοσιπὶ δὰ ΕΡΠ68. Υ. 14. 314. 
εἰ Ὲοϊδυπι δα διμπάδαι ]. μας. 08. 
Ἡδφογοῖ. περιφέρεται, αλανᾶται. -- 
δ ΡΙΒ. αὖ πὴ, ἑπδαπιης τοὐίο. 

σοφὸν, ΠΑἸ ασημΐα οἰγουτγμαρὶξ γεὶ ἀπε 
ἴασθαΐ βαρ θηΐθηι: Ἐὲ 000 χερϑέδα 
ΠΟΒΠΌΝΙ }υἀσατιπε τχαραπεδύιμ ἡ 

6888 σαραφίρει, αιΐα «ἀραροχὰ εἰ 
τπδαπία, σμα ἠοηιέπεηι ἰγαπεξετί δε, 

τιουεί ἀξ δοπα πιεπίξ. [)6 640 (οῃ- 

δοίαγα αυϊά πἰδιυσπάσια εἰς, υἱόδ 
ἱπῆτα 8. γ. σεριφορά. 4 Μδορδν. Υ]}. 
27. τὴν ἐν γαστρὶ περινέγχαδσάν σι, ΄.Σ 
1η υἵοτο ἴδ οἱγομπιξμξ. 
ΠΕΡΙΦΛΕΓΗΙΣ, αγάρης. 8 δος 

ΠῚ. 99. Βτοϊί. 

"ΠΕΡΙΦΛΔΕΥΣΜΟΙ͂Σ, αὐἀμείο, 671 
ον, ἃ σερφλεύω, αὐἄμνο, αυοά δρυΐ 
Ηετοάοῖ. Υ. Ρ. 313. 6. ἢ οοευπιν 

ἽὝΠΓΙ ϑεδγις ἀγάεης νεῖ αομία. Αηι, 

Ῥευΐον. ΧΧΥ͂ ΤΙ. 22. «ερφλενεμῷ, 
. σεριῷλογισμῷ, αὰο ϑγτηχηδοῖι5 εἰ 
Βοοάοίξίοῃ ἢ. 1. υϑὶὲ βυηῖ, 

ΠΕΡΙΦΛΟΓΙΣΜΟῚΣ, οἰγοιπιαάμ: 
(δο, αὐεδέϊο, ἀγάοτ. ἍΤΤΑΤ, υἱεθτι 
αγάφδηδ υεἱ αομία. ϑγυμτα. ΤὨοοθοί. 
Ὠευς. ΧΧΥΊΠ]Ι. 99. : 
ΠΕΡΙΦΟΡΑ, οἰτγοινίαδο, ογο- 

αοἰϊο, τ ΘΔ Βοσῖςα ς λαϊίμοὶπαϊιο, [: 
ΤῸ. Ἄν )ὰ Υ. Οὐ]. 11. 12. τῶ ἰδιὴ 

σοφίαν καὶ περιφορὰν, πὲ Ὁλίοτεῖη 20} 
ἐπέξαηι εἰ ἐγτόγοηι. ὅ080)]. 1δὲῚ σαρ- 
φορὰν, 4186 εδὲ Ἰαςίο οοὐ, Υαΐ. γιὰ 
εἰ ΟΟΠ6]. ΨΠ]. 96. δς οοηΐεν θπι" 
βίαπι ἘΡ. 82. --- ΝΠ Ρἶμι» 



Τεριφύρεια. 

Ὀδτῦ. ἐπδαπὰξ. (οἶκε). ἴ. 17. υδὶ 
Ὁ ΣΧ, ἢ. 6. Τοοἀοθοη, ἰοβῖα Ἦ]6- 
ὉΏΥΤΩΟ ἴῃ Οοχητμθης, δὰ ἢ. ]., ποῇ 
γαροιβολὰς ΒΟΥ Ρδοσυηῖ, 566] σεριφορὰς, 
"εἶ παραφοράς. (οπξ. Οριμδο. Οὐ. 
). 810. - ΟΠ Ῥασῖ. Ῥγῇ. ἐπδα- 

1245. (ὍΝ6]. 11. 2. ΟἸοεθε. Μ5. ἰπ 
Εἰς 9165. περιφορὰν, φοράν. ἘΟΒγοἾ. σε- 
φϑορῶξς, «ερισπασμοῦ, «λάνης. 

ἘΠΕΡΙΦΟΡΕΙΑ, οἱγομηικίαἰο, οἷτ- 
οἰῳπαοέϊο, οἱγομηευεοξίο, ἱ. 4. περιφορά. 
ΓΤ ΤΟ, αορία, 5. οἴψρειιδ᾽ τοίμπαϊον, 

ἐοέτενε σοΥΡ απιδίδη. Ααὰ. Ῥβδῖγη. 
ΧΟΙ, 4. ὅς. τϑάϊχ ὝΠΟ ἱπ οὐἹρίηα 

δος ποξοηποιῃ οἱγοιρπααπαξ οἵ ἀηι- 
δέεπαάϊ. (τὰς τατίθη, δῇ βου ρεπάυτῃ 
δἰ περιφέρεια, 1. 4. χύχλος, τεϑία Ηο- 
ϑυςβῖο. ΠΡ ἐπίπι ῥγορσίβ '. α. 

το: Εἰ Αφυϊΐατι ἢος βρεοῖδββθ 

πῈ}}5 ἀυρίῖο. Κα.) 
ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑ, οἰγοιμρπδορίϊο, 

εἰγοιπηυαίϊαιο, ἰΐδτα: δεορέμηι, φἕο 
αἴεφμε οἰγομπιΔαίμγ. Γ. σαδίγ α-᾿ 

πεείογ. Τμοοάοι. 166. ΧΧΙΧ. 1. -- 
τ» Ῥαγίοσ. ϑγτωιηδοῦ. Ἐς. ΧΙ ΚΙ. 

28. --- ὐτ, πιμπίξιο. ἴπο. ΜΙΊΟΒ. 

ΨΙΠ1. 12. - πρρ. ἰαβιδιϊωηι. Ἰηο. 

Ῥβ. ΙΧ. 9. υὉἹ σιριφράγματα ποίδ 
ἴοοσα οσομῖία, φμα γαπις αγδογωπε αοὁ 
ριμείς οοπίεσία διπέ, δρείμποαδ, ὁ 
χμίδιι ἴεο ἱπδιάϊαίιτ. 

ΠΕΡΙΦΡΑΤΙΣΜΑ, ἴάδπι, "γἹὴ 
Ῥατῖ. ϑερίεης. Ααὰ. 168. 01. 19. 
“περιφράκτισμα χολῆς, αυοὰ Η]οΓΟΙΥ- 
τῖ15 ΒΘΟΌΠ ΠΤ ΒΟ ΒΊΗΣ ᾿ΠΓΕΥΡΥ ΘΔ 8 
γεδαϊε: φμὲ δὲ ορροπῖί 7)εὶ ἱγασι"- 
ἄΐα εαυϊεηί. Μιὰ. Ὠγταθῖνα δὰ ἢ. 1. 
Ἰμορὶϊ γ1}. ΥἹάδ 6. φερίφραξις. 

ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΟΣ, οἱγοιηπιδορίμδ, 
εἰγοιηπηνεη έμδ. γς ΑἹ περί ο. ϑγτα- 

ι Τη  οἔτι8 926γο. ΥΙ. 37. πτρίφρακτον 
Β6σ. οα, Εοπι. 

"ΠΕΡΙΦΡΑΞΙΣ, 1. 4. σερίφραγμα, 
ξορίωπι, φιο φιιδά οἰγομπιΔαίμγ, δέρας, 
πιμγ, υαἰϊμπι, οἷς. "γ Ῥαγί. δορί ης. 

Αᾳυ. [69. {}Ὑ0]|ΠΠ..12. α Ἄοοπ]δοΐαγα 
Βα γι. 

, Ἴ5] Περίφρων. 

ΠΕΡΙΦΡΑΎΤΩ, οἰγοιηιδορῖο, οἷγ- 
σεηιυαῖίο, σμδίοαϊο. "“γ1}» Ἰάετα. ὅγτη- 

τϑοῆυ8 ἘΖεοι. ΧΙΠ. 14. «ερεφρά- 
ξατε. ΗδΒγοΝ.. περιίέφραξαν, ἐσκέπασαν, 
ἐφύλαξαν. ---- γν », τπμηδο. ϑγταγα. 

Ρρ, ΟΥ̓]. 11. «ὅλιν σεριπεφρωγμάνην, 
Ὁτθοῖα ἡπωπέαηι. ---- ἋΣ, "πεηξξο. 

βγπιμι. ΡΒ. ΧΧΧ, 99. 11Χ. 10. --- 
ἜΝ ομσίοαϊο. ϑγτατα. 5. 1.Χ. 8, 

Ῥε. {Χ1Π].. 2. περιφράξεις. Ἰάοτα ῬΒ. 
ΧΧΧΙΧ. 12. περιφρασσίτω με, Οἷγ'- 
συρηππίαξ πὸ, ἰδυαῦδηη ουδϑίοσ!β 
Ἰαῖογα ταθϑ [ορΈΠΕ8 τη ποτα ἔσῃ- 
θη8, ἃς 400 Πυοαάξτιμτηοῦο 8816 }}1{|0 8 
ΒΕ ΡΔΠ8. --- ἸἸῸ» σγοαπιρη, οοπδιίλμηι, 

ϑυτσδομυβ 900. ΧΧΙΧ. 4. ἱμερῖς 
Ἰ)Ὸ» οὑπὶ ἐεβεγεῖ Ἰδοὺ 8. οὐέεβεγεί 

ἰοῃξογίαγη τηθυχῃ, (0]]. 1. 9. ΒΚθδ1ςὉ 
΄αυοαυθ ϑγτυβ. ΟΟΠΙΘΥ ΒΌΡΓΆ 8. ἐσὶ- 
υχοπή. --- ἔην» γπρεσ. ϑγτηΐ. 58. ' 
ΧΟΙ. 16. ὁ σπεριφράσσων μὲ. Μιᾶς 
βιρτα δὰ 8. ΧΧΧΙΧ. 12. --- 2, 

οδέερο. 20. 1. 10. συρήφραξας τὰ 
ἔσω αὐτοῦ χαὶ τὰ ἔξω, εοἰτοιωπυαίίαεί ἢ 
ληϊδυίοσα ὁ᾽8 οἵ Ἂχύθυϊοσα Β͵Γδο. 
ΧΧΥΠΠΙ. 27. περίφραξον τὸ κτῆμά σου 
ἀχάνϑαις, οἰγομπιδερὶ ῬΟΒΒΕβΒ ΟΠ θα 
ἴυδτη 50.115. Η!Ρροοσ. ἀθ Αἔγο, 
ΤΙ οοίΒ, εἴς. Ρ. 200. 8. 

ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΓΊΏ, οὐγομηιφμαημδ 
γεεηίοηι υοτγίο, ρετρεμπᾶῖο, δογμίον, ἐπ- 
υεϑίϊρο. ὅδ. 1. 1. σπεριφρονήσατε τοῦ 
Κυρίου ἐν ἀγαλότητι, καὶ ἐν ἁπλότητι 
καρδίας ζητήσατε αὐτὸν, ἱπυεδέραίε 
Βουαΐπατη ἴῃ Ὀοπιϊδῖδ, οἵ ἴῃ 8: 1}}}- 
αἰϊαῖθ οοναἷϊβ φματείε Π]στη. ΑἸ18ὸ 
αρυὰ Ατὐβίορβδηθπι δἰίατη περιφρονεῖν 
ἐπυσδῆσαγε διρτιιβοδῖ, 001] ἰδηηθη 
εὐτὰ οαϑὰ αὐδγῖο σΟὨ ΒΓ ιγ. 801» 
ἋΔ8: περιφρονεῖ,, ὑπερφρονεῖ. ᾿Αρισπτοφάνης 
δέ Ἱπεριφρόνει τὰ πράγματα, ἀντὶ τοῦ 
ἐρεύνα, ἀναζήτει. ΤῺ ποίίοπο οοπίοιη- 
ποπαϊ Ἰερῖτας 4 Μδος. ΥΙ. 8. 

ΠΕΡΙΦΡΥΊΣΩ, οἱγομηιίοτγεο. Ὁ} }), 

αὐἀερὶοίο. ΤὨδοάοί. (απί. ἴ. ὅ. ΤΊ: 
ἐφρυξεν. ϑδτταο 101 δῖ 46 σϑά!ὴϑ 80}15 
ἀδοοϊογσδηυϑ εἴ δἀυτοηε 5. 

ΠΕΡΓΦΡΩΝ, υαἰάς ρὑγμάσης εἰ 



Πιωιφύομαι. 

α ϑ3αρίεις (Ὠδῖὰ «πρὶ αυβοῖ πούσποσω 
Ηοτωος. {Ἰἰδὰ. Ε΄, 412.), “τ. οοπέεπ- 
ἐρν. 4 Μδοο. ]1]. 27. περίφρονις τῶν 
«αϑῶν, ἀοΐϊογεβ ρμαγυὶ ρμεπαεδαηί. 
Φιηιοῖίίυβ 1,6χ. ατρίφρων, σπερισσόφρων. 
Ἡδεγοῖ. περίφρων, σωφρονέστατος, ἣ 

ῳ 

φερισέῶς φρενῶν, συνενώτατος. β΄ ΝΔ6 : 
, ὑσερρρονεῖν. 

ΠΕΡΙΦΥΌΜΑΙ, οἰγοισπ  ΖΟΟΥ͂, 
αὐναδοῦτ, αάλατεο. ΤΡ ).) Ῥετῖ. 

ὃ Νὶρῃ. ἔμπαι. δ Οδ)» ἐσυδαδνηάα. 

ὥγτοσα. 100. ΧΧΧΙΧ, 18, φεριφύε- 
ται. Οδρροῖϊο ἴπ Οἷς, 5. Ρ. 828. 

ΤΕ ΟΒ, υἱ δἷε δὺϊ Ρ]υμ)θο ἰὴ ανΐθυ 
ὐϊολπίυῦ ἀϑοεπάενε, σαχὴ Φύονται, Ὦ. 
ἃ. ναεομνίων. Ὀυθδὶ ἰδτθη 6 δος 
δοηὐοοΐεγα δοξδδε θη θεσχίι, αυΐ αν- 
᾿Αῤθύδοι ΟΧΡ τοδὶ οομρίεοἑεν. Ααυὶ- 

συνανααλέχεω. ϑ'εα ἰοξιι8 Ἰθοι σηΣεΐ 
ς δάδιις ταδρτιὰ οὐδουχιίαξε ἰδθοχα- 

ΤῸ υἹἀδθις. 
“ΠΕΡΙΦΥΥΤΕΥΏ, οὗεεγο, οοπδένο, 

οἶγοα ρίαπίο. 4 Μδόο. 11. 21]. σερι- 
φύτευσι, ἐκοευὶϊ. ϑοἃ γὴΑ)]οαὶ θὲ 

ΠΕΡΙΧΑΛΛΑΏ, ανμφοῖυο, τεῖΐανο. 
ὦ Μειο. ΥἹΙ. 18. κερικεχαλασμένων 
εῶν ᾿αρκᾶ», υἱοί σαΤΝΟ. 

ΠΕΡΙΧΑΛΚΟΏ, στευδᾶποο. “ἢ ὶ 

ὰ ῬΙΒεὶ, οδίεχο. Ἐχοὰ. ΧΧΨΡῚΙ. 6. 
ΧΧΧΝΥΠΙ. δ. υτγοθίυθ δυΐοθια ἴῃ 
ἵεχῖυ δον. βεαυϊον ΠῚ » (9. 

ΠΕΡΙΧΑΡΑΚΟΏΏ, οἰγοιπιοαϊὶ, 
ὥρβενε οἱ υαἷϊο οἷπρο. ΤῊ.) οασένω» 

"μείον. σεν. 1.11.0. ὦο ρθΌ, εἰπέ οὶίο. 

Ῥτον. ΓΨ, 8. σεριχωράχωσον αὐτήν. 
Δἀτηοάυγω ον τς 6836 Ὦδπο γεξο 
βϑίοπεπι δ ἢ, }1,., Ἰυίοας «Ϊ6ρρέσιι 
δὰ ἢ. 1., συ πος ἀδ ορβοβϑίοῃε δὲ 

ε ὈΡρυρπδίίοηθ, 6 (6 χρυ! οπο ἃς 
ἀεἔδηβίομθ βοσιπο 6886 μοεεὶ[. Μδ8- 
να Ϊε ἰίδαιθ τεάαοσε : δαρέεηπέανε ἰαπ- 
φμαηι ἀρρέτγεπι ἰδὲ οἱγομηιξεπαάε, αἱ 
σεαυτῷ Ῥοϑῖ αὑτὴν οὐιἐβαιηγι δς, ἢ. 6. 
δὶ: ΠΟ βαρίοπεα χρϑιλτηθηεατ οδῦ- 
Εἰδδίχηυση. ῬΓΟΒΥΙΘ δοχέθογα ἀερωΐθ- 
ϑρηΐζ σιριχαράκωσαί σωὼς : 

ΠΕΡΙΧΑΡΑΊΣΣΩ, οἱγοιρηδογέδο. 
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πε. 00. Χ͵ΙΠΙ. Φ7. σηρχαρέττι,, 
εἰγοιαρεοτίδες, Ὦ. 6. ἀϊδροπιοῦ οαῦ. 
ἄενας αὐ οὔξεγυας : χυδὲ ἰπϊετρτε. 

υσϑίέσαγε, ρετγεογείατὶ, ἐπρέστανι. 
Μνεῦοροβ ἱπίουργεῖεα Ἠδῦγ. νοι: 
ἩΡΡ ποίαν, 80. σοηερες. (γγδ τεῖεῦ 
" δαιηέδλίαν, Ηε τεθυβ ἱπίοηννς 
ὈΥΐδαδο ΒΟ Ρ Αἱ αεργχαράσσει, οἴτσαπν 

Φογιδι, 86. Ῥδδβ τωθοϑ, σιοὶ δεῖ 
«οην θη οὐγιροάἑδιμ. δὶ τερρία 
Ἰοσάσαετα [ιείυς Ὑαϊφεῦμ, οἱ 
δγιαυδοῦ νατῖλα δἰο εχρταθι: 
υεεῆ σία μεάμηι πιδογιῖτε οὐκειάετοι. 
᾿Αἀάε ὅ.δο. Ασίβίορα. Τμεπι, τ. 
88. 

ΠΕΡΙΧΑΡΗΙ Σ, ρσορτῖε: ἀγα: 
ἡ οτος ἰκίμες, Ἡ. 6. συργα νοΐνα 

πόνο ρβαμά!ο εἰαίας, ἃ φῳχαῖν, 
δεργα τεράμπι ἰαίοτ. ἢν) ἐν ΠΡ 

ἀεί αὐ εὐμαξίσπεσι περι. 1. 
4Π φῷ, Αἀάο 5 Μδοὺ Υ. 4. ὦ 
Ἰσοα ἐχ Ἱνοοταῖθ, Αὐίβίοίεϊο, "ἢν 
ἰδτοῦο ἈΠ Ἰαῖα Ο. Η. [Ιδυρὸ θα 
38. ». 256. Εἰδεγοῖν. ετριχαρὴρ χρ' 
ρόμενος. 

ΠΕΡΙΧΑΡΗῚΣ ΓΙΝΌΜΑΙ, 55 
Ἰπόρεγε ἴσίοτ. τγῦγν «ἰϊο, δομίο 

700. ΧΧΥΧ. 99. σερχαμῆς γόνα, 
ὑός ἂν αὐτοῖς τ λρς Τὰ πεπιὲ 
Ῥυϊατυηϊ αὐολ 5δηθυμὰ ετρίϊανὼ 

6588, συ ἴῃ Ηεῦτ. ἀδ 4ἰεἰϊακίε νὶ 
(6 ἥαεηὲε οστιδέοπε ἀἰζαι δυηί. 

ἨΈΡΙΧΕΓΏ, ὀἰρυνπίμπάι, ΓῪ 
ἔρατρο. 1 Ῥαταὶ. ΧΧΙ͂Χ. 22. 

ΠΕΡΥΧΡΥΣΟΣ, ἀεσεγαίμε, ΜΡ 

μαέμε, ἀἷτο οδάμοίμ. “Π συ. 

ἘδιΒ. 1. 6. 66. ὕει. Ατυμὰ, λὸν 
. Ζογοιχ. ν. θ. οὐ 94. Αὔδδ, 

Ι. 588. Ὁ. 

ΠΕΡΙΧΡΥΣΟΏ, ἀσακτο, διτῦ δὶ 
ἄμοο εἰ φμαεὶ οἰγομπιυεεο. πὶ 

ΣΡ αὐεῤοίεις απτί. 166. ΧΧΣ. ᾿ 

-- Ἀπ} ΠΝ ῬΙΝ. οὐαν στ 
Βες. Χ, 18. --οὺῦτῦν ἐηραπῶ 18 

ΧΙ, 19. [π τοχίυ Ἡεὺτ. κεῖ 



Πιριγόω. 

. 12) γγνν ἐπρανο ἐπ ἄντο. Ἦο.: 
τοάοιῖ. ΓΝ. ». 942. 91. 

ΠΕΡΙΧΥΊΏ, οεἰγομνυίμπάο, οἱδμπάο. 
ΠΞΝ» οἱγομπιῖο. Ζοπ. 11. 6, σεριεχύ- 

3η μοι ὕδωρ ἕως ψυχῆς μου. --ο ΡΗν 
ππ. ϑυταία. (00. ΧΙ. 15. περ. 

εἰπάβηῦο ψΦυάδῆ. ΧΙ]. 3. ἦν ἐν 
περιχεχυμάνὸς αὑτῷ ὃ οἶνος, αΥας ΘΏΪΤΗ 
1: οἰγουχηδικύτη νη, ἢ. 6. νἱπο 
Οἶδμο οργυΐαβ γαῖ. 24 Μδου. {Π]. 

, 17. σερπκέχυτο γὼρ ατρὶ τὸν ἄνδρα δίος, 
οἰγουχισδα εἰσι οὐαὶ εἶγοδ ΥὙἹΠΠ 
ξοτταϊάο. [Ὀ. ν. 47. σολλῷ σχότει αι» 
ρεχυϑέντα, ταῦ δ οἰ σίη 6 ΟἸγουτη Ὁ. 
δι, Οσηΐξε Ησιον. Πιαα. Ε΄. νυ. 
776. σερὶ δ᾽ ἠέρ᾽ ἔχευεν. 

“ΠΕΡΙΧΩΡΓΌΝ. δηγ)ὴ), ἅπιας, 

οοολίοα, ϑγτατα. δθ5. Ευδερίυτα δ. 
ΠΝ. 9. ὡς σπεριχωρίον διαλυϑίν. 
Τχυιρίυαβ ἰορῖς ὡσαερεὶ χορίον. ΜΔ 

: πῆγα 8. γ. χορίον. δε δεσμμαῖπ πῖι» 
ἐξεγὴα ραγίιτιεηἶ  οοτηταοᾶς ΄υοαις 

περεχόριον νεἰ απργχορίον, εἰίατα αυρίχον- 
ρον αἰεὶ ροβδιηῖ. 

ΠΕΡΥΧΩΡΟΣ, οἰγοιμπἼαοεη, οἵ ἡ 
“πτρίχωρος, 85. γῆ νεὶ χώρα, εἴ τὸ περ» 
“χωρον, Β6. χωρίον, οἰ γομηιγασεπα ΤΟρΊΟ. 
Ὁ ΓΡ ὐμηϊοκίας. Ὥεαϊ. ΠΙ. 4. 18. 

14. ---- Ὃ» ρίαπεεε. ὅεπεβ. ΧΙΧ, 

25. (υδὶ σερήχωρον ἴῃ ατρίοικον ταυῖδῃ- 
ἄτη οεὶ διυοίογ (δία «“0δηϊ! Μ. 
1)14]. ς. ΤΊγρῃ. Ψυά. Ρ. 152. εἰ 
154., υὐν αυοαυς ἰοραιτοΣ ἴῃ ΑἸά. οἱ 
ΚΑΙΟχ. ϑδιρηϊδοδίομα αυάεα δθ 
ψόσοβ ποὴ ἀἰογιιηί, πορασὶ ἰδτηθῃ 
ὩΘαυξ, σερίοιχον ταΥτῖ!8 ΒΟ δ6ῃδιι 00" 
σύγτοτθ,) 38. τῆς γῆς τῆς περιχώρου,, 
τερὶοιΐβ οἰγσυπιϊδοοῃίβ. 8 Ρασ, ᾿Υ,᾿ 
17. Νὰ, Χ]ἧ]. 98. -- ΤΡ ὭΣ 

»δωπέδδεν οοκυαίϊ. Ὁεαι. ΧΧΧΙΨ. 
8. -α υὐλο» δωεδωγδη. 1 Ῥαγ. Ὗ. 

16. -- ἰσο.}} ΤΌ» ρῬτοηιρέμα- 

γία πτδίωσι. ἃ Ῥατἧ ΧΥ. 4. --- 
“ΤΏΡ τείατε [αοίεης. ἴῃς. ἘΣεοδ. 

ΨΙΠΙ. 8. φὲρεχόρου. Νυπι Ἰορευάυτα 
περεχώρου ἢ διῖ, χυοᾶ τραϊϊοτω, ἝἜ 
χόλου --- ἢ) ἰγαοίια. Νεὶι. 11]. 

οι. ἹΙ. 

758 Πιρέψημα. 

9. 13. 14. -- ΑἸ] ἽὝΜ γέϑ- 

ἄνερ ῥτουϊποίαγμηι, Ὦ, 6. τεϊίφως 
»τουϊποία. Ἐπδιι. ΙΧ. 12. 

ΠΕΡΙΨΗΜΑ, ϑογάες, γαπιοπέμηι, ἢ 
γεἰγιπιοπέμηι, δοοῦδ, ἴτ. ἐιδίταπιοπίιση, 
»ἱαομίαγιε υἱοίίπια. νν, ϑἰπια- 

ογμῆς. ϑγτητω. ζεσ. ΧΧΙ]. 28. μὴ 
περίψημα φαῦλον καὶ ἀσόβλητον ὁ ἄν- 
ϑρωσος ; ποΏΠ6 χοϊτϊταοηΐιτα νἱ]ο οἱ 
Σε]δοϊδιαθηξεμι μοτηο 1116 [148 :η- 
ἐεγργοίαϊιιβ οοΐ εχ Αὐδθίδτηο, δῖα 

φιέεφωιϊμα Αὐαρῖθυβ μα. ἀι- 

οὐπίυγ. ΤΟΡ. Υ'. 34. ἀργύριον αποῤψη- 
μα τοῦ παιδίου ἡμῶν γένοιτο, ἀρ οειϊυνα κα 
ἢκσϊ αυδοὶ ρἱασμίωμε 8.11 Ὠοδῖσι, ἢ. 6.. 
ῬΙῸὸ υἱα εἰ φαΐ Μἰδῥ ποείγὶ τεεοίωπε 
εἰ περ ϑοίμηι σίέ. Ῥαιϊο αἰΐξαν ΒέθρὮ. ἰδ 
λογμο ΟἾ»"5: δὰ ᾿ὶ ἀτὶδ ὅδαγα ἢ. ὅ82. 
ῬΒαγοσίπυϑ: συρέψημα, τὸ Νῆς ΣΗδα 
ονὸν σαύβαλον, ὡς σεραγόν. ΜΙ 
Ἀροδίοϊυϑ δθης. ΧΥ͂Ι. 8. λέγεται 
καὶ αερίψημα τὸ καναασάτημα «ἀντίον 
ὑπὸ τὰ ἤχνη, ἢ ἔωπαιγμα. Ἰ,εχ. ΟΥΥΠΝ 
ΝΆ. Βγϑίω. σεράψημα (Μ8. τηαῖθ πε» 
ρψειμα), κατάμαγμα, ἀντέψυχον, ὑπὸ 
τὰ ἴχνη πάντων. Ηδεγ ἢ. περίψημα, καὶ 
πιρικατάμαγμα, ἀντίλυτρα, ἀνίψυχα 
([6ρ. ὁ [χ. Οὐ} ΜΑΩ. ἀνφΐλυτρον, 
ἀντίψυχον), ἢ ὑπὸ τὰ ἴχνη «ὄντων. 
6]οββ. τῷ Ν. Τ᾿ δὸ ΑἹθοσγο εαἀϊέξυτη: 
σερέψημα ὑπὸ τὰ ἴχνη πατούρωονον. Ἐπκγ- 
χηοϊορσίουχη ἱποα! τα: ΤΠρρὰ , χα» 
ταπάτημα, ὑτὺὸ τὰ ἴχνη τῶν «ποδῶ. 
ϑυϊάδο: σερίψημα, χκάταγμα (ἰοχε 
κατάμαγμα), ἢ ὑπὸ τὰ ἔχνη: ὠπολύτραν 
σις. οὕτως ἐπέλεγον τῷ κατ᾽ ἐνιαυτὸν συν» 
ἔχοντι τῶν καχῶν' σερίψημα ἡμῶν γί» 
νου, ἤτοι σωτηρία, καὶ ἀπολύτρωδις. παὶ͵ 
οὕτως ἐνβαλλον τῇ ϑαλάσαῃ, ὡσανεὶ τῷ 
Ποσειδῶν; υσίαν ἀποτινεύντες. οχ 6-. 
ΥἾΨΑΙΌΥ 8 γῦρο σερλμψάω, χυοᾶ πο» 
τας αἱγονμχμαφμα αδείεγρο, ἀεζοο, 
γεὶ ἀείεγρο, δἴἰχυς δίδο Ὁσίταο δβὶρ- 
αἰῆοαὶ ῥά φμοὰ ἀεγαδίοπε οεἰ ἀρίοτεὶ- 
οης ἀείγαλείμν' α. ἀἰεαμοϊέμν, νοὶ 907. 
ἄξε εἰ ρεγραπιεηία, ἀεγοαπάο, ἄετα- 
ἀεπάο υεὶ ἀείεγρεπάο ἀείγαοία. Ἰ)πὰς 
ἧπ ΟἸοεβ. οἰϊδιωη Ἂχροηϊζωσ δοοῦ. 
ἈΜειδρμοσῖοα δυΐοτη δυγαΣ ΡΕῸ Τὰ 
γοὶ λοηεπε υἱῖΐὲ εἰ αὐ)εοίο, φαὶ 8} οξα- 

5Β 



Περι ψῆχο. 
« τῖθρυδ σρετπίίατ, οἱ αὐυἱδ Ποπλΐπιθβ 

δοή᾽θοῖ, υΐ δὴν οτπηΐρυβ ῥσὸ πἰμηο 

μαρεοῦυδηξαν, δἰἰοτυτα ἰοσο ταδοΐδυδῃ- 

ἴα, δὰ πιαὶδ δῷ 1118 αὐυδεὶ σεριψᾷν, 

αδείεγρεπάα εἰ αυετίεπάα, Ἀἴπς (Α168 

Βοπιίῃα8, φυΐ ῥίδου! Ιοοο ογδπί, σε- 

»ψήματα εἴδατα δυηὶ ἀϊς. Οοηΐετ 
ἴλλα Ν. Τ. 5. Β. ν. 
ΦΠΕΡΙΨΗ ΧΩ, ρσγορτίο σέγὶρεδ μίο γ, 

εἰ ταάχίγης ἀδ εαυΐβ «ἀμιρεῖιν, 86 

ὃ ἀοϊπὰς 6χ δἀϊυποεῖο, ἰδεῖ δύμεῦδ- 

το, δὰ ὦὶ ἰοπεε εἰ ομδέϊθαξἑονει 

λοπεέπιοι σδηίετιυγ, Ὁ ἴῃ 1. νϑσ- 

Ὠδουΐα εἰγέι δ γΟΟΔΌυΪΐο δὰ υεῆἧέ- 

"ποηδδογες ἱπογεραίίοπει ἱτι ἰτατιδ8 

αἱἱ φοϊοῖαι. ϑίγαο. ΧΧΧ, 7. σερε- 

ψήχων υἱὸν καταδεεμεύσω τραύματα αὖ- 

«οῦ, αὶ ἀωγέμε ἰηθετάυπι ἐγαοέαί Η}}- 
υτὰ, Οδϊ ρα: σνυϊποτα οἶπι8, ἢ. 6. 

“κει είαηι εἰ αἴξετεί, δ6ὰ : εαπαδεί ἐπι. 

1 οἂ. σσταρὶ. Βαρρεῖ, δὲ οὐ ϑεζίθιω 

ογαδιϊοπΐβ προοδδασίο ἰαρεμάσσῃ δῖ, 

τοῦ δυΐστη οὐαὶ οοᾶ. Υαῖ., ὅγτο εἴ 
Αχαρ σερεψύχων, πος αὐτὰ ΕΑ. ΑἸάὰ. 
εἰ Ψυΐᾳ. αἰνίαϊηι σ«ερὶ ψυχῶν. 

ΦΙΠΕΡΓΨΥΧΟΣ. Ἴπ. υἀ. ΧΙ. 

84. 8βεο. οοᾶ. Οχοη. Ηεδγοδῖνβ: αν- 

ερψφύκτης (εἶνε Ῥοίυ5, υἱ Ἰεφεπάυχτα 

Θδῦδθο, σφερέψυχρρ) σεριτόλητος, ἐκ 

ψυχῆς ὅλης ἀγαπώμενος. Ιης. 101 Ῥτὸ 

ΠΤ ΤΣ Βαῦεῖ ποϑητή. (Περίψυχος 

γοολδυΐυτα π8 1}. Ναπὶ δρυὰ Ἐγδ- 

ἰοεῖ. 2. ἱπ Βγυποῖῖ! ΑἸπαὶ. 1. Ῥδρ. 

477. ὕτὸ σερέψυχος βου θοη στα αερί. 

ψυχρὸς. ΠΙυά ΓΡΟρτ ΡΩ περὶο- 

βεπίϊο ἰσἱθασπάσπι νἱἀοίατ. Θυδία- 

οὔτατα «104. 1. 1. σερίψψυκεος Ἰορετὶπα 

εχ Ἠδργοδ ρίοβδα δοάδτι πιὸ 
,αεηδληπάε. Κι.) 

ΠΕΡΙΨΥ ΧΩ, απιογε οσπερίξοίοῦ, 

υαἷάε ἀπο. 8ι-. ΧΧΧ. 7. σερρψύχων 

υἱὸν, φμὶ αἀπιογε οοπερίεοίϊέιν Μίξεπε, 

δυΐ τείοοιϊίαπς, τεβίβεταπς λίδιπι 

“πηι. ϑἴ. οηἶτα ἰερπυν ἴπ (οά. 

Ναῖ. εἱ ΑἸοχ., 5εἃ ὃσχ τὴθῸ ΒΒ 

νἱτίοθα  πδίῃ Ἰδοῦοπθμι αυραψήχων 

Ῥοθίυϊδξ οπηπὶβ ογβέϊοτιίβ ΒΕΥ1 68. ϑεῦ- 

τὴο δηΐμ δδὲ ἴῃ οππῃΐ Ὀυίοσί σΒρ 8 
ἂς ἄυτγα εἰ δευέγα οὐμραΐίοπε 

Ἰδεγ αὐλιδεπάα. (Οεείοτυστα νΟΟΒ 

“ερρψύχω υαὔξαν εἴλαπι ΑἸερῆσου 
δ 

ὃ, 

μὰ 

154 Περώνη. 

1,.1. ἘΡ. 39. Ὁ. 186. υὶ Μεψεσα οὐ ἢ 
Βαδοοδιιάοτα: Σὺ δὲ ἡμῖν μόνη τὸν Ἄδω- 
"ν φερίψυχερ: ἴῃ νετὸ πορῖβ βοὶξ 
Αἀοπῖπ αἰπογέ ἐε. Το. πὶ 
βη. τὸν Αδωνιν, ὃν νῦν σερρψύχως, Δ΄άο- 
πίη, ΄συδῖα πυπΠς ἀπεογέ οὐππερξεείετι:. 
[μᾶς οτίατα ἐοτίδεθαε ἀυχῖς ατρρψυχ- 
τῆς, αυἱ ̓ υχα Ηεεγοδίσεν οδὲ σερν- 

ἐχ ψυχῆς ὅλης ἀγωαπώμενς. 
Οοπέες Βουρίετι Νοῖ. δά ΑἸοῖρῆν. 
1.10. ΠΠ. ΕΡ. 59. Τ. Π. ν. 181. 

ΠΕΡΚΑ΄ΖΩ, πέργεδου, πῖστεε αἷξε- 
ἐϊπσεὲ πιασμίὶς ἱποιρὶο, πιαδιτέεοο, εξ 

ἸδΌστα δα οί ἀδ πνῖε, απδη- 
ἀο οοἴογατι τηυΐδπὶ εἴ πιαίατεθοεσε 
ἀποῖρίυπι. 7 Ρασί. σαέοαπε. ΑἸπιαβ 

ΙΧ. 18. σερκάσει σταφυλὴ, ταδξιγεξοεῖ 
ἀνὰ. Ταρεγυπῖ 7, φγοοεδεῖὶ, χυσὰ 

οοιηχοοῦα δὰ ταέμνίἑαέενε ὑπ απ ΒΞ ἘΣΤῚ 

Ροῖεβί. Οεγίδ ασδρίουσῃ ϑὶ ΑΔ 

ἱπίον δἱἰα ποίδϊ : σά πιαέεγέαέειι ρετ- 
υεπὶξ 7)μοίμδ. ---- ὈΤΥᾺ, 7 εἰλάδο, παω- 

δ6ο. Αᾳαΐα Ζεοῖ. ΧΙ 8. ἐπέρχασεν, 
πιαίωγιί. Ἐν εἰστιποδθοιθ γαάῖσῖβ 
ΟἸι δ]. 8. Ταϊπγυά. ὕ7γγ}, πιαέκνεςοε- 

νὰ σωρ, ἀπὰθ Ὁ772, τὲς γιεξυὶξ πον- 

ἀυπιρίαπεπιαίμγα, ἀπά αποαιο ὅγτω- 
τϑοῦι ἢ. ]. ἀχμάφειν ροδαϊς. ΨΊΔΟ εἰ 
δ8'ν. 11. 90. Ηδ8. σερχάζει, μελαύδει, 

Ζοπδσως : 

1 

φοκχίλλει, ἣ σεασαίνεται. 1χ 
1ὅ48. αερκάζει, ὡριμάδει, Όϊ νἱῶά. ! 
Τιηδηηυβ 

ΠΕΡΚΝΟῚΣ, πέρεν, πίστὶς ἀξείπο- 
ως πιασεῖὶς, υαγῖμδ. ἀχἈ )}12. υεγείοῦ- 

ἴον, τπασιίοσια. Οεφμοβ. ΧΧΧ. 52. 
Βτοῖς. ϑεὰ νἱά6 8. ν. σέρχος. ῬΒοΟΙα5: 

᾿αερκνὸς, μέλας. Αἀάς ἘΕἰϊγτοοὶ. συ- 
ἀϊδηυτα 469. 59. 
ΠΈΡΚΟΣ, πίρνὲς πιασιιὲε υατίορα- 

ἐμ. ΟΣ υεγϑοοίον, τιαριΐοξεις. 

ἴῃς. ὕεπεβ. ΧΧΧ. 82. ϑεὰ γροϊεεῖ ε΄, 
αυσᾳὰθ δὸς ΝΟΣ δα βεαθΏβ 5 
τοίεσσι. ΨΙάε δὰ ἢ. 1. Μοπῖβιυοου 
πἰυχα. 
ΠΕΡΟΝΗ, Ἀδεία, ραχὶες 5. οἷα- 

υἱὲ ἰἐρηεις, ἃ αἴρω, ἰταπϑαά!θο, αὐἱλ 
Ρετ ἔσγδιωθῃ (σαπβεαρίτυν. φῇ Ὡ» 

ἴαφμειΣ. ϑγτητα. ὅον». ΧΙ, 90. --- 



ἙΊέρσης. 

ΣΌΧΧΝΥ. 11. ϑυϊδαβ: αερόνη, πόρπη. 
“ἼΠΔΧΙΕΣΗΣ, έεγξα. "ἼὩ, Μεάι:. 

«]εγϑω. ΧΧΝ. 25. Νεῶρε Ῥδσβδὲ 
«οἴ Μδὰαἱὶ δυηϊ νἱοίη!ϊ. 

ΠΕ ΣΣΩ, ρὲπϑο, οοφμο ραπεε, ἰάθτη 
«χυοά σέστω, υὑπ66 οἴδιι ἀκαπείξατν. 
ΤΣ ΡΝ» ἰάειη. Αι. ὅδη. ΧΙ, 1. ὁ 

“έσσων, πιαιρίσίεν οοούγίωη, ααἱ ν. 9. 
ἀτοῖζυν ΘΝ ἼΨ. ὔὗὐεσκ δὰ- 

» ἴετῃ εἴ μἱβίογεβ. σπομάδτῃ δθοβάθη 
μου ἷ 68 ἤιι896, Εδϑίὶ δυοίονϊ δῖ 
σομϑίδέ. εσβίο Θυϊηία Ηος. ΥἹ]]. 
4. Αᾳυ. Ηος-. ΥἼἿ]. 6. (Ν᾽ ΝΥ αἰϊο- 
Ὧ18 ὙἹΏΟΒΘ πεσὼν ΘΧΟΌΔΙ 711381). 
᾿Ααάο χχ Ἐχ. ΧΥῚ. 238. 1 ϑαϊὼὰ. 
ΨΙ11. 18. 9ε-. ΣΧΧΨΥΊΙ. 20. ΟἸοθα. 
1η Οεοῖἴδί. σέσσεη φέττει, ἀρτοποιεῖ ὀπτά. 
Ὀιδθμρσυα εἴ Βοῦρα 4: ἀρτοποπῆ, 

ΦῈΝ ΣΠΟΔΙΑ͂ ΠΕΣΣΟΜΕΝΟΣ 
ἌΡΤΟΣ, ρμαπὲς τιδοϊκεγίοιες. [1 γν, 

« 

»ἰαοεπία οοοία, ρμαπὶς φωδοϊηεριοἶειδ. 
Ἐκ. Θυϊπία Ηοβ. ΝΙ]. 8. 

ΠΕΤΑΊΖΩ, ΠΕΤΑΏ εἰ ΠΕΤΑ' Ν- 
ΝΎΜΙ, ἐσραπάο, ετίεπάο. [9 ΠΣ 

«Ἄογεο. Αηι. Ἐχοα. ΙΧ. 9. σιταφόμε- 
νοΐ» ὉΌΪ νυ]ρὸ νογεζαν υοἰαίδοα;, χυδ- 
81 εβϑαῖ σετύμεναι!: 864 τη6]18 ἐτραη- 
δ. -- Ἔν ραϊρείο, τηοξἐίο αἰαδ. 

ἀ 20". ΧΧΥῚ. 11. ἐπετάσϑησαν, ἐσραη- 
“ὦ τιηἱ. ϑεύτηο ἰδὲ οϑὲ δ τησπίϊ- 
Ρυϑ8, αυὶ οΧΣ ροδίίοα Ἰοαυθπαὶ γδῖϊο- 
ὯὯ6 οοἰισπηα οαἷδξ (ΝΆ. 1. 5.) ἀϊσυη- 
ἴα. ὅδπὶ ᾳυδηαο δὶ οοπουςιυπίωγ, 
δαῖ, υἱἱ υϊρσαῖαθ ἐχργοϑϑῖῖ, οοπέγο- 
τε δομδέ, ἩΘΙᾺΡΘ ' σοτησηοίοΏ6 (οΓδ, 
ἔπης αἀἰθγασ ρα ΠΟΥ, εἴ τηαρηὶ ἸῺ 1118 
.υἱδῖα8 οἰεϊαπίατ, αὐ 8615 ποίυτη 
εθῖ, φυοα θεπὸ ἃ ΟΧΧ οχρυϊμηὶ 

ε ἰοταὶ ἐσυτάσϑθησαν. Ἐπ. ΑἸά. ἢαδοὶ 
διμιτάσϑησαν. --- Ὦ γ2, ἐαραμάο. 

ΤΒοοά. Χ20Ὁ. ΧΙ. 18. ἐσέσκασας. Εοτ- 
ἴλ586 ΒΟ. ρδὶς ἐξεπέτασας. 

ΠΕΎΑΔΟΝ, 7οίδεηι, ρυορσῖθ φμοά 
ἐπ ἐπ αηιρίιάμιόπι αρα 
ΠΙδά. Β΄, 812.}, ἰΐδι ἑαπίπα Κοϊβὲ 
ΦΡεοῖε ναοὶ ἐεπμὲδ ἑπείατ ζοἰπι, ὄγασίεα. 
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ΞΡ» κροὶπ. ϑγτηϊηδοῖ. Εχοά. 

Ὡς (οτα.. 

Πέσανσος. 

Ἵ» οογοπα. Ἐχοῦ, ΧΧΙΧ, 6. --- 

πξ Εχοὰ. ΧΧΧΤΧ. 8. υδὶ ἱαφμεὶ 
αἰγὶ βαπξ ὀγασίες αἰτει. ---- γυ 

δγαρίσα, ἰαπιῖπα δρίοη θη. . Ἐχοά. 
ΧΧΥΠΙΙΙ. 82. ΧΧΧΙΧ. 80. Τιονῖ, 
ΨΙΠ1. 9. σύταλον χρυσοῦν, Ἰαγαΐηδηα 
ΒΌΓΘΔΙΙ. ᾿ 5:16 οἵ ῬῈῚ πέταλον χρυσοῦν, 
αυοὰ ὁχ Ὠίδηδθ οὐὐοηδ ὁδοίονας 
υχία ΑΕ δηυτα Ψ. Η, 10. Ὗ. α. 
16., Ῥεγίξοπῖυβ ἐπ ]Πρής "οὐδε αὐ. 
γέδηι, 8. ἰαρεέπαηι 70 τὲ δροοίο. ΟΟΏΕΟΥ 
εἰ Βγδυπίυτπη ἦε Ὑαοβεϊςα ϑασορά. 
Ἡδν. [1Ὁ.. 11. σαρ. 99. δ. 661., υδὶ καὶ 
ΜΓ δ]6 Ρ] σπὰ Ε,,Ρ. Χ ΧΙ. ς, 9. 
τγβάόνο ορϑοσνεῖ, σούόηδϑ ἀδῖδη ἔπι16. 
688 6 ἰαππα να ἐθηνὲ ῥὀμαυγαία, απ 
πανγρεπίαία, εἰ ἀχ' οἠὐυθάσῃ [Ἐκ 
ΧΧΕ οἂρ: 8. δες νεσρα δά υσῖ: 
Οὔαρϑειδ ἀδθδ5. ὑγίηιμα ἀγρεπίο συγὸν 
7με ζοἴδα ἐπιδίαϊς, ἱμάϊν σμΐς ὀόγονάξ ' 
αἰοάϊ. 1 Ἄδερ. Ν]. 18. 428. 34. δίιαπο- 
πιτασμάνα αἴταλα, ἐαραπϑα ΤΟἸ1Ά. ---, 
Ῥγρίευεα ἰδρῖτον 1 Βορ.Υ͂Ι. 81. υδίὶ 
ἴδηθη Ἰυα ἶσα Μοπεΐδησοηίο ἱπ᾿ 1,6 χ. 
ΟΥ. 8. ἡ ψ. ἀυδῖυτι, 8ῃ νὺχ Ρ 

ἐχργίτηδίυσ, τὸ ᾿ 

ΠΕΎΑΜΑΙ, ΠΕΤΑΓΌΜΑΙ, υοο, 
οοἶδίο. ΓΝ . Ῥεγπίοιξεν υοΐο. Ῥδαῖτα. 

ΧΥΠΙ]. 12. -- ἢν»: Ὡθὴν» ΚΑῚ εἴ 

ΡΙΉ. [Ιπς. οἱ {ΧΧ 90}. Υ. 7. Ῥβαίῃι. 
ΧΨΠ]. 12. ΝΡ] 6. 169. ΧΙ. 14. σε- 
τασϑήσονται ἐν “λοίοις ἀλλοφύλων, γο- 
Ἰαρυαπέ ἴῃ πᾶνῖθιι8 8] ΘΠ ΘΠ Αγ Πλ. 
δῖ. ροδίϑυ πᾶνθθ υοἷαγε ἀϊουῃΐ, εἴ 
νεἷα αἰας νοοςαπί. 46 ΒΡ]. ΒΥβιι. 
(Ι]488. ΥἹ]. ρ. 806. βιᾳ. Αρυά Ηο- 
τηΘΡαχα [1]. Ν΄, 20. ἢδεο νοχ ἀδ δαυΐ8 
Νορίυπί δου, αυ] ταρίἀο σὺΣ- 
8. νεβεθδηῖιγ. Αἀάς Ααυ. ϑ'γυάμ. . 
ἼΒοοα. [686. ΝΊ. 6. ϑγτηνι. 8.117. 
7. Ὁ)ϊ᾽ ὑτὸ σιτγασϑῆναι χαὶ ἑδρασϑῆναι 
δχ Εὐθθ δι: Οοτητη. δα. ἢ. ]. ἢ. 940. 
ΤΕΡοποηάυτα εδῖ: χαὶ αιτασϑήσομαι, 
ἢ καὶ ἱδρασδήσυμαι. ---- ὩΣ» εἴ. 177, 
ἡυποίί, υοἷο, υαρογ. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι. 
Φι: 

ἂν": 

ΠΕΊΤΑΣΟΣ, ρείαξιι, ραΐεγιις (εὶς 
αἀϊοίω, φμοά ἰαίος λαδεγεί πιαγρὶπεε), 
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Πέτανρο).. 1δδ Πίτομαι. 

« μὲέϊσωι ἰδίαι. ἃ Μδος. ΤΥ. 12. τοὺς ἰετῖδ ἰοτταααθ, πὶ βοΐ στα ππεπιἰτείαν, ! 
κρατίστους τῶν ἐφήβων ὑποτάσσων ὑπὸ ἱπδίεγποραπί, ἀοίτπι ταραϊβααῖεε ἴδ: 

φἴτασιν ἦγεν, ργεεδίη [8βίπιοϑ ΕΡἢ6- σχίβ, αυδ εἰ ἔγαυάσσῃ ὨῸΠ βειβιβϑαηί, 

βοσυπι βυ ᾽ οἰσπθ δὰ ρείαϑο ἰπϑιὶ-ὀ ἀεϊαῖξο 'π Ἰοσυτη σοπεέγαῖσμι, ἔτασλῦ 

Ὀλεῦδέ, δεὰ : αδ οεγέαπκα σψηεπίοα τοδῦετια ἰσθθο 1, πὶ ργοίιμάμυτι ἀε- 

νοοαυΐέ ([μδεπὶ Ἰοσυαίομα ποῦ Ῥγογ-ὀ ἰδρϑεβ δάάδυβηί. Οοιηΐ. [σπρὶ Ῥεα, 

π'λ ἀἰοεῖνο!!! ἀϊοιης δέγύοι αὐ ρίξει 1. δ. οἰ Ὠταϊκοηρογεῖι. δὰ 811. [αἱ 

ΒΟΟΩ͂ΤΕ Ὁζὸ ἐκοίαγε αὐ εα ἀρειμία,. Υ]. 829. ἴ)6 εα σταῖθ ἤγαρ εἰ 

να ἰϊδενὶ λοπεῖιεε ἀρεγα φοίενέ, εἶν βαϊϊδοῖ ποσὶ ἰϊοπασα ἔοτεϊ ἱπρείϊερετ 

μὰ ἀδεγίμέενε υοχαγει), Ἀ. 6. τῶοτε αἴταυρου, εἶνε αὔδευρον, 400 εἰ ἐταυά: 
ὁ Ὠτεοοοσυχα ραΐδουπι μοδίδηϊζοθ 110- φοηυδ ἀεδιρτιείαις διὰ σαραιγααι ἰὐο- ς 
ζυχατποσίθυϑδς ἀἰδοίρ᾽λπα παθαϊς, Οὗ; πευτα, εἴ σἂν λεανὸν, αἴ 8 σταίη 

μὰ ἢ... ροουϊίαγετα Ἐν βίοϊατ Οαδδὰ- ργὸ μεταύρειν οἰΐδτη ἐν μετεώρ κιμοσ, 
Ῥοε. ἃ Ὗ οἱῆο ἱπ Οδϑϑι». οὐϊασα ρ. ρεπεΐε, απο πυϊῖι5 οαγεᾶπι ἰαϊκαί. 
1885. 566. οἱ ΗΠ] βοστυῦα Ὠίϑρρ. Αοφα, ϑυϊάκε: αἕταυρον, ςαἀγὶς, βάϑα, σις 

μ..182. Βοάιεῖϊο δὰ Μοῦ. }.]. σὐνασος οδὸν πέτευδον, σαρὰ τὸ εὕδειν ἢ αὑτῷ τὰ 

φεῖ ζεπων ἰμάϊ δὺς οαγέανιδαὶδ ἰδ ϊογὰ, πετεινά. Ϊ 

Καεδεϊετο δυΐδει ραγὲ ραϊαείγα, α ὩΠΕΤΕΙΝΟἿΣ, υοζα εἰ. Τὸ ττρ 

4φμα εἐρλεδὲ ἐπεγοεδαπέμγ. Νὶς. [ᾳζ- νὖν, αὐἱξ, υοἰμογὲς. Ὁ, αἷα. Ἑκετὶ. 
ὭΔΧΤΩ ΡΣ ΌΕ ἂε ὠπενεε Νου- ἀὐοᾷ 

6 Ῥοϊλακα (Νεαρ, 1770. 4.) μαβ. 1532. ᾿ ἐγ. 17. υδὶ έν ὁ 
σύτασον αεοϊρὶς ργο αάῤοιο αἰὶ ρείαεὶ πὴ ᾽ ἡ πὰ Ι. δ 0, 
γπεανε ἱεείμαφπαίο, οτοαϊίαθο, γο- τΑδδ εν Θν . 

᾿Ὅδαι α γαϊμαῖο ἱπεογρβείθ, οὐχ ζ0ν- 9: εἴ ΑἸ Ὀ1 δεερίαβ. --- Ὁ} ᾿Ν 

πόοενη ναγίοσε ἀερυίϊοοσὶ, ἰωραναγ οοναα. δον. ΧΧΥ ΤΠ. 7. 1ε6. ΧΥ͂Π. 
γότϑασα- 6866 ΟΟΠδατΩΘ] ολιιβαμ. 6. ΧΙΨΊ. 11. -- θυ. ἘΡ ἹΙ} 

ὰο 8. ν- ὑποτγάσσω. Ποογοῖι. αύγασος, 5, ΟΧῚ ΨΠΠ], 10. Ἐπεοβ. ΧΥΠ. ἐδ 
σὺ τῶν ἐφήβων φόρημα. ϑῖ]ο, επίτα θεπ6 : ὥντητα, σοῦ. Υ. ἴ. 
γἱ εἰ ἀσοκὶ Ῥχὸ φρόνημα Ἰεχαπε. Εν σ΄ ὙΠ} ῬΓΡῶν ΟΥ̓ΠΗΣ ον τς 
τοἰλιίο» οὐ Οάγεθ. Γ, Ρ. 360. ᾿Ασὺ “ετονῶν. (οηβττηδίυν διδς γεῦδισα 

ἃ τοῦ αιτάζω, πειτάσω, καὶ φόρημά τι αἰ- ορίηῖο Μ|ΟΒΑδ]15, αυὶ 1: ϑυρρίει. 

τασος, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ, παιδία χιτῶνας Ῥ- 4268. ῬδΓ ἢ ἱπιεϊ!ερτὶ σοῖι 

ἔχωνα ἡνιοχικοὺς καὶ αετάσους. ταρασεπι, ἰπάθαιιδ τηθιδρμοτίο δά ὦ 
ΠΕΎΑΥΡΟΝ, βεουπᾶυπι Ῥῆδνο- : 

Τἰπυτη οδὲ ρογίοα, ἰἰσπμπι δυΐ αδ4ΕΥ, τῶι ἰα!αίαν, οατταῦ, ἌΡ: ἘΠῚ 
ΦΉΡΟΥ ᾳμὸ ραϊέπα ἀογηιέμπὲ (οἷον αἴτο ἴῃ Οοη). ΝΙΠ. ἐπ αἰμηπ εἰσίαε ε 

, παρὸ τὸ εὕδειν ἐν αὐτῷ τὰ «Ὁ ΑἸεχ. πο. ΗΔ. 111. ὁ. τὰ μίγντα 
σεινά). ϑεσουπάυπι ουπάσιι εἰΐϊαπὶ τῶν πετεινῶν. ---- ἐπν ΑΝ“. ἜΣ ἀγγ. 
«αγὶς εἴ βάϑος, ἰαφμομδ, ργοΐμηαἰίας. Ιῃῆς. [ανἷι, ΧΧΥ͂ 12. Μανδιυ- 

ῬῸν Ῥγοβιπάμηι. Ῥτόν. ΤΧ. 18. ἐπὶ ογίαα ποροῖς, φυϊὰ νἱδετί! γεὶ ἰν 

ε πόταυρον ᾧδον, δὰ ρμτρβιπαξαίεηι ἴχ- φοτῖς Ἀΐο ἹΠίοΓΡΓΘΒ: ἐπῦξ" 
ετΐ. Ἰοχ. Ογεῖ]ι ΜΒ. Βτγοῃ. σέτ- δ΄ἴυ9 ψογο δά ἢ. Ἰ. βιδξυὶϊ, Ἰεφοηάμα 

αὖξον, παγὶς, βάδος. ϑ6 οἴδατα ἀρυδ εδβ896 αεδινῶν Ῥχὸ φετενῶν ᾿ 
Βαϊάδιῃ, εἶπα ἀυθίο ἐχ ". }ν, υὲ ΠΕΤΗΝΟΝ γγὸ «εγινὸν υρίοιϊμε ἐν 

Ααι. ϑγιωα. ΤΠοοά, βάϑης μαρϑηξς. ϑὲὶς ἔγεβ ἱπίογ γεῦεβ οοπϑίδηίεῦ 

Οοπέεν αυοαυς ΤΙ πδηπυπὶ διὶ Ζο- τοῖο οἂρ. 1. Οδηββϑθοβ Ἡδοῦν. ἣἢ 

Ὡάχ ἴσχ. 1587. (Οπίογυμῃ τοῦδ ἐγδηβιυϊογυηῖ, ἀοοσοηίο Μοηείβιον 

ΟὈδογναῖ δορενυβ δὰ ἢ... ΓΟΧΧ ἢ το 16χ. ἰῃ Ἡδχαρὶὰ Οὐήρεη!5. 

ΡῸΝ οοριίαεβα ἤόνεωπι, σιρὸν, ὄρυγμα, ΠΕΓΤΟΜΑΙ, υοἵἷο, υοἷἶπίο. ΟἿ» 

ΕΧ 60 βθπετο, αυοὰᾶ τυϑιϊοὶ 86 νθπα-ὀ ἐπ αἰ ἐιάέπε. ϑγτατα. 00}. ΧΧΧΙΣ. 

ἴοξεβ ἴῃ ἴδεσάση ἀἰδργοϑϑυχα ἰονΐ της 18. αὐτομένη. ἶω Βιεἰτυ2. βοὰ α’ 
Ἵ 



Πέτρᾳ. 

γομάνῃ ἴδ καὶ Ἡεδσ,  ΥῚ (ᾳυοᾷ 

Ὡ 1. Ασα. ποίας σέγιπαί, “εεε αὐ 
μγδηι ἱποίαυϊ), δᾳῖ ἔοιπηι 
ΠΣ ὉΛΟ;» ἐπ αἰδώη εἰφυα- 

"γε 5626, Σοβρομᾶοί. Ἐπὶ δυΐθηι 
ν. 1. σίτομου ΠΟῊ ἴβγα υοἰατε, ἀυλτι 
π αἰέμηι οἶδσυαῦε 86, δαὶ ἔπ αἰΐμηι ογῖ- 
κΥ6 αἷαα, αἱ Ψυϊραῖαβ ΘΧρΥΘβϊ. 
Νδτὴ δέγιρ δῦ Ὁοη νοΐαγα ροίοϑί, βοὰ 
ΣΌΣΤΘΗΘ 818 δυΐὶβ γοϊδίατα δνίιτα 
ταϊναξαν, --ο γ» ἐπ οοἶο. Ῥτον. 

ΚΧΧ. 19. αυτομένυι Βεηα αυοκᾶ 
᾿ΘὨΞυ τη. -- “ΠΟΙ υεπέππι. ΗΔΡ. 

[1. 15. ἴπο. αεγομένην, ὈΌῚ ταὶ 1ἰὰ 
ἌΡ ετα νεγῖββε νἀθῖαγ, υἷα ἴῃ δῃ- 
ΘΟΘδηρυ5 νόοσα ἄελλα υ8ι118 οζδῖ. 
Εοσίαθθα δαΐοῃθ Ἰἰορ. Ηδς Ἰοοὸ 
σΒεῖδ, υὐ νορϑῶι ἀράυχουῦϊς δ ἼΣ 

ιαϊ ΌΪ ΑἸδες δαΐθτα ἂς με} 

παάιοαῖ Βαργα [8 πὶ ΑΡρ. Οὐ. δὰ 
». 1. αἱ δίδτιϊ, ᾿ποογίσσα [ΠΠυ τα 
[ηΐ. ΠῸΠ ΠΡ9Ὁ» διεδυεγσίοησηι ἐμγ- 

ἡξείαικ, ἀΐξλλην Ἰηςοτργθίδιυσα οθθ6, 
ΡΕΌσΌΘ ὩΣ (ευ «εγομάόνῃ ΤεΒρου- 

3681) Ἰορῖ886 ΓΝ, υοϊαπέθηι.--ο}»)ὴ δ, 

3» Καὶ, ΡΙΒ. εἰ ορβδὶ. Οθῆββ. 

[. 20. Ῥεαϊῃα. ΧΟ. 6. 206. ΧΧΧ. 6. 
5 Α}0΄. Ῥγαίεσεα Ἰερίξυν δρυὰ 
[ης. [πί. οἱ ΧΧ Ρχον. ΧΧΧ. 10. 
ΑἿΣ αιτομένου ΒΘΏΒΙ.Β οδυ8α δΔἀάϊὰ6- 
ταπτ. Ὁοηΐ. ΟΥ̓ Νοῖ. δὰ 1 πμοΐδη. 
ϑ0]ας. Ρ. 752. : 

ΠΕΊΤΡΑ, »ρεΐίγα, τερεε. ἜΣ. ἀκ. 

γιρη ἰοοϊἐδσίηχεπι. ϑγτητη. εἰ ΤΧΧ 
7100. ΧΧΤΙ. 24. ἐν σέτρᾳ. Τιερεγυμπί 
ἼΧ2 96 ΣΣ νυ. ἀαδιὲ τχγοὸ 

ἰεντὰ φἰϊδοσνα. 9. “λρο ϑαπῖ ἰαρίάεε 

ραπ(ἰοαπέεδ. ---- ἔγνγν ἰαριοια. ϑγτι 

ΤΏγοι. {Π1|. 16. --- ὩΛΘ Ρυγ. εχ 
(μαδὶὰα. ΝΡ). Φογαα. [Ρ. 90. --- 

Ἄν, "ππειρεο. Δ. 11.1..-- ν᾽. 

Νυμ. ΧΧ, 8. 10. .11. ΧΧΙΝ. 21. 
Ώευς. ΧΧΧΙΙ. 18. εἴ 410] 8εβρῖτι. 

δὴ ΠΕενρία, 

Αάἀάθ αι. Ἐξεοοῖ. ΧΧΊΙ͂Ψ, 7. υἱὲ 
Ῥῖο λείαν αἵτρας Βἷηθ ἀν ῖο Τεροῃ δ" 
ἄππι εϑῖ λείαν σέτραν, αἱ δῖ Μοηίξ. 
ΟΟΠ ΘΟΕ. ---- Ἴ)υ, ἐγαηπδίέμα. δετετα. 

ΧΙ ΊΠΙ. 28. ὥσπερ περιστεραὶ νοσσεύου- 
σαι ἐν αἴτραις. 7, αἰδτγα οαυεγη Ὀ6πῈ 
δῖα σύγραι αἰεἰ "Ῥοίεγαπί. --- ὨΥΝΒ). 

Ρἷυτ. γαπεὶ. Ῥβαῖηι, ΟἿΠ. 13. Τγοῖν 
Β6ΏΪΟ Ἰερ 586 νυ ἀθπειΣ ὈΣΝΘῚ5 (δυῖ 

βεουπάυμη δίδυμα ἱμὰ Νοῖβ δᾶ 
ῬβαΙΐαν. ὅυυ. Ρ. 2832. Ὁ 2)2) εἴ ν 

οὕτη Ὁ Ῥοττηυίδίασο εε86. ϑοὰ αὐυ͵α 
ἴῃ ργεοθάοπείριθ οἱ δυθϑεαποπέθαε 
ἀδ ταομεθυδ βοσταο δϑῖ, 80 γεύοσδ,» 
[68 ἴῃ σησιπογίαπν ΤΥ θ»Ὸ» 
γαπιοβ ρείταγισε (7υὰ. ΧΥ͂. 8. 18. 
[68. ΧΙ. 21. οἱ 1,01,. 5.) Ἀἷο 4 
αυοαια ἄς Ῥαίτὶβ βεσσβοῃεσῃ 6888 
Ῥυΐϊατυηξ, εἴ ἴζΑ σαπβιυ!εχυπί. --- 
ἼΡν; Ῥιυῖδ. Ζον. ΧΙΥ͂. 8. Ιηροηῖο 

δι. ἢ. 1. ἱπάυϊεοτυμί, δὺς Ἰοσυῃ 
ΧΧΧ. 6. ἴῃ ταρηῖβ Βαρασσαηί. --- 
Ὠ 99) Ἔν" ρεϊυϊς εἰ ρείτα. “0. 

ΧΧΧ. 6. -- “ες. Εχοά, ΧΥῚΙ. 6. 

ΧΧΧΠΙ. 491. 42. Ὠοευΐ, 11]. 18. 
οἴ δἰ ἰθὶ. -το ν 1. 4. ἬΝ: 168. ἡ.28. . 

- 5»γῷ ἰάοπι, Εκοςοῖ, ΠΙ. 9. Αχα. ἃ 
Ἐχοᾶ. Ι΄. 926. Ῥτγϑίοσεδ Ἰορίξιῦ 
ες νὸχ δρυὰ 3 οὔστ ΑἸηοβ 
ΨΙ. 19. σέξρα διὰ βοῶν, αδὶ οἱ πίῃ! 
ἴῃ ἰοχῖα Ηδῦτ. τοϑροπάοτα υἱαείυτ. 
ϑοα βυπὶ ἱπορῖο ἰοσο ροβῖαι, ἃς α“΄- 
φρα Ῥεγεποὶ δα δηξθοθθῃβ »ῸΣ 

Μείυ [ἰ6]4 : ἐπ ρείτιδ δαμὶ. 

ΠΕΤΡΑ ἈΚΡΟΎΤΟΜΟΣ, ἰαρὲε 

αομἐἐϑείητα. “γ» ΤΉΡΕδ. ΑἹ. 908. Υ. 

ῷ. αῴησόν σοι μαχαίρος ἐκ «ἔνρως ἀχρο» 
τόμου, ἔλο ὈΌΪ ουϊπῸΒ οχ ἰδρίἀθ δοι:- 
ἄφευθο. ϑ'ιε( νοῦρδ ἐπ α«. ἀ. συπί Β. 
]. αἰΐρῃδ ; παῖὰ 8 Τβοοδοίομπο ἀκχρω 
εὐμου, ΔῸ Αια νεσὸ ἐκ σέτρας γεθὶ. 
Οομπέ, ν. ἀχρότομος, λαξευτήριον, ὀμυρί- 
σης, οἵ ψῆφος. 

ΒΠΕΤΡΙΑ. Ψοχ ἢεθὸς ἀεβιάογα- 
ἴΣ ἴῃ Ὑοβ. 1:6] '4πο, αἱ τ ἢ 
Ἰεχίθις δρυὰ π΄. [π|. ΕΣ. ΧΧΙΨΝ. 

δ8Β 8 



ἄξεις. 88 Πηγὴ. 

« 7. γτο Ηοῦτ. νΌ. Ρείγα. ϑοὰ παθ- 

Ῥίοον, [πιεγργοίοσα ὑγὸ σετρίαν ροῖτ8 
ΒΟ ρδῖδθα λιωτετρίαν, οἱ δ Τὶ 

ψ δ Ῥετεϊποδε, αυοὰ 1 ΧΧ χυοαυς 
ἴϊδ ἐτδπδιυϊεσυπηί. 

ΠΕΙΤΡΙΝΟΣ, ἐαρίάεμϑ. "γγῷ τερεϑ. 

εἷος. . ῷ. μαχαίρας «ετρίνας, ὉΌΪ γα Γ- 
8 ἐκ «αἴγρας ἀχροτόμου, ηυδεὲ 'π (οά. 
Μαῖ. Ῥοδὲ νεῦρα μ, «. Ἰεχυπίυς, 8]}- 
τς 60 νϑηΐβθα, ἔοσίδϑβὶβ οχ Ααιῖ]ε5 

ὃ ΨΟΓΒΙΟΠΘ Δ] ΘΓ, ΔἸ ΘσΌτω ἐχ Τ δθο- 
ἀοιίομα, νἱἀδπέυν. [,Ἔρίξυν ργεείεσεδ 
δριὰ ϑγιωτ. ἔχ. ΠΥ. 95. υδὶ νοχ αἵ- 
φρινον Ῥοβῖ “ψῆφος τοῖηϊ! Ῥδυ]ϊυϊυτϊῃ βι8- 
Ρεεΐα εοί. Ροίεοξς ἐδιιθῃ ψῆφος σύ- 
φτεινος νον : ἑἐαρὶ; αἀπιοάμπι ἀσμίμδ 
αο ἄπγμς, αυ8]16 ἐδὲ Ἰαρὶβ ρδίσαγυσω 
8. ἀχρότομος, αἱ ΤὨδοσοϊ. οχργαβϑίϊ. 
ΠΕΤΡΟΒΟΛΟΣ, φμὲ ἰαρίάες ς)α- 

οὐἰαέωγ, ναὶ]: φυὲ ἰαριαδις ἐπιρεί δ, 
ς ἴς. βπάα, εἰ ργαρταηπάϊ!ς. ΡΑΡΙΣ 

ἰαριάεε ἵμπάς. 200. ΧΙ... 40. ἦγηται 
αετροβόλον “χόρτον, Ἀδθει πάσηι ῬτῸ 
δτατηΐπθ. 1,6χ. Ουγ}}} ΜΆ. Βγθῃ. 
φ«εφροβόλον, σφενδόνην .---}}Ἃ ΝΣ Ν » .Ταη- 

ἐο ἱπιπιαπὶΣ, ἘΖοοῆ. ΧΙΠ. 11. 18. 
λίϑους σετροβόλους, ἰαρὶ 465 ργρταη- 
ἄεε.-- Ἐν» υρενισπ. 1 ὅδτα. ΧΙΨ. 

14. ἐν βολίσι καὶ ἐν πετροβόλοις, Δα 18 
οἱ Μιμάμ. ϑδρ. . 49. ἐκ «ετροβόλου 

ὦ ϑυμοῦ πλήρες ῥιφήσοντω; χάλαζαι, ΔῸ 
ἴσα ἰαρίάεε 7ασιαπέε μΐδπθ ῥγοὶ!- 
οἰδηΐιν στα π68. 
ΠΕΊΎΡΟΣ, ἐαρὶν εἰ φωάφηε ηεαγογὶδ ὦ 

αἰλοι)ειδ πιοίϊδ (α «ἴτω, ὑετβο, αυὶα 
γουρὶῖ ΡοΟΠάοΓα 80 νΟῦβι.8 [ΕΣΥΘΤΩ), 
δαχπηι. 13} Ἰάθιαι. ΑἹ. 720». ΧΙ,]. 

, 40. ᾳέφρους σφενδόνης, ἰαρίαες ἕο. 
“--οἰς. Εχοα, ΕΥ̓. 26. ε66. Β6ε]]. Εα. 
οι. αὖτραν αρεῖ. ῥα. ΧΧΥΊ]]. 

4615, (οπῆ. 4 Μεος. ]. 16. ΙΝ. 41. 
εἰ Ἐπτγῖρ. Μοάθαμι. νυ. 398. Ηδεγ- 
Ἑδῖυδ : φέγρον, λῖϑον. 

ΠΕΥΚῊ, »ρίπεβ, αδὲδε. ΠΕΡῚ 

ομργέδδις. 1 Ἄερ. Υ΄ 10. --- ΓγγὉ, 

ἰμα αἶδα. ϑγτατα. Τβοοᾶ. Ηοβ. 
ἵν. 18. ἈΌΪ ἰδτθ Ῥγὸ σεύχην εἴ σεύ- 
κῆς ΤΕροΟΠ ΘΠ πτ 6586 ΔΥΌΪ ΤΟΣ λεύχην 

ΔΟΌΏΟΠοΙ ΑΥΔΌ. ΝΣ ̓ῳ χυοὶ ων 

εἰ λεύχης, αἰ δρυὰ ΓΟΧΧ ἐς ΤΉρΟ. 
ἀοθοπεοιι ἸεριΌ;Γ. --- ὙΤΊΝ ἱπώ,, 

166. ΓΧ. 13. ᾿ Γ 

ΠΕΥΚΙΝΟΣ, »έπειι:. ὈΔΘΣΝ 

Ρίυγ. ἐΐσπα ρμίπεα 8. ἐλυῖπα, οκἀτὶ 
Ὡρεοίες. 4 Ῥαν. 11. 8. ΙΧ. 10..1]. -- 

ΔΝ 2» σώρτάεσια. 1 ες. Υ͂. 8. ΥἹ. 
1ὅ. 838. ΙΧ. 11. -- Ἰου οἶδεν, 

1 Βερ. ΝἾἼ. 51. ξύλων «ωυχίπα. ἴῃ 
(οχῖι ΕΘ Υ. σου ΘΙ ΩΟΓΆΠΙΟ ἦε 
οἴφοεα, αι ἴδτωθη 8}11} 66 ρίεν, εἰἢ 
46 σμργέβδο, αἱὶὶ ἐθ οὗἶγο οχρίϊωδι, 
Οοηξ, ΟἹ. Οεἶβὶ! Ἡϊ:εγοθοίσ. Ῥ. ἷ, ἐ 
Ῥ. 800. 

“ΠΕΦΡΑ'ΚΤΙΣΜΑ. ὙἹἘΣ δρίας 

Αφυ. 165. ΕΥΤΙΙ]. 12. Ηἱεγσηγπι: 
“« Θοάεν Ῥλεγες, χᾳυοὰ Αφυϊΐδ ἴῃ- 
[οΓΡγοίδΏι δϑὲ πιφράχτισμα χλξ; 
χιοὰ πο8 ροβδίγωιις Ἰυσχία ββξαι 
ἄϊσοτο: φεὶ δὲ ορροπὴ Τεὶ γαῖα: 
ἀἷα ταὐϊεπι" Μοπίξδυο. δὲ "1: 
“Ψεγδῖο Ααυΐῆεο οπιπίβο οὐττυρί' 
οδὲ ἴῃ οἀϊτῖ9,. [Π]υὰ δυΐειι σερραν 
τισμὰ χολῆς δΔῸ ἘΓΆΒΠ,Ο ΕΧ! ΩΝ 
ἴῃ 1188 εχ πᾶθ Η!ογοηγυμι θα! Ποπεὶ 
ταδηδνὶς. (Οοάοχ νοειϑεϊβαίπιυε μΔ- 
θεῖ ΠΕΦΡΑΞΒΊΙΗΣ, αυδπὶ νοϑει πὲ 
οοπήθοΐαγα αὐἱάδαι τεδείσεγε δυύδ 
τηυ}8, υϑαυς δά6ο νἱτἰαΐα εδὐ " 89- 
Ῥίςοσ, Α(υ δτη βοσιρϑβίβϑε ἐσιρράην 
διαχοπήν. Οοηΐ, Ῥ. ὙΡ ἐββε πρῚ] ΡΟ’ 
ΒΔ. ο. 35. Ρ. 918. Μά αυσαθέ 
8. , ατριφράκχτισμια. 

ΠΕΎΙΣ, οοοίϊο, χη)» οὐφιταδ, βδ' 

ἐογ. Ἠοϑβ. ΥἼΙ. 4. 1,εχ. Οὐ Ν5 ἰ 
Βγο. δὲ Ο]οβ8. Μ ,Ὲ ἊΨ» 
σέψιν, ἀρτοποίΐαν. ϑ6δοὶ, .Α, 

ν. 81. εἰ ΕἘπδίδε. ἴῃ ΠΙδά, Α΄. ρ.38. 
80. 

ΠΗΓΉΝ, ,ῦπε, ϑοαίκτίρο, εἰ φκαῖμν 
ομπαμε ἀμπποτὶς ἐγερίο. γιά το 

ἄτα δὰ Ματς. ΠΥ. 49. ἽΝ (ρῦ 

5.Μ)}, υαρον. Οδῃ. 1]. 6. Μιοβδεῖδ. 

ἴῃ ΒΌΡρΙ. δὰ 1σ. Ἠεῦν. Ρε ΠΥ͂Ρ 
1667. βυσρὶςδίυσ, ἴω 

εἰ στιϊβοαι, ἰῃ Ἡδῦτ. ἽΝ᾽ οὗ ΩΝ 



Πηγὴ. 

ἐγα"ΠἸτυἀΐπσι), --- ΤΌΝ,» αὐσειφ: Ῥξ. 
ΚΥΙ]. 17. ΧΙ. 1. Αἀάς ἴῃς. 
ἐβδιι. ΧΧΙῚΙ, 6. -ϑιρν πιο, 

ὅγγυϑ ὕει. ΧΧΧΨΥΙῚ. 24. Γορεταης 
ΞὩν- Επίδιι σεϊϊααὶ νόύθαι ΕἸ οΌσ. 

ΧΡγοβδβοσιηϊ λωμδίμ. ---- δ», "κατέ. 

ϑγτήα. 000. ΧΧΧΥΠΙΙΠ1. 16. ἕως 
Ὁνοχῆς αηγῶς, δὶ να} σηγῆς ἴῃ 3α- 
λάσσης τηυϊαπάσυχη επῖ, να] «ηγῆς 6. 
νΘσβίομθ ΑΪοχ. ἰῃ ϑ'υυωσοδοῦὶ (Γ8Π86- 
ἰδ οπθιι 80 Π0}1}} ἰοοο ᾿σδηβῖξ, αυΐα 
τυνοχὰὴ Ἐ. 1, ζοηέεπι εἰστιβοιτα υἱάοθ- 
τ. Ὑ]ά6 8. συνοχή. ---- ΨῈ 2» δοα- 

πεγὲρο. (Ο86]. Χ]]. 6. 1.6. ΧΧΧΥ͂. 
7. ΧΕΙ͂Χ, 10.---Ὸ ΝΥ» εατει- 

τι ἀηπατιηπ. 66. ΕΨ111. 1]. - 
ἡνὮν Μοοθ, ποσαθῃ Ῥγορσ. Ἰοοὶ. 

ΕΖ. ΧΧΥ͂. 9. Τιερογυηῖ ἸΝῸ ὃν: 

τοὶ ΟΣ Ορϑηρ. ΥἹΙ]. 11. Υ1Π]. 9. 

[νῖς. ΧΙ. 86. εἐ αἰϊοὶ. --- "ἢ ΡΌ, 
εοαίιγίρο. Τίνι, ΧΧ, 18. ῬβΑ]τλ. 
ΧΧΧΥ, 10. 2εν. ΙΧ. 1. Ῥοβίτοιηο 
ἰοοο ἐδ: τίς δώσει τοῖς ὀφθαλμοῖς μοὺ 
τηγὴν δακρύων; υἱίπαπι 48 ἀαγεὶ 
ΟΟΌ]18 τ6 18 ἐοπΐθηι ᾿φογγτηδσιιη, ἢ. 
5. πειέαδ Ἰδοτγταδβ. [(ὰ ϑορβοοῖὶεθ 
ΕἸοςῖτ. ν. 888. σηγὰς γάλακτος αἰχῖς 
τολὺ γάλα, ἰαο οοριοδιηπ, αἴ ἸΠΓΟΓΡΓΟ- 
“δἴΣ ΘΟΠοΙ αδῖθβ, αὐ εἰίαιη Δα αἱ] : 
ὺς τὸ δακρύων σηγὰς ἀντὶ τοῦ, πολλὰ 
λάκρνα. ---- δ,5.) Ράτῖ. μἷατ. ΝΙΡΒ. 

᾽ ΠΡ “ει. ΑἹ. ον. ΧΧΧΜΝΠΙ. 

[6. σηγὴν ϑαλάσσης. ΚΟΧ 532) ποῦ 

81 10] ΡῈ Πείωα τε ἀοπᾶδ, βθα ΡΣ 
γεγρίεσμαίεες, ἐμερίβοαίέονες, 8 ἢ) Ἃ 5. 
13.» δ ζ5» 151) εἰΐ 70π4 8. δοα- 

μτῖρο πιαγὶ, αυἷδ εἴ βοδία εἶ. ἀγοία 
886 βοϊοῖ, δυῖ, απο τιδ]]θῖα, σου- 
ρίεηάυτη οτῖς δα Ασαρίβιηυμ, ἴῃ 
110 1) γηπιρετε, βηάετε ποῖαϊ. 

"ομῖος βοδιμίδηβ Ορογὰ Μίη. ῃ. 
0. 96ᾳ. γυϊρψαῖυδ. (γδηβίι : ρ»γ7Ὸ- 
Ὡπάα πιαγίΣ, ΟἿΌΣ ΤΩ]Ώ] Ἰοοο σηγὴν 
Ερῖθββα νἱἀοίυῦ τὴν γῆν, αἱ ΑἸοχ. 
λ1α. εὐ ὕσιρὶ. μβαρεηί. Νίδιλ ἐεσγα 
παγὶδ ποδὶ ργοίμπα πιαγ. ΑἸ: 

189 Πηγνύω. 

κἰαϊαυσηῖ, ΧΧἧ Ἰερῖδδε "5 Ἠδτα 

ΝᾺ) οϑὲ ξοαίεγίγο. ---- ἣν» οομῖμς, ΤᾺ 

͵3νε. σε. ΧΙΝ. 7. ΧΥῚ. 7. Ῥσυϊ, 
ΧΧΧΙΠ]. 98. βεο. Οορὶ. Αἀάε 
Α4ὰ. ϑγιιπι. οἱ ὅγυ. 1 Βερ. [. 9..7 
Βαγαοὶ. 111. 192. υδὶ 1οχ ἀϊνῖμδ ἡ 
“ηγὴ τῆς σοφίας αἰϊοίςην, 70πη2 πέτα 
ἑαρίεπίία. Νιάς αἰ ἄβυσσος εἰ 

ῥῥιαρ. 
ΠΗΤΜΑ, οοπιραρσίμπι, σοαβηπιδηί 

ἐμηε. Ἵν αοέγυνδ. 08. ΠῚ. 16. Αἀ- 

ἄς 4 Μδοολρ. ΙΧ. 91. τὸ τῶν ὀστύων 
“ἤγμοα, σατηΐσμι οοπραβεε. 

ΠΗΓΝΥΏ εἴ ΠΗΎΝΥΜΙ, ἥῖρο, 
Προ, σονερίηρο, ΟΟΜΟΥΘΘΟΟΓΕ ζχοῖο, 
οοηρεῖο, οοαρμίο, ΤΌγπιο, ἄδπεο, ϑοϊδ- 
μηι τεαάο, ἱπάμτο, ἐχίεπάο, φυδρεη- 
ἄο. ΝΣ ΟΒαϊά. Παροῖ. 8Ὁ 

Ἡεῦν. ΓΊΤΟ: αδοίεον. Ἐπβὰν. Ψ]. 11. 
«αγήσιτοι ἐπ᾿ αὐτοῦ, δυδρεπἀδέμν ἴῃ 
ἢ1]ο. Βεπὲ αυοδά 5θηϑιιπ).---ὐ 5 Ὁ 

Η;ΡΗ. λαδέξαγε 7αεὶο. 706. ΧΥ 11]. 
1. ἔσηξαν ἐχεῖ τὴν σκηνήν. ἦε, ἢ. ]. 

εεἴ «εάεμι βσαηι αδοίρηαγε.--- 55. 

Ηϊῆρ. οοπογέεοο. ΑἸ. Χ00. ΧΧΧΥ ἼΙ. 
80. «ἥγνυται. ἴ(ὰ ᾳυοαυς Ἡοῦτγϑου8 
οἱ [ηο. [πί|. Ψυϊραῖ. οοπείτίρίἐμγ. Ὁ 

Ατὰρ. ΧΧ! ῬΙΌΡΣΙΕ βἰρηἑ οςῖ υὲδοο 

γα] σἰμεϊπε οερὶέ, εἰ ἴῃ Οοηαρ. γί 
οοηγωποίς ματίδια με, αποὰ Ῥδπ 
οοανοη Οτ. σηγνύειν, οοπάξηξατε, 
οοπαίτεηρετε. ---- ὙΠ ΡΥὮ, ἃ 57, 

)οννιαίως φιπι. 705. ΧΥ͂. 7. ἢ πρὸ 
χτηνῶν ἰπάγης : νοὶ Ὠυτη δηΐε ᾿οβεῖδβ 
ονπιαίμ ἐς ϑ ---- ν 15, ἀεηιέγροτ, ὧδ. 
3εον. Του. ΧΧΧΝΊΤΙΙ. 6. ἐπὶ τος οἷ 
κρίχοι αὑτῆς πεπήγασι ; ΒΌΡΕΣ αυ0 εἷΓ- 
ΟὉ}} ο᾽..8 εοἰάαίὲ ξμπί Ῥ᾿ ---- ῬΊΝ»υἷν- 

πηι. Φοῦ. ΧΙ. 160. ἡ καρδία αὑτοῦ 
“έχηγεν, ὡς λίθος, ΟΟΣ 6] ἐπάμγαΐμηι 
ἐξί, ἰδ υδχῃ Δ ΡΊ8. --- ΓΙ) : ΓΙῸ» 

Καὶ εἰ ΗἸΡῈἢ. εσίεπάο. ὕεδη, ΧΧΥῚ. 
25. ἔσηξεν ἐχεῖ τὴν σχηνὴν αὑτοῦ, αὶ 
10᾽ Ἰδηϊοσίυγα θαυ. ΥὙ166 οἱ ὅδ. 
ΧΧΧΥ. 21. Εχ. ΧΧΧΙΠΠΙΠ. 7. 1 Ῥασ. 
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Πηδαλιουχίω. 

α ΧΥΙ. 1. οἱ οοεἶ. Ηοῦν. 111. 4, 
ᾷ ϑδιη. ΧΧΙ. 10. βοο Ναὶ. [68. 
ΧΙ]Π. δ. ὁ «ωῳήσας τὸν οὐρανὸν, καὶ 
σήξας αὐνὸν, ἑκοῖοπ οσοἴυπι, εἴ ἐσέεη- 
ἄεκε ἰἸυτα. Αρυὰ Ηεεγοδίυν σήξας 
ΘΧΡΟΙ ΡΥ σεήσας, βαλὼν, χατασχευά- 
σας. ἴοι, ΕΠἸΤΡ. 9. τὰς δέῤῥεις τῶν αὖ- 
λαΐων σὺυ «ἴξον, γ611ὁ65 δυϊορότυτα 
ἐθοσχαμι ἐσέεναάθ. ΑἹ. 4 ὅδ. ΧΧΙ. 
10. χαὶ ἔσηξεν (σάκκον) αὑτῇ σρὸς 

ὃ σέτραν, οἱ “ἐδ  εἰδὶ (βδοσι) δὰ 
Ῥείσαιω, Ἠξεγοι. ἔπηξεν, ἔστησεν. ---- 
»Ὦ). »ίαπίο. Νυτα. ΧΧΙΨ. 6. Πδη. 

ΧΙ. 456. Τῃοοά. (ομοὶ. ΧΙ]. 11. ἦλο 
φεπύγοτες, οἰανὶ ἐπ τὶ. Ὑυ]ρ. ἀοβεὶ 
5. 3} ΝΙΡΒ. ἃ ἐϑῷ κὸν τι ἀν. 

8. ἐσάγη ὡσεὶ τεῦχος τὰ ὕδατα, φοϊδάσέα 
ΔΝ δην ἸΔΠαυΔ:5 ΤΛΌΓΙΙΒ.--- ΠΟ ν, 

,ποῖο. ΑἸ. 1 Ῥαν. ΧΥ͂. 1. ἔσηξεν. ---- 
Ἵν αάὐλατγεο. ΤΆτος. ἸΨ΄. 8. ἐπάγη 

ς δίρμᾳ αὐτῶν ἐπὶ τὰ ὀστᾶ αὐτῶν, οοπδο-. 
άαξα δεὲ Ῥ6}}18 δοσιχτι βιρεσ οδϑα 
Πόσα. Ψοχ Ηδῦσ. ἰπ 1. Αταρ. 
ηοίδί σΟΗΣΙΤέΜρΡΈΤΕ: ὩΘΙΏΡΟ αυε δὰ- 
δαγεηΐ, νἱἀδηξυν αυδδὶ σομβισΙοία. 
--. ΝΡ: ΟΙΡΙΝΣ Καὶ εἱ Η;:ΡἈ. 

ΘΟΠΟΤΟδΟΟ, οοαρμῖο. ἙἘχοᾶ. ΧΥ. 8. 
ἐσάγη τὰ κύματα ἐν μέσῃ τῆς ϑαλάσσης, 
οὐπογείς βιιηϊ Πποῖιι ἰῃ τηθάϊο τηδγί 8. 
Οοπῖου 900. Ψ]Ι. 16. ϑίνας. ΧΙ,1Π]. 

ἡ 24, Ἡξβγοξ. ἐπάγη, ἐστερεώθη, ἑπήχθη, 
ἐνεφυτεύδη, συνοπλάσϑη, ἐγένετο, δεν καὶ 
ἁρμαφκυσηγὸς λέγεται. Αφυ. ΕἸ ΧΧ 
ἴον. Χ. 10. ἔπηξας δέ με Ἶσα συρῷ, 
οοαραμίαείς ταῦ, ᾿Ἰπαδτα ΟΔΒΘΌΩ, 
Οοπέες ϑδρ. ΥἹΙ. 2. -- »Ὠ.: 90α. 
ΙΨ. 41. ἔπηξε βε.. Νϑῖίς. 9 ϑδιι, 
ΧΥΠΠ. 14. ἐπήξεν αὐτὰ ἐν τῇ καρδίᾳ 
᾿Αβισσαλὼμ, ἐπχὲξ 116 ἴῃ οον Αὔδα.- 
Ἰρῃι. Α]. 1 ὅ8ιη. Χ, 10. τὴν κιφαλὴν 

ε αὐτοῦ ἔπηξαν, σαρυΐ α}υ8 φιωρεκάε- 
γμηΐξ. 1)6 οοῃμοϊδθομο ὅτιιοῖιβ ἴῃ 
ὈΪΘΡῸ ταδίτγιβ ἀἰοίζν (υἱ Γ,Αἴ, οοαριι- 
ἔμπι δρυὰ ΟδἸ]ἶυπα Ν. Α. Π]. 16. 
ϑδρ. ΥἹΠ]. 9. παγεὶς ἐκ σπέρματος ἀν- 
δρός. ϑδῖν. ΧΧΧΥ Π]Ὶ. 28. τήξει, ὧν. 
γαδμηί. 86 εδί ἴμδος ἔμ]βα ]Ἰθοίϊο, 
ϑοσίβαπάυπι εϑὲ τήξει, ἐἐφωργασιεί. 
ΞΠΗΔΑΔΙΟΥΧΕΊΏ, σεδεγπαρεζζμτς 

Ἴ600 Πηλονργῦς. 

ἐφήεο, αὐ οἷαυενε πατὶΣ δεάδῷ, φιιδεν- 
κο. 4 δος. Υ]]. 1. πηξαλιουχὸν τῷ 
τῆς εὑσεβείας να. Ζοπδτακ παῤ 5 
1δ47. σηδαλκυχῶν, χυβερνα. Ὑ|ώΩε 
αυοαυο Ηρεγοδιίατα, ᾿ρέχαο ἴπεὶ. 

ΠΗΔΑΊΏ, φαἤἴο, ταϊϊο. 2 γ)υ, Ἰάεει, 

Ομδηὶ. Π. 8. ὅσσ ἽὮΡ» Φδαΐο, δεδεῖξο. 

Ἰονῖς. ΧΙ. 21. 
ΠΗ ΔΙΝΟΣ, ἱπέρως, οὐὐποῦεε, ΕΣ 

ἐμέο ἤποίμεσ. ΔΓ, ἐκέμει. Θγυατα. εἰ 

ΤΧΧ 0Ρ. ΤΡ. 19. ΧΙΠῚΠΠ. 19, ---- 
ΠΟΙ͂ Ομ] α. ἐεξέα. 1 δι, 11. 48. δὲς. ξ΄ 

οοά, ΟἈΪε. ---- δ υ» ζωδιακ. ΑἸεσ. 
ἢ δι, 11. 41. 

ΠΗΓΔΙΟΝ, νεὶ Ῥοῦτι5β αἴλνω, Ρε 
ἔρω:. ΓΡΣΧΌ. ἕαγα, “αεοῖα. ϑϑαχοστι. 

(5. Εχοὰ, ΧΧΨΠΠ. 4. δὶ νυἱὰ. 
Μορίδδμο. [ἴοπὰ σήμα τἄδτῃ ϑαπιεγ- 
ἴδῃ. εν. ΝἾἼΙ. 8. 9. (δὶ νἱὰ. 
ΘΟ ΒΑΡ Βογρίυβ.) ἔχ. ΧΧΥ ΠΙ. 530. 
Πήλιον ἴθ] ἀἰσὶ ῥὑσὸ σΐλιον, δέ ἴῃ Οἱ;- 

ἰα ῬΒΠοθορΒυτηθηῖβ ἤδῆὴς γορεῖα αὖ 
ἔνα, ἀοοεῖ Μοιι. ἴμεχ. δὰ Ἡδχαρὶὰ 
Οσίζοι. 

ΠΗΔΟῚΣ, ἐμέωνι, οασπιιης. λῶν 

ϑὔπι, εἰετμξῥηίι. ϑγτασα. 165. 
ΧΧΥ. 10. - ἼΠ. ὅδμεβ. ΧΙ. 3. 

ἄσφαλτος ὃν αὑτεῖς ὁ «τηλὸς,  ἰζανηεῃ 
εγδί 1118 Ἰπΐυσα, ἢ. 6. ρσγο ]Ἰυἴο τεὶ 
σεηθηΐο. 20». Χ. 9. 1ε5. ΧΧΙΣ, 
16. 200. ΧΧΧΥΊΤΙΠ]. 14. λαβὼν γὴν 
τηλόν. Ἰαρ]οχ ἢἰς ἱπίογργευβεῖο το- 
οἷθ ΓΙ οοδίας, υπὰδ μοκῦεδ τοὶ 
γῆν πηλὸν ἰπ ΔῊ Ϊ6. Ἔχοχορ σέθεν ἐχ- 
δ γῆς «ηλόν. .--. Ὁ. 8. ὅπ, 

ΧΧΙΙ, 48. Ῥεαῖτι. ΧΥ͂ ΤΙ. 46. 
ϑγτότη. ΤΗροᾶ. ἴδ. ΓΨῚΙ. 20. --- 
Ἵν. »υίυμ. οῦὺ. ΙΥ΄. 19. .--ὄ ΔΓν 

οανπεπέμης ἐποογκίξέμηι. Ἡ εν. ἘΣεςΝ, 
ΧΙ]. 10. πηλῷ ἄνευ ἀχύρων. ---- ὙιΔε 
ΔἸΡῚ βάραϑρον. 

“ΠΗΛΟΥΡΓΟΣΣ, ἐμὰ ἐ ἔμμέο ταξα 

υΠοιδδῥα οοη ποῖ, βρμΐμα, φωὶ ἐπ᾿ πηλῷ 
ορεγαίεν. Ἑυτοδῖυτα δεῖ 
γὸς ε( 84. ϑαρ. ΧΥ͂. 7. υδὶ εαρ]- 
ΟΔΟΣ ἰΐα : ὁ ἐκ τοῦ σηλοῦ ἀνασλάσεων. 
Βιιοίδη. Ῥχοιδῖι. Τ΄ 1. μ. 96. εὐ. 



[χξις. 

οἶξΖ. οἱ ξλάνερρς φοὺς 'χυερίας καὶ ̓π- 
τοιοὺς χαὶ πόντας, ὅσοι σηλουργοὶ, 
ἡϑέας ἀφιχάλουν. ὑμχολοΣ 
ΠΗΓΈΞΙΣ, αἰΐο, σοηφεῖα- 

ο, αϊο, ὀηραοίιο. δῖτας. ΧΙ,]. 24. 
ἥξις ἀγκῶνος, Ξαϊο ομδίδ. Οτοῦυε 
Βγτίὶ ἀεουδίέμηι, 
ΠΗ͂ῬΑ, ρεγα, δαθομϑ. ".)}, υαϑ. 

ἡγτωτα. 1 ὅδιῃ. ΧΥ͂Τ]1. 40. -οὐδον 
ἔϊππα. 42. Βορ. ΤΡ. 42. Ψυάίῃ. Χ. 
. ΧΗ͂Ι. 11. 17. ἴῃ οχαπίρυβ ἢῖ8 
γ0ἷ8 «ἤρα ΠΟΙᾺ δϑί φεγα 860 δαρσοι 
τα] οἴ οσ, δϑὰ ἐπὶ φμὸ ουπιπιεαίες εἰ 
Ἔ πεοειϑαγία τεοομάξ φοίεηξ, οἰ φμα- 
ἐπ ἐπργμηπὶ ἐϊεῦ [ποίεπίες ρερίαγε 
οἰεδαπί, οἴ Ἀος γεβρεοΐα ἀϊβῆετί ἃ 
ἰαλώντιον, φυοα σγωπιεπαπι Ὠοῦλί, ομὲ 
περί ἐμεν ρμεομπὶᾳ, . 
ΠΗΡΟΏ, (7, οὗϑοο, ἐσοσοο. ΠΠΠ3» 

αἶσο. ΑἸ. Φον. ΧΥῚΙ. 7. συτήρωνται 
ὰρ ἀσὺ ὀργῆς οἱ ̓ὀφϑαλμοῖ μου, οὐξοαέξ 
Ὠ1Ππ| δδέ Δ ἰγβᾷ ΘΟ] τοὶ. .}0086- 
υ9 “Ὁ. ΥἹ. ἀ6 Β. 1. ο. 16. [κχ. 
ἤει. σηρῶ, οὐδοῦ, αηἡρὸς», ΟὐΟΣ, ογδιιδ. 
7ιὰς Ὠγχυδβίυτα δὰ 20}. ]. ὁ. 
ΠΗῬΩΣΙΣ, ἐξοασοαξίο. ἦν» οα- 

2έας. πο. θευῖς. ΧΧΥΤΙ]. 28. 5υ!- 
[45: πήρωσις, τύφλωσις. 
ΠΗΧΙΏΖΩ, ομδὲέο ἀξπιείογ. ΠΝ: 

ὅγτατα. Εσεοι. ΧΙ,ΠῚ. 18. σήχισμα 
ππηχισμένον, σῸΡ Α]186 αἰτησπεῖο εα- 
ἴο αἰπηθηθα. [ρηοσδηΐς ἤδπο νο- 
πὶ ΤἋοχίοα Ογθοα. ἘΣ δ 
8. ἢ ἱπάδ οδὲ βυβεϊβπξίνυσα σή- 
σιόμιοι. 

ΠΗ ΧΙΣΜΑ, »νιεισητα ομδιέαϊμ, 
πόιαΐ ἀἰπιοπδίο. ΠῸΝ» ομδέίμΣ, οἵ 

ὩὨΘΏΒΟΓΡΑ, ἰυἱἱ 1,Δἱ. ομδέξμα οἱ εἶπα. 
γι. Εσροῖ, ΧΙ.111. 1, 
"ΠΗΓΧΜΑ (ἔοτίο 9ογϊ θομάστι αἡ- 

“σμα), ομδέέαϊ!Σ αἰπιενδῖο δὰϊ 1π6}- 
ἩΤα. ΘΝ» ομδίέια, οἴ ταρῆθαγα, οἱ 

“Δἴ. σεδίέκα δὲ μὶπα. Αᾳυ. Ἐξεοῖδ. 
{1Π|. 1ὅ. 
ΠΗΓΧΥΣ, οκδίέμα. δ. Οὐεπαα. 

71. 156. 16. Ὶ. 20. Ἐχοά, ΧΧΥ. 
10. οἵ δἰδϊ βεερίᾳῃβ. Αι. ΤΒροά. 
ι Βερ. Ι. 17. πρῶφ ἐπ οδέϊο, 

ἼΟΙΪ Πιαΐνο. 

φηχῶν, υϑὶ νἀ. Μοημβδιο. Α40}}6 
4 ὅδτα. Π11. 1. βθο. οοὰ. (1 8] 1π., τὸν 
χαλινὸν τοῦ σήχιως. δ νατ]8 ἢ. 1. ἢ 
οχρὶ ἰσδοηῖρυα νά Ο]6β81: ῬἘ1]Ὸ- 
᾿Ιορίδτα ϑαςσ. Ρ. 781]. 864. - ΓΝ 

Οιαϊὰ, ρῥἱυν. Ἐπάτ. ΥἹ. 8. ὕδη, ΠῚ]. 
1. .-- 2)» ἐεγηέπωα. ἘΖοΟΙ. ΧΙ,. 

15. ΝΟ Ι, -- τὸ παπδ. Ῥτονατῦ. 

ΧΧΧΙ. 190. Ῥίατιδιϊουῖβ σϑυϑα ὶς 
«ἥχεις ὕΙῸ χεῖας Ῥοβυσγυῃῖ. --- Γ» 

σαΐανια. ἙἘποοῦ. ΧΙ.1]., 17. 18. 
δέσῖηο Ηὶς οδὲ ἀβ οαΐσηιο πιεηξοσγίο.. 
ὅπ, 1, 4. φηχῶν. Δαϊᾳ. ρογίαε, 
δὶ σύργων οὐπὶ πηχῶν ῬδΙτα ἴα586 
ν]άοξατ. 

ΤΠΠΑ΄ΖΩ, (ἔοτταα ῥγοργῖε Ῥογίοα 
εἰ ]οπίοα, τεοερία ἐπ γὸὰ ἴῃ πϑῦτα 
ΟΟΣΆΤΙΌ ΠΟΤ, ΓΟ τήζω τπβαὰ6 ἔοτ- 
ΤΩ8 ΤΕΡΟΥΪΓΙΣ 1 οὐ. Ἡοτοάοῖ!, 11. 
ΓΡ. ΙΝ. ς. 11. ες 10. ΓΧ. ς. 50. 
60. Αἀἀε Ευπίαιι. δἂ Οἀ. Ἡ΄, μαρ. 
970.) οαρὶο,. Ῥγελεπάο. δ» ἰάσθτα. 

Οδηί. 11. 1δ. «αἸάσατε ἡμῖῦ ἀλώπεκας, 
οαρίέε πΟΡὶ8 νυ]ρο8.---ὰ δ}  ΣἹ ΗἸΡΒ. 

δ Νὴ» σεηῖγε [ποῖο. ἴῃς. Οεη. ΧΙΧ. 
10. ἐπίασαν, ἑοππργελεηάετιπέ. Εοσ- 
ἴα886 δι Ἰοπομάυπι εϑὲ ἔσπασαν νεὶ] 
ἐστάσαντο. ---- Ἴ» ὕέπογ. ΑἹ. 20}. 
Χ. 16. σιάσες. Οοπέον Αγρος. ΧΙΧ, 
90. ϑδίῖσες. ΧΧΙΙΠ. 98. “'ασϑήαιται. 
(οηξ, 2ώο. ὙΨΙ111.. 20. 

ΠΙΑΙΝΩ, Ῥίπρπείδοϊο, ρίπρωεηι εἰ 
οὔεδιπι τεἀάο, ̓  Ὑγ}7, Καὶ, Ρ'ἢ. οἱ 

ῬγὩ. 5. ΧΙΧ. 8. τὸ ὁλοκαύτωμά σὼ 
ᾳιανάτω, Ὠοϊοοδυδίσμι [ὰπτὰ ρέπριθ- 
ἰαοϊαὶ : υϊ ϑοδοὶ. στεασάτω, φωδρυ- 
γάτω, αἀρε αδιπάεί, πἰάϊη τεάάαῇ. 
Αἱ δρυά δυϊάδχῃ σιανάτω Ἔχροηϊτ 
αἴονα ποιήσει! (6 νΕΥΒίο 6 ΚΞ Ὑτηχη Δ ἢ], 
αἵ ορίποτ), εἴ αρυᾶ Ἠεβυομίυτα »» 
«ανάτω. Ῥτον. ΧΥ͂]. 9. φήμη δὲ ἀγα- 
832 στηαίνει ὀστᾶ, ἕδατηαᾶ δυΐολ ὈΟΠΕΒ 
ἐἡπρίπρωαΐ οε88. ἘἩΘΕΥΟΒΪΩΒ: σιαΐνει 
(ϑις ϑπὶπ ϑοτροπάστα 6 1,.οχ. (γ- 
Χ1}11 ΜΆ, Βγϑιι. εἴ ῬΒανοσῖπο ΌΓῸ 
αιείνε!), σιπεύει, σαίνει. Ααὰ. Ὠοαυῖ, 
ΧΧΙ. 20. αιανϑήσοιτα. Αι. ϑγιηίι. 
Τμόοα. Ῥχον. ΧΙ. 256. «ιανϑήσεται. 
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ς΄ Ύ ΠἼ ἘῚΡΒ. ἐσροάδηηε τοάδο. 

168. ΕΥ̓ΤΠ1. 11. ὀστᾶ σου σιανϑήσονται. 
Βεοῶδ αχιιοβα 536ηβιιηι. ---- ἢν. «ἰἰϊο. 

Ῥε. ἈΧΊΙ͂Ν. 18. οχ Ηενταῖοα ἀἊ 
ὑθεγίαϊε οἴ διιμάδηζία οπη!38 βεπ6- 
τὶβ (Ἰοϊξυν. --- τ), Ῥίαπίο. Ἐσϑοι. 

ΧΥΠΙ 8. 10. γἱἀοήϊτυν Ἄνὰ [κα 

αἰν εἶδθθ ἰῇ ἄπο, αυδεὶ 5 ὦ» 
'"ροίαπε εἰδι, 8 ΠΤ» δέδεγε. Ρ]δπία 

Θηα αὐτὶ ὈΪΟΙ ἴοΥχορ Βυγηοζοσι,. 
ὃ μἱηρυσδοὶς ἰπ646. [ἰὰ σδρρο]]υβ ἴῃ 
Νοῖϊε Οὐ. δά ".. ]. Ρ. 549. Πιαΐνω 
αυσχιθ τεΐθγίιν δὰ δύροσοϑ, αὐ, 
δ ΘΟΔρυ]α τηοπυΐξ, δένδρα πίονα ἀϊ- 
ουὐρΐυγ. Μία αυοαθα 8. εὐθηνέω. 
δὲν. ΧΧΥῚ. 15. τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ (εε]]. 
ἀνδρὸς) σπανεῦ ἡ ἐασιστήμη αὐτῆς, δε]. 

“χός : ἈΣ πιαίνειν εβξ 1. α. τέρπειν 
ἸΏ διιϊοοθάδηϊδ το το, δάδοαιδ 
οδίεοίατε ποῖλῖ. ΟΟμῸΣΡ ὕδοορβ ἱπ 

ς Απίβοὶ. Οσ. Του. Χ]. Ρ. 55. Οοπῇ, 
Βαρτα τον. ΧΨ]. 2. πιαύνειν ῬγῸ 
ἐπιρίεγε, τερίεγτε Ἰερσίταν δρυὰ 285. 
οἢγ}}]. Αμανηθιηῃ. γ. 986. οἱ τηοία- 
Ῥδοσίοβ ὑγὸ ἤόυετε αρυὰ Ρ]υϊατολιαι 
6 Ὠἰϑοτγίηι. Ατηϊοὶ εξ Αἀυ]. ο. 99. 

ΠΙΕ ΖΩ, ργεηιο. ΤΥ. οαἴοο. ΜΊΟΝ. 

ΥΙ. 15. σὺ σιέσεις ἐλαίαν. Οδ]οδηάο 
ῬΓΘΡ ΟΣ ὑνο. 
ΠΙΘΗΚΟΣ, εὐπία. ἢ}. 1 Ἀθᾷ- 

ἐ Χ, 28. 4ὶ Ῥατ. ΙΧ. 91. 

ΠΙΘΟΣ, ἀοίϊεει. ΣΤ)» )όυεα. 

Ῥγον. ΧΧΙΙΠ]. 97. αἴϑον τετρημένον. 
Ῥτγονετρίυτα Ογσι (46 αυο ἘΓ͵Α49- 
τοὺ Αὐδρ. 1. 10. 88. Β6π6 6ρῖ}), αὺυο 
ἢ. 1. ΙΒ γθ. γοσύβηϊθβ τιϑῖ βηξ βϑῆβιι 
ἔογε οοὔθιηι. ἴπ υἴταφιια ἱπιαρίηθ 
Ἰαίθι ποῖίο απέπιὶ ἑπδαί δεῖξε. 

ΠΙΚΡΑΓΝΩ, δχασενῦο, ἐγγὶίο, ἀς67- 
δο ἀοίογε αῇὲοῖο. Ὀλν 5] ἨΙΡΆ. 9ετ. 

« ΧΧΧΙΊΙ. 82. ---- ἽΣΠ Ηἰρβ. 8 Ὑ: 

Ευι8.1.90. ἐπιχράνδη ἐν ἐμοὶ, ἐχασεγδα- 
ἐμ ἐδί δἀνοτγϑαδ πιο. 000. ΧΧΥ͂ΤΙ. 4. 
ὁ σιχράνας μου τὴν ψυχὴν, αυ ἀοεγδο 
ἀοίογὲ αἰεοιϊξ δῃϊγαδτη τηδάτη. --- 
ΠΏ, 'ΠΟΤΟΥ, ναὶ γοξίιβ σός, οὗ 

φμαπι φεὶς πιαγεί. Α4α. Ῥτον. ΧΥ͂ΤΙ. 

95. αἰκραύνων, ἀοἴογε αβέοιεις, Ἡρνν. 
ἰξ ῥσὸ ραγοἰρίο Ηρ. --- ὙΝ 

ἴωο. Εἔχοά. 1. 10. «αἀρεσίχρασα. -- 
2, απαγμο. Ἀπ, 1. 18. ἐν ἰ 

πράνγη μοι σφόδρα ὑαὶρ ὑμᾶς, αρετόωπ. 
πο ἀοἷογε ΠΡῸΣ Ῥτορῖεοσ νοβ. Τῆγαι. 
Ι. δ. αὕτη «τἸκχραινομένη ἐν ἑαυτῇ, ἴρὰ 
ἀοεγδο ἀοίογε ογμοϊαία. ϑοδιοὶ, Τῆν- 
οοΥῸ [αγ]]. Μ΄ 1220. σικραίνεται, λν 
φεγαι, «Ἰτχρίαν ἔχε; νικώμφος. -ἰῷ 

εἤενυεεοο. Ἑχοά. ΧΥ͂Ϊ. 20. ἐταράνη 
Μωῦσῆς ἐπ᾿ αὐτοὺς, επασεγδαίκι οε΄ 
Μοβεβ ἴῃ 111οϑ. Ὑιὰ6 εἰ ἔδει. 
ΧΧΧΥΊΙ]. 14. εἴ οοπῇ 3 Ἐπάν ἸΥ. ἐ 
81. - Ἴ)ν οοπέγεπιϊεοο. [ε8. ἈΠ 

9. σε. ΧΧΧΤΗΙ. 9. ϑεῖοι μλ 
οἰίαξῃ 46 οοπεπιοίίομε απμμὶ αὐ ἸΓΩΝ 
δεῖν. Ὑι1ᾶα΄ Βιπιοηιβ [ετκ, 
Ηδεὔτ. Ρ. 1489. ϑιῖν. ΧΧΧΥ͂ΠΙ. δ. 
αἴχρανον χλαυϑμὸν, αοεγόε ἰμρε ἢ 
Μδος. [Π. 7. ὀπίχρανε βασιλεῖς τ- 
λοὺς, ἀσεγδο ἀοΐογε αἰοδοῖϊ βϑεὺ οὔεῖν 
αϊξ δς Ἰαρϑὶξ σαρὲβ τυ ]οβ. Ορρο' 
Ὠἰζον [δ ὲ εὐφραίνειν. : 

ΠΙΚΡΑΣΜΟΙΣ, ἐσαοεγδαῖίο, στῶ: 
τμμάο, ὈΥΎΥΩΣ Ρἱαν. πισγοϊπει 

(α ἽὮ:» 8 Δ}}]} ἰεφυπὶ ΣΤ 

δὕτα ἡ Ὀγεῆχο, δυΐζ ἢ) δἰ πα! Πἐπαϊπι) 
Ααυϊὰ εἰ ΤΧΧ 200. 1Π]. δ. αὶ 
αἰκρασμο. ἴη Ηδχαρ)ὶς 4 ων 
ἔδυοοηῖο οὐ 18 Ῥαγείπι, ἴῃ (οχᾷι ῬΑ’ 
πλ ἴῃ ποῖδ βυι)εθοῖδ λοριίυῦ 0} 
ἀδπλ σπιχραμμοὶ, βεὰ ψΠ ῖοθα ΡΙῸ {Ὁ 
πρασμοί. ---- ῸΝ 5» ὑπαϊρπαίίο. ὅγτινν 

Ῥᾳ. ΨΙΊ. 8. υϑὶ νεὶ ἐποέῤπαίομοα,: 
γ6] αρτίδιαξπσπε απίρηρ ας ἀοίοται 
ποίαῖ. --- δ, "πατοῦν, νοὶ ροῦῃ: 

γες, οὗ φκαηὶ σιρῖς νιωγεί. ϑύτιῖ, 
Ρτον. ΧΥ͂ΠΙ. 25. Ψυϊχεξιδ: ἀρὶν. 
ΙΧ ὀδύνη. ---- ΠΟ» ποσθδὴ ΡΙΌΡΙ- 

Ῥε. ΧΟΙΨ. 8. 58ες. οοἀ. δαί. δαὶ 
ἴοοο σιχρασμοῦ Ἰἰερεπάυπι [δὶ 8:Π6 

ἀυθίο εϑὲ «ειρασμοῦ. ---- Δ' Ἐεῶ, 

ΧΧΥΙΤΙ. 31. --- οὐ. ὅγπιι. ἐὲ 
ΟΧΧΧΙΧ. 10. Βιεαρεχί πουομεῖῃ 
-ϑεπεπὶ, αθδτα νὸχ ΗΘὮσ. φιδηάοχιε 
Βαρεῖ. 

ΠΙΚΡΙΑ, ἀπιαγέμρδο, σμαγείη 



ΓΓεχρὶς. 

ὅξΩ, αοογδίίας απίηιδ, ΟΟἷΟΥ αοεγδιι. 

ὈΞΥ}» ὑπάϊρπαθο. εν. ΧΥ. 17. -- 

“7. αἰξοπι. 168. ΧΧΥ͵ΪΙΙ. 91. [1.- 

Ὥσγτο ἰγδηβεοσγυηΐ. -- ΓΝ)» αὖ-. 

σἑηίδαι. Ὦδαι ΧΧΙΧ. 18. ΤὭγρῃ. 
1711. 19. Απιοθ ΝἾἼ. 12. γταμιδοῆ. 
.1 εν. ΧΧΠΙῚ. 1ὅ. -- ΝΘ Ρατί: 

ἘΖΊΡΗ. ἀοϊονίομα. Ἐσεοι. ΧΧΥ ΤΙ. 
3.4. Ἐχρ]Ἰοδηΐ εχ ναὶ Ἰεσυπὶ 

τ Ὁ: -- ὈΣΘΟ Ρἷαν. 905. 

» Ύ͵Χ. 18. .-- “7. 9200. ΥΠ.. 11. ΣΧ. 

1. ΧΧΙ. 45. ὁ δὲ τελευτᾷ ὑσὸ πικρίας 
«Μυχῆς, 16 φξετα τρου τ ΡΓΕδ 
ασεγῦο απὶπεὶ ἀοίοτε. Οομξ. ϑῖν. ΤΙ. 
12. ΧΧΧΙ. 84. --- ἀν» Ποτλθα 

Ῥτορτίασα. [ποετὲ. Βυῖδ. 1. 20. --- 
ΓΘ» ἀοίωιΣ. Ῥ8. ΙΧ. 20. 1Ἔᾳ6- 

τυῦῖ ΓΛ Ὁ’ οχυϊῦο Ὧν, 8 τά. ΓΤ 

νοὶ] ὙΠ. Οομα οι. 1]. 14. εἴ 

αα ".]. Βαρβεὶὶ Απποίδες. ῬοϊγὉ. 
ἐ Ῥ. 498. --ο ΤΥ Ρίατ, τηδος. ἴῃς. 

ας ΧΧ ΤΆτγεη. 1Π]. 15. --α ὙΠ 

Ρἴυν. ἴστα. Πευς. ΧΧΧΙΠ. 82. ἘΞ 
2 ΠΟ Ρἷαν. ἀσρβέπετες. ὅ6τ. 11. 21. 

Θδτῶαο ἰθἱ οδὲ ἀδ νίπθρβ. Νοῃῃμ}] 18 
Ἰορίθθε νἱἀοηίυχ ν΄. --- ΓΤΊὩν» 

. ΑἹ. [ε8. ΧΧΥΠΠ. 21. ΤΙ 
Β1οῖ.8. δά αγκρίας ἰδὲ ρεγεπεί δὰ 
Ἢ εἴ ΓΞ Ῥεῖ ὀργον Θχρυιμαϊζυσ. 

εἰς. δ» νιιποσιδ. «00. 111. 20. 

ἰ -οἸον ,παπμϊιαίίο. 1.66. ΧΧΧΥΤΙ. 

99. Ἰάθεγα νϑγίοσυμί, δὲ ιχρία 
Θχρ ϊοαπάμτη 6δὲ ἂς ἀοογδίέαίε, μα 
αἰϊοα ἱγασίατειιδ, ααδταδατησαυχα νῸΧ 
Ἡερτ. ζασίιοπ ουπὶ ἱπεοίεηίϊα 00η- 
“7υποίμπι ἀεποῖαι. δῖγ. 1Υ̓́. 6. «τκρία 
«ψυχῆς, ἐπαϊσπαϊο ἀγίέα οοποιέαία. 
Θῖγ. ΧΧΙ, 18. αικρία, γεδεῖϊδο. ΑἸ118 
Ἐ. 1. εοῦ γιαϊμέα, ρεοοαίωτη, Ββεα Ῥγεθ- 
Ζετουι δ οεὲ Ἰοοῦο σα δεΐα, αυδτὰ 

« Οοπρὶ. Βεαροεῖ, 
ΠΙΚΡΙΣ, λονδα αὖ απιαγεμαϊπε 

ἀϊεία, χυτὰ 1, οαὐἰπὶ ἐπέψδωπι (ἐμέε- 

δια) “υίυεείτε (Ρ]η. Η. Ν. ΧΙΧΣ, 8. 

1,1. ἴης. Ατοῖοῖ. Ηἰδῖ. Απέω. [Χ. 

Ἴ68 Πικρὺς. 

6. Ἡ]οεροονι. 1,5. Π1. α. 195.), δυΐ 
οἱολογειπι ἀρτεδία νοσδηῖ, εἴ σέρεως 
βρεοῖεβ ὙΒοοργ. 10. 11. Ηἱεῖ. 
ΡΙαπί. σαρ. 11. Ἐδοθςον. 11. 12]. 
Ὁ Ὁ Ριυσ. απατεμαϊπεα. Ἐχοά, 

ΧΙ]. 8. ἐπὶ πικρίδων ἔδονται, συχὰ ἴῃ- 
ΕὙὉ15 5υ]νεϑίσθυ8 οαἀθηί. Μυϊραί. 
ἰαοίμοας ἐδίες. Ὑιὰα εἰ Νυηι. 
ΙΧ. 11. Τιοβοογιάθβ [10. 1]. ο. 160. 
Σέρις δισσή" ὧν ἡ μὲν ἀγρία σικρὶς, ἢ καὶ 
κιχώριον χαλουμένη. ϑυ 68 :. Σέῤῥεις 
(ες. Ξέρεις), εἶδος λαχάνων, τὰ σαρ᾽ 
ἡμῖν σείρικα λεγόμενα. αἱ αικρίδες παρ᾽ 
ἄλλοις, ἣ μᾶλλον τἄληϑέστερον εἰπεῖ, 
μακηδονήσια. Μιάθ ἘΒοπέγογίαπι δὰ 
ἘΕχοά. ]. ος. Ρ. 402. βεᾳ. εἰ ΗΙΪΠετυπι ς 
Ἡϊετορῆγί. Ρ. 11]. ς. 19. Ρ. δ6. 

ΠΙΚΡΟΙΣ, απαγιδ, ᾿απιαγείδηλμδ, 
ἀοογδιιο, πιοίεϑέμδ. ν))» ἐς φιο. Ψετ. 

ΧΧ. 8. σικρῷ λόγῳ γελάσομα:ι. ἴ,6- 
δοτυηῖ γιὲ Δ Ἵν: -- 

δι ΠῚ: σει. ΧΧΥΙ͂Ι. 84. ἀν- 

βόησε φωνὴν μεγάλην καὶ πικρὰν σφόδρα, 
Θχοϊδιηαθαῖ σόοα ΧηΔρΏΒ οἵ νδὶ δ 
ἱμριδτὶ. Μὶὰδ οἱ ϑορῆ. 1. 16. ΕΖ. 
ΧΧΥΙΙ. 80. 81. 1 ὅδ. ΧΥ͂. 89. ἃ 
εἰ οὕτω «πικρὸς ὁ άνατος; πυτὰ ἰΐα 
ΔΙΏΔΥΔ οδὲ τοῦτο (οηῆ. δὲν. ΧΙ,]. 
1. Ῥρβαϊμη. 1.Χ111. 8. «ρἄγμα σικρὸν, 
ΤΟ ΘΙΏΔΓΑΏ. ΘΟΥΤΊΟ [Όὲ 6886 νἱ- 
ἀοίαν 6 [6118 οἵ βαριτ[18 ἀοίοσαβ 
δἰ ΟΟίοΣΘ9, ἐήτηο δ τηοσίθιῃ ἐγ ϑίθια 
δαξοσεπῦρυδ. Ηοιροσαβ 1]. Δ', 118. 
αιχρὸν ὀϊστὸν ΑἰΧΙΓ, .16.. 11. 10. σιχρόν 
σοι τὸ καταλισεῖν σὲ ἐμὰ, ἀταδτύτη ΕἸ], 
αυοά ἴὰ πιὸ ἀγα] οσῖβ, ἢ. 6. ρώ- 
πὲοί ἴ6 ἴι8 ᾿ταρ Ο Ι88. {6Γ. Γ΄. 18. 
αὕτη ἡ καχία σου, ὅτ; σἸκρὰ, Ὦδε6 τι8- 
ἸΙἰπῖα ἴὰ8, απἷἱαΔ δῃῖασα. Α]. Ψυά. 
ΧΥΤΠΠ]. 25. ἄνδρες πικροὶ “ψυχῇ, νἱσὶ 
διρδγιϊοηΐο (ἢ, 6. ἐπ είο. (Οοπέογ. 
ὕδοοῦθ ἴῃ Απίδοὶ. ὅσ. Τουι. ΥἹΙ. 
Ρ. 8345. εἰ ΙΧ. ρΡ. 84.) δηΐγηο. δὶς 
ὙΠοοοσίτι 1αγ]}. α΄, 17. ἀς Ῥβῃδ: 
-- --- ὑνγι γε αἰκρὸς, καί οἱ ἀεὶ δριμεῖα 
χολὰ ποτὶ ῥινὶ χάϑηται. (οπέεν εἴ 
χκατάκιχρορ. ---- ΓΤ. 5 Βεν. ΧΙΝ. 

46. --- ἣν, βνίω. 7αὰ. ΧΙΝ. 11. 

βες. οὐ. Οχομ, ὃ. σιχρὸς ᾳυδπάο- 



Πικρὸς γίνομαι. 

« ὁ τροίλρβοῦίοα ποῖδὲξ ογιπέυε, φιὶ 
αἰϊουὶ υἱἱα αἰξημα ταίτομε πιοίεείμα εεἰ 
εἰ αἰλέε ποοεί, ἴῃ ατδ δἰ στιβοδίϊομα 
δυσίοῦ δυΐυδ νϑζϑιοηΐβ νοὺδ σιχρὸς 
ἰάδο υδϑυ8 6ϑὶ, φυὶα ὀρρομίτιν τῷ 
γλυκύ. .-- ὧν, 092. 2εν. ΧΧΙΙ. 
15. δῖν. ΧΧᾺΧ. 16. χρείσσων ϑάνατος 
ὑπὲρ ζωὴν “σιχρὰν, υδὶ ζωὴν αιχρὰν υἱ- 
Μή ἐμρα ἀχο σγα εἰ οι οϊἑματας 

ἐεί. ϑγτυθ: υἱὲα πιαΐα ε. ἐπ- 
ὃ ζεἰϊΣ. δὶς εἴ ἀρυὰ Αγδῦδβ απιαγέπι 
ἂς τέ αάνετεα ἀϊοϊξζυτ, ν. ας. ἰῃ Ηἰ6- 
(οὐδ Τιγαυτὶ Τ. 1. ν. 62. οα, Μδι.- 
κετὶ, οἱ ἴ. ς. 61. υνῖ ἀΐαθο]υδ ῥδίδσ 
ραπαγμαΐ Ἦ. ε. ἐπξεϊνοϊἑαἐεξ δαςῖον 
ἀϊοϊταγ. ΕἸπιδοῖη. 5. ϑαγδοβῃ, 

. 905. Ἐσοάετα τοάο οἱ Οτεοὶ εἴ 
Ἐπὶ βοσιρίοσε ἀΐοογα βοϊοπί. γι16 

Ησογχαι. 1. Οἀἁ. ΧΥῚ. 46. Ον!(. Τεὶεί. 
Ὗ. 416. ΈΔΟ]. Ῥτχοιπεῖι. ὙΊποῖ. 

ον. 0438. Ἡοιιον. 11|δ4. Υ. 99. δο 
ΟἸδβδὶ! ΡΆῈ1]1οΟ]. ὅδοσ. Ρ. 1172. οα. 
Πδιδὶ. 4 Μδος. Ί. 8. σικρὸς δαὶ 
ογμάοἶ!ε. 

ΠΙΚΡΟῚΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, ανιατε 30. 
ἽΦ) ΝίρἈ. ἃ ὙΠ 68. ΧΧΊΤΥ. 9. 

ΠΙΚΡΟΊΤΕΡΟΣ, οοτρδγ. σα ΒαΡΊΟΤ. 
Ἵ, ἀπιαγμς. Ῥτονυ. Υ'. 4. υδὶ μοεῖ 

ΓΤ ΒΕΘ]ΌΪΓΙΣ 5) δ ] τἀ η18. Οοδ. 

ΝΙ]. 27. 4 Μδος. Ἴ. 16. πικρότερον, 
ἃ αοεγδὲι. 

ΠΙΚΡΩΓΣ, αἀριᾶτο, οὔδηι ἀογέξον, 
οιπίδιες υἱτίδως (Μοπαδιά. ΕἼαρτη. 
Ῥ. 4. ν. 9. συνέπραττον ἀλλήλοις “1- 
κρῶς, 56 ἰχνΊοο. ΠΟΥ ΕΥ̓ Βα αν γε). 
Ἵ. Ιω5. ΧΧΧΊΙΠ. 7. αἸκρῶς κλαίον- 

τες, ἀπιᾶτε ἢεμίεδ. --- ὙῸ ἘΠ. 

ἀναγ τεδάρ. ἴοα. ΧΧΤΙ. 4, σιχρῶς 
κλαύσομαι, ἀπιατέ ἤεδα. (οπέον [κις. 
ΧΧΙΙ. 624. ϑιταηλίος Ατίβιβποῖιβ 

ε 1.1. Ἐρ. 932. δειδαχρυμάνῃ αἰκρῶς. 
Ετ Ηοιπεῖυβ Οάγμε. Δ', ν. 168. ..-- 
φικρὸν ὑπ᾽ ὀφρύσι δάκρνον εἶβε, ἈχΆΔΥΆΒ 8, 
ΡΑΙρερτῖβ Ἰβογγτωδα ἘΠ] δμαι. Ψ᾽Α. 
ΑἹΡοσεὶ δὰ ἴὰς. ]. ας. Ρ. 160. --- 
Ὥν Μεταίδαῖα, πουλθῃ ταρίο- 

πἰβ ἴῃ Αβϑυτία. 76γ. 1. 41. ἐκὶ τῆς 
γῆς πικρῶς ἐπσίβηϑι ἐπ αὐτό. Ηΐϊο 
ξοσίε Ἰερεταπί Σ) Ὧν» δαξ Ροίίιι8 

164 Πιμελὶ 

ἀὐδονών ες 8 ὙΦ “πατεπε 7π|. 

Ῥγαίοσεβ Ἰερχίίαν ἴλαη. 11. 15. δες. 
οοὐ, ΟΙ8. ὕσὸ ΟΒβ)ά. ἌΡ σα 

εϊπαπε, θεὰ ζεείϊπαί, περὶ τῖτος ἂν). 
ματίζιταε αἰπκρὼς ταρὰ τοῦ βαφλῶκ 
Ὑποοάοί. ἡ γνώμη ἡ ἀνωδής. Ὅπτι. 
406 νοολρθυΐυπι ἀναιδὲς εἙ αεπρὸν πο. 
π Β. 1. ἀνγωπε οἱ ογιρζείε, δὲ θεῆς 
Σεδροπάεί ΟΒα]ά. γι, χιοα ἱμῖετ 

4116 εὔὖδιι ποίας ογιεζενε ἐξσε εἰ ἐπ- 
ἀμιαπενι. 4. δος. Ὑ11. 30, σγερὰς 

φέρων ἐπὶ τῷ ν ἐπεΐσιε 76- Ἔ 
γενε ᾿]υδίοπεπι. 4 Μίδος. Ἰ. 

ΠΙΛΕΏ, ἄεπδο, οορο, οονεείερο, ο0- 
ἀγοίο τότε τῶν αἰλοεοιῶν, σολπεργῆπο,. 
οοπδίγίηρο. »»ν ἑμπόο, οαἶοο : εὔκτα 

ἰωπδεπάο εἰ οαἴορακο σονεέδρο, αἄδοοὦ 
με ἥγνιο. ΑἹ. Ῥβαϊωα. ΟΧ ΧΧΥ. 6. 
αἰλήσαντι τὴν γῆν, ἐδεξΆ ΤΩ. οοπερτίπιξα" 
τ, δε μιδακιὲ ὉΔῚ φυϊάκεα οὐἷϊ- 
068 Βαρεηξ στερεώσαντι. (οειέ. ἘᾺ]]εε 
Μίβοοὶ]. 58. 1ῳ}. 1. ς, 6. μ. 53. ὁεα. 
1χῖς. γε! ΜΆ. Βγεσα. σιλῆσαι, 
σφίγξαι, αἰλῶσω. ϑυϊάμ4: αὐληθρτα, 
αυχνωϑίντα. Υἱὰα αχυοηθς Ἐϊγτοοὶ. 
Μ. . «αταϊλημένος. 

ΠΙΔΟΣ, ρέϊεις, ἱπάκηνεπβεινς ε ἴαπα 
εἰ υἱὲδὲς οοπιραοέμμε. ΓΘ 9» οδαϊατι;, 

νἶτα. Ἰποετί, Εχοᾶ. ΧΧΥΤΠΙ͂. 49. 
δυϊάδθ: αΐλος" κόσμος «εριποφάλακ;, 
ὃν οἱ μὲν κυρβασίαν, οἱ δὲ τ κάραν, ἄλλα ' 
δὲ χίδαριν καλοῦσιν. (οπέες ἘΔΙΙΝΣ 
ἘΣ οιαον, 11. 11]. σορ. Τ. 

. 1, 

ΠΙΜΕΔΕΌΜΑΙ, ρίπριεεοο. δα Ὑ ΔΙῚ 

Η!ΡΗ. «αρὶπο.. Ἰηοοτῖι5 (εἶπα ἀυδίο 
Δ΄α0114) 1 ὅδ. Π. 81. αἰμελοῦολαι 
Οομέ, Ααυ. 7υά. Π]. 17. 

ΠΙΜΕΛΗ;, ρἱπρεεάο. ΓΘ» Ρὺ» 

δϑμεάο, οδοεϊέαε. ϑγτωατα. .10. ΧΥ. 
97. αιμελήν, ΤΙΣΧ περιστόμεον. ΟἸγτι- 
Βμιοάοτιο δὰ ἢν, ]. ὁ 'Ἔββ. ---- ἀντὶ ἃ 
φτοῦ φυριστόμωον, αὐμιλὴν χαὶ δαλλίδα: 
1 αὐ Προς νἱάθε οοδὶ εἶβϑδ μὲς ἄχιας 
γοζοίομεθ. Αἀπηοάμυμπλ διιΐθεα ῃγτο- 
ἈΔ01] 6 οδὲ σιμελὴν 6556 ϑγχασαδοῆὶ 
γερχϑίοηρσῃ εἰ ἩΡΏγεδῦμι [πξ. ἐδηξιιηι 
ἀπλοδα δοτ ρδῖδθα, (ὐδσχίδ 1 Ῥχγοχὶ- 



Πιερελῆς. 

Ὧ βοαπεμξὶ ποῖά ΒΟΧΑρΙ αγὶ πιμελὴ 
“ϊκονία δγιμιδοῖο {ἰρυϊατ. Ηδ: 
:γ ἢ ἴυ9: «ὐμελὴ, στέαρ, σιότης, λίποῤ. 
Θυΐα8: αμολὴ, «ἄχος, λιταρότης. 
Πιμελὴ τῶν Ἰερείων οσσυσε! ἀρυὰ .10- 

ἤντα Α. “. ΤΠ. 9. Ρ. 446. 
ΠΙΜΕΔΗΣΣ, ρίπριῴε, οδεπιδ. 5 

ἰἄστα. Ααυΐα Ζυά, 111..17.τ--ὐ ΔῚΔΥ 

βἷῃρ'. οὐπίογίμα βριὶδ. Ααυΐϊα Ῥκαῖτν, 
ΟΧΎΥΤΙ. 97. «ιμελία;: Ν. 1, Ηε- 

5υοῖν8: σἰμελῆς, εὐτραφὴς, λιπαρός. 

ΠΙΜΠΔΗΜΙ, ἐπιρίεο, τερῖθο. δ) Ὁ 

νεῦρα. χουν. 111. 10. --α "Ὁ. 

βαἴο. Ῥτον. ΧΥΤΙῚ. 40. Μά εἴ 
Βῖσδο. ΧΧΙ͂Ρ. 96. 

ΠΙΝΑΚΙΔΙΟΝ, ἐαδεῖα. ΓΛῸΡ» 

οπιρεῖς τμροϊΐες «ογίδα, εχ αϑὰ 1. 

Αταρ. βὅγτασα. Εσοθοι. [Χ. 9. για. 

δδβδυν. δὰ Αἴβρη. ραρ. 875. Οοπΐ. 

1κιες, 1. 63. εἱ 1εχὶς. Ν, Τ. 8. . ν. 

ες ΠΙἊΝΙΝΟΣ τοὶ ΠΙΝΝΙΝΟΣ ΔΙ- 

ΘΟΣ, ρὲπέπια νεὶ ρίπηϊπις ἰαρὶϑ, 

"ππατρατγίία, ἃ αἴνα νοὶ «ῃνα, οοποδ 

"πατραγετα ρέπμδ, α. ἃ. οοποῖα 
ἐεέδις οοίογεηε ἀμὲ ΤΌγπιαπι ΤΕΈΤΘΉδ. 

σου. Βοοδατῖ Ηΐετοζ. Ρ. 11. 12}. 
Ὕ. οὔ. 6. ΒΓΕ. ΟΣ: εἴ ον. ΝΗΙΙ. 

Ῥ- 11. υἱοὶ νἱὰ, Ἀοβουι ον. Οὐ- 

σὐεὶς Επδίλ. 1. 7. καὶ αινίνου χαὶ ααρί» 

νον λίϑου, υδὶ ἰδλιθη ἱποοσίαπι οϑέ, 

ἱ πα δὰ τὺψῥ οομπβοίο ἐσ γνῷ» 

πεατηιοῦ, δι σατο δὰ “ἼἽ. Ῥατδ, ΤῸ» 

ξετοπᾶυτα 511. Υὰ6 δα ἢ. 1. Οριυιβ- 

ουἷἱὰ Οτἰςα Ρ. 149. Ἐοτγίαθϑε αὕο- 

46 σπιννίνου εδῖ ἴρβυτλ Ἡεῦτ. ποσλξῃ 

12:7Δ Ῥτοξεοΐυπι 60 ἃἸἰυπᾶάο. ΟἸοβϑ. 

Ογτῖθὶ Βαθεῖ : σήνινον, τεατίρεῖπε. (οπε 

αυοηὰς ϑοδθυςβσετῖ 7οὈΣΡΒγδβίοδσα 

Θδοσασῃ Ὁ. 310., αυϊ ᾳυοαυε τηοπυϊῖ, 

αἴννα ΘοΏγδμἶτα ευτα Υ006 1.15). 

ΠΙΝΩ, ὀίδο. ΠΡΩΠ ΗἾφὉ". δὲ- 

δεπάμπι Ὧο. 4 Ῥαχαὶ. ΧΧΥ ΤΠ. 1ὅ. 

[τὰ Βίεϊυ5 εἰ Ττοπιπλῖυ8. ϑβοα ἰδὲ 

Ποῖ αήνειν, 8βεα διδόναι πριν νοςὶ Ηδ- 

Ὀταΐίοεθ τεβροηάεί. --᾿ Ὁ»  ἄρὰια 

Οοδεὶ. 11. 95. τίς πίιται; ψυϊφαῖ. 

ἀεϊῥοϊδε αλίμει. ϑεϊοεῖ 31 ποίδϊ 

χυοαυα φεηδίδες γγμὶ, αἱ ἴῃ νεῖ. 

Ἰ65 Πρνω. 

Οὐπαεγαοπξαγί 8 Ἐχρ] ἰοδίιν, φασά Ἡ. Ἰ. 
αυοαὰς μοβίμϊας ΘΝ ἢ ἰΏ τβει  ΓῸ 

ῥαγα!]εἶο, οἱ δάπιεϊ υθὰ8 1. Ομ δ]ά. Κὶ 
ΝΟΒΏυ}]18 ρΡ]δουΐτ, γ95715 ταυϊαπάϊπη 

6888 1π ΤΏ. ΑΠΙ οοηζαϊοεγαπε Ατ. 

ο»ἴϑυ αυοά οογεριέϑοεγε Ὠοίδϊ, οἵ 

δῇ ῥτοργίυμι ἀα νίπο. Οδίοσατα 
οὕὐπλ γογβίοπο ΧΧ [π|ϊ. οοηνθησαπῖ 

4φιοαὰθ ϑυγυβ οἵ ΑΥΔ08. --- ὩΤῸ» 
ΚΙ 

ραπῖδ. ὅεῃ. ΧΧΧΙ. 54. καὶ ἔφαγον 
καὶ ἴατον. [Δ ἰταπϑιυ]ογυηξ ἔογίδβϑθ 
δχ αἰϊίο 53. Ἰοοὶβ, δὲ ἢδο ἑδευαυΐα 
οοςαντίς, δυΐ ΤΣ Ὁ ἴῃ ποίίοηθ 56. καὶ 

πογα]ίοσα ϑοοθρεσιηῖ, 6 408 (6 
πι γι πιο ἐδ οἸππὶδ ρεμετὶ8 αἱοϊζυν, 
ᾳασηηδάτποδυπι ᾿)ν ἴπ απίνεγβύχα 

Μιὰ ποῖαι, --- ΠΟΘ Π Ὁ, "πποὐμιαξ. 

“1.95. ΧΧΥ͂. 6. πἴονται εὐφροσύνην: Ὁ] 
ΟάρρΡβῖϊο ἱπ Νοῖβ Οὐα. δὰ ἢ. 1. Ρ. 
511. Ἰοόο ΣΤ ἰΕρ886 ν᾽ ἀδηξαῦ 

ἘΣΥΘῸ 8 ΠΥ» δυβογθ, ἘΣ ΘΗ ΘΟΕ, 

4ᾳυ 8: ρηιβοβο ῥὈσοχίτηβ δοοϑαϊ 
κα ὀιδοπαξ ποῦσποιι, 6011. Ῥβ8]π). κἡ 
ΤΧΧΥ͂. 9. 168. 11. 17. υτῦὲὴ οὑπὶ 
[ν τὺ 7αηρίζαν, ἰδηαιδτα εἦτ18 87- 

ΠΟΠΥΥΛΌΙΩ. --ὌῬΡΙὉ, οοἰαίδ, ρμ- 

ΩΝ 1ε6.ὄ ΧΧΥ͂. 6. σπἴονται οἶνον. ΝῸχ 
ΘΌν. οἴΐδια Αἰ]  ΓΧΧ χουν 

ῬῈΣ χίεν οἱ ἐσιχύεν, ξιπάεγε, ἐπβεπ- 
ἀογο. Ἑυηαϊτις δυΐοτῃ 8. ἱπέππαϊ- 
ἴα νἱπῦπι ροουΐο, αἱ ᾿ηάς Βἱδαξαξ. 
-- πη, ροίϊο, οοπυϊσίμηι. 168. 

Ὑ. 12. νιάδπζυν Ἰοεμῖ856 "τ. Ηυς 

οἴΐδπι ἃ ΤἘτοτϊητηῖο δίαυα ΒΙ οἷο σὸ- 
ἔετῖυν σου ἴ66. ΧΧΥ͂. 6. υδὶ Ἰερὶ- 
[ῸΓ αίονται εὐφροσύνην, αίονται οἶκον, αι 
ψεσθα ἴδτθη, τ ΒΡ ΓΑ Ἶ8π| Οὔβοσνα- 
ἴαχα δεῖ, συμ ϑοαυσπεθιιβ οοπρο- 
ποσὰ βίαν σάρροῖ 8 1. ]., βίδῖυ- 
6Ώ8, Ῥοϑὲ ἐᾳὶ τὸ ὅρος τοῦτο ΘΧΟΙἴ586 
ψοῦῦα: πότον εὐφροσύνης, “πότον οἶνου. 
Αἀάε δ η. 1. ὅ. 866. οοὗ. ΟΠ 5. ---- 

Γ» ἀεβοῖο. ἴε8. ΧΙΧ, δ. αἴονται. 

Βεάυχετυπὶ ἃ πΩγὺ οὐτα Αααϊϊα, 

4υΐ νοοϑ ἀνασήν ἦι. 1. υδι18 ἐδ. --- 



.᾽ 

Πών. Ἴ66 

ἐιάϊοινὶς ἴα. ᾿ἰρτρεείδοδε 
[δι χ{{Ὶ ἊΝ πϑνι 1779. 4.) Ρ.9. 

. "πον, )αοίο. ἴεε. ὙΠ. 22. υἱὲ ὦ» 

ΤΏΘΏ ὕτὸ “νῷ γάλα Οδρρο] 18 ἰοβ το 
ταλναὶς πωΐξὖ γάλα, αἱ ἰῃ ΑἸαεΣ. οἱ 
Οσρ υΐϊ. ἰοερσίτυν. Ἐδοὶ] 8 αυλάοθιι 
δεῖ οχ ἰϑο (τδηβιίιβ ἰῃ 1ἸἸυα, δοτὶ 
ἴδτασηι ρου, αἱ ἸΏΓΟΓΡΓΘΒ ΒΟΉ δι 
ἔοττηυβ ΗθΌν. πο ἱπί6] ]βοθῶβ ᾿ΣῸ 
Ἰαλίξα ατεῦ ροβαοτῖξ, δυΐνεσο ΠΤ 

ῬΓῸ ΓΝ ἰοροσῖῖ. -- γν πιεῖ. 

ομς. 168. ΧΧΙΧ. 8. ᾿Ὅογα νοεῖθ- 
τυ ηΐ. - γ᾽: ὅκῃ. ΙΧ. 21. ἕξιον 

ἐκ τοῦ οὐνου, Ὀϊρεαῖς ἐχ σἱῆο. δου. 
ΧΙ. 11. γῇ ὀρεινὴ καὶ «τὸινὴ, ἐκ τοῦ ὑ4- 
φτοῦ τοῦ οὐρανοῦ πίεται ὕδωρ, ἴεῖτα εἰ 
ΤΠΟΠὨΔΠΔ οἴ Οδηι 18 6ΧΣ ρίαν! 
(ΟΙ: δαὶ (ἢ. 6. ἐπιδιδαί. Ψιᾶδ 
ὁδοῦ πὶ Απτδοὶ. στ. Τ᾿ ΝἿ. ῥ. 83.) 
δαυδη. δι τον Ηδγοαοίι8 [2. 
111. σαρ. 117. ἐπεὰν δὲ διάχορος ἡ γῆ 
σφέων γίνηται! «ἔνουσα τὸ ὕδωρ, συτὰ ἴετ-. 

ες ΤΆ Ἡ]οτυγὴ ϑαϊιδία δϑϑαεῖ ὑἱθαπο 
δαυδη. Εἴ Απδοσεοὴ Οὐ. ΧΙΧ, 
γΥ. 1. ἡ γῆ μέλαινα αἴνει. ἘΔ υἱ «νειν 
αἰείξαεν γῆ, 8ἷς οἰίδχη δοψᾷν, δἰδέγο. 
ῬμΠορθίσγαϊιε Υ1ξ. ΑΡο]]. [10. 11]. ες. 
δ. ὁπότε ἡ γῆ δι ψῴη, συχη ἴεσσα 581{ἰ- 
τοῖ. γιά 1... Βοβ. Απΐῃ. δὰ ϑοσίρις. 
Οταο. ρδᾷ. 79. εἱ οοπῆ Ἀδρβεῖὶιὶ 
Απποίδιι, εχ Ηοσγοάοίο δὰ Ἠδοῦτ. 
ΥΙ. 7. ». 609. 1 ϑδγι. ἴ. 15. οἶνον χαὶ 

ὰ μέδυνσμα οὗ α«έπωκα, νἱπατῃ εἴ ροζαπι 
ἐῃοουαπίθτα ποὴ Ὀϊ0). Ηεγοΐ. «ὁ- 
«ωχα, ἔπιον. ἡοῦ. ΧΥ. 16. αφίνων ἀδικόας 
Ἶκα ποτῷ, αυὶ ὉΠ μϑοςδία ἰαπαυδιω 
Ῥοΐυτη, ἢ. 6. φμὲ οί υεέοφιε εεί. 
Οὐηΐοῦ ποίδία ἱπέγα 8, σωΐξω γ 
Ηδερτ. "ἢ ὮΨ. -- Ὁ γῳῷ ΟΠ α]ά, δῃ. 

Ὑ. 2. 8. 4. 46. Ῥχεεεγοα ἰοσίτωσ 
ΔΡΙΟ ΙΧ Χ [66. ΧΧΤΠ]. 8. ὉΡὲ νεῦρα 
χαὶ «ιεὖν ροβῖ φαγεῖν ἀ6 δυο δἀάϊάθ- 

ε Ταηΐ, δο 168. [Χ. 1. τοῦτο «ρῶτον «ἴε. 
Θυοᾶ δὰ διυης Ἰοσυπὶ δἰ πεῖ, Ἰϑσ 
οὈβογνδίυση εϑὲ ἃ ατοῖϊο εἰ (δρρεὶ- 
ἴο ἱπ Νοῖίβ Οὐ. ἴῃ Υ. Τ΄ Ρ. 490., 
σία ΠΟΏ 6886 ἱΠΘΥρΡΓοῖβ, 86 Ἰρτα- 
τίογατα, εἰβὶ δηι αυ βείγαυτα (ἰἀδπὶ 
Θηΐτη Ἰοσὶ ταν ἰῃ γογϑίοπα [{αἷ6 εἱ 
ΑΥ̓ΔΡ.) νἱξίατι, παίυπμαυς ἐχ νἱοβα 
ΘΠ Π ἸΔοης αἰείδηςβ, δαϊ βου ρο- 
ΠΘ γοοῖθ του, αὐδὲ δεαυίιν. [Ιἄδαι 

Πκέσυ. 

αυἱϊ εἴ ΤῸ τοῦτο πρῶτον Ἑοπδοῖϊ ἰἊ- 
ἀυϊι δββὲ τούτου «ρώτου. 5ὲ 

ΚΧΙΨ. 41, οἱ Βλμδηι μμ λη ἀ)ρψήσνε:. 
ϑεττοο 1 ὲ ε8[ ἀδ δερέεμμεα, αδἰυδαωε 

[5. ἐπι ραπάϊα. Οσκιῖεσ ζ6.. 
Ι. 88 --- 85. 40. δ6η. εἴ ν᾽ ογϑίστς 
ἂς Ηεδτ. Ν. Τ. μᾶς. 695. --- ες 
ΔΌΡΤΑ 8. γλυκχέρός. 

ΠΙΊΝΩΣΙΣ, ρέπηιεξ υεϊκε. «)ΤῚ, στ- α 

παπιεηίμπι, ογπαίνς (νὰ Βοολαγε 
ΗϊΐετοζΣ. Ρ. Π1. 110. Ψ. σὩρ. 8. ρμὰᾳ. 
717. 564ᾳ.). Ιποοτὶ. Ρσον. ΧΧΥ. 9... 
αἴνωσις χρυσοῦ, Ἦ. 6. Ἰπξετρτεῖε Βιενιο 
σιγειηι ρίππα υεἴδεα, Βεὰ γμοῦυ ἀγ- Ὁ 
παηιεπίμηι εἰοραης ἐς σμγΟ, Ὀτορτιε, 
πέϊοῦ ἀμγεμα. Ἑὐσιὰς δβὲ πυεπασίαπε. 
Ψψιά, Εσηδϑι Ο]αν. Οἵσοσ. 68. ἢ. τ. εἴ. 
α'ναροὶ λίδοι ἰσρίες οὐασεὶ εἰ ροξεϊ. 
δε ϊδετιθ βυθβεϊτυϊς πίονος χιρυσιὰ ἃ 
Βτυϑίυβ ἐλιεῖυν, β6ὸ ποῦ τπξοϊϊρετε. 
αυϊὰ εδἰῖ «ίνωσις. Βοοξαγίο τ Ηετοσ. 
ῬΟῚ. Τὴ0. 1Π. ᾿αρ. 45. μαρ. 484 
υἱάοῖοσ ἱπίογργαβ 116 Ῥγο 19ε- 

8 1586. 5, νεῦῦασι βόπο υἱοΐπυσ 
55» βίαυε δίϑθο Ῥχο βθοάεσῃ συπι- 

8686. Οοηΐδε ουὐπάσσι ν᾿. 488. υἱ 
ἀδ πιατίπο 11Π|ὸ νϑῖ]οτο, ἢ. δ. ἴδυε 
ΤῊΟΪ] μΐπηϊθ ΘΏΏΘΧΑ, ἀραὶ. Εἰάεπι 
Ρ. 11. 11. Ψ. ταρ. 8. Ῥας. 718. σ᾿ 
γωσις, αἰ «,ἰκὸν, νἱάείαν ἃ μέμσια τεὶ 
Ρὶῃᾶ ἔδοξζατι. 
ΠΙΌΝ, ρμίπριεο, πευΐγατα 8 τῆς. 

1103» ποπιεπ ῥσοργ. Βαβαη. ῬΡβαϊυν. 

ΤΧΥΤΙ. 15. ὅρος πῖον, ἢ. 6. λ»χαρὼ ἢ 
«λούσιον, αἱ δδεῖ πρ τὶ γαδῦ- 
οδηϊ. (οηξ. ἘΠΟΒΒΟΤῊΙ Βαρεσιογίυπι 
ΒΙΌ]. οἱ Οτϊθηΐ, 1 γαῖ. Τόσα. ΧΙ. 
Ῥ. 194. ᾿" 

ΠΙΟΎΤΗΣ, ριπρπεάο. 9» αυοὰ ε 

εἴ ρἱησωεάϊπεηι οἱ οἰνεγεσι ποῖδι. 
ψυά. ΤΧ. 9.1 Βεορ. ΧΠΙ. 5. (ςοϊ!. 
οβερῖι. Α. 2. ΝἼΙΠ]. 8. 5. φαὶ σιεμελὴ 
Βαῦεῖ.) δ, Ψὁ0ν0. ΧΧΧΨΝΤ. 16. εἰ 
διαὶ, -τλονν ἴσο. Ἐπεοῖ. ΧΧΝ.. 4. 

-- δ... Ῥβαϊῃ. ΟἾΠ1|. 98..5ες. οοά. 
᾿ΑἸεχ. --᾿ συ, οἰειωπ. Ζδςῃ. Ι΄. 

14. Ψ Ὁ. Ὅεη. ΧΧΥ͂ΊΙ. 28. .--- 



ὄ 
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ἃ 
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ἘΞ ον, »ἱαρμολῖκεε. Άγτατα, ἴσα. 
ΧΧΥ͂ΠΙ. 1. αιοτήτων. -- 3 ρ, »ο- 

ἐξο, ἐγγίραίίο. ϑγγατΑβ Ν. Ῥτονοῖθ. 
11]. 8. υθὲὶ σπιότης ρίπριοηι Οὐδίμη 
»εοάεϊϊανε Ἰοίλτα νἱά θῖν, υἱ δάθο 
Μοπείμιοομί! οοπήθοίαγα πογὸν 6- 
θα ξίβ ποπ Ομει8 δῖ. Ὠχιιαῖο ͵δπι ἴῃ 
ταρηΐοῃ γοηὶϊ [πὰ σόγης ἸῺ σποτὴς 
(»οίξο, ρμοίει8ὴ) ταυΐατο, ἔοτίδϑδα 418 
Ααυ λα σογισμὸς το], ϑεα (Δ- 
ται ρθ6 8Δἰα1: (αυς πεμίες. ἼΤΘη- 
“οἰ ηρυγρίυβ ἴῃ Νοιὶβ δ (βγοϑῖο- 
σα δίδίογη Ἡδχδρίδγοι Ρ. 810. ἢθο- 
τε βοῦριι: Θυσηιδασηοαυστῃ αρυὰ 
Αὐδῦϑδ "1" ἐεπμὲδ πιοάμδια οοττιιρία 
εἰ πέρτα ἀἰείξυν, [Δ γῳ», χυοά εὐτὰ 

4 Ὃ οΠγυθη, ἀ6 ογαδειοτὲ εἴ φμσοοδα 
πειμίία αἰοίϊτυν. 

“ΠἊΠΙΓΠΙ. γΠν. 1 56πι. ΧΥΤΙΙ. 

12. δες. Ηεχ. εἰ Ἄςοά. Οοἱβ!ῃ. 860. 
ὅτ; ἦν αὐσι μετ᾽ αὐτοῦ, α αυοτα Ἰοσιιπ 
Μομιῖ : Ηἰϊς, υἱὲ ᾿ηἶγα ποη βοιησὶ, 
Πα ΠΙΠῚ ποίδευσ δὰ .177}, ποη 
4υοδα δοηῦτα, βοὰ αποδα ἔογγηδτῃ 
Ἰπκοσχδύατη. (86:1, Σὺ ἴῃ Οτεροὶδ 
αυϊρυθάλπ) Ἀ10}1}8 οὐΐμα ἸθρερδῖαΣ 
δοσίρίλ Ομδγβοίοσθ δι 80 
ο͵υσιηοῦ!, ᾳυὶ δὰ οἴἶρίειη τοι 
1 Ἰΐοτε ΠΟ ῥτοχίτηβ δοςϑϊί, αὐυοά 
ὭΟΠ 1η06]] οὐ οηίθθ, ἄυο Π Π Ὁ] Προ. 
Ἰοοδσὶ, ρυΐϊαῦθδῃς οἱ ποτὶ Ἰερορδηῖ : 
αυοϑ χάος Ηϊεγοη. Ῥυοὶ. Οὐαϊθαῖ.) 
1)6 ΤΠΠῚ ὁ βυρεσειοηε ᾿πἀεογυτα 
γιάϊουϊα νίἀε ΗἸογοιγταυπι ἘΡ; 186, 
δὰ Μαῖοεὶ!. Τ. 11. Ορρ. ν. 704. οα. 
Βεηραϊοξ. οἱ Θο πα] θεῖ [μὃὸχ. Ῥεηίδ- 
«ἰοιίοη. ν. .ΠΎΤΟ 

ΠΙΠΡΑ’ ΣΚΩ, υδηπο. Ἴ. σεη. 

ΧΑΧΧΙ. 15. είπραχε γὰρ ἡμᾶς, ἀοΐοξε 
ποθίβουσι ἐΡῊ, ἀφ ανάαυϊέ Ἀο6. Η- 
θεῖ ἽΘΩ Βδὴς δ᾽ χ πο οΏθυα 1 ]. 

Ατσαδῖοα. Ὠβαῖ. ΧΧΙ. 14. “φράσειν οὐ 
«ραϑήσετοι (ἀντ!) ἀφγυρίου, ΘΟ ὯΒ 
ΟΏ νοηόδιῦ το διρβεηῖο. (οηΐ. 
ἙἘχοά. ΧΧΙ]. 8. υτνΐῇ ἀντὶ δα αϊζυγ, 
εὐ 1,..Βομ. ἘΠΙΡΒ.. στ. Ρ. 296.1 Κορ. 
ΧΧΙ. 28. ὃς ἐπράθη ποιῆσαι τὸ σονῆ- 
ρὸν ἑκώπιον πυρίου, αὶ νεπαϊτυβ, εβὶ 
(ϑειι Φὲ υεκαά ἰδὲ ἐρδιρηι, 00}}. ν. 42]. 

161 Πίστο. 

Ὁ αὐπραται 6δὲ ὑεν 26.) δὰ τα» 
Ἰυυ ἔδοϊσάστο οοζαῖὰ Ποιηΐπο, Ἀ. Καὶ 
6. σα φμαυῖδ δοοίογα ραίϊγαπάα ργὸ- 
πῶς ογαΐ, (ομξοῦ 1 Μϑδος. ]. 17. οἵ 
Ἐδ6586}}} Αἄνεσγβ. ὅδον. 10. 11]. ς. 1. 
Ρ. 188. [68. 1,. 1. ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν 
ἐπράϑητε, Ῥτορίον μβοοδία γοϑίγα 
γεηα εβιΐβ. ---- 2) ΡΙΒ. αἰΐδπο, 

ἰγαάο. 1 ϑδια. ΧΧΙΗΠ0. 7. αἵσρακεν 
αὑτὸν ὁ ϑεὸς εἷς τὰς χιῶάς μου. ψυϊς. 
ἐγαά δ εὐηι. Ἀδοῖδ: Ὥδηι αὐἱ γδῃ»- 
ἀἰξ αἰϊαυϊά, δἰΐουι ἰγδάϊε, .-- ἢᾧ « 

φτρίογο. 1εβ. ΧΙ Ψ ΤΠ. 10. Ηἰἱ ῥζγὸ 
᾿υὐΐπιι νοοῖ ΗΘΌγ. ποζίομοιι ἐσίρυ6- 
τυῦξ, αυδιὴ ποῖ Ὠαρεί, ααἰα ἴῃ 56α.- 
ἀδ δυρϑηῦο βοῖτωο δὶ, δ νἱἀδηΐεβ, 
5. διῖ8 Ε)2 οοΙωραγαῖίνο ἢ. ]. 80- 

εοἱρίεπάμηι 6886. --- ὝΔΨΤΙ, απηὸ- 

παπὶ νεπάο. Αχα. ΤΒοοά. Ρτον. ΧΙ. 
20. α,πράσκοντες. ---ο ΣΟ ΓΥῚ Ηρ. 

νενο πιε. ΑἸ. 1 Ἄερ. ΧΧΙ. 90. μά- 
τὴν σίσρασω, Ἐ. 6. Ἰυχίδ [,6χ. ΟΥτη]Σ 
ΜΩ. Βγϑίη. μάτην ἐξέδωχας σαυτὸν, 
ἔγυιϑῖτα νομαὶ ἰοηιοὶ ἔρομπι. ΑἹ. 
3 ες. ΧΥΤΠ]. 17. ἐπράϑησαν. 1 Μδος. 
Ι, 17. ἐπράϑησαιν τοῦ ποιῆσαι; τὸ «πονηρόν. 
δΥτα8 
001]. 1 ες. ΧΧΙ. 95. (ΕΣπεβα ἴῃ 
τους. εὐ. Βοϑ. δαάϑογίρεοιῖς : ἐσειράσ- 
ϑησαν ὃ Κα.) Βαγαςὶ. [ΡΝ΄. 4. ἐπράϑητε 
τοῖ; ἔϑνεσιν, ἰΓΔΑΪΕῚ 6511 1π ροίεϑίδ- 
(δὰ χοπίϊατα. [πῃ βθαυθπῖθι8 εχ- 
ῬΙΟδΙΌΣ ΡῈ σαριδύϑητε τοῖς ὑπενων- 
φίοις. 
ΠΙΠΤΩ, οαάο, ἰαδον, ἀεοῖάο, ἱποῖάο, 

οοοξάον, πιουίοτ, ἐμίεγεο, βέγεο. Ὁ)» 

11. 47. ὁχοίΐασηιο. Φογοτα. “εσοῦνται 
τραυματίαι. ϑδ(. οου} 18. 6119 ἔογίαββε: 
ΟὈΥΘΥΒΑΡΑΠΙΙΣ, αὑδ ν. 4. εἴ 44. 
ο͵υθάθηη ΟΡ. ἰοεριαπίυν. -- δ. 

ρμάοτε αὐδοίον, ἐγμδεδοο. [ε8. ΧΧΙ͂Ν. 
48. ὉὙὉ1 ποῃ δἰϊοσ ἰοβρογυμηῖ, 86 [ἴὰ 
γεσϊοσυηΐϊ, 44 ᾿π ΒΕ ΕΠΕΡι8 580]18 
ἴοοο σταυσγαὶ Ῥοθιδίδηϊ. --- ῚΣ» 

ἔεπια Πεοίο. ἃ Ῥαν. Ψ]Ι. 18. ἔπεσιν 
ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ. ὃς. 1)» 4υΐα 

Βοα αἶα 1) 2 δ}, Θοπιπιοάθ ΡδΓ "ἊΝ 
«ἴστε ἘΧρσῖμπι! ροίεγαδί. ---- 9)» 42- 

ΒΟΏΒΌΤΩ : εἰ αἰεἰδοίαίὰ ξωπέ, 

ΙῚ 

ὃμ 



Πύπτο. 

« ξρυ. 200. ΧΙ. 10. υδὶ “ἴστεν 
“πογὰ Ὡσαι!. ὙΕΡΌΔ. διηῖ: αυσὼν δὲ 
βροτὸς οὐκ ἔτι ἔστι, ταοτῖδῃ δαΐδηι 
Βότλο ὩΟΠ δΙΏρ] 1.18 αδί. ---- ὍὯ97᾽ 

οοπέδοσεοο. Ζ6τεῖὰα, ΧΙ ΙΧ, 96. σ»- 
σοῦντα;, ἴοτιε ἰεςῖο ἢ)» δι μοί 

δΒΕΏΒι. ἰληζυ Ἐχρσϑαβίο. --Ἢνν, 

ἀεοοεκάο. Ἐχοὰ. ΓΧ, 10. α«ἕσῃ δὲ ἐκ’ 
αὐτὰ ἡ χάλαξα. ἴΐὰ ἀυσχυε 5βεουῃς 
ἀσπ ἸΤπεοδοτξείιη εἰ οο. Νοτίν. 

δΊΧΧ ΤΆγοη. ]. 9. “ίπτωχα.--[}ὁὃ}» 

αοίεε νδέν.. 2οὉ. ΧΨ. 24. υδὶ ἰα- 
τοθῃ σήγεων ὧδ διὸ δἰ αἰπθο νἱἀδ- 
[ατ. δε! δηδίυς π΄ Ορρ. Μίυ. μ. 
80. σίπτων τευ δὰ “5 ΤΥ, Ῥαγαένε, 

ῬΓῸ 4υο Ἰεροσίηξ "» Ἂ» 6σ ΑΥ̓ΔΌ. 

χὰ οαπρέίανο, ἰαδὲ. --- »Ὲ)» ἐη- 

σεγῦο τό. ὶ Ῥατ. 1]. 8. ἴο6. ΧΙ͂ΥΙ. 
1.1,Ὁ. 11. -- δ» ἐπρίπαο. 168. 

ΧΧΥΤΙΙ. 18. ΓΕΙΧ. 10. 326.. ΥἹΙ. 
ς 12..---ΟἽὉ, αἀὐμπουθοῦ. Ῥ8, ΟΧΧΧΙΧ. 

11. Ῥτον. ΧΧΥ. 47. -- 90 Ρϑσί. 

Ρἷυτ. ΕΡἢ. ἃ ΠΡ οἰξεῖ, ετετη. 

ΧΥ͂ΙΠ. 21. ---ὄ ἩΡΏ οομεργίπιο. ἘΣ. 

ΧΧΙΠΙ. 3. ..-. ΠΡΌ: ἌΡΟΙΩΝ οὔδει, 

γπα. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 16.166: ΧΧΙΙΙ, 
18. ΧΧΥ. 9. .-.- 53)» ἀεοϊάο. 165. 

ΧΧΧΙΝ, 4. πάντα τὰ ἄστρα «εσεῖγαι 
ὡς φύλλα, οἸδηΐα δϑίσα ἀδοίάθηΐϊ, οἱ 
ἔοϊα. Οομέοσ Μαί. ΧΧΙΝ. 20. 

4 Ἄρος. ΥἹΙ. 18. ες Υοϊῆυπι δὰ Μει. 
Ἰ, ς. ν. 880. Νοῃ δυΐδθιω βεστὴο ἱδὶ 
εδἴ ἀξ Ἰδρβὰ ργορτσίε εἰς ἀϊοΐο, φιθπι- 

" δπκοπτη 81148 νοϊδουίδυϑ ἀστέρες, 
εἰεἶϊα, Ἐ. 6. ἵρστιος ἴῃ δόσε δῃηγοδηΐθϑ 
αἶγα 801 Π|}]18 νοὶ Ὄχμδϊαιίομοθ δυῖ 
ξυϊσοταβ ἱϑπεῖ, οασίο ἰαδὲ ἃς γογο 
αἀϊουπίιν (ν]46 Θραπβοπιίστα δὰ (Α]- 
ππιδοῆατα Ρ. 854.), βεὰὰ ἀθ βρ]θῃ.- 
ἀοτῖβ ἀεξδοξι, αἰιο 5ῖ6}1ε6 αι πεῖ σοῖο 

ε ἀδοϊϊεθα νἱἀερυπέυν. Οοηξ [,οχὶο. 
Ν. Τ. 6. ἢ. ν᾿. τ. 7. Αἀάβ 20}. ΧΙΝ. 
18. 0] ΠΧΧ, ΤΗοοά. ὅγσι. εὲ Ασαθε 
ΠΟΠΏ1]118 Ἰερῖ886. ν᾽ ἀθηζαν ᾿ἡ δνν. ---- 

Ὁ)λ.». ο(δάο. εν. ΧΧΥΙ. 17. Ψυὰ. 

1608 Πιστα 

ΧΑ. 82. κε. υυἱ. αὶ. ΑἹ]. 1 ϑαπι 
ΝΙ]. 10. ἔπεσαν, οἱ 2 ἰϑασα, Χ, 15. 
δατσεν. --- 9) ΝΙΡΒ. ἃ ΣὩἽ, ἐς- 

δοὶπάον. 7ετετα. ΧΤΙ͂Σ. 95. -- ὅπῃ 

Οθμεβ. ΧΥ͂ΙΣ. 8. 17. ΧΙΙΝ. κ4 
1 ὅδιι. ΧΊΥ͂. 46. εἰ πεσεῖται ἀκὸὺ τῆς ! 
πιφαλῆς αὐτοῦ ϑρὶξ, εἰ σμάδξ ἃ οαρέϊε 
εἶπα σδρι] 6. ν]ὰθ ἀποηιεε “ Κ6π. 
ΧΙ͂Ψ. 11.1 Κορ. 1. δῶ. οἱ οοοξ Ασα. 
ΧΧΥΙΤΙ. 84. 1 ὅδπι. ΧΧΙΧΣ. 3. υἱἱ 
αἴπτεν αρὺς τνὰ δεῖ Το βερετε αὐ αἷ;.- 
γμεηι. ϑγτητα. πϑοσέφυγε. 3. ὅαπι. ΠῚ. 
88. ὅτι ὁ ἡγούμενος αὔπτωκε μέγας, 
φυσὰ Ῥτίποορα τηδρτιια οεολάεει, ἢ, 
6. τιογίμ διέ. 1 ἤδρ. ΣΧ, 95, κατὰ 
τὴν δύναμιν τὴν «εσυῦσαν ᾧπό συυ, ἧαχαὰς 
ἐχεγοΐζαπι, ἡπότα ρμεγαἰαξεέξ. 9 Βερ. 
Χ. 10. οὐ σεσεῖται (80 1}. τῇ} ὠκὺ εὖ 
ῥήματος πυρίου, Ὧοπ ἐκεῖ αἰϊαυά α 
γοσρο ᾿οιμϊηΐ, ἢ. 6. ὩΪΗ1] δόσ, 
4υε Ῥδυβ ταϊπδῖυϑ 6βξ, ἐγχέξδων σίϊ. 
Ψιάδ φυδ ποίαν! ἴῃ ν. διωπίστω. Ῥίον. 
Χ]. 428. οὗτος «εειῖνα,, Ηϊς ἐκέοσγεῥει. 
χουν. ΧΧΙ. 16. ἑανάκες “γὰρ «τς 
τοι ὁ δίκαιο;, βαρλεν επΐνει οδάδε ωὉὉὉὦἢ 
δα8, ἢ. ἃ. ἐποδεί ἐπ πεαΐα. Ἐπ. Ὑ]1.}}. α 
ἐν ῥομφαίᾳ παὶ ἐν λιμῷ χαὶ ἐν ϑανέσῳ 
φεσοῦνται, εἰ ρ᾽αϊο εἰ ἕαχαο εἰ μεείε 
οδάδηΐ, ἢ. 6. 'πογίεηίαν. Εχ. ΧΧτ, 
4. “εσοῦνται τιρραυματισμένοι ἐν Α}γύτ. 
τῳ, νυἰπογαιΐ ἐνογίεπέων πὶ ΖΞΈργμα 
δὶς εἵ Οτεοὶβ 4118 Βδτπο ποξσειοίη 
ΨΕΥΌΪ σίστειν 6886 11 ϑϑἴπυνηση ψ τὶ 
ἀοςοῖὶ οπξεπάεσιης, Οοηξ. 1,6χ. Ν. Τ. 
8. Β, ν. Ατηοβ 11]. δ, εἰ πεσεῖται ὅρα: 
ἐπὶ γῆς ἄνευ ἰξευτοῦ; τιατα σαάϊεέ (5. 
ἐπ ἰαγμσωνε, αὶ ἴῃ (ΕΥΤΕ αἴθ δ: 
οὐρα ὃ πΐδὶ εἱ ἐεπάΐςσαϊα ροπῖξα εἰξ ἢ 
Τπεοῦ. ἤδη. ΝἼΠ. 10. υδὲ ρσὸ 28 ἢ, 
ἀφ) ιοίεί, ἀείειγδαδί, Ἰερῖς Ὀξχγ --- 
ῸΡ 28. ἀπρ]!σαίυνα. [65. ΧΧΙ. 9. 
᾿Ξ “8) ΟΒδ]ὰ. ὕδη. "1. 46. 11]. 5. 

6. 7. δὲ δ]ὲ. --- “Ὅ:5).» αδονέας. 

Ῥμαὶπι. ΚΥ͂ΤΙ. 8. 1εβετυδε Ὁ). -- 
ὅ58)) ΝΊΡΒ. ες υὐε) Πα. ἡμᾶϊοο. Ἐ. 
ΧΧΥΤΙ]. 28. πεσοῦνται. Τα αυοαχυε 
γυϊραοίμ. ὅο. ἤοὴ ἃ σδάϊος 08) δχ- 

Ῥἰϊοαραπε, β6 ἃ 28)» δαϊ δ.) [τὸ 



Πόήστα, ᾿ 

Ὧ59) οσροσιπιξ, ααοὰ ἀαοχια ἴα ποη- 

Ὡ0}}1ν οοὐᾷ, Ἰορίξωτ. -- ΣΡ ομσίο- 

ἄϊο. ἴε6. ΧΧΥΙΙ, 8. Οὐ ΓΤΧΧ ἃ 
τεααϊἀεγίπε, αυἱΒ αἰςαιὉ --- ΠΡ. 

ῬΙΒ. εχροϊπάο. ἴεβ. Χ. 84. ατσοῦνται 
οἱ ὑψηλοὶ μαχαΐρῃς, ςαἀεηΐ, ἢ. 6. ͵π- 
ἐεν οϊεπέμν, Θχοο]οὶ αἰδαΐο. --- [55 }) 
ΝΙΊΡΆ. φορογε οὗγμον, Πδῃ. ΝῊΠ. 18. 
-- Π) ΝΙΡΉ. ρεγάον. ζεζοῖα. 

ΧΥΠΙ. 4. .- ἼΞν. Ἰγανμευ. 20}. 

ΧΧΧΙΠ. 18. Τἴθεσα νοτίθγιπί. ---- 
"νυν οομἶμς. ΖοὉ. ΧΧΊΙΝ. 28. ατσιῖαι 

νόσῳ, τλοῖθο ρευῖθίς. Ν. [,. --- δ Γν, 
»αγαίμε. 7οὉ. ΧΥ͂. 44. 16 δυργα 
ιν. Ὑ 5 -- ὯΒ» οαάαυεν. Ατροβ 

ἍΨΙΙ], 8. «αολὺς ὁ αὐπτωχὼς ἐν «παντὶ 

τόπῳ. Νοῦ μυΐδηι, 608 Ἰερΐ586 ὅῈ)")}» 

4υοά ποηπ0}}15 ρμἰδουΐϊέ: Ὡδπι ὁ στ 

τωχὼς σαάαυεν ἀϊοϊϊταν. ΑΥΤΔΡ. ΩΝ 

τιοῖδι ἠωπτί!, ἀεοϊἐπαυὶ. ---- ὩΡ τῶρ- 

5 ἔμχγα. Αἴηοβ ΙΧ. 1- τὰ πιατωχότα, 
οοἶΐαρεα, ἀγα. -- ὍΘ ἀϊεῖρα- 

ἐμ4. Ὅδα. ΧΙ. 14. βες. οοά. ΟἈίε. 
ἘΌΪ Ἀ͵1Ὸ ὙῚΡ Ιερῖ ΝΕ» τρία, 

ἀνία. --- τ)» ῬΓΤΟΒΡΟΤΟΥ. 1 ὅδυὰ. 

ΧΥΠ,Ὶ. 10. ἔσισε πνεῦμα Ξϑεοῦ «ονηρὸν 
ἐπὶ Ξαούλ. 8εο. ΟἸδιμανίατα οἱ (ἃ- 

ταῦδῦτη ,; ἴῃ Οοη). ΓΧ, οεδειδέ, 

δδὲ νοσλθυλατα βο ]θηπα ἐξ ΟΟΥΤῈΡ- 
ἐέοπε φρί γί αἰυπὲ, οο11. συά. ΧΤΙΝ. 

ἰ 6.1 ὅδπι. Χ. 6. Η.]. γΕτῸ ἀε ϑρίττα 
ΧΠΆΪΟ ἀἰϊοϊζυν. --- -- ΤΙΡ» ἐποεγυο ἼΜΕ. 

2 Ῥασ. ΧΧΙΧ. 80. --ἴξῷν ομδο. Ἐχ. 

ΧΧΠΙ. ὅ.--- ἡ Ρ}" αοσιεπιδο. ϑγτηση. 

Ῥβαϊγαι. ΧΙ, 9. ὅ.. τῷ ἰμ ἢδο ΟΓ8- 

Εἰομπΐθ βεγία τεβροπάθεί [πο δμο- 
σμπιδεγε, ὨΕΙΩΡΕ πιαΐ οἵ ἐηγοτίωπιο, 
ύυδῖι ποϊοπαια ἢ, ἰ. αποσπα Παρεὶ 
νοχ σΐπτειν. -- δεν» πωνελδον. 168. 

11. 17. --πν ΡΒ, δἰφο. 1. ϑδτα. 

ΧΧΙ. 13. ἔπιστεν, υἱὶ ἐσιαίξεν [οσίδ 5866 

Ψος, 1]. 

169 Πιστεύα. 

ἐδὶ δἰίαα Ἰπξοτργοξίβ, εἰ βογϊθεσιάυτα Ἢ 
οϑξ ἔτυσνιν ΡτῸ ἐσυμπάνιζεν), 4π85 
γόοοδϑ ἱπιοσάυτα Ῥοττηυίδίο σάρθ- 
Ῥιυπίυσ, ν. ὁ. ἘΠ ἡ ΧΧΥῚ. 44. υνὲ 
ῬΙῸ τὐστουῶν ἰοερεπάυπι δε σέστουσν. 
γιά6 ᾳύοαυς ἱπέτα 68. τυρπκανζω. -- 
Ὁ Γ» οὐπϑεηιον. Ποαϊ. 11. 16. ..- 

ΒΓ». οὐδηιεπέιμη ἱποομπα ἑίμηι. ἘποςΝ, 

ΧΠΠΙ. 10. 14. 16. ΧΧΠ]. 938. Ιερο- 
τοπε Ώ) ἢ ἃ δεν" Οαίεσυτα ἴῃ ΟΧΧ 

ῬΓῸ εἰ ατσεῖγαι Ἰερὸ ἣ «εσεῖγαι, νεῖ ν 
Ῥοϊυπ χαὶ «πσιῖγται, δαὰξ εἰγα  ΟΟΡ 
φεσεέλγω. δἷτ. 1. 86. μὴ ἐξύψου σεαυτὸν, 
ἶνα μὴ α(σῃς, ποὶϊ οχαϊζανο [6 Ἰρδῦτη, 
πὸ ἀμηνεόδετις, δοῖι ἐπ ἡρποιμένέσηι ἐπὸ 
οἰάασ, υπᾶθ οἰρβέτι ἐχρ!!οδδοῃίε 
σδυ88 δ ἰἀϊίυν: χαὶ ἐπαγώγῃς τῇ ψνυ- 
Χῆ φου ἀτιμίαν. Ἐώδτα ἀρυὰ 1,δίποα 
οαάεγε ἀκ γεδεφ αἰοϊθιν, σκ ἐπ ἀδ. 
ἐεγίμα τοιμαπίμν. ϑίγδας. ΧΙΠ). 4. αὐτο. 
σὴν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος, ὅρα ἐχοδάεγε, 
ᾳυοά ῬοΪγΡ. 1. 87. 1. .Ὰ «ἴπτων 
ταῖς ἑλαίσι. 1 Μδος. ΙΝ. 45. ἔπεσιν 
αὑταῖς βουλὴ ἀγαϑὴ, καϑελεῖν αὐτὸ, ἐπ» 
οἰ 11115 σοῃ δι! τα θοπυτα, οἱ (16- 
δἰγιεσθηῖ ᾿]υὰ. [ἃ αἴστεν ὕγῸ ἐμ- 
«ἴστειν, αυοά Τσοῦστογο ἀρυὰ .Ἐ}14- 
Ὥστ Υ, Η. [Π|.. 82. «ὦ δυμάοτα 
ΓᾺΡ. 1. ς. 8. Ρ. 6. ποίδς Οτοπονίυβ. 

ΠΕΣΕΙ͂Ν ΠΟΙΕΏ, οαάετε ζαεῖο. 
58} αὦ οαὐεπάμηι. 716τ. 1,1. 40.ῈᾺ 

«εσεῖ ἐποίησε ι τραυματίας, -- γ 6 δ] - 
Ὀὶ 2. 
ΠΙΣΣΑ εὲ ἯΤΤΑ, »ἱΣ. ΓΕ ἰάστα, 

ἙἘχοά. 11. 8. 1.5. ΧΧΧΙ͂Υ. Ὁ. νιάα 
οἱ δι. ΤῊ. Ῥυοσ. ν. 17. ϑῖσδο. 
ΧΙ]. 1. 

ΠΙΣΤΕΥΏ, ογεάο, Ξάξης λαδεο. 
“ΤΆΣ Ν» υεγαίες. Α4υ. ῬγονετΌ. 

ΧΧΥΠΠΪ 90. ΤΑΣΌΝ υὐνλδν» ἀνὴρ 

φιστεύων, ᾿. 6. βάεξιε, υετας,  άε ἀϊσ- 
πιῶ. Ψαἱρ. υἱν Μάεϊ(α. ϑγτατω. ἀλη- 
ϑής. .ΧΧ ἀξιόαιστος. Ἐοτίλαθε ἴΔ» 
τ Α4υ1}]6 δβογίρδεγαϊ σίσεεως δῖ 
«ίστεων, υξ ἩΟΓαϊδτηυ 6ὸ δάε]ϊυ8 
ἐχρεϊπιοτεί. -- ΤΌΝΠ Η:ρἢ. Οεπ. 

ΧΑ. 6. ἐπίστευσεν ᾿Αβραὰμ τῷ ϑεῷ, ογδ- 
ἀϊάξέ ΑΒτδθδσα Ὧδο. ἄεποε. ΧΙ,]], 

δ 



Πιστεύω. 0. 

α 20. «ειυϑήσονται τὰ ῥήματα ὑμῶν, 
"βάοε οοπείαδὰ νετΌϊε νεβίσίθ, ἐπϑέ- 
νόονέμν» υεγα. ΟΟοπΐον ὃ ΤἸδορα. Ι. 
10. εἰ δὰ ἢ. 1. ΕἸδηοσυμα ἢ. 3281. 
1 ὅβδι. ΧΧΥῚῚ. 12. ὀπιστεύϑη Δαβὶ)ὲὸ 
ἐν τῷ ̓Αγχοῦς σφόδρα,  άεε καδεδαίεν 
Βανίαὶ τὰ Αεἰδ ναϊάσ, δαὶ Αοἰὶ- 
8118 ογεάεδαί Ῥανιάϊ. 200: ΙΝ΄. 18. 
ΟΝΪ πιστεύειν χατὰ τινὸς οεἴ Παπμοίαηι 
ὅμανε ἐπ αἰσμο ρόπόγε, άεηι λαδενε. 

δ Ἑοάθμν αὐοαῦς πιοὰο εχρὶϊοαπάα 
οί ἔογεηυΐα οὐ α᾽στεύειν χατὰ τινὸς. 

Φοῦ. ΧΥ. 1δ. ῥγὼ ῬΘΝΠ ἐκ)» 8564: 

. Φον. ΧΧΧΊΧ, 44. οὐ μὴν πιστεύσῃ, 
ἕως ἄν σημαίνῃ σάλανγξ, ποῆ άεπι 
Ἀαδοδὲ!, 5ὺ. Αἱδβ ̓ δχοϊαπαϊ εἰρτιί8, 
Ἠἰδὶ διά το βοῖο 5. οἰδηροῖα ἴυρθ, 
Ν. 6. 4 αϑϑιδειβ δῖ 80ῆ0 ἔαρ», υἱ 
8}}}5 Θσηΐδ δ δέ ρτβ Ρ]δηθ θη αέΐεη- 
ἥαί. ΑἸΐτοΣ Προ νουθα Θσρ ἢ σα Ππ6- 

ὁ ησὲυπε. ψυϊραῖ. πὸ σερμίαί (πδς 
δόμπαγε οἰαηρογόηι. --- ἸῸΝ ΝΙΡΗ. 

1 ὅ4πι. 111, 91. ἐσιστοεύϑη Σαμουὴλ, 
,,,4ες λαδεδαίμν ϑατααθὶ!. Οὗ. 1. Τίαι, 
11. 16. ϑὲὶς ΖΕ δομίπεβ οοηίσα Οἴα- 
βιρ οπίδῃ) Ῥδρ. 394. ἀνὴρ ἐν Θήβως 
αιστευϑεὶς, ὡς οὐδεὶς ἕτερος, νἱ τ, συὶ 
,αάεε ΤΌΘΡΙ6 ἀσδεδαίΐμν τααχίγηδ. Οἱ, 
εἐ Βδρμθὶ! ΑἸποῖδα. εχ Ῥοϊν Ὀο 
δὰ 1 Τίμι. ]. ς. Ρδξ- 604. 58]. 

ἀ ἘΧΧΨΙΙ. 46. ὅτι οὖχ ἐπίστευσαν ἐν τῷ 
ϑιῷ, αυοὰά ποῆ οτγοάθραηῖς ἢ θο. 
Ψψεγοιῃ. ΧΙ]. 6. μὴ «Ἰστεύσης ἐν αὑτοῖς, 
Πποη ογθᾶβα {]18, ποῦ Μώσμε λαᾶξας 
18. Οομξ,. Ματσσ. 1. 156. Ερῆ. 1. 18. 
Αἀάε ΤΠοοά. [66. 11. 9. οὐδ᾽ οὐ μὴ 
σισσευϑείητε, πραυδαῦδηι οὐ δέει ἐπ 
Ῥῖ8. --- ἸΘῸΠ 4]4, Αρῆ. δ᾽ ἸΌΝ: 

Παῃ. ΥἹ. 238. --- “νΌ, σπάϊο. 76. 

ΧΧΥ. 8. θδη. ΧΙΠΠ. ὅ3. 96ο. ΟἸ 5. 
ὁ «ιστευϑεὶς, ἐδὲ ἀοπιαπαάαίμηι ὁδί τεμπες 

εἰ οὔοίενι. ὅ8Ρ. ΧΙ]. 4. αἰσνεύσωσιν 
ἐπί σε, οὐθάδηῦ ἰῃ ἴ6. ϑδρ. ΧΙΝ. δ. 
ἐλαχίστῳ ξύλῳ -«ἰστεύουσιν ἄνδρωσοι ψυ- 
χὰς, ἐχίσιο νβ]ἀ6 Ἰΐρτιο ογεάνπέ ναὶ 
οονηπείμη! ὨοτΏΪ 68 δηΐτηδβ. ὁ Μβοῦ. 
111. 99. τὰ πσεαισεευμένα τοῖς αεαίστευ» 

᾿χόσι σῶα διαφυλάσσειν, οοπογοαά ῥα 11]1κ, 
Ὧν] ογεαίἀεγαπέ, δεὰ αἀδροεμεγαηΐέ, 
60]]. ν. 10., δεῖνα ουβίοάϊγο. 4 δος, 
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Πίστις. 

ΓΝ. 7. οἱ τὰς ἐμσπιρε  ξῥαμο ποτε»! 
σαντες τῷ ἀεοροκξῖα ΟΤέ- 

ἀεηίες ἐκ ἀρ τρελις ἙἘσάδετα 56: 
δὶ νεσρθιπὶ υδὺ ει .} 
Απὶ. 1,0. Ϊἴ. α. 16. εἰ 215. Πα 
αἷς. δὸ Ἡροχοάϊεπις 1. 8. 9θ. ὅν 
Ι,.., Βοβ. Οὐβ. Μίβοεῖ. ρμασ. 65 «αὶ 
γγοϊδυτα δὰ 2 Τιω. ἔ. 19. μ᾿. 405 
ϑῖγδο. {Π. 6. υὐ] «τστεύειν τῷ ϑεῶ πο- 
ἰΔὶ ὑεγε ὕεμπι οοἴσγε, ξαποίε οὐθαν. 
ἃς ἴῃ ΒΕΖΌΘΩΠ ΣΩΘΙΩΤΟ ἈΕῚ εὐλίμε : 
τὰς ὁδοὺς Ἔχρ οδέυγ. ὅϑισ. 1]. 6. 8. 
10. αιστεύειν τινὶ εαἴ άδιμολαπε ἐπ αἰϊ- 
ἐρλβ οοἴΐοσατε, 8. ορέξπεα φιατῖς αὖ 

δρέσγαγα, ςΟ]Ϊ]. ν. 13. εἴ 14. 
4 Μεαος. Υ. 38. οεγεἐεεέπιε Ῥετεινδεκει 
λαδετε. 

ΠΙΣΤΙΣ, Μάεε, βαεξμας, πετῖία; 
οεγι ἐμεῖο, τ. πᾶμε γηκωνι. ὭΡΑΣ 

ει. ΧΧΧΙΠ. 20. ὅγταμι. Ῥβείπι. 
ΧΊ. 4. ἐξέλισον αἱ αἴστεις ἀπὸ τῶν καὶ 
ἀνρώπων, βεξ τὰτὰ οϑῖ ἴῃ 15 ἴοττιϑ. 
Ἀχυῖά 168. ΧΧΥῚ. 9. .-.-.ἕ ἸῊ ΣΝ: 

,άεε. 1 Ῥασ. ΙΧ. 28. 426. 81. 9 Ῥει. 
ΧΧΧΙ. 12. 15. 18. Ψ6γεῖι. Υ. 13. 
εἴ Αἰ1δὲ βεερῖυβ. Αἀάε Ααι. βαΐπι. 
ΟΧΥΊΠΙ. 75. υδὶ «στε; Δαν ΓΙ ΔΙΣοΣ 
διιπυίιχα σεγ ποῖ. ΓΙᾺ Βαθεδὶ 
ἀληδϑείᾳ. ϑγτῶη,,. Ῥτον. ΧΨΊΤΙ. 13. 
ὉὈῚ α«ἰστις Θδξ 1. ᾳ. «σεὸν, ϑέγωσε εἰ 
υάε ἀΐρπεπι. αι. Εχοῦ. ΧΥΠ1.13.: 
αἱ χεῖρες αὑτοῦ «πίστις, Ἦ. 6. εγεεία - 
αοἰϊεν εἰαδαπί, ποὸ αεδιυιξεδαπέκτ. 
ΠΧΧ Βαροης ἐστηφηγμέναι. ΕἾτππι- 
ἐαέϊδ αἀαοαυς ΠΟΙ ΟΠ εσΩ νόσεπὶ πστις 
ἤδΡΕΣΟ, ποραυὶ πϑαιϊί. ἸΌΝ: ΘϑΎΤΩΣΩ, 

Ιςβ. ΧΧΥ. 1. «ἴστει. ----- ΓΝ» ,3-- 

πεΐξαε. Νεδοι. [Χ. 838. ἐν «ὅσ. τούτως 
διατιϑέμενγα, αἴστιν, ΒΆΡΟΥΣ [18 Οζα γε: 
Ῥοἰβοίσηυτ ͵πάμε ἥγημπι. [τὰ εἰ 

Αὐδθ. ἀ.λ:,.α]. Μίάε φυοχας Νελ. ὁ 

ΧΙ. 28. -- ἘΑΡΡΙΣ “Μπαπα, ποτπεὶ 

Ρτοργίυτα. ὑδηΐ. 1. 8. θρετυπὶ 
ΣΌΝ βοουπάυτα (δρρο] τα. ϑεὰ 

ΤΩΝ Θδἴδτη ΔΡρ6᾽ δεῖνα σορουαγ. 

-λρα, φεγιίας. 4 Ἄορ. ΧΙ]. 15. 

ΧΧΙΪ, 7. Ῥγον. 1]. 8. -- ΠΣ 
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[ἰὰ ε οοπ͵θεΐυζγα 
τοδὶ (γδηβι 888 νἱἀδηῖυγ. ΑἸ 
νοτο βἰαϊαυπί, 608 Ἰερίεθθ ΓΝ Ὁ 

«αἴ γον. ΜΊΔ6 οἱ ῬυόνετΡ. ΧΥ. 

29. 80. υδὶ πἰ8}]} ρχο Βδὸ νοὺα ἴῃ 
ἕεχίυ Ηδφρσ. Ἰοσίίυν. δῖρας. ΧΥ͂, 15. 
“Ἴἴστιν ποιῆσα;! εὐδοκίας, δὶ ποιῆσωω Ρο- 
Βι ται ΤᾺ] ΠῚ 6586 ὙἹΘἸῺΣ ῬΥῸ σφοιήσεις, 
δι ΒυρΡΙ]οπάιιπι δες εἰς τὸ (αὐ Β46]:-- 
ΟΣ ἴδλοϊδϑ, αἀὰδὸ δ 5 ν}Ὁ δῃξ ρο8- 
151), φαΐ ρεμάοι ἃ συντγηρήσεις. ϑ1ΓΔΟ. 
ΧΙ, 12. υθὶ «ίστις ἐπέεργεέαα, φμαπαο 
«ἴλας ἀἰοπὲς ε6 φογτωρερὲ πον ραϊξέεγ. 
1. ΧΙΙ͂Χ. 12. ἐν αίσνε ἐλαίδος, ἴῃ 
φεγίμμαάμιε δροὶ. Βίγδς. 1. 88. ἐπε- 
τας υἱα, εἰκάδι νεϊ σίοπία, ὁ0]]. 
ΧΝ. 15. 1 Μδος. Χ, 37. τοθποσυη 
τῶν οὐσῶν εἰς τίστιν, φια Μάεηι μοδίω- 
ἔαπί, δυὶ Μαάείμον εἰ ἱπίοερτε οδευμπάα 
διεπί. Ἡ ΒΥ ΟὮ. σίστις, ἀπόδειξις. ΑΥἿδ5- 
τοίε]ε8 ΒΠοῖοσ. 1,10. 1. ο. 1. Ὁ. 990. 
Ἢ ὃὲ αἰστις ἀσύδειξις τις. Ὑότε γὰρ 
“πστεύομεν μάλιστα, ὅταν ἀποδεδεῦχϑαι 
ὑπολάβωμεν. 

ΠΙΣΤΙΝ ἜΧΩ, ,Μάφηι λαδεο υοἱ 
»ταείο. Ἰ2Ν2 ΝΙΡΒ. "άμδ ξπι. 96γ. 

ΧΥ͂. 18. 
ΦΠΙΣΤΟΠΟΙΕΊΏ, Μάονι χοίο, Ἰ. 4. 

“τἰστοσοιέοραι. 4 Μδςο. ΥἹ]]. 9. ἐπιστο- 
αὶ «οἰηθας. : 

ΞΙΠΣΤΟΠΟΙΞΟΜΑΙ. 4 Μδςοθθ. 
ΧΥ ΠῚ. 17. υδἱ οοηγηιαίίοπονι αἵ 
,έντε,  άεπι ἤαοογε ποῖαι. 

ΠΙΣΤΟῚΣ, Μαείες, άπ, υεγμδ, ΞὯ6 
αἰσπια, οογίως, ἱπαμδίίαία, πηι, 
σἰαδιβα, ἀμπίμγπμδ, ἴτ. ρῖμδ. ἸΏΝ: 

4 ὅδ. ΧΧ. 18. Ῥγογεῦν. ΧΙΝ. δ. 
ἌΧ. 6. Αηα. Ρε. ΧΙ. 2. --- ΓΝ» 

υζάεε. Ῥλδυῖοτ. ΧΆΧΊΙ. Φ. --- ΠΌΝ: 
ε Ἰήριῃ, Ῥτον. ΧΙΝ. 97. -«--ο Ἵν 62- 

οεἰϊεπέϊα. Ῥτον. ΧΥΤ]. 7. χείλη «ἰστά. 
Οταρίυς Ρχοϊερα. Τ. 1. ὁ. Γ΄. (. 
9. «στὰ ἰπ αερισσὰ ταὰϊανς, τηοΥα 
εοπ]εοίαγα ἀυςῖυβ, αυὰ ΟΧΧ 7. 

οείδπι δἰ 1 ΡῈΓ περισσὰ (ΓΔΒ. Ὁ] ΘΓ ηῖ. 
ϑρΩὶ βἰπθ ἀυδῖο βογρβοσδηῖ ὕυχχ 
χείλη πιστὰ, ὑεγδα υεγαοῖα, βάε ἀὶρ- 

1] 

“α τεοεροπάοπάμηι. Ῥτῖον. ΧΡ. 80. 
Δεελετήσε; σίστιν. 

,. Πιστὸς. 

πα. Οετίδ ὅγευϑ, συὶ ἢ. 1. ΟΧΧἧ μ6- 
σαΐπ8 νἹἀδίαν, Βαϊεῖ 29 Ὁ», 6σα- 

(ογυπι ογαίο Μά ἀΐσπα οἴλατῃ οποεῖ- ἢ 
ες αἷς! γοῖερβί. --- ἸΘΤῸ ΟΒα]ά. 

ΟῬαχί. δρῆ. εχ Ἰὼ }- ἴδῃ. 11. 46. 
ττ 

ὟΙ. 4. --ο Ὁ Ν)» Βοσιθῃ ῬβγΠΟΡΙΔΙΘ, 

αἰοίνηι. 2. ϑδατη. ΧΧΙΠΙ. 1. «ιστός. 
Υἱάοπῖαν 79) Ἰορίβθθ βθὶ: νοοθτλ 

ΠοΒίγϑσῃ δὉ δο σδάϊοα ογίνασο γο- 
Ἰαΐξθ6. -- ἸΌΝ) Ῥατί. ΝΡ. Ὠδαΐ. 

ΧΧΥΤΙΙ. 59. νόσους πονηρὰς καὶ πιστὰς, ᾿ 
ΤΏΟΥΡΟΒ τηδ]ρτιοβ οἱ εἰαδὲίθα 5. αἰδε- 
ἑωγηόε. ΟἿοθθ. ᾿τπ Οοἰδῦδθον. πιστὰς 
(ϑίς δεῖ 6 Πευῖοξ. ]. ο. Ἰοσθηάυγῃ 
ῬΓῸ «λείστας, αυοὰ ΕΑΡτΊοἾι18 νἱτῖοβα 
οα!άοταδῖ.) νόσους, ἐπιμόνους. 1 ὅϑϑαγη. 
Π1. 87. ἀναστήσω ἐμαυτῷ δρία «στὸν, 
ΘΧΟΙΑΡΟ τ ἱῃὶ ἱρδβα βδοοσάοΐοῃ 3 462- 
ἔεπι ((οηἴον Ηθῦν. 111. 8. 10.), οἵ 
Ῥϑυϊο μοϑίὲ οἰκοδομήσω ἐμαυτῷ οἶκον 
«στὸν, Φ6ἀ1ῇσαρο τα! ᾿ραὶ ἀοσαυχα 
,,γνιαηιν ναὶ δἰαδιηίεηι. ὙΊὰδ εἰ 1 ϑδσω. 
ΧΧΥ. 28. 1 ες. ΧΙ. 88. [ε8. 
ΧΧΙΠ. 28. 25, Ῥβαίΐη. ΧΥ ΠῚ]. 8. ἡ 
μαρτυρία κυρίου αἰστὴ, ἀπ ΌἸ]ΟΠΪ αΤᾺ 
Ἰϑουν πὶ οϑὲ οεγέμοι. ΟΟΠέΟΣ 1 ΤΊ τη. 
ΙΝ. 9. Ῥβ, ΕΧΧΧΥΠΙ. 56. μάρτυς 
ἐν οὐρανῷ πιστὸς, ἴ65118 ἴῃ οοὔἶο Μάς 
ἀΐρπης. Ψετεη. Χ].1]. δ. εἰς μάρτυρα 
δίχαιον καὶ «᾿Ἰστὸν, ἴῃ ζοϑίοτη νϑγῦχα οἱ 
δας ἀΐϊσπυπι. δι. ΖΕ] απ Ψ. Η. 
11. 18. 80 δη. χαὶ ταῦτα, εἴ τῳ 
πιστὸς ὁ Χὸς λέγων, πεπιστεύσϑω. Ῥδ. 
ΤΧΧΧΥΠΙ. 28. ἡ διαϑήκη μου «ἰστὴ 
αὑτῷ, ἔξπαυβ τηϑὰ “ἔγηιμηι ἱραῖ. 
ἴε8. ΧΧΙ], 23. 235. ἐν τόπῳ πιστῷ, ἴῃ 
Ἰοοο βγηιο. 1.8. ΧΧΧΙΠΙ. 16. τὸ 
ὕδωρ αὑτοῦ πιστὸν, Δα ε)υ8 οεγία, Ὦ. 
6. 8418 οἱ ΣΕΡΊΡΕΥ δοαίωτγιεί. [68. ἘὟ.. 
8. διαϑήσομαι ὑμῖν διαϑήκην αἰώνιον, τὰ 
ὅσια (ρτὸ κατὰ τὰ ὅσια) Δαβὶ)ὰ τὰ 
«στὰ, ῬΔΏΡΆΤΩ νΟἨΙΒοῦταη ἔσραι5 εθ- 
τογηστῃ υχία Ὀεπεἤοοπδα αν 8, 
8. ῬΓΟΙ 5βίοποθ Ὠανϊ ἀδίδβ οοσίδβ 
80 ἥττηδϑθ. Ἡδβυοῆ. πιστὰ, βέβαια. 
δὶς Ηοταοσο 1]. Β΄, 194. ὄρχιω πιστά. 
Ηο-. Υ͂. 9. ἐν ταῖς φυλαῖς; τοῦ Ἰσραὴλ 
ἔδειξα αἰστὰ, (ἸΡΌΡυ5 15Γγ88] οδἰεηὰ! 

δὺς 

ὃν» 



Μηδὲν ειστὸν. 112 Πίνυροι. 

« πέγω, Ἦ, 6. οὐγ ἐεϑένεμπε ευεπίμνε λαδε- ἐκσιστώνησαν ἐν τῇ δαϑήχῃ αὐεεῦ, 
δωπί, φιμε ερὸ ἰσὶροῦυε [δγοῖξὶ ἀ6- 
πυητίο. ---- ΓῪΨ μείκα. Ψοῦ. ΧΥῚΙ. 

9. σχοίη δὲ αἸστὸς τὴν ἑαυτοῦ ὁδὸν, ἰδηοαΐ 
δυῖΐειι ρὲμξ νίδεη βιιδι}. 3.048 : σ᾽σ- 
τὸς, ὁ εὐσιβήῆς. Αἀὰο Ηεῦε. 1Π]. ὅ. 
ϑὲτ. ΧΧΧΙ͂ΠΙ. 8. ὁ νμος αὑτῷ «ἰστὸς, 
ἴεχ ἱροὶ υεγα. 1 Μδοοδλυ. ΧΙΝ. 41. 
ἕως τοῦ ἀναστῆνοω αροφήτην «"στὸν, υ- 
4ὺυε ἀυπι δυτχαὶ ργορδοῖα ὑέγης, ἢ. 

ὃ 6. βάεδπι ἔβοίεῃβ βυὶ ὑγααϊοτοηϊθυδ 
οἴ χτηΐγδοι δ, υἱ τοοῖο πιοῆυ Οτο- 
υδ. 1,εχ. Ογεὶ! ΜΆ. Βγϑῶι. αισεὺς, 
ἀληϑής. (οπέδει Υοίβυτα δὰ 1 Τίῃι. 
Ι. 15. Ρ. 419. 5ῖν. 1. 14. υδὶ σιστὸς 
εεἰ ρίνδ, δοκα ἑπάοίε ργαάδεε: μετὰ 
«στῶν ἐν μήτρᾳ συνοχείσθη σοφία, οοἷϊ. 
ϑᾶρ. 1. 8. 111. 9. 111. 19. 40. 
4, Μεδος. Ϊ. 2. 
ΜΗΔῈΝ ΠΙΣΤΟΝ, κὲλ  άμης, 

ς πίλὴ νεγνιπ. ΓΊΞΘΠΕ ΡΙυγ. ρεγυεν.- 

εἰίαίες. Ῥτον. 11. 19. ---- Ὑι1ἀ6 δἰ Ποὶ 
8. Υ. μισϊ)γός. 

ΠΙΣΤΟΏ, ,Μάονι γατῖο, σοπβγπιο, 
Φίαδιϊο. "ὌΝ, ἀΐοο. 1 Ἀερ. 1. 86. 

τιστώσαι κύριος ὁ ϑεὸς τὸ ῥῆμα. Ῥεῖ- 
ταυΐδβθα υἱάδηϊοῦ ἼΩΝ ΟΌΣΩ Ἰ δ: 

-- ον ΗἰρΙ. 1 Ῥαγ. ΧΥΤΙ. "4. 
δι ἂν 

«ιἰστώσω αὐτὸν ἐν τῷ οἴχῳ μου, δἐαδείαπι 
Π]αχα ἐπ ἄστη τρθα. -- ΟΣ ΗΊΡΒ. 

ἀ 8 Ἐ23}» εἰαγε ἡποῖο. 3. ϑδτα. 1]. 35. 
- ἸΌΝ) ΝΙΡΒ. 32 ὅδπι. ἼΠ. 16. 

«ἰστωϑήσεγαι ὃ οἶχος αὑτοῦ, εἰαδεζοίεν 
ναὶ σίαδεε εγὶἑ ἀοταυβ 6͵ι.8. 1 δες. 
ΨΙΠΠ. 46. σισταϑήτω δὴ τὸ ῥῆμμα σου 
Δαβὶδ τῷ «ατρί μου, οοη τπιοέμ" αιεο- 
580 γϑυθιπι αν αϊ ῥρδίσὶ τηθο. Ὑ1ὰθ 
οἱ 2 Ῥαγδὶ]. ΥἹ. 17. Ρβ. ΟΧΙΙ. 7. εὲ 
οουΐ. 4 Τίτα. {Π|.- 1464.1 Ῥαγ. ΧΥ͂ΤΙ. 
44. «στωϑήτω καὶ μεγαλυνγήτω τὸ ὄνο- 

ε μά σου, εἰαδίϊς εἰς οἵ ταλροδοδίυν 
ποῖώθῃ μοι, ἢ. 6. ἤ(168 ἴδ δΕΠΈΡΕΥ 
οοἰοργοῖισ. Ὑιάς οἱ ὁ Ῥαγαὶ. ἴ. 0. 
Ῥ4. ΤΧΧΨΥΊῚΙ. 11. οὖκ ἱπιστώδη μετὰ 
τοῦ ϑεοῦ σὸ «νεῦμω αὐτοῦ, Ὡοὰ Μαάεῖϊ!ς 
ρεγιαπείἑ οαὰὶ [δοὸ βρίγιξιιβ 678, 
ναὶ ποῦ ,αεἰϊίεν αὐλαει Τ)6ο 8ρῖτ]- 
(8 ο᾽υ8. (Ομ δ᾽... ΧΧΥΠΪΙ. 17. 
ΧΧΙΧ. 8. Ῥβ. ΧΧΝῚΙ. 41. οὐδὲ 

ῷ 

4 Μεαοοδὺ. ΝἼ]. 24. δὲ ὅρκων ἐείσται, 
Ῥεν ᾿υγαπιοία οὐπήγπαυ.  ιὰε 
εἰ 2 Μδος. ΧΙ]. 95. 

ΠΙΣΤΩ͂Σ, Μαείμεν. ΟἹ, Υει. ,- 
ἀεπίεν. Ἐδιὰ. 11. 7. δες. ὕες. Αταπ. 
καὶ ἦν ἐκτρίφων σιστῶς τὴν ᾿Ἐσϑ 8. 
ΠΙΣΤΩΣΙΣ, Μάες ἀσέα, οὐ τεκαίϊο 

εἱ ργοδαξῖο, φμα νεῖ βάεε Αἰ. ΓΛ 

Ἵν Ῥοείέϊο 'ππανμδ. ἴπις. 1δν. ΥἹ, 9. 

ἐν «ιστώσει χειρὸς, οὐ» πεαξίοπε πιαπε κ᾿ 
ποία. Ἰπίστωσις χωρὸς Ὀτορεῖε, ψφυαε- 
ὧο ντιανν ἀαία τεὶ αἰδονιὶ ἴω. 
“πιι2. ὅῖς αἴστωσις λόγων, χωκσπαῖο τεν- 
δὲς ἰάετε Αἰ. ῬΊδῖο ἵδρ. Ἰ. 945.(. 
μαρτύρων «ἰστώσεις λό Οοπῆ. Ὦτυ- 
δίαπι ἴῃ Ετγαστοοπί. ες. ἔππξ. τες. 
Ῥ. 174. 

ΠΙΎΡΎΥΡΟΝ, ραΐεα, Ξέγῇαετν, εἰ {α- 
τίμα ρμευγραπεπίμηε. ἘΠ)». «Ζεζεῖα. τ. 
37. ϑυρμμῶσαι τὰ αἴσυρα : ᾳυσα ΟΣ τῶ ἃ 
ϑρηϊοητία ποὴ ἔπϊξ δ᾽αυοα Ἰυσίγα- 
(ἰοηΐ8 σεῆυθϑ, δοὰ ρμοΐϊυ6 ἱποαπία- 
τηοηίυτα διηδίοσι τα ἀρ Αδαγτιος 
υδἰζδίυπι δα δηϊπιοϑ ἱἢ δσῃοεετα ρεῖ- 
Ἰεϊδπάοβ. ΨΜιάθ ἴοσμεῖες. ἂς ἴ,ι-- 
(ταῖς. νεῖ. σε]. Ρ. 808. Τοεεῖ 
Βὶς δαβοστίρεγε τεσῦβ ϑεϊἄθηὶ ἀὲ 
1)116 ϑυτίδ ϑιγωῖί. 11]. ος. 7. Ἀ. 812.: 
Θυϊά εἱὲ τὰ αἴευρα ϑυμεῶσαι, ἔκίεοῖ 
ἴη6 δοίδηυδ ΠΟΙ δαι18 Ὁδρῖδθα, ηϊδὶ : 
βίης Βεὶς «ἴσυρα νεὶ οὗ βειι 
πιοίς «αἰεσ δυὶ ἰεδαικπέηα, ἤματα 
αἰοία. Ἐσχοαυδηΐεβ ἴῃ βδοσὶβ πιοὶες 
116. Ετ διπιθῖδα νεηοῆολ δρυὲ 
ἸΤΒοοογίυτα (1 γ]}. β. ν. 88.) ϑ.εν 
τὰ αἴτυρα Ἡδοδῦε, δα διπόσεσω Ἵσο- 
εἰ Πἰαπάυπι, αθεῖ : χυοά Ἰάετὶ ἤρσυπι 
νοσδί, ᾿πιϊϊβῆιβ οὔατα, ΙΖ. Ἐ- 
εἷος. ΙΙΠ. 82. ραγρετνε τιοΐαε. Τί; 
τυρα δυΐεαι δυηῖ διγίεγεε. Ψέετυμιὶ 
ἢϊς νυἱάδπιαν δοοριοπᾶδ βῖνθ ῥγὸ 
υλήμασι Ὀτιϑοοσιτη, ἢ. 6. ᾿Πλδτοΐων 
08 τ 6}16 861: νἱπὸ εἰ ἕατίδ οοη- 
ἔοςῖῖδ, ϑδὶ: ὕῬτὸ 881518 πιο] 8. 1 υσεπι 
ἢυς ἔογτο μοῖοαϊ Θτετηὶδα 11. 18. 
“πα ἔπεπ πον υἱέες, φιϊά ἐρεὶ ζαοδειπί ἱκ 
οἰυδαίϊδιες Τελυάα εἰ ὃπ ρἱαίεὶς «[εγω- 
δαϊενι ΕΜ οοἰδρηπ ἐξ εἰ ρα- 
ἐγεὲς ἀσοενάμπί ἐρπενι, τομδδεγεε ὍΕΤΟ 



᾿ν Σ 

ΤΠέτυς. 

5 Ἵπκδαοία ζανίκα τιαϑεαηι σρροπεπί, εὲ 
ἡ ποϊακί 

8 

Δ, 

τεριπῶ οὐἰονιρη. 
ῬΙ]ασοηῖο δὰπὶ ἃ Ῥυορβεοίδ Ὁ2}}}5 

(αυασπὶπι αἰςῖαε, 4.18 εἴ ρίειι Γ6- 
δῖε οαἰογιτι Σο[ 1866 δου 86- 
Ἰογθοι άσοῖ!. (Οἰοτῖα σηϊσιιηλ δβῖ, 
Σιῖϑἱ 6Χ αιτύροςς οἵ τ6}16 ἔογβδῃ ἢ- 
)υστηοάὶ 1106 ἔδεῖα νοϊυοτιῖ 18, ηυ]- 
οὕπαυθ δυςῖοῦ εἰς Ερίδίοϊεβ, αὐδιὰ 
Ἰαυδεανίτηυδ. Εἰ οηΐπι ὕοηυ5 ΒδΌγ- 
Ἰοα ερίμα οἴδπι ἱπαϊριδθαῖυν 
οαπΐογμηι. νι ΗδΡΡοοσδΈ ποι ἴῃ 
ἀπομάτετον. ΟἸγτωρίοἄοταβ γεῖοῸ δὰ 
Ἰοοῦπλ ᾿Π]πὰπ ἀθ ατύροις δηποῖδί: 
᾿Αφροδίτῃ τυχὸν ἢ τινὶ «ροαγωγῷ. Ἴσως 
δὲ χαὶ εἰς καϑαρμὸν τοῦτο ἐποίουν αἱ δυσ- 
φυχεῖ. Οοπίεν εἰ Ουϊδονίυτα 1ῃ 
ΒιΌ]. Βγθω. (Ἱ. 1. Ῥ. 917. εἴ διιο- 
ἴογεβ ἰδυάλαῖοβ ϑίροησοετο ἀδ ἴ,ρὶ- 
μυδ Ηεῦν. Εἰϊίυαὶ!. 1,1. 11. ς. 86. 
δεςῖ. 1. Ρ. δὅ65. ας. τμοοεπάεπίσε 
οεεα οἴσαγμηι. Ἐεαρεχὶϊ δὰ σιτυρίδας, 
ᾳυκ δυηΐ οἶσα υἱΐεε, δεὰ νἀς δὰ 
Ἡ, 1. Οτοῦυπι. 

ΠΙΎΤΥΣ, ρὲπιι:. ἸΝ ογβς. [68. 

ΧΙ. 14. --ὐνη}» αδῖες. Ἐπεοῖ. 

ΧΧΧΙ. 8. Ζεοι. ΧΙ. 2. δὰ αυετι 
Σοσυπι ϑυϊάδ8: ὁλολυζέτω σίτυς, ὅτι 
αἰατωχε κέδρος, τουτέστι, τῶν Ἰσχυρῶν 
αἰπστόνεων τὰ ἀσδενστερα φαιδευξόϑωσαν 
καὶ σωφρονιζίσγωσαν. ϑγτητηδοῖ. 168. 
ΧΙΨΝ. 8. ϑυϊάδϑ: αἴτυς, εἶδος δένδρου 
χωνοφόρον, ἡ σαρ ἡμῖν στροβήλα (ἔον- 
ἴα5886 στρόβιλος Ἰερεπάμ). Ἐξενοφῶν" 
“χωρίον σίτυσι διαλεισούσαις μεγάλαις. 
Ψιάδ αυοαυθ ἘΠΟΟρΒγαϑί. ΗΙείον. 
Ῥίδης. [4ὈὉ. 11]. ο. 10. 

ΠΙΏΝ, ρἱπρεῖε, οὔέεια, οριζεπέμε, 
οὐρίοεμδ, πιαβημε. 'διν αγίεία υἱ- 

γεν. Τμοοῦ, μον. 1]. ἴφ. αἴἰονα ἄλ- 
φιτα, ρίπριῖ τίνα. Νυΐα ογδεοῦ 
,,αγια ὃ .--ὦ- Ἰν Βαεαν, πιοῖηθῃ 

Ῥτοργῖστα τερίοῃΐα. Ῥᾳ ΤΧΥῚ]. 15. 
16. ταῦρον αἴονες, δὶ ποῃ ἸΩῚ Ἰεχθ- ᾿ 

γτυπῖ, αυὦ διϊς Ὑτοχηχη! οοηΐθδο- 
ζυζα : Βεαὶ Βαδβηϊίβ γορὶο [Σ8}8 «(0Ὑ- 
ἄδποτι ρεδγμιρεῖα; Ῥδϑοιιϊθ [εθτὶ8 
δρυμπάδδϑο, Ῥϑοιδ δυΐϑχω, χυοά Ῥδ8- 
οὐ8 Ἰαεΐδ αἱδίασ, ἴδσα ορίϊηυχα 68- 

Τ18 Πίων. 

586, 4ἷδ ἱρῃοσαῖ ὃ πὸ δὰ Ῥᾳ, ΧΧΙ. 

82. οἱ αἴονες τῆς γῆς, ορμϊεπές ἴεττῶ. 7 

᾽ς σαχεῖς, αὖ] δυπί ρίπριεε, 
δείδτη οριοπίξ ἀἰσυπίιν. ΔεῚ Ἰῃ Υ. 
«αχύνω. Ῥε. ΧΟΙ. 14. ἐν γήρει 4 φίονι, 
ἢ. 6. υχία ϑαϊάδυι, ἐν «λήϑει ἐτῶν, ἐπ 
πε μα σπηόγῖπ, ἐπ ἀππόϑδα 46- 
πεοίμίε. Τὴ ἴ,οχ. ΣΝ ΜΒ. Βγεῖω. 
ἦν γήρει αἰονι Θχροπίξιν ἐν γήρᾳ ,στα- 
ρῷ, ἐπ ξεπεοίμίε ρίπρμ. Ὁπάδ οογ- 
τ σοημάυθ Ἡδδυοδίυ8, 8 εν υσαι 
ῬΤῸ ἐν γήρᾳ λικαρῷ τὰ 8}6 ἸορίτυΣ 
ρας λικαρόν. Αφῃῖα αυοαυθ 5 ἴᾷ 
Ῥεῖ ἐν πολιᾷ πίονι: ἀυοῖῃ ἰδιζθη 8118- 
Ῥίσοῦ 90 ρϑῖβ8θ ἐν φολιᾷ, σίονες (ἴΠ 
τεπίι οηἷπι ἩΘΌΓ. Ἰορῖταῦ Ἐ35))» 

Ῥ͵ΓῸ 4ᾳυο οὐτὰ 12} Ἰερίβδ6 σαὶ ΠΟ 

Θδὲ νϑγοϑὶπι}]6.}, αυοτηδηπιοάυχῃ Θ- 
ἴδια δρυάὰ ΠΧΧ βου ροηάυμα δβδεῖ 
ἂν γήρει, φίονες. ΟὐΟπήστδηξ Ἦδης 
οοπ]θοΐαγατα ϑγταπηβοῆυβ δ ΤΉΘο- 
ἀοῦοη. --- 52» Οανηιοὶ, πιοτηθῃ 

Ῥτορσΐιι. ΤὨοοὰ. 1,οΥ. 11. 14. αὐονα 
ἄλφιτον. 8.5. ΟΑστηε] τοῦθ ἀρτίδ, 
Υἱπεῖβ, οἱοΐβ δρυπάδηβ, μδὲὺ πιδῖβ- 
Ῥβόγδπὶ ἐς τερίοῃ αυδν}8 ὕοηδ εἴ 
ἔγαρίἔογα δοςσρίταιγ. Οομξ ΠΑΡ 
ῬὨΣ1|Ο]. 58οῦ. Ρ. 1000. --οἸϑ Ὁ, ἰο- 

οἰ μὶηρμὲρ. ΤΒοοά, εἰ Ουϊπία Εαϊ- 
[ο 5. ΥΧΥ͂ΙΪΙΙ. 88. -- ὮΝ» ἀνια- 

πμὲ δμηι. ὅεῃ. ΧΙ ΙΧ. 1ὅ. --- ὁ} 

αὐΐμς. Οοποβ. ΧΙ ΙῚΝΙ. 90. ἔχλαυσε 
κλαυδιιῷ σίονι 866. οοα, Ναῖ. 1,..ὄ Βο8 
6 τεϊϊαυβ 1Ιγῖὶθ Ἰαροτα τηδνυϊὶ 
φλείον;, απὸ ἔπ! ἴδ) Μοπιβοοοιϊὶ 
οοὨ δοῦσα, 86 Ῥτονοοδῖ δὰ Ῥβαϊῃι. 
ΤΧΧΨΊῚΙ. 85. υὐὲ εχ ἀσέχεεμον ἐν 
τοῖς αἴοσιν αὐτῶν Βἰτη}}} ταυϊδξίοπα ἔδο- 
ἴυτα οϑ᾽ ἀχύκτεεινεν ἐν τοῖς πλείοσιν αὖ- 
τῶν. ϑεὰ Βεροῖ αὐοαι6 «ἴων ποξῖο- 
ὨΘΩΣ οὐρὶῶ 8. πιαλ μαϊϊηδε, αὖ θαρτα 
οὦ 70}  ἦδπι οὐδεγυδἴιτα εϑξ. --- 

Ἰὴν σεγμῆ Ρρ. ΧΟΙ. 10. ἐν ἐλαίῳ 

«ἴον. .-. ἸΌΨ.- Οεῦθα. ΧΙ ΪΧ. 90. 

Νυγον. ΧΙῚΠ). 91. Νοδοτ. ΙΧ. 925. 
Τμοοά. ἴφςβ. ΧΧΥΝΙΠ]. 1. ..-- ἹΌΡ᾽ 

Ῥίηρωοᾶο, οἰδιων. ΜΙοΒ. ΥἹ. 7. χιο 
δδ 

φἂς 



Πίων γῆ. 

α μάῤῥων «τόνων, (οτταπίιαι οἰεὶ, ὅς, 
«ἣν ἢ, 1. οἶδιηε τ] ποῖλυο νυἱάδῖυσ, 
4υΐα ΠΙΝ1] οἷδϑο μῥἱπρυΐίιβ οϑί. Ῥσεβ- 
ἴδγεα ἰοριυῦ 1 Βος. ΧΥΙΠΙ. 28. 
(γε σίων Ἔχ 1559 οἱδτὰ 'ῃ Πποπηυ]- 
116 ϑχετηρίασίθυβ ΓΧΧ [π|τ. Ἰποὰ- 
Ἰδηῖευ ἀρραγοὶ 6 ποία, φυδιὰ δὰ ἰθς- 
ἴοποα Ααυΐ]α: ἃς ϑυχητηδοῖὶ δἰτυ]ς 
Οοά. Οὐοἱδ]ῖπ. 2. αίονα παρ᾽ οὐδενὶ κε). 
φα! ἐν τῷ πξασλῷ, δὶ θ6Π6 ταοπἱξ 

ὃ Μοπιδυοςομίυδ. δὲ ποία ἱηποετί, 
ἴῃ φυϊρυδάδιη Θχϑιρ]ασίθυβ ΓΧΧ 
ἴηςς. Βαρεσὶ σίονα. Εἰς δυΐοθτα "]υὰ 
αἴονα ν6] ροβίξιιπι ρμοϑὲ ἕνα (εἰ πὲ 1} 
δἰ εβϑῖ, απ δἰ τδιηθηζυσ ΕΣ 
ὑοο8 ὙΠ. ογἴίαμη. Αἀ εβοσίβεοῖα 

οηἶμι οἰ οδητων δηίτηα δ Ὀγ οθ- 
(τὶ ῥίηρυϊα.) γεὶ Ἰοοὸ ἕνα, ουπὶ 
ΓΝ ἰπἰογάυτη ποίεῖ, χυοα δεῖ ἐπ 

“μ0 φέηξνθ ργιείαπί δοίην. Ηδο- 
ΒΥΟΒιω8: σίονα, «λούσια, παρά. 1. 
φίονος, λυπαροῦ, ἀγρίου, εὐτραφοῦς, σλου- 
σίου, μεγάλου. ϑυϊάδθ: σἴονα, εὐδαί- 
μονα, λιπαρὰν καὶ εὐτραφῆ. 

“ΠΙῺΝ ΓΗ", ρἱπριὶδ 8. ζεγεὶδα 
ἔεγγα. ϑγτατα. βοο. (αἱ. Μϑ. Ψοδὶ ἴῃ 
ΒΙ0]. Ὁ. Μαγοὶ ἢ. 31. 70». Υ1Π]. 
17. ἐπὶ αἴονι γῇ φύεται. ΤΡοτα, ὩθΠ 
ΨΕΙΟ ΟΟὨ)δοΐυΣα ἀποίαβ, οὖ νἱάοτὶ 
Ῥοδβεῖ, [8 Ὁ δηβί}, Ἐοδροπάος 

ἀ δυΐξτα νουδὶβ Ηοῦτ. Ἡγ δ)» 

υκία ζωμευι ταὰϊςεε εἶπε. Αἀὰθ 
Ἠοτηοσ. 1]. κ', 710. Γ΄, 573. 

ΠΙΌΝΑ ΠΟΙΕΏ, ρἱπρεεζαείο. 
ἡ}. 1, ἰάθη. ϑυχωνηδοι, Ρβ. ΧΙΧ, 4, 

ϑϑα Ὑεσῖοσ δϑὲ 1θὲ Ἰθοῦο πλείονα πονή- 
σι. 16 ἱπῆνα 8. ν. σ΄λϑδίων. 

ΤΟΠΟΣ ΠΙΏΝ, ἔρομδ »ὶπρεῖς. 
ἋΣ» ραδοιπι. ἴο5. ΧΧΧ, 93... 

Ἰὸν ἊΝ μια οἰδὶ. 166. ι΄ 1. ἐν τό: 

ὁ δῷῳ σίον.. 1 Ἔρετυιϊ Ἰοῦ 123: ΓΤ 

οἷοὶ ᾿αΐετα Ἦ. 1. 6δὲ ρὲπριδδώπα ἰογ- 
γα, διιηιηια ζεγ δ δίαίο σαιυμίίδηε. 

. ΒΠΛΆΤΕΙΟΣ, 1. 4. «λάγιος, οδϊὲ- 
ημμδ, ἐγαηδυοῖ δα. νδ» μπαα. Αηι. 

1. ὅδῃ.. ΧΧΥ, 20. ἐν ταρσῷ. «λαγαίῳ, 
ἰη "ποεῖία οδίέσμα. Αἀ υ αἰδρίετι αι 
νοσθϑίη σεξογοη θα Π1Π1 6886 νᾶ θ- 

714 Πλαδαρόομιαι. 

ἴμγ «λαγεῳ, ποῖ ψεῖῸ εἴτ Μοτπὸ- 
ἐδαοοηίο ἴῃ Ηεχαρ]ῖε δα "ἡ γτ- (α- 

ἰδγατι ΟΟΠΣΕΣ ϑιτηοη18 [,δχ. μαγ ἢ 
1489. εἴ 1ηἴγὰ 5. ταρσός. 

ΠΛΑΓΤΊΑ΄ΖΩ, οδίξγμο, ἀενυετγίο, ἱπ 
ἐγαηευέγεηι ἀεβεοίο, δεάμοο. ΓΌΠ 
Ηιρῇ. ἃ ΠΩ. ἴε.β. ΧΧΙΧΣ. 21. ἐ- 

«λαγζεσαν ἐπ᾿ ἀδίχοις (εα. ἔργως) ἐΐ- 
καιον, ἐπ ἐγαπεύεγεμνι ἀεβεοέππί τὶ- 
υδ ορεῦῖρθιβ Ἰυδίυσε. -“---- ΤΌΣΝ 

»Ῥγελεμάο. Ἐξεοῖ. ΧΙΝ. 5. ὅσω; ἂν 
«λαγιάσωσι τὸν οἶχον "Ἰσραὴλ, αἱ εεάκ- 
οαπ ἀοταυπι 5ταδ]. 51. φαοσηο ἴδὲ. ας 
ἕάρετε, συὶ ΦΈΪΛ Ἀ. 1. τεϑβροπάεξ, 

᾿διιὰ ΓΑΣῸ υδυχραΐαγ. Ηβγολίας: 
σλαγκίσαι, «αραλογσασδοαι, αλανῆσαι. 

ΠΛΑΤΊΑ, 80. μέφη, ματίες ἐγαπε- 
ϑέγέ, ἰαίετγα. ΤΊ. οομβῖσ. ΤῸ, 

αν. 1. 11. Νύχτα. ΠῚ. 99. 35. --- 
ΤῸ» δια. 9 αι. ΧΥ͂Τ. 18. -- 

Ἵν. ὅεη. ΥἹ. 16. Εχοά. ΧΧΥ͂. 89. 
ΧΧΥΙ. 13. ΧΧΧΥΙΣΙ. 19. --ΠΕΠ 

ΟΟμβὲγ. 7, πιεαίμηι. 2 ὅαυω. 1Π].ὁ 

47. 
ΠΛΑΊΤΙΟΝ, 56. μέρος, Βατ᾿ ἔγαπε- 

υέγφα, ἰαίως. Ὑῷ. ϑγιωτα. εἰ ΕΧΧ 

8ες. 6. ΟοτΏρ]. 1 ὅδ. Ί. 8. ἀσὺ 
«λαγίου αὑτοῦ. ιάδ φυοηαο ἴδὲ [Ὡο. 
[π|. αυἱ Βαροῖ ἐχ «λαγίων μέρους αὐ- 
τῆς, υδὶ ἀσε νουδίομθε οοδ] ποσγυπῖ. 
3. ὅδτη. 11, 16. υὉὲ οὐυπὶ «λουρὰ ρετ- 
τηυταϊυν ἰπ οὐ, Ααυ. ϑγεωγηδοῖ. 
Ῥᾳ, ΧΟ. 7. ἐχ τοῦ σλαγίνου. ἱ 

ΠΔΛΔΑΤΊΟΣ, οδέϊχεμις, ἰσαπευεντας. 
Ὑ» οδομγσαδ, ον. ΧΧΨΊ. 21. 23. 

34. ϑυμῷ «λαγίῳ. Ψ αἱρ. ἐν ιγοτε οοη- 
ἐγαγίο. 1Ὁ. ν. 2}. 98. 40. 41. ιιπαπη. 
18. 36. διὰ τῆς «λαγίας ϑύρας, Ῥὲς 
οὐέφωαπι ροτίατα. Ἰὰς 8. αλαγίω:. 
"ΠΛΑΞΙΏΣ, οὐέξφιε. τ» Ὀρσατ- 

᾿ππι 5}, σμπὶ οὐοισδε, Ἦ, 6, οὐπέγα, 

ἕῃ ἀάνεγσιον. ἴεν. ΧΧΥῚ. 944. 58ὸ. 
Μ5. δ6σ. β6)0). ἐνανειώσω. ΙὨΣΑ. ν. 
41. 860. σα. Οχοῃ. 

ΠΛΑΔΑΡΟΌΜΑΙ, ργῶ πὲπιξα ἀπ- 
γιδάϊαίς ἤσποοεδοο, ἐμιδεοὶὲς ἥο, ἴαχ- 



Πλάϑα:. 

α ΟΡ, ἃ αλάδον, ἀνῆθον φωρεγβιαία. 0)» 

ΝΙΡἢ. 8 ΡΌ» ἐτλαωγίογ. Ααυ. [68. 

ΧΙΧ. 3. σλαδαρωϑέσειται. ἨξεΥΟΒ. 
«πλαδαρὸν, νοτερὸν, ὕπομίβρον, χαῦνον, 
ἀσϑενὲς, ὑγρόν. 

ΠΛΑΘΑΙ, εἰαίμα, αἱ αἰίαυϊ τοά- 
ἄμυπι, νὰ] ρμοϊΐυ8 για οιμηι. 
πο ἀυδλο ἐδοίϊδ οοἱ Βδθὸὸ Ὑὸχ εχ 
“αλάλα,, οἰϊ60 ἃἀ. Εχ νϑγῖα ἰηΐοσ.- 
Ῥτεϊδιίίομε 23 ὅδ. ΧΥ ΠῚ. 19. ΙΔ 6 

δ διιρτὰ 8 σαλάϑη, ες ἀῤωφὼν, εἰ 
ΕἸδταΐη. ΝΟΌΣ]. δὰ ἢ.1. "Ὁ 

ΦΙΛΑΚΩ΄ΔΗΣ, ἐκίμς ἐπ πιοάμνε 
ἰαδιία.. γυγτι» Ζαρολιά, τιουαθπ 

Ρτορτ. υΧΧ εβθς. οοἄ. Ναγίγηῦ. «(6ζ:. 
ΧΙΝΙΠΙ:. δ: διὰ τῆς ἀναβάσεως τεῆς 
«λακώδους. Τ,ερογαπί ΣΧ 77» ἃ [1η}» 

πλὰξ, ἑαδιία. 
᾿ ΠΛΑΝΑΏ, εγγαάτε ζαποῖο, δεάμοο, 
2 αἰϊο, ἀοίμάο. χα), ΟἸα]ά. Ῥαὶι. ἀδ- 

ς ἔογο. αι. ΝἼΙ]. 25. τοὺς ἁγίους ὑψίσ- 

κου α«λωνήσω. Ῥτοία τ πδης ]εοίϊο- 
πϑὰ δα ποῃῃυ}} 9 Ἡρτίθ Ὠγυδβίυβ, ἴῃ 

αυΐδαβ οὔπὶ Βοος 8680 }10 1 τΩΔΡρΊΘ 
Ἱερίτωτ : τουτύστι σχυλμὸν αὐτοῖς ποιήσει. 
Θριηΐοτο σλανήσει οτζτπι 6686 νἹἀδίας 
Θχ «αλαχώύσει. ΜΙΝὶ νότο ἸΘοῖ0 ΓΘΟΒΡ- 
ἴα τοη 580]]οἰϊξαπάα οβϑθ.. νι δοίυσ, 

τοοᾶο νεχίδίυτ: οὐἐἐοἐοηέδια δεάα- 
δεγε δοπαδίϊεν ; δια νοὰ Οἰδ]α. ἂς 
αὐδιοιοιίδις ὀχριοαμᾶδ εβῖ. --- 
ΥἹΟῚ) αϑοίπιδογ. 168. ΧΙΥ͂Ι. δ. Ν. 

1, μῶπ ἨΙρΡμ. Ἔσεςμ. ΧΊΠ. 

10. -- οὐ ΡΙΒ. Α4α. Οοβεὶ.᾿ ΥἹΙ. 
8. φλανήσει. ϑεἃ δὴ δὸς ψογεῖό 

Ααυΐε εὐϊθυοπάα βἰς, να] 46 ἀμ ἴο. 
-- "Ὃν φιαδθο, οδέωμπεϊο. ϑγτδτα. 

1.6. ΧΧΥΤΙ]. 1. βοηβανα Ἔχρυθβϑί. 
Νίατα οδέκσὲ υἱκο 101 σὰς λεδεέαδὲ εἶ 
εμεγυοίὲ οἷπο, φαὶ Ροϊτοηῖο ἀϊουηῖοτ 
Ῥεγοιωδεὶ ἐεηρογα αοοῆο. --- αν..}} 

ΗΙΡΆ. μηΐο. ἃ Ἀδᾷ. ΤΡ. 98. οὗ «λα- 
τγήσεις μετ ἐμοῦ, πον αοἰμασθα η16. --ς 

ΠΡ ΓΙΌΣ Ηιϊδιρ. 8 νῷ» οδεοέμρεδοο. 

[ε5. ΧΙ. 10. μὴ πλανῷ. πλανᾶσθαι 

Ἡὶς ςοπείεγματγὶ ποῖλῖ, δυῖ τεείμ }6Τ- 

718 Πλανάω. 

ομέδιμη ἀμο δὲ έμο υαρανὲ. ὙἹάε, ἰἢ- Ὁ 
ἔτα 8. Υ. ΠΤῪ -- Ἰ Χ.7Ὰ}) ἩμπΒρ. 

80 7)» ἐποισυο πισ. Ααρ." ΟΟΠ δ}: 

ΧΙΙ. 8. Νααι ἐοχίδοθς ἀετίνανὶξ ἅ 

οἱ ῬΥΒ. ἀοἰμάρ. συ. ΧΥῚ. 10. 16. 
ἐπλάνησάς με, ἀεἰωμδίδίϊ μιε. Ὀὐτοβὲ-: 
40Ὲ 411 Βαρθεῖ' σαρελοχίσω. ἴφε. 
ΧΙΙ͂Ν. 20. -- δῚΠ' υἱδῖο. Ϊ68. 

ΧΧΊΙ. 5. Γάρεγε νϑείεχιιη.---- νὉ}» 

ἐπιρίπρο. δετεῖα. ΧΧΧΊ. 9. Προσο 

γεσϊοσυπί. --- ΓΤ Ῥδτῦ. ΗΒ. ἃ 

ΓῚν ἀοείον. ἴοα. ΧΧΧ. 20. οἱ; α«λα- 

γῶντές σε: αὐ ΓΤ ἂθ Μεἰοὶδ ἀοο- 

ἐογέδιδ δὲ ρτορβεξιδ ΠΟῚ τή4]6 ἴῃ- 
τογργείδε  δαπέ: --- δνγθν »γανατῖ- 

οοΥ. ῬτονοῖΡ. ΧΙ. 11. --- ἘΠΌΨῸ, 
ἀἰηιδεδιδ. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 15. «λανώ- 
μῆνος, ῬΘΣ ΘΟΠΘΘΩΌΘΏΒ ἰοοῦ δηίθοθ- 
ἀομῖῖθ. ϑδοὰ ὕδερβετο )υάϊος νυϊία 
εἴ βρεαῖὶδ ργορίπαυΐιβ θα τῷ ἘΣ ΩΝ 

Οσηξες Βυχίοτξ. [κεχ. Ομαϊᾷ, οοἶ. 
3404. --- 2) ΝΙΡΒ. 6 2» έν. 

»ίεχες διιη. Ἐχοᾶ. ΧΙ. 85. Νοχ 
Ἡδοῦν. ἢ. 1. ἀ6 1189 Δα ρεΐαν, φεῖ α 
υἱα αδετταγιιπῆ. ----. ΤῊΝ ἐπιρεῖίο : 

ἰΐοι ἄἀδ ονΐδιιϑ, θοΡυι9, ἐγγο. θυ. 
ΧΧΙΠ]. 1. τὸ σρόβατον αὐτοῦ πλανώμενον 
ἐν τῇ ὁδῷ, ονἶβ οἦι}5 ΕΥΤΆΠ5 ἐπ Υἱδ. 
ψιάδ δὲ ἴδ. ΧΙΗΐδ14. ΕΣ. ΧΧΧΙν. 
4. 16. --- “υνσι» δεγυαίμδ, ἐἐδενγαέως 

εοί. 165. {Χ1Υ. δ. σλαύβϑημεν. 1,6- 
Βεγαπὶ γῦθ))" --- ΤΌ ἡμεῖδε. 16α. 

ΧΙ. 49. οἱ πλανῶντες ὑμᾶς. 1 ἴῃ 

γυϊραῖ8 οὐ. δὲ οοά. ΑἸεχ, δα 
Οτἰχοπίαπα ἰπ Μ5. Βυροβιοαπάϊπο 
εἰ ἰνϊδυϑ 41118, 4φι γεοθηβαξ Οτ8- 

Βίυβ ἰῃὰ Ὠϊ88. 46 ν ὴ8 ὨΧΧ πη. 

δ. 4., ΒΑΡοης οἱ «λάσσύντες, ου}.8 16ο- 
εἰοπὶθ τηθηξϊοπετα αποχιὸ ἔδοξε Νέο- 
τίηυβ. Νὲες ἀυδίυμι, φυΐῃ ᾿δος Ϊ60- 
('ἰο εἰῖ φψεπυΐπα, εἴϑὶ αἰΐοσβ νἱ ἔτι 

εἷξ ἀπεϊαιι ϑβίσαυχα. Οοπέ, σα σο 
Οοπιαοηΐ. δὰ ἢ. ]. Ρ. 1. μα. 486. 
Ἐοτίδβϑο ἴδθθῃ ἰοζογαηῖς ΙΓ. 
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πον ἘΥΤαΤΘϑ ---- ἈΡΝῚ . ὉΓΆΓ, ΡΒ. 
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“ Δ.ΓΌ. “εὐμαὶ!.--- 0, τεοεάο. Ὅδαι, ΧΧΥΊΙ. 18. 70}. ΥἹ. 24. ΧΙΧ΄ ( 
ΧΙ. 28. «λανηϑῆτε ἀσὺ τῆς ὁδοῦ, αδετ- [ΓΒεοά. εἰ Ἑὰ. Θυΐπε. Ρὲ. ΟΧΥΠΙ. 
σεῖίβ ἃ υἱα.--- Ὁ» ἀροείαεἰα. Πεαι. 118. --α ΣΦ) ὁ 3) 0, ἘΠ « 
ΧΙΠΙ. δ. σλανῆσα 4“ ἀσὺ κυρίου. --- Ηιρῆ. ἃ δ᾽)» ογέβοεγε [αοῖο. ζοὺ, 
τ» [ποῖο. Ἐξεοὰ. ΧΙΙ͂Υ. 18. υδὲ Ἡρρα 423. ἴε5. ΧΥ ΤΙ. " Ὀοθήσοε 

. ϑοδῖη, ἀοάπορηίει ἃ; φλανᾶσϑα, δοείεγα οονεπίίέεγε Ὠοίαϊ, ἘΕτΤΌπε Ρετ εἰρη μα φολθνι 
ἀματι αἰ στιϊβοκίίομσπι ἀυοαας ἤν {19} “ΓΓΆΓΕ. --- γὴ) ϑοαιβσαία., 
Βαδοὶ Γῆν: ϑδεουπάυτα Τγοδοειίυταη [66. ΧΧΙ]. 6. Ἐοσίε Ἰεροταηὶ "ἫΝ 

Ἰερεσιηΐ γνῶ -- Ὑὴν ἀΐερονρο. --τὸν᾽ Ῥγᾷ. ἀξκϊἑίον. Ῥτοτ. ΧΧΙ͂Χ, 

α:. 1.. 17. πρόβατον «λανώμενον...- 1. ψιδ δαρτα 8. Δ ΡΧΑΣῊΣ 

δ 779..7Ἐεέμιναέίο, εὔκαι ταρίώκε. 8γ- ΓΝ ΓΙΠ» Καὶ ες Ηἴρβ. ὕεωες ΧΣΙ. 
σὺ Ὅεη. ΧΙ ΙΧ, 4. ἑπλανήϑης. ἴχὰ- 14. ΧΧΧΥΤΙ. 14. 4 Βερ. ΧΧΙ.9. 
βίμεια ἀδευτηδοσυπί αὶ ἡ κυΐο, ημὲ αἷἰ- ἴεε. ΧΥῚ. 8. αὶ γν μεὸ ψῃ!ο 

ὅδ0 ΜῸΝ ΟΟΝζΝΕΐαΤ. ---- ΓἼ)., αἰθετγίο. πεγαπε, Ῥιτεΐεσθα Ἰερίξαν ἀρτὰ [ης 
π- ἴο6. 1.111. 6. Νοῖ χηδὶς χυοδᾶ 5επ- ἄλο ΧΙΧ. 28. Ἡϑδς εὐραρε σοι νσα 

δυτηα.-- δ) Ῥγυατίρον. ἴο6. ΧΊΝῚ. ἴῃ ἴεχτα Γ. αυοὰ εἰ το ἢ 
8. .... Ἢ ργανανίοαϊίο. Ἑκεωι. δρομπόεαϊ. Τοῦ. Χ. 7. ποίαξ πακὶ κατ: 

»Ὀν "δὲς ἰαρίατε αἰίσεεηι, ἱμάϊβοατο. ϑίτς 
ΧΧΧΙΙ. 13. πῶ  πῷν ΡΒ. ΙΧ. 9. ἐκλανήϑησαν, εεὐοῖὶ εἰ ἀπερὰ 
δὲ ΡΥΆ. ρμεϊδοῖο, Ῥχον. 1. 10. Ἑκεοοῦ. ὅπ Ὑαὶρ. ρετίεγωπέ, αυοὰ εἰ 
ΧΙΨΡ. 9. Ηοῦ. [Π. 14. δὲ ΤΒοοάο. Β.1" 1. 4. ἐγγαγημί. (Ἰεπμδης ΑἸες, 

ὁ τεῖιῃδ «λανῶ αὐτὴν ἰηϊεγργείδίαν ἀλᾶς. Ρ' 3257. βαρεῖ ἀαστελακήϑησαι βιτας, 
α. αὐτὴν καὶ «λανᾶσϑαι χατασχευάξζω. ΧΝ. 12. πε ἀϊοδβ, ὅτι αὐτός με “πλό: 

“ πρὸ τνρῖς, Αμ ἸΑ ΟΣ, τς, Ῥέας κὲ πκις ας , . . εὐντς [..} ὃ ς ΔΙ 
“πλανη » Ἀν, 6. φειὶ [αοῖδε ἀεοίρίαν ναυΐέ, Ἀ. 6. ἰπάυχ!ς ἰπ σσάξα, 

εἰ αἰϊβοίμων α τεόμε επέεγπῖε,---. 77 Ἰπαραλίς, Νοῦδα}}} ΠΠρτί, ν. ς. δὰ 
δένεεο, νέδοα. Τποοὰ. οεὲ ΓΧΧ Οσμρὶ., Βορεηί ἔλασιν: φυα ἰεκὉ 
[ε5. ΧΙ. 8. υϑὲ «λανᾶσϑα, ποίας 3) 5518 6εί, δηΐε ἔσλασιν δυρρίειμέυαι 
γα πιεῖ ἄμο εἰ ἐϊΐμο αϊξοκτγείίατε. “τὶϊ οὕτως, Ὦ. ε. ἱξαὶ τηθ βηχι εἰ ἕχος 
νοχ Ἡροῦν. εχ Αὐδθίδιο Ρτορσίθ τολυιῖ, οἰ 8 ΥἹΒοδβιίαῖθ δρθίμετε 6 

ποίας υποὐ[ἰαυϊέ ιἑποξεξω. .-«... “ἡ, θελα. δὲν, ΧΧΧΙΥ. 10. ἀνὴ σε 

4 7) αφνιεπίανι. Ἠσοα. 11]. 6. δι ἀλα- εἰρκωνθνν μέαι αϑγνάμε οὴ τιμὴ τῶν. νῶν ἦν ὁ μόσχος σου Σαμαρία : δὶ «λα- κα ἤροΐ,. Μίὰο ἀσνελώησ; νᾷν ὩΟῊ δεῖ ἀεοίρετε, δφεάμοεγε, υἱ μὲ ἐὐῤμ δὰ τ τ πεεμα Με. Ρ. 711} ΣΉ 8}6 ἰγβηϑίυ δ Μοπιδιιοοπίι, ϑεὰ 6, Βοιιδυά, 
οὐ γε τἰβρθα εν ηόει 6846, υἴ κδο ποῃ 
τδῖ6 τοϑροηάδας Ηθῦσ. ἡ 

ἐὐάβε ἘΞ δ ς νκαηΐα. Αφυ. ΟοἈε} 1.17. 1Χ.3. αιο, ἰδεῖς ΤΟΏΨΤΙΩΟ, ὈΓΟΡΣΙΘ ἢθ-Ὁ ΤΠ ἱπῆῃ. δὉ 0» ἐρρε. ΕΣ ἴλην σγαπδαγεηι βία μὲν αδγεηι υο- ὡς ΕἾΝ ἐπ ἢ ἰαπέλα. Οὐπῖες αυοαιθ 168. ΧΕ. ΧΧΧΙΨ. 19. ἐν ἡμόρᾳ αλάνης. 5,- 
10. οἵ ϑεσετω. 1..ὄ 6. υδὶ ἡ ἀς 5018 6οἀ. ΑἸά,, υδὶ πλάνης ποῖ ΠΣ 

ὁ Ἔττοτε εἰ ἑπσίαδιϊραιε ἀϊοῖτατ. ΨίὰΣ 5 ΠῚ ῚΡ Φαλχα υαίγετεα ἔτι ΒΙΡΓΒ 8. ἀκαταστατύω. ΟΟηξεΣ ηυο- ἰα: ΒΕ] ηΓ σεϑροῦάεγε υἹάείῃς. -- 
406 ϑοβυϊεεποῖ! Οριϑς. Μίη. ρ.3899ς. “ΤΊΣΙ ἐκαῤποαίδοπεε, μίμείοκει. οἱ Βυχίοσῆ! Απεϊονίἴσθπ Ρ. 690 .--- ϑγχημι. Ἴε5, ΧΧΧ, 10. «λάναι. -- 
ΠΟ : ΠΡ. Καὶ εἰ Ηἴρι, θεὰς. ΣΟ, ϑάριαι. Αα, 1. 1.11.6 

ΠΛΑΝΗ, ἜἾΤΟΥ, αιι. ἌΣ} 
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5 εἴ9. 86. μὲν ἼΦΊ Ὁ Β. 1. νρίεία- 

ἔεγε Ἰμιθὶ Ἰοχῖθθα υἹάθειν, χαΐϊα σπσὰ 
νυδν ϑηριείας, ρεττουϊαῖαγ. δίπιι] 

διιιῦδτι γϑ οτη ΒΑΌΌΪ γϑά ἰοὶθ "Ἴ2.» 

αὐυδ ἀ6 ἀεοϊηκαίίοης ἴδτα ρδγεῖοα 
αυδιι τοταὶ αἰοίξιν. --- ΠΟ» 

ἡ σαμς. Ῥτον. ΧΙΝ. 8. -- ΓΞ, 

δέτε ἐεα. Αι. ϑγταπι. (Ο ΒΕ]. 11. 19. 
αλάνην.---ὐ γον, ἀοίον. ἘΔ. δεχίὰ ΡΒ. 

ΟΧΧΥῚ. 4. υδῖ «λάνη, ἐγγογ, εεὶ 
δ ἑάοίογωπι ομΐδα, ὧς δᾶδο νυν» 

αυοὰ ἢ. 1. ἀοίογεε ποῖδϊ, ἐχ δἱἴο υδὰ 
Ἰοφαομάὶ 58. ἀς ἑδοέδε ἐχρ!!όανετῖης. 
- "ΈΙΙ» ἰευδέα:. 761. ΧΧΤΠ, 82. 

86.. οἷ. Ὁοιρὶ. ταῖς «λάνως, 48 
Ἰεοῦο τὶ γεοῦα οϑβθὸ νυἱάσίυγ, δὲ 
Ῥτεείεγεμπαδ νυ]ραῖε σλάνοις.----} Ὁ), 

»τναναγίραιο. Ἐξεοι. ΧΧΧΙΠΙ. 10. 
-- ΓΛ Ὁ, πιαξξία, ργαυΐία5. ὅετ. 

ΧΧΙΠΙ. 17. ν᾽άθ οἱ ὅδρ. 1. 12. 
ο ΧΙ]. 94. ϑυϊάδδ: «λάνη, ἡ τοῦ σχο- 

αποῦ ἀαύότευξι. δεγοδῖιβ: πλάνῃ, 
ἀμτάτη. 

ΠΛΑ’ΝΗΣΙΣ, ἜΥΤΟΓ, εγταίίο, αδεγ- 
γαξίο. ΠΥ ἑπσαπία. Ααυ. (οΒεὶ. 

11. 12. -- Ὄπ» ἔπεαπε. Ααυ. 

Οοιεῖ. 11. 9. Ὁ] «λάνησις, εἰ νετο ἰΣῖ- 
Ὀυεηάυμ οοὲ ΑΔΌΣε, οχ τῆθα 86 - 
τεττὶδ ἰγαμιέξτινο ἐχρ]!οδπάυτη 69ΐ 
ἀ« ἐο, φμὲὶ αἰτοδ ἱπ εγτόγόης δούμοιξ, 

ἃ σμΐ α γεοίο ἐγαιπέέε αὐετταγε ἔαοϊέ. 
Νιάς ἰμπΐγα 8. ΠΡ. - ἊΡὰ Ὁ» 

ρεγρίεσίξαε. 6. ΧΧΙ͂Ι. ὅ.---Ο Ὁ» 

ρατί. ΗΙΡΗ. ἐγγατε γιοίεπς, φεάμοξης. 
168, ΧΧΧ. 928. ἡπσοσεὶ ΓΞ)» ἀρ έαξιο. 

1.5. ΧΧΧ. 28. -α ΝῊ Ρίυν. 

»ρεγυεγεαίεα. ἴε5. ΧΙΧ. 14. Αγ. 

ς-» "κ;, ἐγγατε, δοἀμοὶ.---- ΝΕ ΤΥ 

Φεγεέπις οἰξυογιπι. Φότοτα. ΤΥ. 11. δὰ 
4πεῖι Ἰοσυτα Οδρρε 5 ἴὰ Νοίί. 

ε Οτῖς, Ρ. 620. (οἱ εαυϊάστα ᾿αθ6η- 
[ΕΣ δοοβάο) : Νοῦ νίάεο, ὑπάδ ἢδ- 
μεδηὶ ἰἰυὰ «λανήσεως, ὨΟῺ ΘΏΪΠῚ 

Βαρεῖυσ ἴθ Ἡθργδῖοο, πεάὰθ ὨΔΊΩ ΩΣ 

ηαυϊάσυδηι ἰΔ]6 εἰσ οδῖ, πἰοὶ ἔοσίο 
Ἰερεσιπί 9} ΓΕ. ἰαδία, αἰ νεηῖις 

ηἰαυ5 Ἰαἱογαπι εἰμ βαυτθομθβ 6]6- 
αδυῖεβ, εἴ νερῦα ὈΪδηάδ, χυΐθι5 ἃ]}- 
υΐα ἱπαποίζυν ἴῃ Θγεοόγοσω δὸ ἴδοὶϊος 
ἀφοὶριτυτ. -- ΠῚ Ἷν Νόδο. ΙΥ. 8. 

[ε8. ΧΧΧΊΙ. 6. -- ιν ἴμβη. ἐν- 

γαπάο. Ἐς. ΧΙ. 11]. --- πλυΓν 

αδονεναΐίο. Ἐπ. ΧῚ ΤΥ. 18. ὉΌ1 Ὡοῃ 
ἰερεσυπὶ συν βοὰ τεοΐθ βϑηδβιι πὶ 

ἐχρυβεβοσυπῖ, ἤδτ [7 0 Ὁ ἢ. ]. 406- 

ἔεγα ποῖδῖ, με βεερίῃ8 ἴῃ 5.8. ἐγτὸ- 
γὲς ἀἰοπηζαΓ. 

ἝΤΕΡΑ ΠΛΑΝΗΣΙΣ, αἰΐεγ βαθὺ 
ἀϊοετσια ἜττοΥ. ΓΟ ΤΊ εἴ Σὺ ) ΤῸ, 
δίαπάδδα εἰ ἱμαϊβοαιίοπεε. 165. ΧΧΧ,᾿ 
10. ϑοσίωο δὶ οϑί ἀθ ναιοί 18 ργδ- ς 
15, φυδηζυχαν δ ἔ]515, ατι6, αυδῖε- 
05 Ορροπυπίογ νϑιοὶπΣ8 Ἰηρταῖ!8, 
βοὰ νεσίβ, σεοῖθ ἑτύρα «-λάνηαις αἰεὶ 
Ροβδιιηΐ. 

ΒΙΠΛΑΝΗΤΕΥΏ. Ηος νοσᾶρα- 
Ιυπι δρυὰ ϑυϊάδια εἰ Ηδεδυςοι. Ἰεκὶ 
ταοηι Βοβηοιδγυβ. Οὐοουστ αυο- 
αυς [μν. ΧΥῚ. 21. ἴῃ τοδγρίπα οοά. 
(οἶ8]. οἱ 108. ϑεὰ ἀυριῖο, δὴ δὺο 
͵οοο ἰεσαῖυν Κα. Ουτάηϊ Ὁ οῖεσί [Ὁ] κα 
Σεβροπύοτο ΗθΌτγ. τὸν» πηξίο, ἀ:- 

πιϊίο, ἂς αλανητεύειν ἴὰης δἰ ση βοιτοῖ 
ἜΥΥαγὸ αοετε, 86. γμεὺ ἀεϑογίιι. 

ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ, εγταΐξίοιςΣ, υαρα» 
δεπάπις, υαριιϑ, ΕΥ̓ΤΟ, χὰ ἄπο ἐϊΐμο υας 
δαίμων. “ἃ Ῥατί. ναραης. Ἐζρκ. ΙΧ. 

20. ἔσονται «λανῆτω ἐν τοῖς ὕϑγεσιν, 
ογπὶ υαρὶ ἴῃ ζεΠΕΡυδ. δυϊάδδ : 
αλανήτης, ξένος. καὶ αλανῆται, οἱ τῇδε 
χα κεῖσε ατρινοστοῦντες. Αγρυὰ Ηθεν- 
οὗτυμ «λανῆτα; ἸΠΟΓ 4116 ΕΧροπυῃ- 
[ῸΣ μετανάσται, ρὑγοίυρί. 
ΠΛΑΝΗΤΙΣ, εἐγγαίίοα, υαραδιη- 

ἄα. 20. 11. 9. υὐῖ ΠΙΏ1] ῥὑσὸ δας 
γοοα ἴῃ ἰοχία Ηδερτ. Ἰερίξατ. 
ΠΛΑΊΝΟΣ, ε;70Ὸ, 1ξ. ἜΥΤΟΤ. προ» 

εΥτοῦ. Φον. ΧΙΧ, 4. ἴῃ ποίΐομα 67 - 
τοτγίδ.-- ΓΆΙΤΊΞ» ἰευϊΐαε. 1ετ. ΧΧΙἧΙΠ. 

82. δὶ ἰδπιθ ἰοοο τλάνος ΕΣ δ. 
σοχαρὶ. «λάναις Ἰερεπάυμι νἹαεῖυτ. 



Πλὰᾶξ. 

« ἔϊεεγοῖ,. «λάνος, σλανήτης, ἀπατεὼν, 
υἱοὶ νἱὰ. [π|ϊ. 
ΠΛΑ,, ἑαδεῖία. τγηῦ, ἰάετα. Ἐχοά, 

ΧΧΧΙ. 17. ΧΧΧΙΠ. 14. σλάκες Δ΄» 
ϑναι, θυϊα Ἰαρίάεο. γον. 11]. 83. 
γράψον αὑτὰς ἐπὶ «λαχὸς καρδίας, 
βογῖθα 1168 ἴῃ ἴαθυΐϊα οογϊφ (ιι]. 
γιάς εἰ Ρχον. Υ1]. 8. εἴ δα ἢ. ]. 
Ὀτυπὶὶ Μίδβο8}}. δος. 1. ο. 106. εἰ 
Φογεα. ΧΥΠ1. 1. δὶς δέλτους φρονῶν 

ὁ οἱ φρενὸς αἰχετυπί ρῥγοΐδηὶ. 146 
ΒΌΡΤΑ ἴῃ γ. γράφω. --- Ὑγ, δπεπι. 

Ιης. ὅδ. ΥἹ. 14. υὐὶ «λάκες ἰαδει- 
ἴας σπεας εἰρτιϊβοδῖ. 
ΠΛΑΣΜΑ, ἥρπιεπέμπι, νας α πρμῖο 

Ἰρνυπιαίμηι, ἴζετα ζογηιαῖδο, ογδαίο, εἴ 
ὁγεαίμτα. ΤΥ, υἱα. 200. ΧΙ, 14. 

ἀρχὴ «λάσματος χυρίου. Βοπθ φυσδαᾶ 
βοηϑιη. Νά τ οὶ δυπῖ ἢ. ]. 
ορεγα Πεὶ, ογεαίμτιξ, αλυα ὩΟ ΘΟ 

« ἢ. ). φιοχυς μαρεῖ «-λάσμα. (εεἴο- 
τυΐὰ Ἰοοο πλάσματος ἔογίαδθε ἰοραι- 
ἄυπι “λασμάτων. ---- τ. ΡΒ. ΓΙ]. 

18. ΗδΡ. "1. 18. Αἀάθ Αχα. [ε8. 
ΧΧΥῚ. 2. εἰ Ηοῦταυμη [πξ. ΘΟ ἤε68. 
ΝΠ. 31. ν Ὁ. οριξ. ἴε5. ΧΧΊΧ, 

16. μὴ ἐρεῖ τὸ “λάσμα τῷ α«λάσαντι ; 
πυμὰ αἰαῖ ας Ποιίε ἤρυϊοῦ δὲς 
Αὐσἰβιορβαποβ Αὐ!ῦ. Ρ. 6738. Βοχπιΐηθο 

ἃἀ γοςεῖ σλάσματα “πηλοῦ, να58 ᾿υὖο ῸΓ- 
Ιηδῖα. Οὐ ἵἹ,.. Βοβ. ἔχοσο. δά 
Άου. ΙΧ. 20. ρᾶρ. 112. ΡΟΣ 
Ῥγβίεσοα δρυὰ ΧΧ [685. ΧΩ. 9. 
Ὁδὶ σλάσμα ἀδ βι0ο δἀαϊάογιηῖ 6 
8616 ογδίοηΐβ. συ ἢ. 111. 25. τὸ 
σλάσμα τῆς καρδίας, Ξρνιεπέιση οονἷδ. 
Ηδαγοβ. σλάσμα, σχηματισμὸς, ψεῦσ- 
μα; ἢ κείσμα. : : 

ΠΛΑΎΣΩ, ῥόγπιο, προ. 14, 65: 

εηρο, πισπέῖοτ. 1 Βα. ΧΗ]. 98. --- 

οὐ ΡΙΒ. 8 δηπ, δίρνο. Ῥβδῖπι, 

ΤΧΧΧΙΧ. 9. --- ἢν τρί δον. 

70». ΧΧΧΨΝΤΙΙ. 14. ἔσλασας. 1,6- 
δεταπί 9 ΠΤ: --Ἴν Οδεηββ. 1]. 7. 

Ἐχοά. ΧΧΧΊΙ. 4. Ῥβαΐπι. ΧΧΧΤΙ. 
1ὅ. εἴ 411] βεερίιβ. Αἀάς Ααυδηὶ 
1.56. ΧΙΙ͂Ν. 14. ἔαλασεν. --- 5 

ΡΙΗ. ἃ 112» αρίο. Ὠδευῖ. ΧΧΧΙΙ. δ. 
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Ῥρεῖοι. ΟΧΥΊΤΠ. 78. -- Υ]Ό. συ 

ταππναξίο. ϑγτατα. Ῥβαη. ΧΧ ΧΙ; 
16. σεαλασμέοις. οάυχες πὲρμο ἀΒ- 
Βίο Δ γην,. φυρά ἴῃ 1, ΑἸαρ. ἐν- 
φιετε, ἀἰδίογημετε ποῖδι. Θυΐϊ βπριὶ 
Διαυΐά, ἰ5 Ὀταᾳαεῖ νεῦρα. 8:1. εἴ ποὲ 
αευτεδείε Δεσδεπ, τοτεεέεαὶϊ ἐσργεν- 
δίο. Οεαίεγυτα ἴῃ Θγτησδοῦο ἔστ- 
ἴω886 βου ροηυπι εϑξ: ἐν ὑπυτχρίσει 
ῥημάτων 8. φϑιγμάτων σ«ταλασμέναι. 
(εγῖε Ηἰεγοηγτηιβ μαρεῖ : ἐπ σεπεμ- 
ἰαΐονε υεγδογιπι ΑἸπεν ; 
Μιοδδξὶῖθ ἐπ ϑυρρίοτα. μαρ. 1846. 
ϑο θα Σ8: Ρίδης οοχϊοοξαγαῖε εϑὶ. 
Ουηι νἱάετεῖ, ΠᾺΡ Φρεοῖεν ραπὶ: 

6886, οσσῃ͵οοῖς, νετρύτζη ϊ 
«λάντενν, φυο ρμαμὶξ 7ογνιαξε. --- 
τ νῸ, ὁρυδ. Ἰῃς. 1εα- ΧΙ]Ι,1. 20. ὦ 

«λάσσοντες ὑμᾶς : υδϑί Ῥχοὸ ὈΙΟΡ 

Ἱερῖς οατὰ ΤΧΧ ϑ τ ῦ- --- Ἔ» 
ομφίοαϊο. Ῥτογοῖν. ΧΧΙΝΨ. 13. [ες 
ΧΙΙΧ. 8. Ὀσορίᾳιε Ἰἰορεσγτιηῖ τι 

--- ὲν Ῥίβ. ἀοίογε αὔῶ[οῖο, ἵθεεα : ͵ ἤω- 

"πὸ, βπρο, χυδεὶ ργεπιθθμάο εἴ οομερὲν. 

δεκάο. “Ὁ. Χ. 8.-τῶν; 7 πεῖο. 08. 

Χ. 9. μνήσϑητι δὴ, ὅτι δηλόν μὲ ἕαλα- 
σας, τοοογάδγο αιεε80, ΄συοα υἱ Ϊα- 
ἴυτη τὴς -- ΥὙἱαε οἱ [ες 
ΧΧΕΙ͂Χ. 16. εἰ οομοσς ἵἱ.. Βοβ. Εχεν- 
εἷι. δὰ ἤοτα. ΓΧ. 40. υῦὲὴ οὔϑρσυα,, 
«λάσσων φτορτὶς αἰεὶ ἦ6 Αιρμίο. --- 
Ἔν νεσῦυα, οδείάθα. Ῥεδϊω.., 
ΟΧΧΧΥΉΠΙ. 4. Νοὸὴ ἀὐοϊϊγου, ΕΧΧ 
Ἰορίθϑθ Ὕνν πδπὶ Ἣν 4υοαμο ἑπῖον- 

ἄυχα ϑόγριαγε οί. Μιὰς δὰ Β. ἰ. 
Ἡοβϑηχ] όσα εἰ δἀἀθ 39 ὅδε. 
ΧΧΙΠ. 47. δες. δὰ. Ὁορὶ. [1ἄεπὶ 
να]οῖ ἀδ ---- Ἴην» Ποπιθῃ, γέρεα. ΕΔΡ. 

Ἰ. 19. ἔσλασί με, υδὶ παυά μδεςεὶ εσ- 
ἱπτοδηςξ ᾿Εῦ8 δορορίαθα ῬΧῸ ΛΓ ον 

8 Ἴνν ὕϑνπιαγε, ἰὰ ᾳυοᾶ οἴζδτα Ὧσῃ 

τορυρτιδῖ. --- "» Ὁ» «αἰτογ. ἴθ... {1Π.; 

11. «λάσαι τῇ συνέσει, Κζόγπεατε ᾿πι86}]6- 
σοηῖα. δε Οταβρῖι Ὠ 195. ἄς ΟῚ 
ΧΧ [πεῖ ραρ. 30. Ὡ0}}5 αἀυδὶταΐ, 

αλῆσα, ᾿ΐς Ἰορόπαάσπι 6856, οἵπῃ 

οι 



Πλάστης. 

ΙΙΧΧ Τηῖ. νὩϑ 8}158 οι «λήθω 

εἴ ἐμαλήθω νοτίοτῖηϊ. ΥἹΡΊ 8 ΤὰΡ- 
δϑη 818 : υἱαεδὲξ ἴμοέηι οἰ εαἰιγαδειΐ 
σαρίεπία. Μὰ ααοαυς Οδρρεὶ]ῖ 
Νοῖδ8 Οὐ. Ρ. 60. ϑδρ. ΧΥ͂. 7. 9. 
ΟὟ ἂς Μιριίο ἀϊεϊῖαγ, (011, 11. 12. 
16. 6 ογσαξίοποε δα ιδοῖυσ 2 δου. 
ΝΙ1. 28. ὁ «“λάσας ἀνδρώπου γένεσιν. 

ΠΔΑΊΣΤΗΣ, Μοίον, βριῖμς, ξογπια- 
ἰογ, ογεαίοσ. ΝΥ Ααυ. ΤΒροα. 

» 1ε8.ὄ υΧΙΨΝ. 8. Ααα. Ζεοϊ. ΧΙ. 18. 
-᾿ "ἦν γτιρόα. Α]. 9 ὅδ. ΧΧΙ͂ΣΙ. 

8. ΥἹάα βιρτὰ 8. σλάσσω. 

ΠΔΛΑΙΣΤΙΓΞ, ἰαπα ἐ 7μῥρὸ 8. ἐδυὶί 
σιδρέηδα, ομὲ ροπάμα ἱπιροπίέμγ, δία- 
ἔεγα. ϑὅδρ. Χ]. 38. ὡς ῥοπὴ ἐκ σλα- 
στίγγων ὅλος ὁ κόσμος, ἰμαύδχα το- 
τῃηθηΐυϊη 6 δίδίεσίβ ἰοΐιι8 τη παι8. 
γΙάθ οἐὲ 2 Μδοοδρ. ΙΧ. 8, Ἠδβυοῇ. 
«λάστιγξ, μάστιξ, ἢ τοῦ ζυγοῦ ςὺ ἀντίῤ- 

ὁ ῥοσον, χαὶ τὸ νῦν λεγόμενον λίτρα. 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ρίαίαπεΣ, αγὖον, ἃ 

«λάτος γεὶ «λατὺς, α ἰαίε αἰ μείε γα- 
πεῖς εἰ ζοἰδὲς σἰο αἀἰοία, φμέδις ὠριδγαπι 
ρὑγαδεὶ σταξιδείπιαπι, αὐδὸ ὧὲ ρεηπέεα 
υδοϊ σαὶ ργο μηιότα ρεπάαπί. Μιάθ 
Ρ]η, ΧΙΪ. ς. 8. πρεν φμεγοι. ϑγτα- 

τοδοῦ, Ηοϑ. Ρ΄. 13. σλάφανος ἐπισχιά- 
ζουσα, μίαίαπεδ οὐωπεδταηϑ.---ἡ 0. 

σεη. ΧΧΧ. 57. 0δ᾽ χιοχφας ΓΒΔ] ά. 
ἀ ϑγγ. οἱ Ασδρϑβ νοσεῖ Ηθῦτ. ἀς »ία- 

ἰαπο δοςερεσιιηῖ. ὙιᾺ6 δὰ ἢ, 1. ἔο- 
86 ΠΠ} 1] γατη. ΟΟΠΕΤ αἀυοαχὰς ὅ5:ν. 
ΧΧΙΝ, 16. Οἰμίογυπι νἹάἀ οἴ τ ἱηΐ 
«λάτανος ἃ ΓΟΧΧ βΒοηριι αἰ ἰβδῖτηο δα- 
ΙΒ τσ 6586 ὑσὸ οπιπέδιις αγδογίδιιδ 
αἰποχμὶ ἱη πυριζετὶδ, ἀο δοίξιδ ταπότα 
δεποβοῖο σοπιπιοηά παῖδ. 
ΠΛΑΤΕΙ͂Α, 80. ὁδὸς, υἱα ἰαία, ρία- 

ἐεα. Ἄν» 7ποείγα. Ῥτον. ΥὟ]]. 6. 

ἀασὺ γὰρ ϑυρίδος ---- εἰς τὰς πλατείας 
ταξαχύπγουσα : υϑὶ νεὶ χῶις ὧδ 

ψιουὶξ ἴοσο αὖ οπιπῖδες ἰαίογίδις 
αδγρηι ἐχοὶρίεπίε Ἔχρ Πςαταπέ, δαῖΐ, 
αυοα τὶ τηδρὶθ μ]δοθῖ, οὔ 8818 
11 δ Ἵν: 4φια νοὶ ποὴ. 

ἐπι Πρ ρορθαπῖ, νοὶ Ἰΐησυλ νοσγηβουὶα 
ΟΣΡΥ ΘΓ α ἢοτ ναἰθῦδηί, εἰς τὰς πλα.- 

119 Ἷ Πλαφὺς. 

«εἴας, δοιιδηῖλο» τηλρίθ δχοσιδπο 
οδυδα, δα αιάογυης γοσρο " ΓΘ): 

-- γγν ἰὼ ρΡίυν. ἸΨηΓν γαν. Ῥα, ἢ 
ΧΥΙ]. 46. 1.85. ΧΡ. 8. Εσεοδ. 1]. 
19. --α πρνὸ, Μέρα, ποιάθα ττν 

μΐϑ. ὅϑγταπι. Ηοδ. Υ. 1. 1,εαίδθε Ηὶς 
γἱάεῖων νοσϑῖῦ δ σδίίοῃθ ρυποία- 
ἴδηι, 4118 δρεσμίατα δισοϊῆςοαῖ. [ἃ 
ΒΙ6Ι1ὰ8. δ6α ταδὶ ρου ϑγτωσηδοῆ. 
ουῶι Ασδθο ΠΤ ἀδ 'ρϑ8ὺ ἐγασίμ 

ἐπ(6}]οχῖθθ υἱάθιυγ, ἐπ ψνόηι ϑρέ- 
ομίαίογες ρτοβριοίμπί. (ετῖε Αὐδδϑ 

τοιάϊαις ϑίλως, ἐγαοδιδ. ---- ΠΩ ε 

οἱυίίασ. Ῥτονεῖθ. [Χ. 1 Φ. --- 77 
Οεπεβ. ΧΙΧ. 9. ]υὰ. ΧΙΧ. 18. 17, 
90. εἴ Αἰ βεορὶιβ. δῖσ. ΧΧΠΙ. 98. 
ἐν αλατιίαις πόλεως, ἵπ [Ὅγο, Ὦ. 6. 
Ῥαίανι, ρμεδίϊοε. Ορροῃίξον ρεοοα- 
[18 1 δεοτοῖο δὲ ὑθῃθσ5 Θοπηιτη 5518. 

ΠΛΑΙΤΟΣ, ἐκέϊιαο. “ΠΟ 

ἐεγγα. Ὦδη. ΧΙ]. 9. βος. οοᾶ, ΟὨΐδ.. 
ἐν τῷ πλάτει τῆς γῆς. ϑειδυτη ἜΕΧΡΙΕ5- 
Βεσυπί. --- 2. ουγυαίμγα. αρφῃθϑ. 

ΧΧΧΙΙ 25. 82. --- "γηη}, ἐαδιῖας κα 
ἶπο. γον. 11]. 8. ἐπὶ σλάτος. ἴα 
αυοαιθ Ἰεχίίαν ἰῃ (οά. ΑἸοχ. ΟἹ τὶ 
βἰδίι δ, ἰδοοπεοηι, «λάτος γἱἕίο- 
ΒΆ1Ὶ 6886, Εἴ ἰῃ «λαχὸς εἰμομὐδῃάδεα, 
4υδθ ἰδιηθη ΟΟΠ])οοϊτατ), αυβα- 
αυδῖα ῬῈΓ 88 ἔδοίϊθηι, παης Τορυϊο. 
Ναὶ ἰαϊμωΐο οογαϊς οἱ ἑαδεία οὐγαὲξ 
Ῥάστιτὶ ἀἰβογαπῖ, πος νάδο, υΐά τὶ 
«λάτος ἴπι ἴ8}} ΟΥ̓ΔΌΟὨΪΒ 86 1716 ΡῈ ἐζ- 
ἰαπι ἑαδιίζαπι νοττὶ ροδϑῖῖ, Αφοθαϊΐξ, 
αυοᾶ ΗϊδτοΏγτηι8 ἴῃ Ηαθβο. ν. 11. 
ἢμης Ἰοσυχη ἰΐαὰ Ἰαυιάφι : ἀφρογίδο ὁ 
ἐαπὶ δρεῦ ἰαξἐμαΐποπι οοτάϊδ. -τ: 
ΓΝ, ρίενειμαο ἰαξεέμαι πἰρ, 

Ααι. ϑγτητη. ΤΗροάᾶ, εἰ 1 ΧΧ [εϑ. 
ΡΠ. 8. --- ΓΤ. ΗΔΡ. 1. 6. ---Ὁ 

ΓΘ. υὐδα. ᾿Ὑπεοάοειο Ζαοβαν. 
11. 4. εἰς σλάτος. Νοπ γασῖο συορᾶ 
ΒΕΠΒΊΙΠΙ. --- ἀφ), ΟἸδ]ἃ, Ἐπάν. 

1. 85. -α Ἂγτν τυρεγέα, ἵξεται 2Ἐ- 

69. .1. 9θ. ᾿πεοάσεο [68. 
ΧΧΧ, 7. Ὀθολίᾳυο Ἰεσογαμὶ Ἴ77 

ι 



ἀ 

: 

Πλανύνα. 

“- ὙὙΤῊ, ἰσένω. Ναδοπι. 11]. 8. ΧΙ. 

87. --α ἍΓῚΠν ἰαϊμωμᾶο. Οὐτι. ΥΙ. 15. 

ΧΠΙ. 17. Εχοά. ΧΧΨΥ. 10. εἰ 4110] 
διερίυ5. Αἀάε Ααυ. ϑγηηαι. ΕζεςΝ. 
ΧΙ, δ. --- ΓΤ »ίαίεα. Νεβεαι. 

ΙΠ. 3. Ῥγαίοτοα ἰερσίτυν τονε. 
ΧΧΙ!. 40. υδὲ νεῦρα σλάτος τἧς καρ- 
δίας ὨΠΗ1] τοβροπάοϊ ἴῃ ἰεχίι Ἡδφῦτσ. 
᾿λοδυυῖα δυΐετη δυπΐς δὸς νοῦῦδ 6 
ὄρ. ΥἼΙ. 8. (οπέεν 1} δὰ 
ΤΣ Αἀάε 4 Μδοοδρ. [Χ. 8. ΧΙῚ]. 
10. 

ΠΔΑΤΥ ΧΩ, αδαίο, αὐπεο. τ ν 

οδάμοον, 50. αἀδρε. Ὁεαῖετ. ΧΧΧΙΙ. 
1δ. υδὲ ἐσλατώϑη ΔΌ ΑΙΑΡΕῈ γτϑοῖδ 
γεγίσ : οδεσας ὕζαοίμα ἐπεί. ---- 
“ΤΡΔ Ὁ» η ίοία. ϑγνατα. ἴων. 1]. 

41. «ετλατυμένην, υδὲὶ νἀδηυ εοσὶ 
Μοιιαυοοηίιι. --- ΠΡ (Π Ρτὸ ")) 

ομαβεν. Ζετετα. 11. 34. Ηἰς Ἰερετιης 
ΠῚ. “αἰνῆοο. Οδρρεῖο ἴῃ Νοῖίβ 

Οὐἷες. δὰ ἢ. ]. ρ. 5620. Ἰερίββα νἱάθη- 
ἴὰν 5, υοὰ (Πα αἷοβ εβϑὲ σλα- 

φύνειν. ἐγμπρο. ΟδΏεΒ. 

ΧΧΥΠΠ. 14. .«.. πσεν ΑΙ. νι. 

ΧΠΙ. 7. Ὁ ΠΒ: ΠΡ ε ΤΙ ΒΙΠ» 
Καὶ, ΡΙ᾿. εὲ Ηἰρἢ. ρεϊϊιοὶο, ἴζετα ἀ- 
ἰαίο, εχ υδι 1. ϑγγίδοβ οἱ Οα]ά. 
πη6 δ ρδῖ. 5) οϑὲ ἑαῤέμάο, ἴδῃ. 

1.1. Οδϑμοβ. ΙΧ. 27. πλατύνα, ὁ 
ϑεὸς τῷ ᾿άφιϑ, ἀὐαέεί Τγειι5 Ψαρβεῖο, 
86. Ῥοδίογιδίοῃ δυΐ τὴν κατοίκησιν, 
01 Βοδδοχ ]]οσυθ οοηξεσὶ ΑΥ̓ΔΌ. 

(33, δ δεναΐδηι, πιδηὶ 6526. ᾿)οαῖ. 

ΧΙ. 16. «ρόσεχε σιαυτῷ, μὴ «“λατυνδῇ 
ἡ καρδία σου, οαγ6 ΕΡῚ, Ὧε ἀεαίείων 

ΟΟΥ ἔπυτα : Οὐἱ Ῥγοὸ σλατυνϑῇ 411] 11- 
Ῥεῖ Βερϑηΐ σλανηϑῇ. Πλατύνεσϑα, ἥ 
καρδία δυΐετα ἀἰοίζαν, φμαπάο ὕαοῖϊε 
αἰϊᾳωϊά οδιἐυϊεοϊίων. Οὐοηξον Ὠδυῖον. 
ΥΙ. 14. β6εο. οοᾶ. ΑἸοχ. οἵ εἀ. ΑἸά. 
Ὁ πΙ ἢ] εἰ ἴῃ ἴοχῖα Η ΘΓ. σεϑροπάεῖ, 
τὐθὶ δὰ νοσοῖὰ ΤΠ τὺ τεΐεστε υῈ]18. 

Ργον. ΧΧ. 42. ΧΧΙΝ. 28. μηδὲ αλα- 
φύνου σοῖς χιλεσι, πθαὰς ἐξοξρῥας 5. 

180 Πλατυιν.. 

ἰσοίεε ϑεττοσιθα8 ἰυ6. Αἀδε ὅγια.. 
Φοῦ. ΧΧΧΙ. 927. εἰ ἐπλαεύϑη. (δὰ 
Θπΐπι Πποοθββασῖο 5.τ]θεπάππι δεῖ ἰαὺ 
ἐτπωρσοβοὶ ἐελαϑύνϑη, αι Ἰεσῖ!ο τὰ 
ιἴο84, 4υδπὶ οτίδιπι τες ππῖξ ὕτὸ πισὲ 
βι. Βεαιιγάξιυ, ογσουῖδιι ἰγροίδείςε. Γ 
ΤυΤα δ οσδινάδ αὶ.) Μομίία- 
οοηΐυθ ἴδ᾽ οοπ]οῖς Ἰερεηάππι ἐμ 
ἐσλανήϑη. [προηΐο38 αυνάεπι οὐμθ0- 
ἴαγα, ὦ ψοσβίοπ Αἰδσαπάπη 
οομῆττηδὶ νἱεῖαν (υδὶ Ἰερίαιν ἦτα- 

τήϑη), δ6ἃ π}]0 πιοὰο προσπε. 
Ψυὶς. μαρεῖ ἐπέσέισα εεἰ, (8 νερε 
Ἰοοῖίο 88πη8 οϑῖ, ὩδῸ ἔδείϊδ εξὶ ε ὑα- 

Βαγο ἰαίαέμηε ῥγὸ αἰϊαίαίμπι. διῶ 
4υΐδβ τρὶς ἐσοίαίκηε Ἰερὶ, αιοὶ ποῦ ἐ 
τλαῖα τοθροηάδγεϊ ΟΥ̓ Ωβ νοχὶ ἡτα: 
τήϑη.) αὰὺλ νογβίομθ, 4085 Δρεῖίε ἐ 
Βγταθδοδο ἀσδαταίδ ἐξῖ, γαθοδει 
Βδρυΐς ἔοσταυϊοα Η οὔτ. ἀμαίαίκγ ΟΥ, 
5. ἀμαίαίδο οογαῖς, χα εὐηάεπι κη- 
ϑατλ μαρεί. Οοπῇ, ΟἾἶδϑε. Ρ Πα. ἃ 

ΡΆΔ5. 1199. ΠῚ δαΐετι δϊαίαίμοιι 

εἰστιϊ βοκίίοποιι μαθογο, ζ8πι δαρτιδὶ 

δτπε οὐρδεγυδίατση. ---- ὙΓΤΎ; ΣΤΥ 

Καὶ εἱ ΗἸρῃ. 8. 1. 1. εἰσήχωσάε 
ἐν ϑλάψει, ἐσλάτυνάς με, δαάινιει πιὸ 

ἰῃ δϑιοὕοηο, ἀἰἸαῦαδεὶ πιο, ἢ. 6. τοῦ: 

εαὐλαγαεῖξ πε, αἰ Β εἰ ̓υ8 ἰπίοτρῖθ. 

τῖαϑ εβὶ, θεὰ : ἐἐδεγαείἐ ἐξ ἀπυηρι. 
Οσπξ, ΟἸαδβεῖϊ ῬΗΣοὶ. 85. Ρ. 958, α 
1199. Ῥεαϊ. ΧΧΧΙΨ. 34. δα 
τυναν ἐα᾿ ἐμὲ τὸ στόμα, αὑτῶν, 
ταῖς σοηίγα 126 08 δ), α00 Πδ' 

τοηγτωΐοο εἰμτι βολίωσ ρείμίααε Μ’ 
πῶ οἱ ἐπ κακία, οἰ]. ἴδ 

1011. 4. Ῥεαΐγα. ΟΧΥΠΙ]. 33. ὅπ, 

ἐπλάτυνας τὴν καρδίαν μου, υληίο 

Ἰαϊαϑεὶ ἢ, 6. ετλἠαγαξ οοὐ τρευν 
Οοπῆ. ΕἸσποταπι δὰ 4. ὅογ. ΥἹ. ὲ 

Ῥ. 149. εἰ γ᾽ετίη σαι δὰ [εε. 1Χ. ὁ 
Ῥ. 806. εἰ ν. «λαευσμός. 65. Υ. Ιξ 

ἐσλάτυνεν ὁ ἄδης τὴν Ψυχὴν αὑτοῦ, ὦ". 

Ἰαϊανίε ἱπέδυπυβ δῃίπιδτα συλ, δ ἐ 
ἐπεαίέαδιϊὶ ουρέαϊίαίε ατάεί. Οὐίε. 

ἯΔΡ. 11. δ. δὲ ν»- σλατύψυχο. ἢ 
Ῥβαϊην, ΧΧΙΨ. 18. --- Ὡπν ἤα 
δες. 11. 68. -- “Ολ» οὐδίυματ' 

Ιπς. Ὠδαξ. ΨΊ. 19. μὴ σλατιϑῇ (Π!. 
Μοπίδιυος. ἰΐασυτα νἱθορο σλαῦδοι. 



ΤΙλαεὺς. 

“ ἐαὶϊ 708810) ἡ χαρδία σου, καὶ ἐσ)λάϑῃ, 
84] αυετὰ Ἰοσῦπι ϑομασίεηβοσ μία : 
Ἐπ ἢδς Ἰεοο (οα. ΑἸοχ. 
1αἴὶ ὁ ἰοοο βίτ}}} οἂρ. ΧΙ; 16. Ὀοῃπξ. 
ΒΌΡΓΑ 8. 78)" -τ ἐπιρέϊοο, ἐπ- 

ἐγχέοο. ὕότοτα. 11. 98. τὰς ὑδοὺς αὐτῆς 
ῥα λάευνν. Ἑατα δἰρτι ΠοΔ ΠΟΏθτλ γογ- 
Ὅο ὔΟἸδυοσιπί, 40.885 δυροζεδῖ ἴῃ 

αἰ εἰ ἃ γὴν» υἱα τερία, απι- 

»ία, α . 1 Μδοις. 1]. 13. ἐπλά- 
ὃ συνε (απιρίὑ βοαυδ) δόξαν τῷ λαῷ αὑ- 

σοῦ, ταδρτιδῖὰ εἰ τουϊίατι ρἱοτίδιι 
εἐκεδροσν Ρορυΐο δὺο. γιάς ὅγ- 

ἡ ἰαέμε, απερίκε. ΔΥΤῚΠ, 

ἩΠΙΡΉ. ἀξίαίο. ϑγτατα. Ῥβ. ΧΧΙΝ. 18. 
πλατεῖει. ---- ἍΓΤ ἴα. Νοῖ, ΙΥ΄. 

10. ΙΧ. 85. Ῥβαϊτι. ΟΧΥΤΠ]. 96. --- 
ἘΞ 2ΙΤῪ ἰαίμ 8 πιαπίδιια. ΟΘΏΘΒ. 

ΧΧΧΙΝ. 31. 1 Ῥαν. ΙΝ. 40. Νεοδ. 
ς ὙΜ11. 4. - σξ) ΔΓ ἐμηβεης απέπια. 

Αᾳυ. γον. ὝΧΥΠΙ. 95. «λατὺς 
ψυχῇ. -- 146 δύργα 8. ν. εὑρύχω- 
βός- 

ΠΛΑΤΎΣΜΟΣΣ, ἑἰαίδνάο, ἀἰϊαίαιίο, 
ἔοσι ἰαίμς, εἰ πιοίδρβοτίοσ, εἱ ἀε 
οοξάα δὰδιροιον, ἐσέδἑἑα, 
ἍΤ» Ἰάδῃι. 4 ὅδ. Χ ΧΙ]. 90. 

ἐξήγαγί με εἰς σλατυσμὸν, οὐ αχὶξ πιο 
ἴπ ἰδ άδϊποιη, ἢ. 6. ἐπ ἴοοιπι ἀπὶ- 

ἃ »έμπι εἰ Σραξίοσμπι, (011. Ῥε. ΧΥ͂ΤΙ. 
φῷ Ῥρ. ΟΧΥΙ]. 5. ἐπήκουσέ μου εἷς 
“«λατυσμὸν, ἀχαυάϊνις τὴο οἱ δἀὐυχὶΐ 1ῃ 
ἐοσιπ ἰαίε ,» ἢ. 6. ἸΡογανίς. 
-- ΠΥ Ῥεαῖτα ΟΧΎΥΙΠ1. 45. ἐκυ- 

εὐόμην ἐν «λατυσμῷ, διαθυϊδΌδαι ἰη 
δία. Οοηῇ, «λατύνω. διν. ΧΙΥΠ. 

13. κατίλυσεν ἐν «λατυσμῷ, αἰνεγβαῖιβ 
δβὶ ἴπ ἐαέμάϊηε δβεὺ ἀμαίαξίοπε, Ὦ. 6. 
ἔαίε γερπαυϊί. 

5 ΠΛΑΤΥΎΥΧΟΣ, ἰαίμα απίπια 2. 
εἰεδιαδτγίο, Ἦ. 6. υαἰάε ἐπλίαης, ἑπδα» 
ἐξαδιΐμ. ἘΣ ΠῚ ἐππημεν απέηα, 

ἢ. 6. ἐπραιίαδιϊιε, ᾿ϑδουμάπτη Α]108 
[τις ἐνπιάμε, ἐερεγόμα. 8 
Ῥγονυ. ΧΧΥΠΠ. 25. ΤΙΧΧ τ0ὶ μ8. 
Ῥδσπὶ ἄσληστος. Οὐηξ, σλαεύνω. 

18] ΤΠ λείων. 

ΠΛΕΊΓΜΑ, φμοά πεέζερε β. 008- 
ἐεκίμης ἐεί, οοτόπα ρἰεοί δέἐα. ΓΤ Εν, 

οἰάαγὶδ. Ααι. ΤΠοοά. ἴα. ΧΧΥΠΙ. 
ὅ. Οοῃΐον Ῥαβομαϊαπι ἀθ Οογοη. 
10. 1. σᾶρ. 18. Ρ. 37. 

ΗΛΕΙΑΙΣ, Ῥιεοίας, δἰἄμα δέ α4- 
ἐγμπε ἑμίεγ οε Ταμτὶ αὐ οαμάαηε ατί- 
εἰς α ρέμτίδιια «ἰεἰϊἐδ, οὐΐρὸ δερίδης, 
σίο ἀἰοίμπι, δὰϊ ρτίνενπι παυϊβα!οπῖς 
ἐξηιρειδ οείεπάεης (Δ «λέω παυϊᾳο). 
Γαῦμπο Ψ ον  ἀϊοϊίυγ. ΤΟ. 

Αᾳυ. βοόρταν 2ώοῦ. ΧΧΧΥΙΙΙ. 81. 
«λωάδος. ὃ Τμοοά. Ατἴοε Υ. 
8. ---- ΣΣ Ψψ0"». ΙΧ.9. ϑοὰ νἱάθ- ᾿ς 

ἴγ ἰδὲ ογάο ποιαΐηυμπι ρογίυγθδζιι, 
αἱ δάεο «λεάδα χιοᾳις δὰ ΓΦ 

τοΐετοητα εἷξ. Ηεογοῖαθ ἴῃ νυ. 
᾿Ωρίων 80} ἔπε 1 ,Ἔχϊοὶ : ̓Ενοῦνται δὲ 
καὶ ἐν τῇ Ἰλιάδι ἑπτὰ ἀστίρες συνεχεῖς 
καὶ κατακεαυχνομένοι «ρὸς ἀλλήλους, 
οὗχ! ὃ ἕξ͵, ὅπερ τινὶὶς σ. ς. ϑυϊάα8: 
Πλειὰς, τὸ ἐξάστερον) οἴονται. κεῖται δὲ 
ἐν «ριγωνειδεῖ σχήματι. Αἀ46 Ηοπιος. 
ΙΠ. Σ΄, 486. εἰ νίἀ6 γοκείμτα ἢ] μδῖγ. ἃ 
δὰ Ψἰ γαῖ. Οεουσ. 1. 187. 
ΠΛΕΙΏΩΝ, ανιρέον, οὐρὶοεὶον, αλεῖν, 

5, ῬγΓείαπέϊιδ, ΘΟΙΆΡΑΓ. ἃ «ολύς. 
ἐαραῖα . Μαΐδοι. ΠῚ. 14. τί 

“λῶν; υδὶ ." φλίον ΒΔΌΘοηΙϊ. --- ΄ 
“ΝΔΙ͂ ΗΙἸΡΗ. ἃ δ, αὐάεοο. ἴα. 

ΧΥῚ. 8. σλείονα βουλεύου, Ἦ. 6. αἷμ 
ΘΟΏθ.} 5, αυἱὰ κα ἔβοσιτυβ. ἴπ 
ἰοχίι Ηδεδτ. Ἰερίτυν : ΓΥΡ δ δὴ» 

αἵδεν οοπείϊερὴ. -- ΠΡ: πεν. 

οι. Ι΄. 12. - Ἰ Ὁ, ρμέπριοο. ὁ 

Ῥρ. ἉΥΧΧΨΙ]. 355. ἀκέχεενεν ἐν τοῖς 
«λείοσιν αὐνοῦ: δὲ ΟΧ ποπηιυ]ογυτ 
δοηςοπίδ ἰεσογαῃί ἃ 3 Ὁ» πωπεεγα- 

οἱἱ. Βδεάᾶ τεστ5 νἱα ϊξ Η]Θγοπγτησε 
Ερίδξ. δὰ ϑυη. εἰ Ετεῖοὶ. ὑ. 660. 
Τ. 11. Ορρ. εἀ. Μαγἕδῃη. ΧΧ, 
Τποοά. οἱ Θυϊηίδ ἐν τοῖς «ἰοσιν αὑτῶν... 
Θιυοά αυϊάατα ποῦ ἱπ6]οροπίδβ ῥτῸ 
αἰοσιν Ῥυϊανεγαηΐ βοτϊρίιπι «λείων. 
δ)... ὕυὴς πη δα. Α]ά. εἰ Οομρϊαῖ. 
Ἰοεσίταγ. ἴε6. ΧΥΠΪΙ. 4. υϑὶ ἰδθῃ 
ῬΓῸ «λείονα 411} τϑοῖΐυβ σίονα ΒαΡΘηΐ. 
γιάο φιοχθθ ἱπέτα β. ν. γ 8 -- 



Πλείων γίνομαι». 

«Ἵν» αάλωο. αασα, ΧΙ Ί. 80. ἔχλαυσε 

κλαιϑμῷ σλείον, ἤσν!ς δουῖδσ 8. νθ- 
Βοιηθηῖοσ. [ἢ ΕΖ. Βοῃι. 
ἰερίταν σίον. ὙΙάε δὰ Ἀ. ]. ϑοβδγ- 
ἐεθεγρίυχα. --α ., ἴῃ ρ]υγ. 2 

πμΐα. Ἐχοα. ΧΧΠΙ. 4. 1υ. ΧΥ͂. 
44. ΧΧΥ. 61. ευς. ΧΧ. 1. οἱ εἰϊ- 
δὶ περίαϑ. --- ". νρζεάο. Του. 
ΧΧΥ. 16. --- ἈΓΠ7» τούμρ. Ῥβαΐτη. 

ΓΧΧΧΙΧ. 11. τὸ σλεῶν αὐτῶν κόπος 
ὃ χαὶ ᾳόνος, ργαδίαπέιδ, δογὰμπλ ἰαβοῦ 

οἱ τηοϊεβθα : }ΡΤ1 Οτοίίο ἴπρίβθα νυἱ- 
ἀεπίαγ [33 }: γιάθ αἀυοαὰα δὰ 

ἢ. 1. Ἐοβθηγα ]Πασυσι. ΟΟΩΣ Μίδα. 
ΝΙ. 25. ΧΙ]. 41]. --- Ἰο, ρἱηπριεῖε. 

1 Ῥαγ. ΙΝ. 40. εὗρον νομὰς πλείονας, 
ΣΠΥΘΠΘΡΓΌΠΙ Ῥδθοιδ διαρίοσα. θὰ 
Ἰεσοπάυτη νά θῶ αίονας, ρίπρμα. 
- πὸ ὠὐπωρι. 1 βατα. ΙΧ. 7. 

αλεῖν, ἢ.6. φυοδα ϑοηβιχῃ: αἰϊμα »γα- 
ς ἐεν ραπεηπι ἀοπεηι. Τ,ο0Ὸ ΠΤ Γν πιὼ- 

πεδομίμης, ν] ἀοὨζυν ᾿ἰθρίεβ6 πνῷ [ 

8 ταῦ. Ἴν ν τείϊσμωπι ἐεε. Ἐρ. 
εν. ν. 13. δδίδσριυμπίἭ ἃ βἰγηυ δουῖβ 
Ῥυΐϊνογεαμα, ὃς ἔστι “λείων ἐπ᾽ αὑτοῖς, 
ὉΝὶ σλόίων ῥΓῸ Ῥοβίεϊνο, ρμεγηιμίί, 
σορίοδια, Ῥοδίζιιη εβί. (Οοηΐξ [πι6. 
ΧΙ. 58. εἰ Κγερδι ΟΡ β8: ΕἸανίδῃ. 
Ῥ. 40Ὶ. 866. 

ΠΛΕΙῺΝ ΙΥΝΟΜΑΙ, απερίϊου 
ἀ 30. Πχν “πείρίοον. Εἰχοά, 1. 14. 

ΠΛΕΙῺΏΝ ΕΓ ΜΕ, ρίμς ξεπι, αηὶ- 
ρέον, Ῥγαβέανίδοτ ξυπι. Ὀὺν» πως 

μα σεσι. ϑγιωνν. Ρα. ΧΧΧΙΧ, 8. 
σλείω ἐσεί. --- χ.γ, πιρἐρίίροτ. [68. 

ΧΧΤΙ. 9. -- ΓΤ ἀονιέπον. Ἐκοοὶ. 

ΧΧΙ͂Χ. 185. τοῦ μὴ εἶναι αὑτοὺς “λεῖο. 
νας ἐν τοῖς ἔϑνεσι, αἴ ΟῚ ΔΗ] ἐν δὲμ 
φγαείαηξοτεα ἴῃ ροπῶρυβ. (ΠΥ 
Μαεαρᾶ. ΧΙ]. 42.ἁἉ Ρ Οδρ- 

« Ῥ6]}1ο ἱπ Νοῖξ. Οὐ. δὰ ἢ. }. ῥ. δδὅ. 

υἱδεπίαν Τὴ) Ῥγὸ ΓΤ. 
Ῥοξίυ βαηβυτα οχργεββοσυσηΐ. ᾿ 

ἜΠΙ ΠΛΕΙῸΝ, νοὶ πὰ νόοσδ 
ἐπιπλεῖν, απιρἢμδ, αὐἀπιοάμπι. . Ὑ ΠῚ 

ΗΙΡΆ. νορβέρίίοο. Ῥα. 1,.ὄ 8, “αὶ ΧΎ, 

782 Πλεῖστα. 
β 

ἀδϑοῖον, υαείοτ. 7ετ. 11. 19. Ἠϊ] κ΄ 
Βεταμὶ ἡ ΥῪ ῬΓῸ ὙὙΎΤ. -οῦγοὦ 
ἔχατη. εχ 5. 8. ΧΧΙ. 9. -- 

ἔοστηδ ςουβῖγ. Ῥε. ΟΧΧΙ]. 5. Ὑκὲ 
εἰ 8 Εδβάν. Χ. 11. ϑαρ. ΥἹ1]. 13: 
᾿Εκ, πλείους Ἰερὶταῦ ἀραὰ Τηηγὰ 
ΝΠ. 12. εἰ ϑυραυϊδεινιυς ἐσηελεῶτς 
δρυὰ ΤΒΘορ δ. ΟΒτόπορτ. ἢ. 99]. 
ΏὨ. 

ΠΛΕΓΟΝΑᾺ ΠΟΙΕΏ, ρίωτα [ιτὰ, 
ἽΦν ρἱπρωείαποιο. ϑγπια, Ρε ΧΧ. 

8. σλείονά, αοτήσε! ; ὙΛΑσίϑ διὰ ΞρΌΘΙΙ, 
Οεείεγυπι Ἰδοῖίο ἢ ϑγιηπιδοὶο γο- 
(ἷὧπβ οηνοηϊῖ, αύδσῃ αἱνοιὰ εἶα 
δρυὰ Μοπίῖ ἐπ Ηδχ. [π|ογ ἐμ ς, 
οὔτ ᾿θοοποϑ, “υδσαῖι ὑπ Κα 
βγη Θ᾽ ΠΙΘΥ ΘΧρσίπιϊξ, αἰϊοῖο δὲ 
ψοῦρθυμ ἔδλοϊα εϑῖ, 1114 γϑοίε ὅγι- 
ΤΆΔΟΒΟ {τυ ϊτατ. --- ἢν 5} Νὰ 

8 ἢ Ό"» αὐάέεν αὐΐμο. Ῥτον. 1. 

34. - 6 ϑχα ἀχούω. 

ΠΛΕΙΣΤΑΚΙΣ εἰ ΠΛΕΙΣΤΑΊΙ, 
»ίωνγῖεδ, εαρὶμς, πιρίοξεε. “ΠῚ 

δσμέ ἀσοο. Ζυά. ΧΥ͂. 7. 5εο. οὐδ, 
ΠΟΠΏ}]105 Ηοὐπι. Νοη πιαὶο αυοι' 
ΒΘΏΒΌΣΩ, --- υαγή. Ἄλλα Ριαὶα. 

ΟΧΥΠΙΙΙ. 164. Ιδᾳ Μοπεβαιπουπίον 
δια ΤΗδοάογθξιιβ, ε υ0 δ08 ᾿ιλυεί, 
αροῖ: σοὺς δὲ ἑπστάχις «λειστάτις ἐν 
μήνευσαν-: υϑὸὶ τὲς ΠΟ διιπΐξ Διυιοίοτε 
ψογβϑ πα ατέθολζυχαὰ Υ. Τ΄, κε τ᾿- 
ἐεγρσείβα Ῥβδίτηοσιιπι, χυΐθυ ΤΊν- 
Οὐογοῖσιϑ ἱπ ΘΟΠΒου ροηάό 800 αἱ’ 
ΞΩΘΏΓΒΓΙΟ 0.880. 681. .--- [οὶ μὰ χα ον 

υἱοῖς »πωΐα. ΑἹ. Οοβεὶ. Υ11. 84! 
[,μχ. Ογυῆ] ΜΆ. Βχοῖω. αλωσγάκ 
φὸ συλλαχῶρ. 

ΠΛΕΓΣΤΟΣ, βυρειϊαῖ, 8 «ιλὺν 
ρἰκγώμημε. ΠΣ Ηἰρβ. πενῤηρδσι 

ἴε8.ὄ1Χ. 8. Τιδρονιπίὶ ΓΔ φυοί 

δεσθρεγυμΐ ῬΣῸ “12 ὙΡ “πρΐξεπ. τα 

ΓΙ. "ποιξεξιο. 1 Ρα:. ΧΙ].38 

9 Ῥαγ. ΧΧΧ. 18. --- ἡ» ἰάδπ, [6 
ΝΗ. 22. -- ὨᾺ ἔσαν ΕΣ 27 

9 Ῥαν, ΧΧΧ, 17. 3 Μδος ΥἹ1. 31" 
᾿φλείστην ἣ ἔμπροσθεν ἐν τοῖς ἐχλῥοδ ἔξω 



Τ Ἰλεκτὸν. 

δι πγί68 ἴῃ Βοβῦβϑ να] θῃίθβ. 

ΠΛΕΚΤΟΝΝ, ρίοζιη. Ὡν)}» ἐα- 

2»εἔες οοεἰϊαξί. ἴπο. Ἑχοά. ΧΧΥΊΙ. 
12. 

ΠΛΕΚΩ, ρίϊοο, πδοίο, οοπίοζο. 
ΤΟ ν» οοπίοτέμπε. Εχοά. ΧΧΥΤΠΙΙ. 

14.-- τ θν οἀαγὶς. 165. ΧΧΥ ΤΠ], 

5. πλακεὶς, 80. στέφανος, οὐγοπα ρίετα. 
» ἉΟπΕ Ῥαβϑοβαϊ χη 6 (ογοηὶθ [4Ὸ. 

1. α. 18. Ρ. 37. 

ΠΛΕΓΌΝ, 1. ᾳ. σλεῶν, ρίμδ. 

ἔμογμηι. ΑἹ. Μαὶ. Π1. 14.--- "ΠΡῚΠ, 

“πτΐμρη. ϑγτάτη. Οομοὶ. Υ 1]. 17. -- 
τ δν αδωπάαπία. Ααι. ϑ'γιητα. 

ΤΟ ομεὶ. 1. 8. 
ΠΛΕΟΝΑΖΩ, αδωμᾶο, ἀμ ΟΥ, 

»έως λαδεο, ἴι. αδυπάατε ζιοῖο, αδιυι» 
αἴαπέεν εημέέο. Εν ναυ »τοίοηρο. 

«Νυμ. ΙΧ. 99. ἡμέρας ̓φλεοναδούσης, 
ἈἩ. 6. ἐπέερτὶ. ---- ΓΔ. ἄοπις. Ῥτον. 

ΧΙ. 5. ἐν πλεοναζούσῃ δικομοσύνῃ. Ὗ1- 
ἰοπίυν ἰορίϑ8ε Σἢ 2» ςο]]. ς8Ρ. 

ΧΧΙΧΣ. 2.6. Βιεἰ1ο υἱάδπίαν ἢδα 
νενθα ῥσῖπλο ἴῃ ΤΩΔΓΡΊΩ6 ΘΧρ]ἰοδίῖ- 
Οπΐβ σι88 δρροϑὶία 11}18, 4υ8 γ. 6. 
Ββεαυυηίων: οἴκοις δικαίων ἰσχὺς πολλή. 
-- ον ααάο. ΑἹ. 1 μος. ΧῚ ΧΥῚ. 82. 

ϑαλεόνασεν. ---- ΠΣ αηερίωηι. Ἐπ. 

ἐ ΧΧΙΠΙ. 89. --- 1} γεμπααπέϊα. 

Εχοά. ΧΧΥῚ. 19. - Ὶ» γεάμῃ- 

ο, ξερεγἤμεδ σιπι. Ἐχοᾶ. ΧΥῚ. 18. 
28. Νύχη. 111. 46. 48. --- 2.» "πεὶ- 

ἐμα. 42. Ῥδγαὶ. ΧΧΙ͂Κ. 1]. --- ΩΣ 

ΠΣ Καὶ εἰ Ηἴρμ. Νύῃ. ΧΧΥῚ. 

54. 43 ϑιτα. ΧΥ͂ΤΙ]. 8. 1 Ραν. Υ. 
33. οἵ ΑἸ10] 888 1118. --- Ἴυὗν Μοβίο. 

Ρᾳ. ΧΤΙΧ. 20. τὸ στόμα, σου ἐπλεόνασε 
χαχίαν, οὐ ἴὰάσμη σδωμάαημίον ὀηιδὶξ 

ε τοδὶ ίαπι. 8 Ἐδάγ. Υ1Π. 77. ἁμαρ- 
τίαι ἡμῶν ἐπλεόνασαν ὑπὲρ τὰς χεφαλὰς 

ἡμῶν, φεοοαῖα ποβῖτα σεμξἐρίοαία 
επί ΒΌΡΕΥ σδρί[Α ποεῖσα. ὅϑῖν. ΧΧ, 
Ἴ. πλεονάζειν λόγῳ, πιωζέὲς υογδὲς μέϊ, 
φγοσάσοπι 6856 αὐ ἰοφμεηάμη, 1 Μδου. 

188 

σέαν ἐφχηχότις, Ὀὶὰ5 Ῥοϊοβίδίθ αυδιι 

Πλεονασμὸς. 

ΓΝ: 85. «λιοάζεν τὸν στρατὸν, Ἔχοῖ- 
οἰδπι Σ αυοᾶ Ροϊγθίυβ [4. 
ΙΝ. ς. 70. 8. 9, αἰχὶς ϑερασεύειν τὴν 
δύναμων. 1 Μδοο. Χ. 41. χαὶ τὸ «λε- 
ονάζον. 

ἐδ δ[ 1 : ππεἰλὶ ἀεδοίων, 
φ δου. 11. κῃ εὔηϑες γὰρ τὸ μὲν «πρὸ 

᾿ φῆς Ἰστορίας «λεονάφεν, Βευϊζαση. οδὶ ἴῃ 
ορίζοι68 ργείβίομθ ηὲρεὲς ὑγοϊἐ σιμὴ 
ἐπεε, εἰ πμρΐίας ἀἰσγεδείομες ἤάοεγο 
δὶ τῷ ἐσιτεμεῖ ορρομίτωυΣ. 

ΠΛΕΟΝΑΚΙΣ, ρίωτγίος, ΤΑ 
Δ» βίηρ. ἔξυηαι. Ρβ. ΟΧΧΨΥΊΤΙ]. 1. 

- 25 Ῥίαγαὶ. ἔατα. ἴε8. ΧΙ.Π. 

20. --- Δ ΝΥ» τε υἱοὶ» 

διε. Ῥβδϊῃα. ΟΥ̓́. 40.- Αἀάθ ϑίχας, 
ΧΧΧΙ͂Ν. 12. 
ΠΡΟΣ ΠΛΕΟΝΑ΄ΚΙΣ ΚΑΙΡΟΥ͂", 

τρεπιπεο. ΓΛ ὈΩΥΘ Ὁ; 
εἰξαπι υἱοῖδις πεμἱ δ. Ααυ. ὉΟΒΕΙ. 
ΨΙΙ. 238. υδὶ νἀ. Μοπείβυοομίιβ. 
ΠΛΕΟΝΝΑΣΜΑ, γεὐμπααπέϊα, ἀ- 

δωυπάκαπέξα, οορία. ἽΓΩ ΤῊ)» οαρ- 

ἐωγα γείάμα. Νυτα. ΧΧΧΙ, 89. ἐγε- 
νήϑη τὸ πλεόνασμα τῆς προνομῆς, οΥαῖ 
ΤΟΡΪ8 γεϑίάυδ εχ ρυθαδίοῃβ. 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΟῚΣ, αδμπαπηέία, τα» 

ἀμπάαπίϊα, ἴξ. στα ιρισα, ἤπια. 
ΓΟ Ὁ» ηιμἱρίοαίῖο, ἰζοτα επί. 

ιν. ΧΧΥ. 57. ἐσὶ «λεονασμῷ οὗ δύ- 
σεις αὑτῷ τὰ βρώματά σου, δὰ πδεγαπι 
ΠΟῺ ΟΑΌ18 1}}} οἴ ο5 ἴιο08, 8. 
-- ΓΣν πιῶ. 1ν. ΧΧΥ. ὅδ. 

866. οοἄ. Οχοη. υὐὶ τγοϊααὶ «λῆϑος 
ἨδΡοπΈ. [ποορὶ. ᾿ἴη Ησδχ. εἰ ΟΧΧ. 
Ῥτον. ΧΧΨἕΠ1. 8. ὁ «ληϑύνων τὸν 
«λοῦτον αὐτοῦ μετὰ τόχων χαὶ «λεοναῦ- 
μῶν, δι ΘῺΒ αἰν [185 δι188 οὐπλ ἀϑιγα, 
Ῥοσυηὶς οἵ ἔγυρυτ. ΕΖοοῆ. ΧΥ ΤΙ. 
17. φτόχον 'καὶ πλεονασμὸν οὖκ ἔλαβε, 
μϑιγαπι ῬΘΟΌΠΙε εὐ ὥηεσώπι ΤΟῊ 80- 
οορῖῖ. ίάα εἰ Εσοοῦ. ΠῚ. 8. 18. 
ΧΧΙΙ. 12. Τ6χ. ΟὙΥΠ}} ΜΚ. Βγεια. 
«λεονασμὸν, αὔξησιν. ἩΤΟΘγΥΟΒῖυδ: σλε- 
ονασμὸς, ἐπίδοσις. Βαϊδατηο δὰ Ὅτζσο- 
δον Νυββθηὶ Ἐρἰεἰοίαπα Οδποπῖ- 
ΟΑΣη : Πλεονασμὸς μὸν οὖν ἐστιν, ὡς ὅταν 
σίς δῷ τινι σῖτον ἢ οὖνον, ἢ ἔλαιον, ἢ ἄλλο 
“) ἐπὶ τὸ λαβεῖν ὁμοιογενὲς «λέον τοῦ 

γε ΒΌΡΙ Πἰ6]]θοῦο μοι, 

ὃ» 



Πλιοοναστὸς. 184 Πλευρὲ. 

« διϑίνεοςς. 0) οἷξ μαυϊο μοεῖ: ὁ ὃδ σλοινξίων, διὰ σναγίέδαπε, ἴδ Βιεῖϊαι ; 
φόχος λέγηται ἐπὶ νμισμάτων. (ομΐ. ''οα τρλ]]οπὶ ἢ. 1. αλεινεξίαν ὧδ ἑώδι 
ϑαϊππδδοίυτη ἀς Μοίο ἴδιγ. Ὁ. 320. δυΐ ἑώοίογιε ομέξεε Θχρί!ολγο, οὐ. 
Ὁδὲὶ νοσοδίτα τα γαπρ βπούει ᾳιοά, Ἐς. ΧΧΧΙΠ. 51. υϑὶ ΓΧΧ νὴ 
υδίσυπαυε ἰπ 5. 5. ἀνα δὲ νοοδϑ, , - δ 
τύκος εἰ «λεοαιμὰς, εἰπηαὶ ροδίειε τϑ. Ῥατ᾿ μα αμακίηις, τὸς Πα μταῖν οὶ 
Ῥετίδηζυν, δἰΐοσα βεσμθξ ἀδεγα, α]- »: . ᾿ ἣν ᾿ 
ἔκτα ἥωρωνι εἰστιϊβοείωτ. Ὑἱάδ εἰ }}}» ἰδοίμπε. ΑἸιδεῦκεῖακ: «λωπξιε 
Ἐκ. ϑιρεπδοπι! Νοῖ. δὰ Ασὶσίορβ. δὲ φελλάχις χαλεῖ τὴν εἰδωλολατρίει, 
Νυθ. ν. 129]. νοσδῃ8 δὰ Ἰοευτι Ῥδυὶὶ Ερδει 

δ ΤΙΔΕΟΝΑΣΤΟΙ͂Σ, αὐπνάανε, πεμΐ- Ὗ 5. «λεοιέχτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάνρε. 
ἐμα. Ηΐης: γιάδ δὲ Ψετεῖα. ΧΧΙΙ]. 11. Αι. ! 
ΠΛΕΟΝΑΣΤΟΝ ΠΟΙΕΏ, αδωπ- ϑγιηπ. Τβεοᾶος. 1 ὅ6π. ΥἹΙ], 5. 

ἄαπε γαοῖο, ἀκρεο. ΣγγχῚ ΗΪΡΆ. ΑἹ. Ἐχ, ΧΨΤΙΙ. 21. --- 05 ΣῈ 
Ἰάοτι. Ὁ δαῖ. ΧΧΧ. δ. αλειναστόν σα ἴῃς, Εχοΐ. Υ͂. 18. --- ὉῸΠ, πίοι. 

αληβτι ΤΡ ΤῊΝ Ἠν ἀκ λα ἐξα, ἰη)εγία. ϑγτητω. Ηδῃ. ἴ. 6. 17. 

Τα δ σεῦ ἐπϑευ στρ 1. 17. Ἠδιγοβ. ἰμηορλμ. Ἐνω 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΕΏ, ρἷμε λαδεγε οἐ- μαβιμμρὸς ἐν τὸς μέ πὸ 

»ὲο, ρὲμε )μδίο αοφμέγο, φκαείεὶ ἀεάϊ- ἪΜῈΣ ᾿ ἐς Ῥω Ἡλι ὐμὴ 
ε ἔπε ἔμ. Ἣν» ἰάδτα. Ἐσεοι, ΧΧΠ. ὑλλίοος βλάβη. Τάετα , 

; δρυά Οταίοτο ἐσὶ τῶν σαρὰ τὸ ὅτων 
27. ὅκως πλεονεξίᾳ «λεονεχτῶσι, αἴ αγα- ἀξιούντων «λίον ἔχεν, καὶ τὸ «λεοιχπὶ ἢ 
γα ἱκογεπέωγ. Ηδῦ. 1. 0. ὁ αλεονεχ. αϊοὶ ἀοςοῖ. 
φῶν «λεονυιξίαν (ρΓο χατὰ πλεονεξίαν) ᾿ : 
κακὴν οἴκῳ αὐτοῦ, αἱ ΔνΑΣΙΔ τλδ]α ἐν ραίρηξε » ἰαμεια, πδι ΤΑ ἀππὰ 

οἷμε )μδίο ἀορηίτι ζδταϊ ας θὰ. οἱ δὲ ἰΒ Ρίυται οοξίας ἔρειξ, Ἰξ ΑἸ 
λωτοὶ 700. ΧΧΥΤΙ. 8. Ψαϊχαί. εἰ Νοα βοίαπι δυζεια ἐαέε σογρότι τ 
αὐαγὸ ταρίαί. Δαυ. 5 . ΤΒοοά. ὑπο 5θὰ εἰίαπι, ας [Δὲ ἐσέκε, ἐὐδα 
Ῥτον. 1. 19. ϑυγηπι. ὅτον. ΧΝ. 30. Ῥβοτῖοε ἀε αἰϊΐβ σεδαβ, τἀ ἕκαι 
-- ΝΥ '» δαλαπακίπι. 7υἀ. ϑμ τν τ αν τνϑέρτς 13 ς 

4 (ονίὩ. Ἂ . . 

ἃ ΤΡ. 11. «λεονεχεούνγγων. Ἰορετυπῖ εχ ρϑ Ϊ : μα τοῦ 
ΠΟΠΒΌΠΟσττὶ ϑεηίσπεδ χουν 8 Ὡς ἡ κὸν ᾿Α ἀρὶ τ τι " 

. ἢ 1 ᾿ς ΨΠΙ. 19. ὁ υὸς οὐ 4' 
»ϑψ δοά ννκ ϑγτείοο ἡγαυάαγε πο. ἐν θὰ, οὐ πλευρῶν οι, θίυναιι 
ἰαί. τὶ οχτϑϑϑυθ ἔοσὶς Ἢ ἐμπιδμ [15 
ΠΛΕΟΝΈΚΤΗΜΑ, ἔμογνηι, φμίδο- δὶς δὲν. ΧΧΧ, ἯΙ. ϑλάσεν τὰς κλ’ 

ἐμβ. γνν»» ἰάσιι. 166. ΕὙΊ. 11. Ααυ. ἐς αὑτοῦ, οοπταὰς ἔμνιδος ει, ἔ 
" ὅεη. ΧΧΧΥῚΙ͂Ι. 95. ἰά. ΧΙ.11. 7. οἰκέτῃ «ονηρῷ τλερὺ 

ΠΙΛΕΟΝΕ ΤΗΣ, ρίωε λαδετε αυἱ- αἱμάξαι, βετνο πιαϊίρτιο ἱκπύκα 
ἄμε, αὐαγως, ἱμοτὶ εἰμάϊοσιφ. γι, “ΤἈΕΠΙΑΣΘ, --- γρ, δίγαμνν, 1 Βὲρ, 
Ἰάοδπι. Ααὰ. ὅγτητα. Ῥεβαΐηω. ΓΧ.9Φ 1. 6. ἡ σλευρὰ ἡ ὑπυχάτο. --- ΤΟΧΣ 

ε ϑἴτδο. ΧΙ͂Ν. 9. " οι, οϑεῖσ. 700. ΧΙΎ, 18. --- ΓΟ 
ΠΛΕΟΝΕΞΙ Α, αναγα, ρἷμε λα- Ρἷαν. ϑγτηπι, Ἐχοὰ. ΧΧΥ. 19... 

δεμάϊ ομριάμας, ἴϊ. φμαείμς. ΑΑὮ:- ες 

δεῖν φαοαὰα ΕᾺ οπιηίδιιδ δοείετιδις 18" Νυπον. ΧΧΧΗΙ. δὅ. 2 

εἰ ἐπριε ἐποίδδ, μι ες αυαγία εἰ 11. 16. ΧΙΠῚ. 84. [πὸο. 205. ΧΧΙΠ, 

. ἐκογαπαϊὶ σμρίἀμαίε ογὶτὶ δοἰεκέ. γγχ, 18. --ουῦςΣ α νυ Θεν. 11. 41. 25 

ἰάεπι. 7υὰ. Υ. 19. πλεονεξίαν ἀργυρίου 4. ϑατα. ΧΥ͂Ι. 13. ἐκ «λευρᾶς τοῦ γμ 
οὐκ ἔλαβον, σικεείμηε ἀτρευτὶ πο δὸς δὶ [πς. χλίτος μαροῖ, υϊκεῦ εἰ 
εἰρίεδαπί. Ῥεδῖα, ΟΧΥΪ]ῚῚ. 86. εἰς ἰαέεγε. 



ΤΙΠλευρὸν. 85 "Αξιος «ληγῶν. 

“ςἽ ἴ:ἽὮὌ η᾽ώ, ΠΔΛΕΤΡΟΝ, ἰάειμ, ἈΡᾺΣ Ῥααὶπμ. [ς8. 1. 6. --- ΠΡΌ Ρατί. ΗἩσρῖι: εχ 

ΊΙ:. 9. τὰ σλευρὰ τοῦ 
γ» ὉΒαὶά. ρῖαν. οὐσία. ἐαὸς Ἢ ΨΙΙ. 
5. --- το. Ἐχοῦ. ΧΧΧ, 4. ΧΧΧΥΤΙ. 

ΓΞ ΗΙΡΒ. Ῥεγοιδει. ἴε6. 1.11], 

4. ναι ἐν «ληγῇ» ὉΝῚ ταπιοπ ΠοΩ Ἶ6- 
βετυπί ΣἼ50. --- ρρ» 3θηξ. ἴων. 

51.-- Ἂν ἀοῖοτ, ἐογπιΈΉ. Ὅδη. Χ. ΧΙ]. 7. υδὶ [ατιθη 8}1}} Ὁγοὸ «ληγῆς 

16. 560. οοά. ΟἸνῖβ. υδὶ ἑδταθη νοχ βλρεπί σηγῆς. Ναι ἵπερίθ ἡιρυμαραι 
ΕΠῸΡ στ. ἐἰσαίμγαδ οεείμηι (οομ 1 βδσα. βἰαδαὶ ρουϑεῖ, «ληγῆς 6588 ἢ. 1. 6 γ008 

ΕΝ. 19.) ποῖδὶ, πίαϊ βἰδίυοσα ταδὶΐ- μλϑες οτΐυτα (ὑοπίεν ψασ. ἰοοῖ. ψυά. 

ταῦΒ, 608 Ὡ ν» ἰαίεγα, δυϊ Ὑς 6- 

εἴἶμθδ. --- γὴν Εχοὰ. ΧΧΥ͂ΤΙ. 7. 
ὁ ΧΧΧΥΤΙΙ. 6, Εξεοῖ, ΧΙ... 6. 96. 

19.), ἰδὶ σομίγασίσηι πυλάετεῖ 
Ἰοοῦβ Ματο. Κ. 28. 29. υδὶ ἡ πηγὴ 
τοῦ αἵματος, 5. ἤμασι δαπριὶμῖδ, απο 
ΤΩΌΪΙΟΓ ΡΝ ΟἸ χίθῖο βαπδῖδ Ἰδθοσα"- 

τὰ πλευρὰ τοῦ οἴκου, αὶ 8.δο]. τὰ δῖ, μάστιξ γοοδζυτ, Ῥοϊεβῖ ἴδιο 
“τάχη. 

ΠΛΕΏ, παυΐφο. Νὴ υοπῖο. Ψ0τι. 

εἴ ἢ. 1. νοοἱ «ληγὴ τοτόϊ Ὠοζο Β}Ὁ- 
ἧϊε!. -- ΕΤΎὉ Ρᾶτί. Ηορῆ. ρετγξὅ- 

1. 8. τοῦ τλιύσω μετ᾿ αὐτῶν, υἱἢ παυΐ- ουδίοπε αρίβαϊμε. 168, ΧΙΨΥ. 6. «ληγῇ 
Φατεΐ συτὰ 1118. Οοηξ, Αςι. ΧΧΥΚΥ͂ΙΙ. 
“34. - δ, ρἱεπέμιάο. 1ε5. ΧῚ,11. 

10. «λέοντες αὐτὴν, παυϊφαηπίες ἐϊιά, 
56. ἸΏΔΥ6. δ'ς θ6πη6 ἢ. 1. ;ηΐογρτο- 

ϑυμιοῦ. -, »): Ἔ χοα, ΧΙ, 1. 8 Ῥας. , 

ΥΙ. 28. -- ἱπηῆη. 168. ΧΙΧ. 94. 

-- 52}» ποπιεῃ. Ἐχοά, ΧΙ]. 13. 

Νέατμεν. ΨΙΠ. 19. 205. ΧΧΙΙ. 17. 
ἐλ: συπί ἔοστηυϊδτα ΗοΡν. ρίεπίξιδο 

ς Ὑπατὶς οὐ δΒογίοιω ογαϊϊοηΐβ. Οεῖδ- - Ὁ» πινάμίδι. Αγ. Αχμόθ 
τύχα ἰΐὰ αλέειν οὔχῃ δοσυβαῖίνο. οοη.- ΕΥ̓͂. 16. πληγὴν βες. οοᾶ. ΒαῖΡ. Υ - 
διτυϊϊατ. δῖν. ΧΙ]. 29.1 Μδος. δῖος τροτύηι ρἰόθθαιθα ἐδθ6, διιΐ 6 
ΧΠΙ. 99. οὲ Αοι. ΧΧΥΤΙ. 9. γ. 10. Ἀὰ {ὐδῃβιῖθθθ, ---- 99»), ππὴ0- 

ΠΛΗΓΉ, ρίαρα, ἰσίαε, ἀατιπερη, τιεπίωνι. Ἐχ. ΧΧΧΙΤΙ. δ. υδοὶ εἶπ 
φίταβει. ὙΤἽ, Ῥεείϊδ. ϑγτατα. Ἦοβ. ἀνθῖο ν»}) ἰεμεσυπῖ, --- [9..07, υἱν- 
ΧΠΙΠΙ. 14. νάπας Ατβος [Υ͂. 10. κα. Ῥχον. ΧΧΙΙ. 8. ΧΧΙΧ. ἴδ. Ἐεα. 

ππογτδο ̓αποῖο. ᾿ ἽΜΠ. 10. υδὶ 
βῖπο ἀυδίο ἦπ ἰερεσαηῖ. --- ΣΙ 

ὦ Ἰῃῆῃ. 6ΟΧ ἸΡᾺ Ηρ". εις, ΧΧΝ. 

4. -- ἘΝῚ, ἦοο. 900. ΧΙ,11. 1. 
μετὰ τὴν “ληγήν. Βδπα ατοδαᾶ 86}- Ῥαιίντ. 
δυτα, --- χκὉ2, αοἷον. 1οὉ. 1{. 18. 

-- ΠΡ). Νιυ. ΧΙΡ. 37. ΧΧΥ. 

σῶν, ΚΉΝΝ ἐρέει. Θίγϑο. ΧΧΥΪΙ. 20. 
«ληγὴ δολία, πιαΐμα, σωοὰ αἰϊετὶ ἃο- 
͵οβε μιαολίὶπατίδ. 1 Μδος. Υ. 8. ἐπά- 
ψαξεν αὑτοὺς «ληγὴν μεγάλην: υδὶ 
«ληγὴ εἰγαβρέπε ποῖδϊ, φκαπι ἐχεγοῖξειϑ 

γ ὰο ἰΡιὰ. ΝἼ1. 22. ΥΠ]. 
4. Ὧε φμουΐς ἀἄαπιπο, δωπιπια πιδεγία 
εἴ σίαξι, ἐγ δἰϊδοίπιο ἸερὶτυΣ ᾿εος νΟΧ 
1 Μδος. ΧΙΠ]. 82. ςο]]. ν. 84. [νἱὰ.. 

8. 9. 17. εἰ αἰδοῖ βερίπθ. Αἀάο Π. 29. ῬΒΠοῸ ἀθ δ Μοβὶβ Ῥαρ. 

ϑγιι. Εχοά, ΙΧ, 14. -ὐ ἸΙΒΓΙΘ. 

ἴῃς, 1 ὅ6πι. Υ. 9. --- 5.ἼΩΏ» υἱγζα. 

Ιε8. Χ. 94. Ἡοτιον. ΠιΔἀ. ο΄, 17. 
σὺ «ληγῇσιν ἱμάσω. δὶς Ψψυρῖίες δὰ ὕ09. 

ε Ψυμπομεῖω. --- "ΔΊ Όν . [68. 

1Π|, 8. --- “ΓΘ. Ἰμνίξ. ΧΧΥΙ. 

21. Ναι. ΧΙ. 38. Βουΐ. ΧΧΥ͂. 8. 
εἴ δὶ δερίυδ. Ααἀάβς ιγχωηκηδοῖ. 

οι, 1]. 

6244. τοσαύταις μὲν δὴ «ληγωῖς καὶ τι» 
μωρίας Αἴγυπτος ἐνουϑετεῖο., ὙιὰΘ 
οἴίδσι Κτορειὶ Οὔδβ. ΕἾδαν. Ρ. 818. 
864. οἱ ᾿ορβποσὶ ΟΡεβ. 6 Ρμιίομα Ῥ. 

ἌΞΙΟΣ ΠΛΗΓΩ͂Ν, ἀἶσπις ρίαρὶε. 
ΓῚΖΙ 13» υἷι ρεγουίιεπάϊ, Ἀν. 6. 
μὲ μρήῤτυμμ μέ οὐμακηνὰ Βευθεσ. 
ΧΥ. 4 

δ 



ὄ 

Πλῇῆϑος. 

ΠΛΗ͂ΘΟΣ, πυϊῆωάο. γγκὶ» ἐπ 

ογηι. ΜΙίοδ. [Ψ. 18. ἀναϑήσεις τῷ 
χυρίῳ τὸ αλῆδος αὑτῶν. ὅς, γι Ὠοίδί 

Ἀ. 1, ἐκαγιρ ἐμσρό, ἀπὰς σλῆϑος Ἀ. 1. 
εἰσοϊβολθῖι ἀἰυξίδαδ, ορες, εἰ ηφμιάξηι 
"»πῶΐε ρατίαε. ---- γγχὴ, εἰαίίο. δαῖτα. 

ΙΧ. 25. (Χ. 4.) υδῖ ὑτο ᾿γὩὴ ποῦ- 

Ἀ0}}1ὲ Ἰερίδδαε νἱἹάθηζατν 2» νεὶ 

ΠΣ» δυϊ “9: νιάς ϑοδ]- 

[6811 Ορεσα Μίποτα ρ. 181. ϑδεὰ 
Ῥοϊπεγυπε αυοαυθ 118 βθηβυτι εχ- 
Ῥτίτηθγα, υἱ ασλῆϑος ἢ. ]. παρπίξιἑπὲς 
δυῖϊ υοὐοηιεπέα ποξοποῖ ᾿αρθεδί. 
Ἰάδηι ναϊεῖ ἀε ἴπῸ. [π|. αὺυ] βθοὺῃ- 
ἀυτα Οδίομαπι ΡΡ. 6σ. τῇ Ῥρβαὶπηοδ 
Ῥ. 185. ᾿: 1. βαθεῖ : χατὰ τὸ σλῆϑος 
φτοῦ μετεωρισμοῦ αὐτοῦ. ---- "ΔῪ ἔο- 

φνον. Ζαοι. ΙΧ. 10. 1 ερεγυης ΠΡ 

δὰϊ “,. --- "Ἵ, δαηριίς. ἘΣΘΟΝ. 

ΧΧΧΙ͂Ι. 6. ἀπὺ τὸ «λήϑους σου, τἡδὶ 
ς Ῥο ἸῸ ΤΩ ν᾽ ἀοηζυν 16 1886 ΠΣ: 

εἶ 

-- ἡοτ. ὅσα. ΧΥΤΙ. 4. ψυά. ἵν. 
ἢ. 2 ϑατὰα. ΧΥΤΠ11. 20. εἰ 4Ἰ10] 8ε- 
Ῥἷυδ. ϑγτατα. Τηθοῦοίς. 1ε6. ΧΧΧΙ. 
"4, --- ἥδ Ἠανιοη, τιοσλθ Ῥτο- 

φησ. Ααυῖ, ὕδηι. ΚΠ. 11. ἐν 
ἔχοντι αλῆδος, ὍΌῚ νογθ8 ἡ ὉΠ Ὁ» 

᾿ἐπ Βααὶ Ἠαπιοη, ἀρρεϊϊαῖϊνε δοσδρίξ. 
-.- “ὉΠ Πα]. ῥσγομ. ρίυγ. ἐρϑὶ. 

θ κῃ. 11. 86. Ηἰς ΝΠ Ἰερεγαηίς. 

ἍἘΣ 5: ἀϊυαρον. ϑυτήτω. Ἐσεςῖ. 

Ν. 7. τὸ αλῆϑος ὑμῶν. ΜεΙθῖο ἢφςο, 
αἱ τε]: χαογυτα [π|-- 66. δυΐα8 Ἰοοὶ 
ὙΟΓΒΙΟΏΘΑ, ΟΠΔΩΙ ἔδιε β6η8:. οδζοῖ. 

᾿ ΤΝ» “ρίεβάον. ὅγτατα. ἃς Ὑπιθοά. 168. 

ΤΧΎῚ. 11. Τρερῖθθα ν᾽ ἀθηΐτυν Ὑ») ἃ 

προ, ἐμ υϑ 
δ!. Ὑιάο δίγηοηῖθ ἴ,οχ. ΗἩθῦν. 8. Ὁ. 

ΟΥ̓. εἴ 80}.}»5. --τ Ἵν γιαπεδ. ἘΖΘΟΒ. 

ἼΧΧΎΤΙΙ. 9. Αταθ. (λυ ἀ6 πιαπέρειϊο 
ὁ οἵ ασγ7ειΐποὸ αἰοϊτιν. ΟΟΠ γον. 
ΧΧΥΙ. 6. --- 125, ἐγαοίς. Ἐχοά. 
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᾿ εἷς Οὐςὶς. δὰ ἤυπς ἰοοῦμι 

ΠΠλῆο.Ὁὦ 

ὙΠ. 24. --- 1125, Ξγανιίαε. ἴα. 

ΧΧΙ, 16. ὕύσασχυο νοχ χυδπάοσοε 
ἂς »εμἰπίμάϊεε Δἀδθεῖαε. --- 2) Ὁ 

᾿παρπῆς εἰ τενῖδεις. Αι, 1 Ψ“ 

ΧΙΧ, 16. τὸ σἂν αλῆϑες, πιαρπα α΄. 

»ία. Τὰ ὙΒοοάοτεῖυδ. ἴῃ τλλγρῖις 
(οὐ. Οοἰβἰίι. [ι6ος γδτθλ ἰδπουδα 

βοῃοϊίοη δἀξεγιπίυσ, ααΐ δά)ιοῖῖ θ 

χωβέρ. --- δἼν 2.» ὑπίγα. ἙΕὰ ψ.]} 

τα Οδηΐ. [Υ- 1. ἀσὸ «λήϑους. Ιφρῇ 

ἕογίδββο ὙΔῸ δ τὺ» οοὶ ποία 

ἐπέμπιεδοετε, εδεϊετε ζεοῖι, κὐεοχιε 
δὰ αδιιπάαπέϊαπι εἰ οὐρίασι τὰ ὕω 

ψοτσιτι ἐγαηδέδγιισ, ὑμᾶς Ἢ εἰ 

αοεγυμδ, ἐμπεμζις. --- δ, μα 

“πι. ἃ ϑαιη. ΧΧΙΠΙ. 7. αὶ μὺ 

«λῆϑος 4111 «λήρης Ἀθη, Δεῖ» 

τὰν ερβ8θ6. μξὉ 5. --- ξ Ὁ: 3, 

ἵξεται - περμωάο. Οδα. ΧΙ. 8. 
εἰς αλῆϑος ἔϑνῶν, του! ταο ρεπθυν 

Βο. ΧΙ. 95. ἀϊοιθιν. σληρῶμα τῶ 

ἴγῶν. Οοηΐες [λις. ΧΙΥ͂. 25. - 

ἽΒΟΌ; πιριόγεα. Ῥᾳαΐπῃ, ΟΥ̓ 

ὁ ἀρϑυμῶν «λήϑη ἄσερων. --- Ὁ εἰα- 

ἐἷο. Ἰὰς, 1 ϑδα. ΧΙΥ͂. 11- Θυεπμό: 

τηοάυτὰ ΝΘ ἢ. 1. οαείγα ποία, ἃ 

ἰάθη οϑὲ 8ς ΓΣΠΠΟ» ἴα «λῆϑου Βα] 

᾿ἐχεγοίμμη 86ὰ, περ άίπεπι ποϊδέντ 

εἰρη βοαί. --- ΓΟ ἼΘ' 5 Ῥαταὶ, [Χ. 

11. --- λογνεο. δεταῖα. 1.1.3]. 

ὡς ἀκρίδων «λῆϑος. [1 αιολ 6’ 

ϑθ τα ΠΟῚ ταὶς ἰγαπβίυ ογιηί. 15 

μὰ οἷα ΗΕ Όζαϊοδ. ψεσίοπδ δ{πί: 

«ἱομ ἰοομείς τπιϊμάϊπε ὅμα [απο 

γέπὶ ἱη)οίοπίεσ. Οδρρεϊϊο ΝΟ 
[ΧΣ 

γεὶ ΠΠ᾿ὰὰ ἼΌ ποη 1η ]]οχιθϑέ, 

ἽΡΌΘ Ἰερῖεϑε νἱΔοηίυτ. -- ὺ 

“ρορεῖιις. ἃ Ῥαταὶ. ΧΙ]. 8. Ηεργώ ἢ 

ᾳ«λῆϑος, ἀϑροισμὸς, ὄχλοι. -’ ὍΝ 

Ῥοίεμδ εἰ πμπιδγοβδ δέπι, ἴ6δ- ΧΧΧΙ, 

1. πο Θ9)}5. Ρ ταὶ. με. Οδδ 

ΧΧΧΥῚ. 7. 166. ΧΧΙ. 16. σε. 
οἰ νογογυηί. --- “2 Ψ ἐχεγοιίμ. 

ὌΧ, 1. θ6ς. οοᾶ. ΟΕ δ. --οὐ τ αν 



[ 

Πλῆϑος. 

Ἐχοάᾶ. ΧΙ]. 6. 2 Ῥαναὶ. ΧΧΧΙ. 18. 
.-τ 2 ἰπ ρίασ. )0} ππμέμσ. Νύχτα. 

ϑ 

ἊῚ 

ἔ 

ΧΧΧΙ:. 1. χτήνη πλῆϑος (Ῥτο χατὰ 
“΄λῆϑος) ἦν τοῖς υἱοῖς "Ῥουβὴν, Ἰαπγοηΐα 
το ΕΠ υἀἸη6 8. τυ] 8 ογδῆς ἢΠ1|8 ἢυ- 
"θη. Ὑιάθ εἰ ΕζΖεοοι. ΧΙΨΙΙ. 11]. 
[ε8. [.1. 10. Αφυ. Ρ5. ΓΧΧΧΨΉΙΙ. 
8. υῦδὶ δἰἴδγυμι «λῆϑος ΘΙ δηι 
ἐΕβῖ. --- ν.., ὦ. Εχοὰ. ΧΧΙΠ]. 2. 

1 αετυπῖ “5. δὶς αἀυοαᾳυθ ὅὅ'γιω- 
τωδοῦδ Ρτονυ. ΧΧΥ. 7. γγο 1} 

Ἰεσὶς Δ}, νϑγίθῃβ εἰς πλῆθος. ---- 

Οδεη. ΧΥ͂Ι. 10. ΧΧΥΙΙ. 48. Ἐχοά. 
ΧΥ. 7. εἰ Δὲ ϑεορίυβ. -ἰπ “ν΄ 

γεμξμαο ορωηι. ἘΖοοῦ. ΧΧΥΤΙ. 88. 
-- ΠΧ: Π. 1: ΠῚ ἽΠ, Καὶ, ΡΒ, 
εἰ Ηἰρῃ. πε ρῆοο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥ͂Ι. 
4. Ῥβαίυυ. ΧΙ.111. 14, Μιάδπξυς 
πὰ. ἀ6 δα Ῥγὸ 775) ἰορίββε 

ΓΔ ν αυοᾶ ἀρὰ ϑγτοβ ΗδΡΡ. εἰ 

ΟΒαϊὰ, μδωγανε, ἤπμς πιοῖδξ, αυμδεὶ 
πιέμάο δυϊ τεμἰρβοαίδο δογίξ. 
Οοῆςε]. Υ. 10. Ζ26γὰ. ΧΕΡῚ. 16. 
Αἀάς Τμοοά. ἴ66. ΙΧ. 8. υδὶ γτο. 
12» πρ{ερίἰοα εἰ, Ἰορὶϊ ΓΟ, 

νεὶ ΣΧ ΠΣ 3 ὅδ. ΧΙΝ. 11. βδουῃ- 

ἄσπι Ολεϊδ. ϑγτατι. Ησοβ. ΨΠΠ. 
12. - ϑὸλην παπειῤηιαίο, Ῥδαίχα. 

ΠΧΠ]|. 2. γοχ Ηφδτν. Η.]., υἱ ὥγ; 

ποῖδξ ἐεγδαηι σιίπι δἰτορίία ΣῈ 
ἐεπι. --- ἌΣ) Ὅμστμα. ΝΑΏυ {Π1. 

13. υδὶ Ῥοϑὲ ̓φλῆϑος δυϊ ὁχοιαιϊ νοχ 
ἁρμάτων, δι ϊ ῬῈΣ τηοίδιοοίη 116 Γ8- 
γαΐῃ Ἰοχογαοϊ 32 γε ΠῚ το 

ΓνΘΦ᾽ αημεπίϊα. Ἐ. ΧΧΡῚ. 10. 

Αᾳυ. Τμοοὰ. 200. ΧΧΙΠ]Π. 1]. -ὦὄ 
ΓΣΓν απ. νι, ΧΧΥ. 86, οὐ 

λήψῃ φσαρ᾿ αὑτοῦ τόχον, οὐδὲ ἐπὶ «λήθει, 
ὨΟΏ δορί 68 8 110 ὉβΌΣΑΤΩ Ῥθοιηΐεα 
ὨΘ686 τρεγαπιὶ ἔγεσιηη. Ηϊς ἐπὶ σλή- 
ει. λαμβάνειν Ἰάδτῃ ε8ῖ, φυοὰ Εζεοξδ. 
ΧΥΠ. 17. πλεονασμὸν λαμβάνειν: 

το [μονυ. ]. 1. Οοά, Οχοη. εἰ ΤῊο- 
οὐἀοτζγοῖι5 οὐδὲ «λεονασμὸν ΒαΡοπς. ΟΣ 
πλεονασμός. 8 Ἑθατ. ΙΧ. 2. πλῆϑος, 

18] ᾿Πληϑύνο. 

ὅενπε, παΐο, ΗΦΌΥ. »79}}, εχεεηη, ἰ. 

8. ἐχμίεα. Ἐπὰν. Χ. 6. Τοῦ. ΙΥ͂. 9. 
«λῆσος, Ορες, ἀἰυϊέα. 1 Μδοο. ΧΙ. 
16. τῷ αλήϑει τῶν ᾿Ιουδαίων, ὠπίυοῦϑο 

Ψψυάδιοο, ἱ. ᾳ. δήμῳ, 601]. ν. 
84. διτ. Ὑ]Ι. 84. ἐν πλήϑυ φρεσβυτί- . 
ρων, πῃ οοπυεηίν βρηϊογσαη. Ὑ1606 

ἰδίᾳ, ΝΠ]. 14, 16. Ηδογοῖι. πλῆϑος, 
ἀϑροισμός. ϑίγαο. 1. 8. σλῆϑος αύ- 
λεως, ρἰεδα, 8. ἱπίεγιου ρατε Ρορμῆ, 
ἱ. ᾳ ὄχλος. 8 Ἐπάτ. Υ11Π1. 22. ἐχ 
«λήδους, οορῖοδε, ἰαταίίοτ." 
ΜΕΤΑ ΠΛΗ͂ΘΟΣ, πιαρπα πιμῖ- 

ἐμαο. 5» μα. Ἐχοά, Ϊ. 9. 

ΠΟΛΥ ΠΔΛΔΗ ΘΟΣ, ΠΛΗ͂ΘΟΣ 
ΠΟΛΔΥῚ, νεμΐα ἢ. 6. ἑπρὲηδ εξαθρτησην ᾶ 
9. υαϊϊάπια. 168. ΧΧΥΠΙ. 9 

δατος αυλὺ αλῆσος. -- λυν: τὰς ̓ 

ΧΧΧΙΠ. 1. -ο 1] σεν» ναϊάμε 

εἰ νεμζέωε. Ὅεαι. ΧΧΥ͂Ι. 5. --- ν 

. μία. Ῥβαΐη. ΧΧΧ. 94. Ἐξοοῖ. 
ΧΙΊΙ. 11. -- ν πιμμάο. Οθῃ. 
ΧΙΝΊΙΠ1. 16. 4 Ραγαὶ. ΧΙ. 91. -- 
γ Ια Αἰ] ἦχος, ϑυμὸς, οἵ σολνοχλία. 

ΠΛΗΘΥΝΩ, "πηδρίϊοο. Γ᾿)» αἰ- 

ἐοΐϊο ιδ. Α6ὰ. ϑγτησα. «000. ὟΠΙ. 
11. σληϑυνϑήσεσαι. -- ΠΣ), ἐπδίαν 

γμεοίμηι πμρριοο. Οδπ. ΧΗΜΠΙ. 
16. -- ΠΝ Ν ΠΤ ΗΙΡΆΠ ργοίοπρο. 
1 ες. 1.14. σληϑυνῶ τὰς ἡμέρας 

᾿ δου. --- ὙΓΔΠ ΗἸΡΒ. ἃ ἽΠ», αδιη- 

ἄαγο [ποῖο. Ὠευῖ. ΧΧΨΝΤΙ]. 11. “λη- 
ϑυν97 σε εἷς ἀγαϑιά. ---- ΔΥ̓ΤΥῚ ΗΙΡΏἢ. 

ἀϊαίο. Τπεοοά, εἰ ΙΧΧ Ρ5. ΧΧΙΨ. 
18. αἱ ϑλέψεις τῆς καρδίας μοὺ ἑπλη- 
ύνγησαν, αὶ 4}11 Σθτὶ (οἱ Τα] : ἀἐ- 
ἑαέαίᾳ Σεπἴ) Βαρθηςϊ ἐπλατύνησαν, υ 
αυοαῦθ γϑθοσι ρϑιϊ Οταθῖιβ, ἴῃ τοᾶῦ- 
σίποτα 6)οςοίδ Ἰοςείοπο νυ]ραῖδ, αυδη) 
Ἔχρτγϑβθοσαηΐ Ἄα]ρ. ΑΥΔΡ9 οἵ ἽἜϊ. 
Οδρρεῖὶο ἐπ Οεΐς. 5. ρ. ὅ95. Ἰερ͵556 
ν᾽ ἀθητιῦ ἢ Ἃ Ὁ ΓΤ. ρα γϑοΐα τηο- 

πυὶϊῖ Βοδατέεη ρου ρίυϑ δὰ 1]. ]., ἱπεῖ. 
ΠΟῚ ὈΣΙΓΔΆτΩ ποίοηθην νοὶ Ἤδρε. ̓ 
86 56 8:}Π| ΟΧΡΓΘΒ81888. ἉΥΤΥῚ 

Θπΐμι, αᾳυοὰ ῥτορτίε ποίδς αἰίσέαν; 
3} 4 

ἂ» 

Φθο 



Ὧ 

’ 

Πληϑύνω. 

α δέει αἰϊαίαγε 96, εἰστιδοδί. πόσας 
ογέβοέγε, πιαρτμηι βετὶ. .-- "72 ὨΩ͂ 

Ηρ. πε ἀρρταῦο. ΝΑ. 1Π1. 1δ. 
«ληϑύνϑητ. ΝΟΏ Ορυβ 6δῖ, υἱ 10] 

τεροηδῖυῦ βαρύνγητι δαῖ βαρυνδλήσῃ, 

γυοὰ αἰϊὲ 1ἴδτὶ μαρϑης. Ὅοχ δῖτα 
Ηεῦτ. τευ ἐμαϊπὶα μασῖθοσ δὸ βγα- 
υδαίξε πούοποπι μαρεῖ. γεοῦθγθα 
Ηἱἰδγοπγτουβ Βαρεὶῖ "πω ἐρίέοαγε, κὲ 
ὀγμοῖηι. -- δ γὴ ΡΙΝ. ϑγπῖμι. δ. 

ὃ ΧΧΥΙΙῚ. 9. αληϑύνοντος τὰ σατεδία, 

το Εἰ Ρ οαττί8 οι ροθ, ΠΕσρ6 ἔδτί8. 
ϑδιδηδυμῃ Ἔχργοβδί. Ροίοδί ἰδπιθῃ 
δες νεσζεὶο ϑυτωσηδοηΐ αυοαυς δὰ 
ΠΣ ἔμ 0 Τοταχιβίβ 8. τοίεσυὶ. 

Νος αὶ δῖ, δἱ 418 γϑσρδ 
ογαακεὶ πὰ ἠδ βοῆϑυσα Σοα- 
ἄεγα ππδ]]οῖ: αδωπάς σεγπιέπατε ζα- 
οἱεπέϊς οαπιροσ. Ῥοσὶ ἰομπῖϊστι πδτὺ- 
40ε μἰυνίε εχϊδίαηΐ, οἵ εχ ῥὶυν 8 
ΟΆΤΩΡῚ βεσταϊηδηῖ. Εχ Ποθου]θ 1] 
ϑοηϊθητὶδ νοῦῦα δος ϑγτησωδ οὶ, ἰῃ- 
᾿ἴφῃο Ἰοοο Ῥοδῖϊα, ρεγάποηϊ δὰ 0 [1 

᾿ ΓΝ πιάαὲ ευίυας, Ὠεταρα ἐχυῃ- 

ἀαδϊίοπε, απ ογημπία ταρὶϊ. ΞΎΤῸΒ : 
ἐγαάίοαὶ δγίυαδ. ---- ὉΌ 10, οοποίηπο. 

Ῥραὶα. ΟΧΥ͂ΤΠ]. 69. ἐσληϑύνϑη ἐκ’ 
ἐμὲ ἀδιχία ὑπερηφάνων. Ἐογίαβ86 ἐπλα- 
τύνη Ἰεροπάστα πος βεπδϑιι: ἱπηρὰ- 
ἀομίον δος Ῥγοςβοίίεσ ρ᾽επσαθθ Οἵα 

ἀ ἷπ τὴ6 Ρογῆα 86 νοτρδ Ἰοσοῖ! βυπί. “-- 
Ἣν »γείδοσιι. Ῥβαῖα. ΧΧΧΥ͂, 1. 

ὡς ἐφλήϑυνας τὸ ἔλεός σου. 8611. Ἵν 

ποίας ἴῃ ὑπ νεγθυτι γναροηάεγαης 
Ἄς. Ἑρο βεῆϑυμι Θχργθββεσιηί. 
ἴΙ͂ὰπι Ηοχαρὶῖβ Μοπεῖ τμδὶς θαϊζυχα 
εεἰ ἔσλυνας. -- κα), ἱπιρίου. Ἐχοά. 

Ι. 7. ἐπλήϑυνε δὲ ἡ γῇ αὐτοὺς, ταῦ - 
Ῥἢοαρδὲ ἴογτὰ 1}108. ---- ἢ)» σδωπάέ 
φγοΐεσο. Ἑάϊι. Ουΐπέδ εἰ ΧΧ Ῥα. 

ε ΧΟΙ. 14. --- ΠῚ ΕΔ. ἀεεσοκάεγε 

Ἱποῖο. Ῥεαῖτα. 1ἈΧ1Υ]. 11. σλήϑυνον 
τὰ ἡμέ παδα αὐτῆς. Νοχ Ἡδεθν. 
ἢ. 1. Μαοιπάαγε αὐοδ βϑῆβυσα 
ποίαϊ. --- ΠΟ» ορεγῖο. 8. ἘΧΙ͂Ψ. 

14. οἱ κοιλάδες πληϑυνοῦσι σῆξο. ἴῃ 
τεκίυ Ηφῦτν. Ἰορίίων : 2 ερηϑηέωπι υαἷ- 
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'Βδιι : 

Πληϑυν. 

δε τορίεί, βϑισίι δοάετη, --- ΟΝ 

πεμΐίις σμπι, πε ρίξοοτ. Ῥα. ΧΧΧΙΣ 

8. 17. Ζογοπι. ΧῪ. 8. ΣΧΧ.12.1... 
--Ὑ 15. ἐγερο. 1 Ῥαγαὶ. ἴΥ. 8.1 

Ῥᾳ. ΟΥ̓. 29. --- ἡ ἰπ ἔκτ. ΠΤ. 

ππίμ. Οεη. ΨἹ. 56. ΧΥΠΙ. 20. ἢν 
ΠΧ ΓΝ. 9. εἰ Αἰ ἱ. Εσεοι. ΧΧΥΙ, 

1δ. δὶ ῥτὸ ἘὩ2 3 υἱδεπῦιγ ἰερῖνς 

ὩΣ ἱπ Βεμοπὶ Η ΙΝ]. -- Αμὰι 

1 ὅτι, ΧΙ͂Υ. 19. ὁ ἦχος ἐσλίϑνε, 5 
ἑαυτὸν, δου τεμἰἐρίεοαδαὶ δε, 5νΕ: 
οτεξοεδαί. Μιᾷ εἰ Ρ6. ΟΧΙ]]. ἰδ. 
οἱ Ζεγεα. ΧΙ,ΜΊ. 48. Αγα. Ραΐπ, 

ΧΥΙΙ. 86. --- ἌΡΡ πιρτίας. Ἐπεῖ 

ΧΥ͂Ί. 7. Ηἱς Ἰεβεσιδὶ 35} - 

ΠΧ γ: πδν: χα, αὶ, Ῥε 
ΗΆ. ὅδ. 1. 29. 28. αὐξάνον τι 

«ληϑύνεσνε, ἀγοϑοῖξ εἰ πιυϊαρ ατι- 

πἰ. γί4ε εἰ σοι. ΥΠΠ. 11. 1Χ.ἢ, 

η. οἵ οοηῦ, Αςῖ. ΨΙΙ. 17. Ἐχοὶλ] 

420. ἐαλήϑυνεν (50. ἑαυτὸν) ὁ λοὺν, πἰαὶ- 

ἀρ! ἰοαθαξ β6 ψαὶ Ἵγεϑοθυαί ρορυὶ 
Οοπῇ. Αςὶ. ΥἹ. 1. 1 ὅ8απ. 1. 13. πὶ 

ἰαλήϑυνε αροσευχομβένη, οὔ τουϊίο 

Ῥτοοοβ ἔδοδγοῖ. Οοιῖος [α: 1. Ιὸ 

1 ϑδσα. Κ11. 9. ἐκλήϑυναν (80. ταῦ 

αἱ ἡμέρων, πιμἐἐ ρἐἰοαδαπὶ 5 ἄϊεῖ, τεὶ 
ἀϊεβ »γοϊοπραδαπίμν. "8. ὅτ). ΧΧΙ. 

86. καὶ ὑπκαχοή σου ἐκλήϑυνε μὲ οδ- 

ἀϊεπεῖα ταα Ἴγέσοεγε τὶ ἤϑοὶ!. ὃ ἔπ 

ΧΧΧΙΙΙ. 6. ἐσλήϑυνε ποῆσαι τὸ τπῖ 

εὸν, τα ΡΠ] οαραΐ ἔδοεγα ταδί υτι, 5 

Ἰυχία Ψαυΐρ. πιμέία πιαῖία σρεταλε εἶ: 

Ἐάν. 1Χ. 6. αἱ ἀνομίαι ἡμῶν τὸν 

ϑησαν ὑπὲρ χεφαλὴν ἡμᾶν, γῸη 

{τα ογευεγεηΐ ΒΡῈ ΣΡ οαρυΐ μοι ἢ 

πΟΣ ἤξγε ὀρρσίνενδί. (πα 

Μβιῃ. ΧΣΊΨ. 12. ϑγπιμδοι. δὲ 
ΧΧΧΙΧ. ἃ. «ληϑύνεν, σγοοῦε [8 
πυϊσϊεπίοϑ 86 μοῦ ̓8 δρτεβθυ 

συπῖ), δὺς ροεῖ «ληϑύνν ΟἸΩΙΒΡΙΙ ἢ 

δβὶ ἑαυτούς. . δ8ϊς αυσαῦθ ἁρυὰ ΤΊ». 

᾿οἀοξίοποια 014. «ληϑυνϑήσωται ἔἶτ΄ 

Ρἰἰοαπάστα ει. Ααὰ. Ηρδ : 
12. σαληϑυνομένους. --- ΝῚ 

Ἐράν. ΤΥ. 22. Τ αη. 11. 88. Εν 
45. εἰρήνη ὑμῖν πληλυσέη, ΡΑΧ ῥᾷβ 
ετεβολῖ, τα ἰρ]ἰοοίυν, ΚΑ] 

τ 



ΤΙ ληϑὺς. 

Ϊ. 4. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη αλοϑυυνϑείη. 
Βγωκα,. «(ο". Υ1]. 1. αληϑυνϑήσε» 
τιν. «-- “» ᾿παρημδ ἐηῆι ναὶ 756- 

ἔμ. ξυπι, ογεϑοο. Ῥβαῖγα. ΧΟΙ]. 138. 
Ὁ] ἴδῃ ρΓῸ πληϑυνϑήσιται ἰΕζοΓα 
ΤΑΔΊ ΐδτα σλατυνθήσεται, απερίμδ ευα(εί. 
- ΥἹ, αδυπάε μτορίρπο. Ἐχοά. 1. 

7. ϑΔΡ. Χ, 10. ἐσλήϑυνε τοὺς μόχθους 
αὑκοῦ, υὉ] σληϑύνειν Θδ8ῖ 1. ᾳ. εὐσορίζειν 
1Ὼ ῬΓΊΟΥΘ τβοϑίηῦτο, οἱ Ὠοίδὶ ῬέμΑ αι 
«μοοέξεμπι ἰατρισί. ΜυἸῈρ]ἰοὶ ταον- 
οοαδ εἴ ἐγυσῖα οοταροπβανὶς ἸΑΡΟΓΘΒ 
Ἅ111π2. ---- 1016 αυσαθδ Δ110] λόγος εἰ 
“πολυσλησύνω, 

ΠΛΗΘΥ͂ΣΣ, ἱ. ᾳ. σλῆθος, πεμϊδιο. 
5» οοπστεραῖο. ϑγτθσα. ῬΒαΙσα. 

ΧΧΧΙΧ. 14. ἐν αλιϑύ: Ηεδγοῆ. 
“ληνὺς, ὄχλος, δῆμος. 1, αχὶο. Ογτ 
ΜΕ. Βγϑζ. αληνὺς, α΄λῇῆϑος. 
ἘΤΙΛΗΘΥΏ, 1. ᾳ. Πληϑύνω. 2 Μδος. 

{Π}. 19. θ6ς. οοἀ. βλύμ κατὰ νὰς ὁδοὺς 
ὀπλήϑυον. Ἄν. 
δαμέ. Οοά. ΥΥ ἐς 
ΟΥ ἐπάϊοοτα ϑυ θυσρὶ! δὰ Εἰγτνοοὶ. 
Μ. 8. ἢ. ν. δὲ [πάϊοοσα Ἐξγεμοὶ. 
Ουάῤίδηι. 

ΠΛΗΘΩ, ἐπρίθο, τερῖδο, δαίϊο. 
ὉΠ Ηΐρμ. ἃ θη18, ργογιοίο. Ἐπ. 
ΧΧΧΙ]. 4. σπιδία «λησϑήσετα! σου. 
( σπθθατθη8 ᾿ΧῸ δηϊδοδάθηϊε Ῥοδιι- 
ἐσυπξ, -ορ : δ). Καὶ εἰ ΡΙΒ, 

Οϑεη: ΨΊΙ. 11. ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας, 
ἐτηρῥεδαΐμν ἴεντα Ἰη)α δια. γίὰὸ " 
ἤεζεωι. 1.1. δ. ΧΧΙ. 19. ἐσ 
ἀσκὸν ὕδατος, ἴτα Ρίεραῖ ὈϊΓαΐὰ 8 
«εγοη. [2]. 34. ἀρεμε σὴν κοιλίαν αὖ 

τῆς ἀπὸ τῆς τρυφῆς “μου, ᾿ταρί εἰδῇ 
ψοπίθηΣ θαυτα ἀο οὐ 8 τηοΐβ. ΕΧ 
δος Ἰοοο, υἱ εἰ ϑὲγοο. ΧΧΧΥΙ. 18. 
Θρραγεῖ, αυοᾶ, οὕσα αἱἱαθ «λήϑω 
οὐ σΘη ΝΟ οσοιτδξῖ, Ῥτεθροαίείο 
ἀπὸ δ τα ΕἸ] ορετκῖα εἰξ, ---- ἐχ}». ΙΓ 

ΟΒαδὶ]ὰ. 0}. ΝΟ. Ὅλα. {Π|. 19. 

το ΤύυΟ. ἀδοπσεα. ψος. ΧΙΨΥΊΤΠ. 

5. ἰπσλήσϑθη. Ἰροτυηῖ ΓΝ: - 

τῶν: » υἵποῖο. 1 ϑαα. ΧΧΨΊΙ]. 18. 

οὖκ ἔπσλησας ὀργὴν αὐτοῦ: ὉὉ1 ἐογίκεδε 
οομήοοζα δἰναμῖα ροδδοῖ, ὑγὸ ἔσλησας, 
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ᾳυοὰ μαβμοί εἄ. Α]4, εξ Οσιιρὶ., το - 
ῬΟΠΘΣΜΖΌΠΩ 6986 ἐποίησας. ϑεά εἰ ἔπ )λη- 
σας οοτητηοάυτῃ δοθΌ μαϊγοῖ, ἄπηι- ὔ 
ΤΩ ΟὉ το ἀδίιν ρεγζδοίε οἰφὶ. 
-- ἘΣ «ἰἐϊϊο. Ρε. ΧΙΝ. 19. --- 

ΔΨ 1 νλ2)Π Καὶ εἐ ΗΠΡΆ. φαίδῦ, 

οὕ. Ἐχοὰ, ΧΥΪ. 192. 3ον». ΧΧΧΙ. 81. 
Τα. ΕΧΙΥ. δ. οἱ 4110], -- ν» 

ἡ αοίαγα. Ῥτον. ΧΥ͂. 4. «λησϑήσεται 
«νεύματος. 1 ορογυῃς ν᾽ γιάς 

ἰδιῶθῃ ἰηῆτα 8. Υ. συντηρέω δὰ Ὁ)" ἃ 

ἸῺ ΤΒΟΉΪΩ. --- ἢ ὙΦ᾽ σεν. ΧΙΙΧ. 

38. υδὶ ἴΔιηθ νὸχ σλήσατι, 418}. 
αυδτὰ θϑῖα οἴπθ8 οοὐά. εἰ ὙοΣεῖο 
ϑγτίδοβ Ηδχαρίδγῖβ (πθηίασ, ἀραγίθ 
εϑῖ υἱΐίοεα. Ἐεροποπάστα δδί «λή- 
ξατε, υἱ Βαρεῖ ο. Οοχρὶ. εἰ βοσὶ- 
Ῥεμπάμπμ ε866 ἦδιι ΝΟΌΣ ]᾽5 οοῃ͵θοῖξ. 
ΤΒδοαογοθιβ δα ἢ. ]. νἹἀθίυν ἴῃ 900 
ςοὐΐοο ἱπνεμῖββο σορϑήσατε νεὶ ἐχαορ- 
ϑήσαγε. ϑϑίχδο. 11. 40. οἱ ἀγαπῶντες 
φὺν ρὸν αλησθήσωτοι τοῦ νόμου, Ἦ, 6. 
οὐφογυαδυπί Ἰορθῖα, ο0]}. ν. 10. υβὶ 
Ἰοσίτωχ συντηρήσουσι τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ... 
ϑγτυδ: οὐαϊδριρι ἔερενι. δῖχ. ἀεύδιγν 
17. «ληϑύνωσιν ἁμαρτίας, 
Ῥεοοδίδθ βρουχουΐθη, γυΐρ. ῥῆσῃ 
ἀαπὲ ὕι Ῥερρηίε, " 

ΠΛΔΗΧ ΑἿΣ, Ἰάρῳ φυοὰ «λειὰς, 
Ῥιίας, ἂδ ψιο νἱ ἄς διργβᾷ ἰπ σλειάς, 
ΓΙῸ 2: 708. ΧΧΧΨΥΊΙΠΙΙ. 81. δισμὸν 

«ληϊάῤος, νἱπου μι Ρ]εἰαα δ. ΤὨροά, 
Αἴὴοβ Ὑ. 8. “«ληϊάδας. Ἠεεγοΐ. 
«λχηϊάδες, «λωάδες. "Ἔστι δὲ ἑανὰ ἄσ. 

τξα, αλησίον σοῦ. ταύρου, ὀνομασέντα, 
ἀκὴ τῆς μητρὸς αὐτῶν Τιληϊένης. 
ΠΛΗ ΚΤῊΣ, ῬέγομδρΟῦ, ριρπας, 

δεϊϊοοφιια. ΤΣ. .3.» Ῥετομδφὶ. ϑγταχη. 

Ῥβαΐῃ. ΧΧΧΙΝ. 18. πλῆχται. 1,6- 
δῖ τΞ90- ϑιώάαβ : αλῆχται, νο- 

λεμικοί. Ηφδγομ. σλήχτης, μάχιμος, 
ὑβριστής. Οοὐξ, 1 Τίμπι., 11]. ὅ 
Ι1κχ. Ν. Τὸ 8. ἢν 

ΉΛΗΜΜΑ' ΤΗΝ. ὙΨ9 ΝΥ ἐἐγίς 

ἐν ναπιπι. Α΄α. θ6ο. Οοά. Οοἱ θ᾽. 2. 
1. ὅδ. ΧΧΥ͂, 9]. . ἴω. Ηοσαρὶϊε 
ταπίτπιὶ αλὴν Υ ταρδεΐτισ ΒΆ}. ὨΘτΣδ 
παῖε. ϑοπθαύσααι οὶ αἰνιοΐα 
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Πληρμμέλεια. 90 Πλημμελίω. 

« “λὴν μάτην, εἰ φδὲ αἰϊυια ἱπρογρτγεῖβ, 
υἱ ε Ῥζοχίσοα δοαυεπῖδ ποῖ Ησκδ- 
Ῥἱδσὶ ᾿Ἰυ συ] δ ἂρ 
ΠΛΗΜΜΕ ΛΕΙ͂Α, ἀείϊοέιψε. 86- 

οσὐαπάσ) Αὐυρπυδίηυμ αἰοίζυγ ἐά 
φποα εεἴ ἐγ ὄμγανι, χυλδὶ «πλὴν 
μέλειαν, Δάδοαυς ἀεἰοίωηι, σμοά ργώ- 
ἐξγ σεγαπι 5: εα περίερεπέϊα, υεἶ 
εἰΐανε ἱρπογαπίϊα (᾿Ο]ΡΔὈΪ]1) σοπι- 
τείδεμηι εεἰ. ϑεα Βοηδοσῖο δὰ Ρεῃ- 

, δῖ. ν. 592. ἀεοάυοίζυν ἃ «λὴν εἰ μέ- 
λοργ αυδδὶ ἀϊοαϑ ργαίεν πιοάμηι οἰ 
οοποεπνέμρι, ᾿ἴ6 αἴ, φμοχμα ἑποομποὶη»- 
ππρε, ἑποοπάμινε, τρδεοογμηε αὐπιξξ- 
ἐγ, εἰχοϊδοοε. Νοίδαϊ αυοᾳὺς 
«λημμέλεια τὰ φιοά φωργα γέπι ὕγαι 
ἐαίανι ργὸ πιμίοία τεάδέεγ, δὲ ἴῃ 
απϊγογδυτη δσογεβοίειψι ᾿ὈγῸ Ῥεοοσαίο. 
Ὀψιν Τανῖς Ν. 15.16.18. ὄεἰς 
φλημμάλειαν: δὶ 56Πο)ὶ. οἀ. Βοσι. εἰς 

ς λύτρωδσι. Ἠεοῖε: πδὴ «τλημμέλεια 

{- 

σλημμελείας ΟΤΉ888 6686 ν] θ(Ὸ γοχ 
δῶρον 8. δῶρα, ἰὰ χιοὰ γμαγίτη εχ 
γογρο ἀσόδοτε, ἃ αὰτὸ ας μεηίανιυε 
ῬΟΊΌΩΣ, Ρασεσω αχ 115 δρραζεῖ, αυε 
ΒΌΡΓΑ δυῃϊ δὰ ν. βάσανος ορδεγνδίδ. 
Ααυ. γι. ΤΒεοά, Ῥγον. ΧΙΝ. 9. 
-- ῦϊν νεγθαῖε, γέμα. ὅγγησα. εἴ 

ΠΧΧ 4 ὅδ. ΧΙΨΝ. 18. Ἐφάν. Χ. 19. 
-- Ε8ὺν ἱπθη. ἀείῥηχμεπάο. 1μονὶξ. 

. 19.-- ποϑνν Γενῖς. ΧΧΙΙ. 16. 

᾿ αὶ Ῥαν. ΧΧΧΤΙΙ. 48. Ἐδάς, ΓΧ. 6. ---- 
ΣΤ ΟΓῚ» Ῥεοοαέινε. Νυ. ΧΥ]Π]. 9. 

4 Ἐερ. ΧΙ]. 16. ---- ΚΝ Ὸ, ργαυατὶ- 

οαἴ!ο. 708. ΤΙ. 1. ΧΧΙΊ]. 16. 920. 8]. 
-Ξ »υῦν ἱπιρτοὶῥίαϑ. 1 ϑδτα. ΧΧΙ͂Ν. 

14. ϑδιγας. ΧΥ 1). 27. περίἰρεπίϊα, 
ἡπομτία. Ἄυϊρ. ἱποτίϊα. ϑῖν. 11. 88. 
«ερὶ αλημμελείας εϑὶ ἀϊοίαχη ῥτῸ ϑυσία 
“εὶ “λημμελείας, δαογὶ βοῖμης ἐσρία- 
ἐογέει. 
ΠΛΗΜΜΕΛΕΏ, αεἰέπφιο, μεζοο, 

ἐγαπερτεάίογ, οἴἴδτο ραπας ἀο. δ 

ἔνι. ΓΨ. 18. Υ. 10. Νυμ. Υ.. 6. 
Ῥπαϊνα. ΧΧΧΙΠΪ, 2]. οἱ μισοῦντες σὸν 
δβιριον «λημμελήσουσν, χυὶ Ρίυτο οὐδ- 

γαῦὶ, ραπαε ἀαδιπί. ΑἸΠ αἰλϊυυπι, 
«λημμελεῖῦ 6586 ἢ. ]. 1. ᾳ. σάλιο μίλιον, ] 
ΤΩΣ ὧἋὁ ἄεπμο οοὐρίέαγε εἰ συτατε, 
Ἀ. 6. ραπμέίεγε, Ἦος βεῆδι : οὐῃβάεη- 
εξ βοϑίογαΐβο βεϊ τ} 15 δὲ ἀοίοτῖθας 
ἰοσαυθραπίιν, χυδοὶ ἔ 115 εἰ Ἰπίειι. 
ΡΟΣ αριίαῦ. (ὐοηξεν ἱπῆγα ὅϑίτας, 
ΧΙΧ. 4. Ῥεδὶπι. ΧΧΧΙΠΙ) 29. ὁ μὴ 
«λημμελήσουσι «΄άντες οὗ ἐλεΐοπε: 
ἘδῚ ἀδοερε δυπὲ δια θὶ συϊίαῖς τοῖς 
τῶν» 40 ἀευαείατε δος ὀείϊπγυσε 

Ὡοία.- -- ον πολ, ἀεβείσι. ᾿ 

ΝύχΩ. Υ. 7. ἀποδώσει τίνι ἐκλημμῦπω 
αὑτὸ (41. τεσ αὐτῷ), τεαάει [ἢ τὰ 
αυετα ρεοοαυϊέ. Τμεν. Υ. 0. 16. ΧΙΥ, 
2]. -ῦνν χει. ἴεν. ΓΥ̓. 33.91. 

. 8. 17. --πρυν, ἀεϊδοίαπι. ἴκτι, 

Ι. 5. 6. - "ΝΌΠ, ρεοσαγε. δ. 

ΨΙΠ. 11. εος. Οουαρίαί. --- ὐδ 
γερίεο. ζασετα. ΧΨ]. 17. ϑεὶ ἂὶ 
Ρῖο ἐπλημμίλησαν δεο. οοα, δι ἢ 
Α]116 Ἰἰδτὶβ σϑοιϊίυβ Ἰερίτυν ἔκλφαν 
Βεροπὶ ἀποαμε μοῦεδὲ ἐελημμύγηοα, 
δυΐ δἰ .}}}}5 νΟΧ..---- ὉνΌ. γαυατίου. 

ο6. ΥἹΙ. 1. ΧΧΙΙ. 16. 20. 31. -- 
ὃν» φγαυαγίοαο. 708. ΧΧΙΙ. 20. 

“-} » Ἔντο, ἰΐατα ρέοου. δα. 

ΟΧΥ͂ΠΙΙΙ. 67. .-- ἜΡΩΣ ἰάοιαι. Αἱ. 

Ι.5β. ΧΧΥΠΙΠ. 7. ἀταλημμεληρόν. 

ϑίγαο ΣΧ. 17. μὴ αλημμελήσῃς, "ὦ 

φμΐα υεἰ ἰευε οοπιπείδίαι, οὗ. φυοά οἱ. 
ἀεριπαγὶ ρμορεὶΣ. ϑίγδο. Χ. 7. ἰξ ἀμοὶ 
Φοτίρων «λημμελήσω ἄδικα. ποι: 
τηοδ : Ὡδὴ) αυοϊηούο (αὶ μοίε 
Ρεσ υἱγυοαιο, ἱπἰυτίδτα 80. εἰ 5." 
Ῥοσθίδιν, χη ἰηὐαδὴα 80 ΜΏΡΙ 
οοσατϊς!. Ἐοοῦιτι Ἰορίτυν πλημβμδ 
λιια ἀδίχιας, νεὶ ροϊίυ8 ἀδικία, τιδβ᾽ 
Ὥυχη ἀο)οίαπι οϑὲ ἰπ]υδπεία. Ὁ υἱξ. 

»ἔξγο οἰέγοφμιι6 ἐσιπάαπί. ΝΝᾶχὰ αλημ' 
μελεῖ, υὐ αλημμυρεῖν, ὈΒΌΓΡΘΌΙΓ ᾧ 
βανῖο υἱέτο οἰποαυε εχυπάκηίρ 
ΨΊά6 Ἡ. ϑιορβδδυῦτη 8. νυ. κλήκ ιν 
ΧΕΧ. Φ. σλημμελήσει, ρωκίεδιι. ΑΕ. 
ἐπσιρεν λαδεδίίων, ἢ. 6. ξυργα πεπι" 

γιρῃ, χαδεῖ, αὶ δγιιϑῖτα εῖξ ἴῃ οἵδε. 
ΑἸ, ὧὐ Ῥαϊδοίαβ, Ἰαβεγε πιδίυαί: 

αλημμυρήσει, ἱπωπάαδὲϊ, Β. ε. ἐπὶ 



19] Πλὴν: 

ΧΙ]. δ. «λημμυροῦντα. Βεπο ηαυοδὰ.. 
Βθϑιη. Νϑδῖη ποὺ β86ῆβιι. ἤυν]ο 
ΒΌΡΟΥΒΙα ρυϊταγ, αὐδηᾶάο δαὺ] 7 

Πλημμέλημα. 

ε χγησάστ πηάδε οἱ ἢυείιδθ8 δα, 
αυδῖα 86 ὶ}. 16 ν]8 διγα τονε. Α]} 
γογίυπί: ἐπουγῆμδ, ἀ6565, ποῦ εγὶΐ εἰ 
λαδούιγ. ὅδῖταο. ΧΧΊΙΠΠ. 11. ἐὰν 
πλημμελήσγι, δὲ γεγαηιεηέωπι ΠΟῊ ἔηη- 
»ίευεγί. Ὑαυὶρ. σἱὶ βιμίγαυετγι, Ἀ. 6. 
δὲ Κγγμδίγα αν αγί, ἴα αἵ, αυοά ῥυγα- 
νἱΐ, ΠΟ γε ϑΕ ΟΥ Τὰ ἰρβα. [(6χ.Ψἄ 
ΟΥγτῖ! Μ8. Βγειω. σλημμελεῖ, ἁμαρ- 
τάν. 0448: φσλημμελιῖν, τὸ ἀτακο 

ὁ τεῦ, καὶ ὑβρίζων, καὶ ἐφϑυμεῶ. Καὶ 

ἰχ] 

“λημμελὲς τὸ ἐχμελὶς καὶ ῥῴάϑυμον, καὶ 
ἀπαίδευτον. ᾿Αρυά Εἰρεν ὦ πὐ τη πλημ- 
μελὴς ὀχροπίζυν : ἐχμελὴς, οὐ συνῳδὰ 
λίγη ἁμαρτάνων. Ἰερο εἱ αἀἰδίηριο: 
λέγων, ἁμαρτάνων. 

ΠΛΗΜΜΕΓΛΗΜΑ, ἰ. ᾳ. σλημμίλωα, 
ἀεἰλοίειπε, Ὀγδλῳ. Ναπι. Υ΄. 8. Ααυ. 

ϑγτατη. ὅεπθι. ΧΧΥῚ. 10. ...- δ}. 

ἐπί φιβίασ. οτοτη. 11. 5. 

ΠΛΗΜΜΕΊ ΛΗΣΙΣ, ἰάστη. Σου ΝΜ. 
Ιανἱὰ. Ψ. 19. -- ΠΟ Ν- Ἐδάγ. Χ. 

19. Αχα. Τεεν. ΙΝ. 8. 

ΠΛΗΜΜΥ͂ΡΑ, πιαγὶς ἀείμαπὲὶδ 
σοούδδμα, ἐημπάαίίο. Ἡλημμύρα γί- 
πτα!, ἱπερααἰδο 3,. "1} γῶν» οΡ- 

Ῥγῆπιο βιηισέινη. 500. ΧΙ,. 18. ἐὰν γί- 
γηγα! «λημμύρα, οἱ δι ἱπυηάαεῖξίο. 
σπῇ. [6.0 ΝΙ. 48. οἵ αὐ δὰ ἢ. ]. 
εχ Ρῃ οπο οἱ Ασγίδηο Ὠοίδξ ΑἹΡοσι 

ὦ ἴὰ Μαθθο Βγεπι. ρ. 109. --- »Ε)γ.)» 

αἰδιοκέϊα, αδωπάαπέα, βειοίεδ πιαγέδ. 
Αι. ευῖ, ΧΧΧΙΠΙ. 19. Ηδεγοὶ. 
πλημμύρα, ῥεῦσις ὕδατος, πλῆϑος. 1,εχ. 
Ογν}} ΜΆ. Βγειι. «λημμύρα (Μ5. 
γ]οβα «λημμοῖα), σπλῆϑος ὑδάτων. 
Ὀιοῖταν 1149 σλήμμη εἴ πλημμυρίς. 
ϑυϊάδε: «λήμη. ἣ «λημμύρα τῆς 9α- 
λάσσης. Κι ὐβίοτι!δ Κεροπεπάυχ δβυ8- 
Ρἱοδίαν «λήσμη. ϑδεά οὕτὰ Ὠοάογαθ 
20. ΠΠῚ. Ρ. 174. «λήμην πιαγὶδ (- 
ἐκπὶ ἀἰςδί, μας σοῃ)εοίιγα ΠΟᾺ Ορὰβ 
εὐ. Ηφογον, πλημμυρὶς, τὸ ὅρμημα 
τῆς ϑαλάσσης, ἢ ἐπίῤῥυσις, οἱ δὲ «λήμνη 
(τλήμμη Ἰερεπάυτα νἱάείιν), σλημ- 
ἑιυρὶς ἐκ «όντου. ; 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΊΏ, αείυο, τεἀμπάο. 

ἮΝ,» ἐπ ἐμρενόία. ϑυτὰβ Ζεγεῖα. 

ἴυτηοῖ εἰ οχυηάεῖ. ϑγτυβ παδεῖ: 
σ28. ΟΣ. ΔΌ .-9.9, ργαυαϊωϊέ, τὸ» 

δογαίμδ επί. ἩΘΌΤ. ἼΜ) ἴῃ 1. ΟΒδ]ά. 

αἶμι5 ξιεἰὲ, ἐπέαπωβ, --- ο, Ρίοπες 

δι. ϑγτήγα. (ΟΒ6ὶ. 1. 7. πλημμυρεῖ, 
Ὁ ΠΧΧ Παροηϊ: ἔστιν ἐματη᾿ “λαμένη. 
Ἠδϑυοΐ. «λημμυρεῖ, σέπσληϑεν. ΨΙα6 ᾿ 
αυοαὰς ἔσθ! (ἕοου. Ηΐρρος:. 8. υ..ἅ 
πλημμυρίς. ; 

ΠΛΗ͂Ν, ρ»γίευ, ργσίεγημαπι, ὕυ6- ς 
γμεπέίαπιοι, ἐαπέμηι, πιοῦο. ΝΜ σε- 

γμηι. 4 Ῥαυ. ΧΧΧΙΙΠΙΙ. 17. «λὴν ὅτι ὁ 
λαὸς ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν ἔϑυσίαξε, υεγωη- 
ίαπιεπ δάδυς α]118 ἱπ Οχοθ 818 
βϑουϊ οδθδι. (ομέ. Μεαίὰ. ΧΥ͂ΠΠ. 
ἢ. Τὰς. ΧΧΈ. 92. --- ΣΝ Ῥγο-. 

ἡοίο, οογίο. Φοῦ. ΧΙΨ. 18. καὶ «λὴν 
ὅρος ἀ͵πστον -διαασεσεῖτα!ι, 6ἴ ΟΕΤέδ ΥΛΟΤΒ 
οδάθηβ ἀδοϊάεί. --- Ἴδν ἰαπέμηι. 

Νυμ. ΧΧΧΙ. 42. σπλὴν τοῦ χρυσίου 
καὶ τοῦ ἀργυρίου, ργίετ υγυτὴ οἱ ἃγ- 
Βεπίυπ). 1 ὅδ. ΧΧΙ, 4. εἰ σπεφυ- 
λαγμένα τὰ παιδάριά ἐστι «λὴν ἀσὺὸ 
γυνοωκὸς, 8ἷ τοοῦο ῥυεῦὶ ἃ χη 6. 
Δρβιϊηϊδδοηί. 2 ἤεορ. ΧΙ. 20. 
φλὴν λόγοι χειλέων, ἰαπέωπι γοΥθα 18- 
Ῥιογσυ. ΤΉγοη. [1]. 8. σπλὴν ἐν ἐμοὶ 
ἐπίστρεψε χεῖῆα αὐτοῦ, ἰαπέμπι Δανον- 
Βὰ8 Τὴ 6 ΘΟΠΥΘΤΕ ΤΟΘΠῸΠῚ ΒΌΔΙΗ. 
Ηοϑ3. ΧΙ]. 8. σλὴν στα λούτηχα, υδγεπ- ὶ 
ἐαπιη αἰνεθ ἰδοῖυβ βιϊῆ. ΑἈᾳῃ!]. 
1. δα. ΧΧΥ. 21. εἰ 9ε.. ΧΧΧΊἸΙ, 
80. -- ΟΞ», ἰάσατο, Ψυά. Ι΄, 9. σλήν 

γίνωσκε, ὅτι οὐχ ἕσται τὸ «ροτίρημά σου 
ἐπὶ τὴν ὁδὺν, υεγμπίανιεη βοῖϊῖο, χυοα 
ΟΣ ἔπζυγα δἷξ ΠΟΠΟΥΙΊΒ Ὀσσγορδίνα 
ἴυδ. [τὰ ἴλις. Χ. 11. «λὴν τοῦτο 
γιπώσχοτη, υεγμπίαπιεπ Ὦοο βοϊϊοῖο. 
ὙΙἋο εἰ 9 ϑαπ. ΧΙ]. 14. .ε8. ΧΟ. 
14. οὖκ ἔστι ϑεὸς πλήν σον, ὩΟῺ Θβὲ 
Πουβ »γαίεν ἴθ. Ὑιὰδς εἴ [65. ΧΩΝΤ. 
9. Ατὴοϑ ΙΧ. 8. «λὴν ὅτι οὐχ εἰς τέλος 
ἐξαρῶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ, ἐαπέμπι αυοῦ 
ὩΟῺ ρΘπϊα8 ρεγάδτια ἀοταυτα [860]. 
-- ΣΊνΌ, μέμες πιο. Οσδηθβ. ΧΙΥ. 

ὅὴε 



Πλὴν ὅ)ε. 192 οςς Πλήρᾳ, 

α 844. 1, ροταηῖ νυν φῬγαίεν. --- 

ΩΣ 5). 4 Κορ. ΧΧΙΝ. 14. οὐκ 

ὑσιλώφϑη (δο. τὶς) «λὴν οὲ σεωχοὶ τῆς 
γῆς, ποῖ ταὶς ογαὶ δἰ. 18 Ῥσεῖοσ 
ΡΔΌΡΕΓΕΒ ἴεγτζες. Ις8. ΧΙ. 21. ὁ ϑεὸς 
οὖκ ἔστι ἄλλος «λὴν ἐμοῦ, ὕετια ὨΟΏ 
δεῖ δ] ῥγωίοσ ἴθ. (οι. Μαζο. 
ΧΙ]. 82. -οΎ ὍΝ] οὐτῖ ἡ ῬΑΣΒρΟΡ. 

Ὀεας. 1. 86. 208. ΧΙ. 18. Ῥε. ΧΥΤΙ. 
84. --Ν 15. ἴπο. Νυια, ΧΙΝ. 50. 

δ.- 117). Ῥευξ ΧΥ͂ΠΙ. 8. 3 Ῥαγαὶ. 

1Χ. 14. Οοδεὶ. ΨῚΠ. 80..--- ἢ ἼΔΟ. 
Ἐχοά. ΧΙ]. 837. Ἑδιμ. ΙΝ. 10. -- 
ἼΧ)90᾽ ΑἹ]. Ῥβαΐπῃ. ΧΥ͂ΠΙ. 84. -- 

Ἴ2Ὁ. Τονῖς ΧΧΠΙ. 88. Ναπι. Υ. 
8. θευς. ΓΝ. 395. --- Ὅ25) δ» οὐγαπὶ 

οῖε. Ἐχοὰ. ΧΧ. 8. --- ΟἽ 3 Βερ. 

ΧΙ]. 8. σλὴν τῶν ὑψηλῶν, (ἃ) οὐ μενε- 
στάϑησαν, ργαίεῦ Θχοοὶθα, α08 ΠΟῺ 
χειποία ϑυηῖ. ἴπο. Ὅθυς. ΧΥἹΠ]. 16. 

4 Τμοοὰ. ἴε6. ΧΧΥ͂ΠΙΠ1..19. Ἡδεγολ. 
φᾳλὴν, ἐχτὸς, ὅμως. 

, ΠΛΗ͂Ν ἼΔΕ, υνυξεγμπίρηιει δοοε. 
ἼὩ Οὐλεὶ. ΝἼ1. 80. «λὴν δε, τοῦτο 

οὖρον, θοΡ ΚΕΝ δορα) ἤοο ἐπυοπί. 
Τὰ ἴλις. ΧΧΊ]. 91. σ“λὴν ᾿δού. 

ΠΛΗΝ ὌΝΤΩΣ, ἽΝ. σέίαηιεη, 

φυοΐεοίο. ϑγτοσαδοδυβ Ῥβ. ,ΧΧ1Ὶ}. 
11. υνὐἱ ἅυσθ νογβίομοβ οοδ]υλῆδο 
ΧΏΆΛΗΙ νἱἀθηϊαΓ. 

4 ΠΛῊΝ ὍΤΙ, ρῥγαίεγϑα, ἕπεο εἰδῶ. 
ὭΩδη» εἰ φμίάεια, 1 ϑιτα. ΧΧΝ. 

84. --- ἘΝ. ὅο». ΥἹ. 97. «λὴν ὅτι ἐπ᾽ 

ὀρφανῷ ἐπιαίστετε, ἐῃιριο οἰξαηι ἴῃ ΟΥ- 
ῬΒδηυτα ἵστα 19. ---- 2» ῬΤΟ εὸ 

φμρά. Ατοοβ ᾿Ρ΄. 123. -Ὁ 

ΠΛΗΓἜΙΣ, μεγομδεῖο. ΓΙΓν ἀε- 

δοεπάεί, ἃ ΠΣ Αι. Ῥχονυ. ΧΥ͂ΙΙ. 

10. «λῆξις ἐσιτιμήσεως ἐπὶ συνόνει, μετ- 
οὐ8810 Ἰπσζορδίοιἷδ 8 1ρ το] οραηΐο. 

“ Ῥεραυχὶς ἃ νεσῦο ΠΠΓΙ ὡαθθ δς 
1 ΧΧ, χυϊ Βεροπί συντρήβει. Ἐρυτίδεθα 
ἴδυιθὴ Ἰεχειάυχῃη οϑὲ «τῆξις, οο]]. 
ΧΥΠΠ. γ. 

ΠΛΗΡΗΣ, ρζονα, ἐπίοζεγ. Ὁ) 

Ομα]ά. ἐγίδιείμπι οείμε. Ἐδὰτ. ΤΥ. 30. 

ὉΔῚ ξοσίδββα Ἰερεγυηῖ Ν᾽ - 

εν ρΡυιρωὶς. ϑγιστο. δθῖ. οὐ, 

Μοβαυ. Οεπ. ΧΙ. 5. Βεπε: πδῃ 
βεῖτοο ἴδ εϑέ (ἐδ δρίοῖξ. --- 12) 

ΘΟὨΒΕ. ΕΧ Ἴ339" ὅταυί. Ἐδάν.], 4. 

λαὸς «λήρης ἀμεαρτιῶν, 5618 μὲδπι μοῦ; 

οδξ]8. ἰμωκν τϑ δἤεος, Νοδας Ἰζ. 

48. οἰχίας «“λήρεις «άντων ἀγεϑὼ, ὧ» 

ἴ}8 ὉΪΘΏΔ8 ΟΥΩΏΣ 8 ὈΟΏ]5. Ῥμῖπι 

ΠΧΧΊΙΠ]. 10. «λήρεις. ἴδρὲ τζως 

80. αὐυτηρζν, ΨΌΪραϊ. αρμα ρίαι, ι΄ 

οαἰεὶς. ἘπεοΒ. ΧΧΥΨΙΠΙΙ. 19. πὸ 

σοφίας, Ὁἱεπαβ παρίεηια. Νεβ. Π 

1. αὔλις ἀδικίας «λήρης, υἱὖκ μδα,ς, 

ἰπ͵αθείδ. -- Ὁ Ό» ναΐχπο, ἐδ 

ΧΧΧΙΙ. 18. ΗδΡ. 1Π|.9. Ἐκ, 

ΧΧΥ͂Ὶ. 2. υδὶ Ἰορεῖυηί πὴ β 

9 ϑαα. ΧΧΙΊ. 7. υἱὲ νεῖ ἰδ 

6686 υἱάδοιν ἔσται α΄λήρης, αἱ εΣ ΡΠ 

Ἰερίταν ἱπ οοά. ΑἸεχ. --- Ὁ 

πἰπιάο. Ἑχοᾶ. ΙΧ. 8. 1ενῖν Π.3. 

Ρ, 13. --τ ἽὩΡ" Ρασῖ. ἐγακείκης. (συ, 

Υ.. 6. 14. σμύρναν «λήρῃ: υνὶ τῶν 

ποίομφια ρογζεοιδοπὶε Ἀ. 6. ΡΡΖΗΙΙ 

ρους κατακιπατημάνηςς Ὠοάμχεπαί 
εἶπα ἀμρίο δ ΓΙ ιυοὰ ἀξ εὐοὶ 

διε ππαῆος βηιοίως ψενεπεῖδα οὐδόν 
ἴὰγν. Μία ϑ'σποδ [Χ. ἩΡΕΡ 

1816. ---- ν»ῷ»» φαίμγ, θεῖ. μΝ 

8, αλήργης ἡμερῶν, ρίεναι 5. αίκγ ὧδ 
τυ, αγαπάσυμδ, ΥἹάο εἴ ὑαθη 
χχχῦ. 90. 1 ϑατα, 1. ὅ. 0}. 

ι8. ἐν ἀλοϑείᾳ καὶ καρδίᾳ αλήρν, ἰδ Ὸ' 

τἰραῖο δὲ οὐπὰδ ἑπέερτο : ἷ ΦΛΗΝ 
“δὶ 3. 6: φίλειος, ἱ μη ἐπέερ 
Ψψίάο ες 1 Ῥασαὶ. ΧΧΙΧ, 9.3 
ΧΥ͂. 17. ΧΙΧ. 9. ὅγιαπι ΒΙΟ. 
τ μαμὰ «λῆρες, ὑρῆ τ, ΜΠ 

5. ροκάμ; ἀφκιαμ. δ 
τέλειον Βαροί. Ρχείογοα ἰορίαι ὅδ᾽ 

ΧΙ, 



Πλήρης γίνορναι. 

“α ΧΧΨΥΨΉΗ͂, 67. Οὐδὲ 2181 Ἰορίυν ἢ 
κακία Ποῦτ. Ὠ᾽οάονιϑ: τὸ δὲ «λήρους, 
«ταληρωμίνον βλαστημάτων εὐωδιστά» 
«ων. Ὦδη. Ν᾿. 45. δΒθο. οοὐ. (Ἶ δ. 
“«λήρης ὁ χρόνος σου. Βέδπι. Ὗ. 81. αλά- 
ρῆς τῶν ἡμερῶν. 1 Μδορλ», ἼΠ, 26. 

πλήρει, διεηιηια οι Ἀάε, φημ" 
δεια υἱγιόα. πὰς ἀρρατεῖ, «λῆρες 
αυλπάοαυο ποῖϑτο ἰώ, φμοΐ ἐαΐδ 68; 

᾿ς 4 Μαίδ ε8ηε ἀεδεί, ρενεοίπηι, εἰ ομὲ σα 
ὃ μείνη πωπιδγμης αἰκὲὶ ἀφξεεί. ὅδ. Υ.. 

42, «λήρως χάλοιζαι, σγαῦεδ ζγαΝ- 
ἄϊπεε. 5 
ΠΛΗΡΗΣ ΓΙΝΟΜΑΙ, ρίδη; 

νῷ φαέϊον. Ψοὺ. ΥἹ]]. 4. 

ΠΛΗΡῊΣ ΕἸΜΙ, ρίενις ιηι. 
δὲ» νεῦρυτα, ψυά. ΧΥῚ. 28. --- 

νῷ, ταἰΐον. 8 ῬΡανρ. ΧΧΙ͂Ψ. 1δ. ἴθ66. 

[,11. π ὦ 

ἩΛΗΡΟΦΟΡΨΌΜΑΙ, ρίεπε ρὲν- 
ο φραδεδ μη, ρΡίεπαηι βάποιαπι ἠαδεο, 

« ἴϊ. ρίεπις εἰ. κς) Ὁ. Οὐ). ΙΗ, 

11. ἐπληροφορήϑη καρδία, υἱῶν ἀνϑρώπου 
ἐν αὐτοῖς τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν, θ᾽ ΘΏττ. 
δαὶ οοὐ ἤ]οσυπι οι τ8 ἴῃ 1118 δὰ 
ξαοεπᾶάυπι τηδίυμι. Ὀγιυβὶυ δα ἢ. ].: 
Θυἱά δυΐετα Ποῦ 511, ἐχρ] οδὲ ϑ'γηι- 
ΥΔΟι18 ΡῈΣ μεθα ψοΓΌ8 : ἀφόρῳ χαρ- 
δέᾳ οἱ υἱοὶ τῶν ἀνϑρώπων κακουργοῦσιν, εἴ 
δά Βοος ΠΟΘΊΟΥ: α ἐϊπιογα 
ἶΐο ΚΕὶ λονιΐπεπι ρεγρείγαπὲ πιαία. 

ἀ Αφυΐα νετὸ γϑαϊξ : ἐσόλμησαν. Ουὸ 
τοιροχὶς ἐογίς ΤΊθχμ 6] } 1} νΟΥΓΘΏΑ : 
ἑαοῖγοο ρῥγουολὶέ απίηις ποηιηὲδ ἐῸ 
ατἰὐαςσῖς ἐἰϊοε. ΝΆτΩ ΝΟ δοῦγνο βῦ- 

σαϊταν ἰπ 880 ρ γαϑὶ δι. ΜΠ]. δ. 
2 δὴ ὝΨΝ 4μ} γερίδοι! οοτ 
ἀπνιη, ἢ. 6. φμῖ 60 ἀμάσοξμα ῃγοξοεδιέ. 

ΠΛΗΡΟΏ, ἑπρίοο, ψορίϑο, δον 
»ῖίοα. ΤῪν οαἶοο. ϑγτωτλδοῖ. Ῥβδῖρα. 

1,ΧΠῚ. 8. ἐπλήρωσαν. ἴδβι.8 6Θεῖ ᾿δο 
, 4 γοσα 60, αυ]8 1π Βαα ΘΠ Πριι9 ὉΥΠ, 

Δαρί(έαπι ξΟΥμ᾿ς, ΤῈΣ τὸ τόξον αὑτῶν 1π- 
ταΥρσείασὶ νοὶ, -- ὉΠ Οδὶα. 

Αρβδεῖϊ. ρεγἠοῖο. Ὅδῃ. ν. 48. --- 
Γ3 : 32, Καὶ εἰ ΡΙΒ. Ιάεμι. 

“2 Ῥασ. ΧΧΙΨΝ. 10. ΧΧΧΥΙ. 49͵ ἀκασεχεὶ 

Ὁ δ, Καὶ οἵ Ρ[δ, Οοηοβ. 

798 Πληρόω. 

ΧΧΙ͂Χ. 41. «ισλήριποαι γὰρ αἱ ἡμόροων 
οοταρ σε δηΐτω δυὰς ἀΐεθ, ἢ. 6. τῷ» 
ἸΠΘΓῸ8 ἀϊεγατα ΘΟ διδ οβί, γα]: 
δες ἱσγμπί. Ὑ16 οἱ αδησα. Κ᾽ 
ΧΧΥ., 94. κυ. ΧΙ]. 4. ΧΧΥ. 80. 
Νααι ΝἼ. ὅδ. εἴ οοῃῇ. ται ΡὮΉ]]1οἱ. 
ϑδογ. . 1]. ς. 6. Ρ. 176. βεᾳ. Εχοά. 
ΧΧΧΙΠ, 29. ἐσληρώσατε τὰς χεῖρας 
ὑμῶν. ϑ'6α βυυβρίοοῦ, ΘΟΥΓΟΡίΆΥΩ 6856 
Ἰοοιοποῖλ ὑσὸ “-ληρώσατι, ἐπιρίείε. 
1 ες. 1. 14. «ληρώσω τοὺς λόγους 
σου, ΘΟΥΆΡ]ΟΡΟ ϑεσιαοῃθ8 ἴπο8, Ἐ. 6. 
οοἷἴορλοπεια εἰ ροκὰ 4 αὐάαπι Βοξτηο- 

ο. τἴρθυο ταῖά. 1 Βερ. ΥἹ]. 14. αεαλη- 
ρωμένος τῆς τέχνης χαὶ συνέσεως, Ὀ]επ8 
δτίδ εἴ ρτυάδεπῦα. 43 Ῥαγ. ΧΧΧΥΨΥ͂Ι. 
2]. τοῦ σληρωδῆναι λόγον χυρίου, αἵ ΓΝ 
»ίεγείην 8. εὐυόπέπ οοπιργοδογείων ν6Ὲ» 
Ὅαοι Ὠοτηΐπϊ. Ὑ]ὰ6 ει .1 Βερ. 1]- 
47. 816 οἱ ῥγοίδῃ!8, 4φιυτη σὰ 8 Ὁ Γ88» 
ἀἰοίδ δνεηίεραι, ἀἰοοθαςας πληροῦσε 
ϑα. Υἱάο, αὐ οχσ Ῥοίγαμο οἱ 
Ατλοϊο οὐδοχναῖ Εἰδιοῖι δ Μασς. 
ΧΙΝ. 49. Ρ. 164. ὃς Ἰμοχίοου Ν. Τ'ὸ καὶ 
5. ἢ. ν. Ῥραίαι. ΧΙΧ, 6. σληρώσαι κύν 
ριος πάντα τὰ αἰτήματά σου, ἐπιρίεαξ 
Ῥδυθ οὐπηῖα ρΡϑτα ἴα, ἢ. 6. αυΐο- 
αυϊὰ μεε δεῖ, “αοίαί. Οομεὶ. 1. 8. οὗ 
φληρωϑήσιτω,. οὖς ἀκσὺ σεως, ΠΟΤ 
ἐπερίοὐξέων δυσὶδ δυάϊτι. Εχ μος Ισοο 
μον φυοὰ, οσὐπὶ Αἰΐδ -σομιξίνιυφ 
πἰς νοῦῦο δα δίων, ῬΓΕΘΡΟΒΙΙΟ ἀσὺὴ 

ἰμ ο]]ορσεηᾷα δῖ, Ψεγεια. ΧΧΥ. 12. 
ἐν τῷ πληρωϑῆναι ἑβδομήκοντα ἔτη, συμ ὶ 
ἱαρ οα ἔπεσὶπε ροριπαρίηα δπηΐ, ἃ. 
6. οὕτῃ δρ οῖ8 ἰμετῖῖ ὨΌΤΒΕΓΌΒ 
δβορίαιασἰΐδ δηπογαμι, ὦ, ουτὰ αὐ- 
υεποτὶξ δῃυδ θερίιαρ οαχηθδ. δὶς 
1,ις. 11. 421. ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμίροῳ 
ὀχτὼ τοῦ σεριτεμεῖ, Ἀ. 6. οὐχ οοἴδνυ 
ἀϊο8 αἀυοπιδεεὶ, αἴ οἰτοιμποι!ογοίυχ. 

γιάα Ἐδβθοὶϊὶ Αἄνεγθ. 55. [1Ὁ. 11]. 
6. 1. Ρ. 194. βε4ᾳ. Αἀάε Α4υ..1 Βερ, 
ΨΙΠΠ. 94. υδὶ ἴοςο «ληςώσας Ἰοβεῃ» αὶ 
ἄσμα εεὶ ἐσλήφωσας, αἱ ροβιιαξ ἴεχ» ., 
[156 Ηεὐταϊοιιβ. ϑυυημιδοῦ. {0}, 
 ΧΧΧΙ͂Χ. 2. ἠρίθμησας ἃ σιλήνας. τῷ 
«ληρῶσωω αὐτὰς, Ὠμιπογαδίί ταθηθεδ, 
αυοε ἱτορὶοθιπιξ δυΐ, ᾿πῆρ] ογε ἀεἰρεπί, 
8606 δα ματίμτι δοϊοοῖ. 89 μαΐ» 
εϑὲ «αληρῶσα, αὑτὰς οἰίδαι ποίατο σά 
"παέεγ ἑαέεηε ρεγάμοογε ἴτε 8, οἴ ᾿ 



Ἃ Ὀεγοπεδ, ἤο6 δοῆφὰ : υὑϑῇσθ ἀμ 
ἔκεῖυβ ρίεπεε τωδίυσ δεῖ ὑγοάπολπί. 
(αι. δίπιοηΐθ [σ. Ηδφθς. Ρ. 914. 
ἶπι υπίνογβυσω τη] ]δπὶ ΓΝ Ὁ Π 

Ἰδησύδλτ 80 διε νυπὶ ΘΧΡ]ΙΟΔΤα, 86 
δρυά ϑγτησηδοῆυπι σεροῦοῖε αληρώ- 
δεὼς αὐτῶν. --- Ὁ, δάϊεςῖ. μίδπειϑ. 

2 ες. 1. 4. ΟοΒεὶ. 1Χ. 8.--οὐ  ) Ὁ, 
»ἱεπμμάο. Ἰων. ΧΥῚ. 18. ---- “Ὁ 
ΟΒια]ά. Καὶ. θη. 11. 85. - Ὁ» 

ὃ γερίεέμε. 1 Ῥαταὶ. ΧΤΙ. 15. ---- Ὁ» 

αἰϊοῖϊο. ἴεα. ΧῚ,. 4. σἄσα φάραγξ 
φληροϑήσενται. ---- ΥΡ» 3 πῖ8. Ψεγεμα. 

ΧΧΧΙΝ. 14. -- νην, εαἰῥείαα. ῬδΒ. 

ΧΥ͂. 11. «σληρώσως με εὐφροσύνης, ἱτα- 
Ρ᾽οθ}5 τι. πὰ. (ἐ, δά ἢ.]. τυ δίυτα 
Απίμι. 1,.ὄ 1. 6. 61. υδὶ εχρυηποῖο μα 
Ἰερεπάσυπι ὁδηθοί: σληρώσεις εὐφροσύνης 
μετὰ τοῦ «ρωσώπου σου, ἃς Βὶ ἀἸοοΓοῖ: 
“ρει ἐε ἐκρέξέἑα ἐεἰ αὐ εαἰξείαέεπι ἰδαωε. 

ε ϑεά νιἀθ οἱ. [].98.υδὶ νυ]ρσατῖβ 16 ο- 
ο ραριΐες οοσυγγί. Οὐηδον Ορυδβο. 

Οὐ. Ρ. 176. -- Υ» αδυπάε »γο- 

δίᾳπο. ὕει. ΙΧ. 7.- τ Ὁ Γι ΘΏΠ, 

Καὶ εἴ Η!ΡΗῆ. αδϑοοίυο, αδϑοίυον. [μδν.᾿ὄ 
ΧΧΥ. 49. ἕως πληρωϑῇ, αϑαυθ ἀστα 
ὑπ ρ]οαζατν, ἢ. 6. "οέαξων, αὐεοίναίξεν 
δΔήπι8. δη. ΤΙ, 28. «ληρουμένων 
τῶν ἁμαρτιῶν αὑτῶν, ΘοταΡ]οτ5 ῥϑοο- 
[8 ἼΠοτυσα, ἢ. 6. σμαπάο πιεπδιεγα 

ἀ Ῥεοοαίογμηι εἰΐογμηι ἐτὶξ οοπιρίδέα. δὶτ. 
ΧΧΥ͂Ι. 2. τὰ ἔτη αὐτοῦ «ληρώσει ἐν 
εἰρήνῃ, ἀτιΏο8 6}.18 ΘΟΙΏΡ] ΘΒ ἴῃ ῥ806, 
ἢ. 6. οἤιοίεί, υὐ δα Ὀ]θηπδτα Ἰοησατη- 
αυς εὐὐαίοιι συμ αὐἱϊοῖδ οἰ Ἰδοῦ 
Ῥετνεηΐϊαῖ. (οπέ, 1 Μαος. 111. 50. 
ϑίγας. ΧΙ. 18. ἐπλήρωσε Μωυσῆς τὰς 
χῆδας αὑτοῦ, τι ρ] εαῖ ΜοΒβαβ πδῆιι 
6], ἢ. 6. πιὲπέδίεγίο εἰπε οοπδεογας 
υἱξ. Τοηῆ, Εχ. ΧΧΥΠΠ]). 4]. ΧΧΙΧ. 

49. Νιυμι. 1Π1. 28. εἰ ΟἸδ881:1 ΡΒ)]οὶ. 
53.1.10. Ψ. Τταςῖ. [. ο. 4. Ρ. 1500. 
4. Μδοσλρ. 1]. 91. γωναίῳ ατπλήρω- 
μένῃ φρονήματι, ΥἹΓ1] ἱταρ]οῖδ δηΐπγο.. 
2 Μαος. Χ, 80. ταραχῆς «ταληρωμένοι, 
δἀϊηοάυχῃ ρογίαγρδ. 1 Μδος. ΙΥ΄. 
19. ἔτ᾽ αληροῦντος αὐτὰ, ἢω:ς δὐδὰς 
αϊοεηίε δαὶ »γαάϊοαπίε. Οοπῇ. στα. 

794 ἘΞ 

“ματα, 85. ὑδάτων (αυοά 

Πληρυμε 
ΧΥ. 19. Οο]. [. 95. Ἠεΐπωϊ ἔχοις. 
ὅδοῦ 1. 8. Ρ. 346. εἰ Ποϊδυπι εἰ 
οι. ἴ. δ. Ρ. 984. ἴζὰ Βιεϊυς. Εε; 
δυΐδαι αληροῖνεος Ἰερῖίο οοὰ, ΑἸει, 
(ατὶ Ἰεριπε λαλοῦντος, αἱ εὔμῃ 
ϑγχυβ εἱ υ]ρ. ᾳυοὰ μἰοιθεπι ἐοὺ 
γιάοίυν ἀμπ οἸἸ οτβ πληροῦντος. ΕκΡ.΄ς 
Βογηῖο [πετοᾶ. 1π Τῦτοβ Αροσγμρὶ. 
Ν. Τ. νας. 4290. τπεγργεβ ὕτεα: 
Ὁ εἰ μνῦ ᾿ἰμνίοϑι ροπηκίλε 
νἱἀεῖαν. 1 Μδος. 11. 55. ἐν τῷ λει 
ὥσαι λόγον, αι} ΡεΡ ϑοὶ τολοὐείυπι 
εἰ. ϑαρ. ΙΝ΄. 12. τελειοδεὶς, αλγω ες 

ἐπλήρωσε χρόνους μιαχροὺς, ΡΪῺ τα’ 
ἴυυ5, εποηϑμδ ὁσέ ὈΓΘΥΪ ΓΛΌΪ 08 ἅππος, 

ΠΛΗῬΩΜΑ, ρἱεπέμδο, ετρίσααν 
ἐκης, σμοχκια ἐπερίεί ὑεἰ οὐπέϊκεϊε ἃ 
αἴφωο, μερὶ πε. Ῥῦθιν αἴνει, ἧκον 

ἐμηι, Οδηῖ. Υ.. 18. ἐπὶ σληρώματα (δῦ 
τῶν, δὰ γῬ]επίτυ ἀἴπιαβ δανάσυσι, ἢ. ἐ 
δι(1 Ρ]εμπϊϑδίυνα ἢβυθηία. --- κο. 

Ῥαν. ΧΥΙ. 89. ἡ ϑάλασσα σὺν τῷ τ 
ρώματι αὐτοῦ, ταῦτα αὐτὰ 10, ψιοί 
οοπέϊηείμν ἐπ ἐϊἶΐο. Ὑὶαα εἰ Ῥε. ΧΟΥ͂. 
11. ΧΟΥῚΙ. 8. Ῥραπ. ΧΧΙΠ].1. 1. 
γῆ καὶ τὸ «λήρωμα αὐτῆς, ἱεττα, εἰ 

ἰοφωδα σοπέἑπείμγ ἐπ ἐἰΐα. ΥἹάὸ εἰ. 
ϑογεαι. ἼΠ. 16. ΧΙΊΙ. 3. ἰὰ 
ῬΆΠοΩΙ 14}. 11. 6 Ὑις Μοβ. ρε6' 
451. δΔηΪτΏ4}14, ιλδθ ἴῃ δγοᾶ οὐθΏπο- 
Ῥαπίαγ, ἀϊσυηῖαν «λήρωμα. Εἰ Εν 
Ἰοδισαῖο Ηετγοῖς. ρ. 717. υἱγὶ ἀππιδῦ,. 
4υ1 ἴῃ δᾷιο Ττολαπο οοπ[πηεραπίι 
δοάδῃι νοοαρυῖο Ἔχρυίγουπαιν, ὑοΐ 
εἰ ϑαίοον. ΤΆεβ, . 1. ραρ' 169 
Οομεὶ. ΙΝ. 6. ἀγαϑὺν πλήρωμα ἀκαλῖ 
ἀναταύσιως ὑπὲρ αληρώματα δύο ὑσλν 
μόχϑου, ταδὶ ον εϑὲ ῬυδΊ}]} 8 γεσυι, 
αυδηὶ υ͵ἱϑὴδ υἱϑαυθν ᾿ 
Αᾳυ. 3 ὅ6π). Υ. 9.--- Ὁ Μιῶ, 

ΠοΙΏΘΩ Ρσορτ. Ααὰ. ϑγπιαι. 1 Κδί' 
ΙΧ, 16. --- πμθὉ, ἐ 
Υ͂. 18. φοἸατηθα καϑήμεναι ἐξὶ ελημρ 

ἀϊδοτίε δ 
βοἀθηίο8 8 ἴὰ ἴῃ ψεσα. ΑΥ8}.), 

| 

Ῥ]επϊταἀϊπεβ ααιδγαχα, μ. 6. οὐ ρίδςς 
μοίρα μεπὶα, αὐ Ὑυϊφεῖυθ ῥερέ 
Ἐτδηβίαε. Αα. ϑ ται. Τῇ ἔπ 
ΧΧΥΤ,ΙΙ. 17. Ηεεγοῖ, σλήρωμα; τὰ 
30, ἀνασλήρωμα. 



Πλήρωσις. 

ΠΛΗῬΩΣΙΣ, ἐπυρίείο, γορίδίδο, 
οοπερζείδο, ρίεπεέμάο. ἐξ Ὁ. Θεαῦες. 

ΧΧΧΗ͂Ι. 16. --- Ὁ, δάϊοσί. Αγα. 
ϑγτομι. Τμοοὰ, ΤΧΧ 96Γ. ΓΝ. 12. 
πνεῦμα α«ληρώσεως ἥξει, δρινὶτι5. τ6- 
Ρἱε:οπὶβ ναὶ μ᾽ οἰ τἀ ἰπῖθ, Ἀ, 6. γϑη- 
[189 εοβίιιοϑυϑ, γϑηΐοὶ τὰ]. ΑἹ. ἘΣ. 
Χ ΧΧΙΊΙ]. 15. πληρώσει. --- ΝΌ, γ6Ι- 

θυτα. Ἐδξοοῖὶ. Υ. 2. κατὰ τὴν σλύήρωσιν 
τῶν ἡμερῶν τοῦ συγκλεισμοῦ, Ἰαχία οογὰ- 
Ρ]οοποιῃ ἀΐογυτι οὐρεϊοη18, ἢ. 6. 
ἀυταηίο ορίάϊοηα. 16 εἰ ΠΔη. Χ. 
3. πα ΝΘ Ρίυν. Εχοά, ΧΧΧΥ. 

ῷ 5. τοὺς λίθους τοὺς τῆς «ληρώσεως, ἰα- 
[ες ὕπρίοἰϊοπὶδ, Ὦ. 6. ρεπιπιαδ ἐπ δι 

ἐέυαας. ἴῃ (οὐ, [4}8. 60}. δὸς γϑ- 
θα αυοαὰδ τοῖς λοιποῖς ΕἸΡυυπίυΓ, 
1 Ῥαγ. ΧΧΙΤΣ, 2. --- ΝΎ Ὁ» “ερι- 

“πάπα. ὅεῖ. Ὗ. 94. κατὰ κωρὸν “λη- 
ρώσεως «ροστάγματος ϑερισμοῦ, }υχῖα 
[ΕΙΡρυΒ Παρ] ΘΕ ΟΠ18 ῬΥΈΒΟΕΡΙΪ τη 6 5818, 
Ἡ. 6. 4 ῬΓεοορίυ τ Π268818 ᾿ΩΡ]οΥΐ 
“οροῖ, βοὰ υϑαι 86 [ετηρι!8 δίδϊυ- 
ἴατα Ρ]θηα: τηδββϑὶβ. Ηΐς Ἰοσογυης 
πνῶν» δα, είαα. Ὑ1άο δὰ ἢ. ]. Μοηϊ- 

ξαυιςοπίατα. 38 Ἐάν. 1. ὅ8. «λήρωσιν 
56ο. Α]ά, υϑ]᾽ τε χὰ ἰρτὶ συμυπλήρω- 
σιν ὨΔΌΘΩϊ. 

ΠΛΗΣΙΑ΄ ΖΏ, ἀρρτορίπφμο, ξαηι» 
ἐιατίίετ αὐ αἰδημόπι ἀοσεαο, σοπΌΟΓδΟΥ, 
οι : γόηὶ δαδοο,. οὐπομπιδο. 1) 6 
πἰείπιο Βοος βἰχυβοδία νἱὰθ Οδίδικοσ. 
188. ἃς Ν. Τ. ϑδίγ]ο ο. ΧΙ. Ρ. 78. 
2 Μδος. ΥἹ. 4. ἐν τοῖς Ἱεροῆ; περιβόλοις 
γυναιξὶ πλησιαζόντων, 11}16, αι] ἴῃ 88- 
ΟΥ8. ΤΕΙΏΡΙΣ βϑ6ρτϊβ συγ τ] 6 08 
σόπι λαδεδαπί. ϑῖς 2Ε]ἸΔηυ8 ΝΥ. Ἢ. 
Χ. 18. μηδεμίᾳ ἄλλῃ πλησιάσαι αὑτὸν, 
εἴ [014. ἐπλησίασε τῇ κόρῃ. 1ἰ αυοαὰς 
Ἰερίτον δρυά Ιροοσζαίοσι. 

“ΠΛΗΣΙΑ ΚΙΣ. Γ}}2. τίσ ἦοο. 

υα. ΧΡ. 7. ὁες. Οχοῃ. Βοϑροηεπ- 
ἄστη οδῖ διὸ ἀυθὶο «λεστάκις, υἱ 
Ὡοη}}}} οοἀά. Ηοΐπι. μαῦοηϊ. βοτὶρ- 
βεδὶ ἐγιΆ.586 8}110}}8 σληστάκις, πα 6 
«λησιάχις οτττηῃ 68. 

ΦΗΛΗΣΙΕΎΤΕΡΟΝ, ργορίμσ. 4 
Μδοορ, ΧΙ], 8. Ζομδγαβ 1.6χ. το]. 
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1666. «λησήσειρον, ἐγγύτιρον. ΑΔάδ 
Ετγτοοὶ. Μ. 809. 8. 

ΠΛΗΣΤΙΌΝ, δάνϑσρ. φγορε. ων. 

Ὁεας. ΧΙ. 80.--- ον ΝῸ. ἴῃς. 1 88πι.. 
ΧΧ. 41. --- ἘΜ ὃν» αὐ πιαπιη. 708. 

ΧΥ. 46. --- ο Ὡ» 6 τερίοπε. Τ)θαΐ. 1.. 
1. -- θη, Ἰάδι. ..08. ΧΙΧ. 45. --- 
γὮ ὁ δ}: 908. ΝἼΠ. 88. ---- Ὀ) Ὁ. 

4 ὅϑδτη. Ὗ. 98. 56ς. ρα. Ἠοχ. 1 Ῥαγαὶ. 
ΧΙΝ. 14. -- ὝΧΩ, Ὃ« ἐμίέετε. - (108. 

ΧΙ. 11. -- ΝΡ. οσηβίγ. ἐπ πο. 

ΝΜυ. ΧΧΧΙΠ]. 37. --.. νι δοοΐω. 

Ῥραϊῃ. ΧΧΧΙΨ. 14. ὡς «λησίον Ρ͵ΙῸ 
ὡς τῷ «λησίον, 8. ὡς πλησίῳ. 
Ὃ ΠΛΗΣΙΌΝ, 86. ὧν, ρῥγοχίητιδ, 

αἴδεν. λ5, Ραΐεγ. Μα]. ΙΝ΄. 6. ̓ Ουΐα 

ἴῃ δηξθοθθηερυβ Ἰἰρασίαϊ ἴῃ γοῦ- 
τἐπᾶο υϑῖ Ὁ222 Ρὲν ἄνθρωπον τοιαϊ - 

ἀεχαπί, εἰίδιι ὩΣ ὯΝ ἴῃ πλησίον 

αὑτοῦ τοπίαπάσπι οδηθιογιηΐ. --- 
ΤΙΝ» αίεν. ὕδη. ΧΧΥῚ. 81. 1ανϊε 

ΧΧΨ. 14. 7ο8], 11. 8. Αᾳυ. 70}. 

ὋὧὉ «λήσίο;.᾽ 

ΧΙ]. 8. .-- 1 αὔλίβετε τε. Ῥβ. ἃ 
ΧΙΝ. 4, ἹΤιροτυης ΝΠ αὐτὰ 

ϑγτωτη. χυΐ ἕοσταυ]α ἑταῖρον εἶναι ἀδιι5 
Εβῖ. --- ἼΣΓ, δορί. ἴπο. Φυά. ΓΥ. 

γ1 -- ΓΡῸ; ἰάρτα. 1ωνίς. ΨΙ. 9. 
ΧΥΠ͵Ι. 90. ΧΙΧ. 11. δἵ αἰϊθὶ. Αἀαάε 
Τμεοά. Ζδοῖ. ΧΙἼΠ. 7. --- τὰν» ἀορέὶε 

δεῖ, υἱ 80 4115 Ὑοχεϊν, ηπΐμσ. 
1 ὅδ. ΧΧΨΠΙ]. 16. υδὲ οχ Ττοιι- 
ΤῊ} δο ΒΙΕἸ11 ϑοῃίοπίῖα Δ ἰερεγυπηί, 

405 οοῃ͵)θοίυζα ν. 17. ψφυοάετηγηοαο 
σοπῆστηδίιν. ϑοα τ ἐδηϑυχα 6χ- 
Ργοββῖ586 νἹἀθηΐυν. Νίδια δἀάνεγβασίνβ 
116 βϑὰ εβση]ιθ, 46 αυο ἢ. ]. δοζτωο 
εϑῖ, εσαῖ Ῥανίάθθ, αὶ βεουπάυβ 8 
Τορα εἴ 5810 ἰῃ ΓΘΖΤΙΟ δι σσ 380Γ ΠΟἢ- 
Βαϊ οτδί, δάδθοαιιβ γϑοῖθ ὁ σλη- 
σίον αἾα8 ἀἰοὶ ροίεγαῖ. ---- γ,,, οοίμα, 

αἸπίομδ. Οσποβ. ΧΙ. 8. 7. Εχοάᾶ. 11. 
18. οἱ δἰἱδὲ μαβϑίτα. 76γ. ΧΧῚΙ. 18. 
«αρὰ τῷ “«λησίον αὑτοῦ ἐργᾶτα; δωρεάν. 

δϑα Ἰοσὶ ἀερεῖ χαρ᾽ αὐτῷ ὁ α«λησίον 
ἐργᾶται δωρεὰν, αἰ Ὠδρεί οἀ. ΟΟτρ]ιι- 



[ 

Ἢ «πλησίον. 

Οοπξ. Ὠτυδυτι ΟὈδετναδὶ. [,. ΥἹ]. 
ε. 12. δῖν. Υ. 12, τῷ σλησίον, ργοχέπια 
ἐε οοπεμΐενδ εἰ ἐπίεγτοραπίδ. ϑίτας. 
ΧΧΧΙΝ, [ὅ. τὰ τοῦ φΦλησίον, ξέπϑα 
απὶπιὶ εἰ υοία ργοκίπηεϊ.----Ὑ Δ 6 ΔΙ] 8. 
ἀφαιρέω. 

Ἢ ΠΛΗΣΙΌΝ, δς. οὖσα. })» 

“οοἷα. Ῥα. ΧΙΙ͂Ν. 16. -ο νον Ἰάστα. 

Ἐχσὰ. ΧΙ. 9, 76τ. 1Χ. 19. -το γν 
ὁ ἰάοχω, (δπξ. 1. 8. 14. 1. .΄ὸὦ 

ΤΑ ΠΔΗΣΙΌΝ, 90. ὌΝΤΑ, φνῶ 

ῬγΟρε φμπέ. 23» οογαπι, ΕΣ. ΧΙ.1. 16. 

ΠΛΗΣΙΟΧΩΡΟΣ, ἡηιένιμε. Ημο 
Ρίυν. ἔριν. «λησιρχῶρῳι, βηξέίπις γε" 
εἰοπεξ. Ὁ Δ» »ιπρυεάσιοε 

φγουϊποὶα. Ὁδα. ΧΙ. 94. ἐν «λησιοχώ- 
ρας, δὲ ἴδπθῃ 41}}1} τοοῖυβ ἐν σίοσι" 
χώραις ΒαΡεηϊ. Ηδτοῦοῖ. 111. ». 198. 
9. ἢ 

ΠΛΈΣΜΟΝΗΝ,, σαϊῥεέαδ, φαϊωτγίίας, 
αδωναπέϊα. ᾿ῶν γνίηρωδ. ἴεα. ΧΧΧ. 

33. --- γχΐο. αἰἰραίϊο. 165. 1. 14. 

αὐὶ ποπηυ}}}8 Γχ 1ε1586, τοδὶ δὰ- 

ἴοτα ἀδ βϑῆϑα ἰαπζυτα 80 ]1οἶδδ δι 
Υἱἀεηΐας. --α ΣΝ Δ Ἵ Ρἷυτ, ρμέία 

ἑπιδτίε. ὕότεῖα. ΧΙ. 92. εἰ ὁ οὐρανὸς 
δώσει «“λησμονὴν αὑτοῦ, δὶ οὐ υτη ΕΣ 
αδωπάαηέϊαπε Βυτῃ. ---- Ὑ "παοίε8. 

Ῥμαϊ. ΟΥ. 16. ψιάθπτι Ποπηυ "5 
ἀ ἰορὶδδο γ1Ὸ, αυοά οὐδωηε οἱ ἔβοσα 

ποίδϊ, βϑεα ἢδο σοῃ͵θοξυγδ ΒΘ. ΟΡι18 
εβῖ. Πλησμονὴ ρμοῖζιι8 ἐδ δαέϊδίαξ 8. 
δαίμτίαδ ἐπεεϊοσια 8. ἑαδεζιοϊηδ. -Ὁ 
Δ» νεῦθυπι, δαέϊον. Ἐχοᾶ. ΧΥῚ. 

8. δευς ΧΧΧΠΙ. 98. ἼΒγχοϑη. Υ. 
6. Ηρ. 1. 16. σπλησμῳὴν ἀτιμώας, 
ὉΝ] Ἰερετγιηῖ ΥΨ: - νΨ' Ὅεῃ. 

ΧΙ]. 830, Ῥγου. [1]. 10. ἵνα σιμεαλῶν: 
τα τὰ ταμιῖά σον «λησμονῆς σίτου, υἴ 

« ἱπρ]οαπΐαῦ Βοστοα ἴθ ρα ἀδηζία 
δουταθηῖ. Ποϑγοῖ. σ«λησμοναῖς, 
βολαῖς. Αφὰ. ϑγτασω. Ῥβαΐπι. χῦ. 
1]... κυ» διϑ. Ἐχοὰ. ΧΥῚ. 8. ἠσϑί.- 

μεν ἄρτους εἰς «λησμονὴν, οοταθε ται 
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4 ἱειιεῖδ. --- ΚΓ Φουα. ζεεῖ. ΧΕ. 9. 

Πλήσνν. 

δὰ εαἰδείαύεινι. Ἐμεῖς. ΥΧΥ. 
10. ΧΧΥΙ. ὅ. “πὶ ᾿ν ἴω. ἸΥ. 

Φ, 1,Μ1.11. Εσοον. ΧΧΧΙΧ, 10.-- 
"ΠΧ: Ε;. ΧΥ͂Ϊ. 48. -- “τυ 

δορέετι. Δαὰ. ὅϑγτοιν. ὅδε. ΧΑ 
38. 1ορετυὴῖ ΓΝ. Οοπῦλ Ρμὶα ! 

ΧΥ͂Ι. 11. ϑγσυωσηδοδυβ νὴ} ὑππὲ 

υδηδίογεῃβ Ἰορὶὶ »ΏΨ' [ἀοτὰ ναοὶ 

ἀδ Ιοοο Ργον. ΧΧΥΙ. 16. υνἱ Χχ 

ἰοβεγυπε ΠΡ Ὸ- Ἰοαι ὕμηεα το 

Ῥαρπδσεῖα, δὶ αυΐϑ ἐπ πίσοχιε ἰοῦ 
πιρπένγεηι δερίεπαν ρα, ῬτῸ 6, γχιοί 
ἐξὲ οορίοξια, Ἰροδιίσιτυ εχιδίιοαθ,ς 
ΤΔΙοὶ, --- ΓνΣ» Ἴσεπαίναι, 

[ε6. ΧΡ. 15. 1φρετυσι ΠΡ) 
δαῖ πραφ: Ψιάς δὰ ἢ. 1, Μοιιῖα-. ἐς 

οομπίυτι. Ῥιαίοσγεα ἰορίαι ἱπ Ἑὰ 

Ουϊπία ΗΝδοε. ΝΥ]. 14. υδί π|}} εἰ 
τεϑροπάεί ἴῃ τεχέυ Ηρ ταῖου. δίδου 
Ι. 90. «λησμονὴ σοφίας, δυπώπα ϑαριαρς 
ἔια. 

ἜΝ ΠΛΗΣΜΟΝΕΓ ἘΓΜΙ ὑπ αν 
ἐῤείαίε σιπ, ἢ. 6. δαί εὐ. γ᾽ 

Φαίαγ. Ῥτον. ΧΧΨΥΤΙ. 7. 

ΠΛΗΎΣΩ, 58. σπλήττω, Ρετααία, 
οἰξάο. ΓΣΙΤ. Ηιρῖι. ἃ ΠΩΣ Ἑχοὰι 

ΙΧ. 82. 38. 705. ΥἹΙ. 5. 866. (πρὶ, 

166. 1. ὅ. εἰ 4110]. Αι. 4 ὅπ, " 
1. «λήσσων, ἔχμαπι ῬΕΓΟΆΘΡΙΙ αἱ. 

Ιάοπι ΜΙιοδ. {τ σοι. ἵΥ͂. 15. ε 

ΧΙΝ. 17. ὈΌ1 ποίδϊ ἐπίξυ ἤοστε. γώ 

δρτ 8. ν. τατάσσω. Ῥδ. ΟΙ. δ. εὖϊ 

Ἰεροηάυτα 6βὲ ἐπλήγη ἴῃ ὑεπῈ} Ρέ' 

808, αυοπηοάο εἰ Αὐυβιυδθμυβ λοι, 

εἕ αἰϊφυὶ οοἀά. [,Α[. ρεγομδξιπι ἐδν, 

εἰ πιηι. -- ΔΥῊ ΗνρἈ, οὶ 

ἑοἰπάο. 1 Ἀεᾳ. ΧΙΥ͂. 14. -- "Ὼ 
Ι.4 ἐχεροαίο. ϑγτατα. 0}. ΧΧΧΙ͂Ν, 

[ερὶς ΤΊ. τ ΟΠ οὐρα. ΑΡ 
700. ΧΧΧΙΠ. 16. ϑεϊίοει μὺ 
ὩΓΓΟ Ἰερίς Ὡτν μέλλον 
δέεγπαγε αἰίχεξια, 461} ἘΣ 
υοααε βεουε βυπί ΕΧΧ, ὅτ ὩΣ 
᾿ΐδογυδ. ---- ΡΤ ῥγυ!οο, 2005 

ὙΤ μ 

2 ὅδ. Χ]. 40. 92. σὰ 



ἘΤεπληγὺς ἐκτείνομαι. 

κιος. Οοἰηρὶ. Ῥεσιπαίδαιν ρὲ ἴῃ οοὐά. 

ἀτυχὰ τοξεύειν. --- ἢ)» Ρίαρα αβοῖο. 

ΑΑἹ. 70ἀ. ΧΧ. 56. ἐκλήγησων. --- Σ 

»εγομδεις. 8. ϑδτα. ἸΥ͂. 4. εἴ ΙΧ. 8. 
“τεπληγὼς τοὺς πόδας, ρεγοιιδδιδ »οεάϊ- 

ὅπ, ἢ. 6. οἱαωάμςε. --- γχ4} ἴσετα. 

«ἰἰτίία. Ααιὰ. Ῥτονοῖρ. ΧΥΙ]. 22. 

“πνεῦμα τιπληγμένον, απίπρμε ἰγίεί. 

“Ἴπμοοὰ. Ριον. ΧΥΤ1Π. 14. «νεῦμα 

“τεπληγμένον, ἀπέπεμπε ἀεερεγαπέεπι ἀξ 

» σε εἰ αιαίϊο. υϊσεῖαβ ταλ]θ : δρίτι- 
ἔμηι αὐ ἱγαδοεπάμηι ζαοίϊεπι. ΟΡΡο- 
τἰζυν δαΐπι τῷ 71.» δ. 6. (ΠΣ ΠΙΟ 

ὄοπο εἰ ζογίΣ, δὸ 1 ,Χ Χ Βαρθηΐ ὀλιγό- 
νχος. --- ἢ» οἀἄο. 8 ϑδτα. 1. 12. 

4, Ῥαν. ΧΧΙΧ. 9. αοθίᾳιμοα αλήσ- 

σων ἐπίεγβοενε τπιοῖδϊ. --- γὴν ΕΪΒ. 

εγίο. ΑἸ. βες. ὅ.οὶ. 90». ΧΙΧ, 
6. ἰεληξέν - ος εχ Οπρίης ἀ6- 
δατηΐιη), αυὶ ἰὰ Βουῖεϊ: ὁ ᾿Ἔβρωῖΐς 

ε ἔπληξο ἔχε. ΑτλΡ. «δας εδὲ πλήσο 

σειν, ρεγοιέεγε, ἰοίωδ ̓ Ἡ ΠΈβΈΤΕ. (οι. 

ΘΟΒαΪ το οἱ; Ορετα Μίροτα Ρ. 48. 

-- τὺβ ΡΙΆ. ἀΐεδοῖο. Ῥτον. 11]. 38. 

τοξεύματι «ταληγώς. --- ΤΊ» ναδίο. 

Ζειει. ΧΙΙ͂Χ. 47. --- ὦ ΡΒ. 

ἃ Ὑη» τεείϊιο, ἰε. ρεγυετίο. Α1. 1ε8. 

1.ὙΠ|. 19. Μιᾶς εἴ ϑ6ρ. ΧΙΧ. 

16. 
ΠΈΤΙΛΗΓΩΣ ᾿ἘΚΤΕΓΝΟΜΑ͂Ι, 

« Ῥεγομεδια 6. ἰοίια ἐχίθπαογ. ὯῸΣ 

“ποτάθοο. Ῥτον. ΧΧΙΠ]. 89. ὑκὺ ὄφεως 

“εαληγὼς ἐκτείνεται, ὁοέωδ ἃ ΒΕΙΡΘΑΙΘ 

Θχίθα τ Γ. 
ΠΛΙΝΘΈΪΑ, ζαίογιηα οὐοίίο, ἴα- 

σγμηι ονπιαέδο, ἰαίενξαηι Ορμδ. 

ΤΣ}; ἴαίεν. Ἐχσὰ: 1. 14. Υ͂. 18. 

19. δαίϊάαν : “ληϑεία, ἐκ τοῦ «ληϑεύω, 
»λλϑευσιῳ. : ἘΣ Ὁ 

ΠΛΙΝΘΕΓΌΝ, ἰαῤενομίι, Κι. ἤα1:- 

πα ἐμογηι, ἰοσιία, πδὲ μέν ἰᾳ- 

ἐενεϑ. 71). ὅϑτμα. Ἐσοοῖ. ΙΝ. 1. 

Ἡ]ετόπγταιιβ : Ῥγο ἰαίετγε, φμὲ Ογῶσε 
ἀϊοὶδιτ ὕαπι. ρεπ. ἡ πλίνδος, ϑψηιπια- 

οἶς πιωπ  εδίξια ἱπίεγρυείαέμα εϑί 

“«“ληϑεῖν, φμεπι πος ἰαἰεγομίμηι εἰ αδα- 

μι 

191] Πλινϑουργία. 

οὐ ἀρροεϊϊαγε Ῥοριμθ. [πὸ οὐὐμδ 
μεΐνετε Οεοπιείτα γραμμὰς, ἱ. 6. ἔ- 
πεαδ ταθῥοϑοιξ ἀἰδεογίδεγε δοίδηξ. «.-- 
Ἐ2 7). υὐγηας ἰαἰεγατία. ϑγταναβοῖ. 

Ν6}. 111. 14. ϑυΐάαθ εχ Εδσροοῖασι 
(ἴσῃ : αλινϑεῶν, ὁ τόπος, ἐν ᾧ οἱ πλίνϑοι 7 
αλάττοντια. οὕτω Λυσίας. 
ΠΑΙΝΘΕΥῺ, ἐαέενεβ ἔογο 868 

προ, ᾳ. ἃ. ἰαίενίοο. 1» ἰάδμι. 

66η. ΧΙ, 3. πὰ 
ΠΛΙΝΘΙ͂ Α, 1 ᾳ “ληϑεία, ἰαδεγεηπ 

ογπιαξίο. ἈΡΡΥΣ Α]. Ἐχοά. ΡΜ. 16. 

πο γ). Βεϊίαυ! 7ε:. ΧΙ. 9. 
-τ- ΥἽἼ3. ποίδδθῃ ῬΥΌΡΤ. ΙΩ6. 4 ϑ'διῃ. 

ΧΧ. 4. ΝΟΣ, 
ΠΛΙΝΘΙΟΝ, νεὶ ΠΛΙΝΘΙΌΝ, 3. 

4. ΠΛΙΝΘΕΓῸΝ, ἰοσιις, μδὲὶ ζογηιαπ- 
ἐὼν ἰαίενος, βρίπα ἰαίόγιηι, ἴζετα : ἰα- 
ἑεγομέι8. “Ἴ2Ὼ) ϑγταηλοῃ. ΕἸΖΘΟΝ, 

ἸΡ. 1. ἰαϊεγομίμηι. Ψαϊραξ. ἰαίοτοπι. 
ἸΙΧΧ σλόνϑος, Ἐπὶ ἜΥΩῸ 1. 4. πλύϑος. 
Ψίάο δὰ ἢ. ]. Μομίξ. -- 1372» ,)0ν- 

πας ἰαἰργατία. 9 ϑ5τα. ΧΙ. 31. Μα- 
Βοσϑί με ΠΟΙΩΡΘ Ἰοοο ἰαχίμ8}18 79 

᾿. ]. Ἰεροπάυτα Ὀγεοὶρίιηϊ 155» 

συδὰ Ἰοσοπει υχχ Ῥετίβαῃβ λ 
Ἔθος οο8ε νἱἀθηΐυγ. ΜΩΠΟΟΙΝ ἀδ 
Ἡ. 1. οοπ͵οοΐγατα, Ῥϑγῶτ [ΔΥΛΕΙ͂ 

Ῥτοβδθῖ]οπι, νἱάς δρυὰ 1, γάϊυσα ἀε 

Ἧδ ΜΗ ραρ. 197. Οἱ λοιποὶ Ψογθμλ. 

ΧΙΠΠΙΙ. 9... ω. φια ἐεἰ δαὖ πιὸ 

ἰαἰετγίοἷο. ---- “ὙΛ2» ΠΟΙΒΘῚ ῬΣΌΡΤ. 

ἴῃς. 9 ϑα. ΧΧ. 98. Ν. 1. 

ΠΛΙΝΘΟΣ, ἰαέεν. "23 ἵμπα. 

15, ΧΧΙΥ͂. 33. Τεβεταπε τ}, 
αὐυοὰ μδῶς 5ἰφτιίβοδίίοπειι Βαρεί. 

--- 2). Οαλιαθ. ΧΙ. 83. Εχοὰ ΓΤ. 

16. ἴ68. ΤΧ. 10. δὲ 5}16]. ---Ἴ Ὁ» 

ζ.} 

ὥνπας ἰαίογατῖα, Ναλυπι. ΤΠ. 14. 
ὑπὶρ «λίνον. 

Ἰ2) 8. ος 
ἈΔΛΟΙΦΗ ΠΑΙΝΘΟΥ, ἀεϊείτο ἰα- 

ἐεγὶδ. 7γ..1.» αὐ αὐἀϊβοαπάμηι. Μιοδ. 

Ψ. 11. 1δβετυπῖ 22." 

ΠΛΙΝΘΟΥΡΓΤΑ, ἑαίστενι οὐμΐδο-. 

Ἱιεσθτυῦς Ἰόγ[ῖαβϑα 



,. Πλοῖον. 

« ἔϊο δεὰ οοοῖδο, α. ἃ, ἰαίενὶ βοίιπε, ἃ 
«ληδουργὸς, φμὲ ἰαίεγες οὐοηβοῖξ υεἰ 
οοπείτιξ. δ. ἰαέενεε ἤόγηιο. Ἑχοὰ. 

ΥῸ 14. το π))ὺ, ἰαίεν. Ἐχοὰ. Ψ. 
8. δὶ νἱὰθ να, Ἰδέ. --- 7 7.0, 
Ἐχοά. Υ. 7. 
ΠΛΟΓῸΝ, παυϊρίμπι, παυΐξ. 5) ΙΝ 

.166. ΧΧΧΊΠΙ. 4]. --- κ). Οθπαβ. 

ΧΙΙ͂Χ. 18. Πευίεν. ΧΧΥΠΙ. 68. 
᾿ Φυά. Υ. 17. εἴ αἰ ΒΕ 0.8. ---- ΠῚ, 

ὅ Ἀμπιεγες, ἴτ. με. ἴο. ΧΙ. 14. ἐν 
«λοίοις ἀλλοφύλων. Ιΐὰ χ ἱῃροπῖο 
ἐπίευρτοκεὶ ουπί. ΜΙΟΜδΣ] 9 ΒΌρρὶ. 
Ῥ. 1884. βυδρίοκίυγ, ΓΟΙΧΧ Πυχοσοβ 
ΡῬΙῸ 8118 δορδρῖ886, 8145 διυΐεπι ὧδ 
γε 8. πανὶρ]βαμα. ---- ΤΠ» οἰπρμο 

. ἔμπι. 1635. ΧΧΙΠ 10. σλοδὰ οὐκότι ἔρ- 

. χοται. ΑὐυἭ δοηβδυμι Θχργαβθοσαπὶ 
(Πδαὶ παᾶνδβ οορίοβο ἰῃ ροσίῃ οἷῃ- 

᾿δυϊυτα αἰοὶ μοββυπί) δυϊ οχιυϊοτιπὶ 
ς πίρ, 8 ΠῚ» ξ .,. ἵπιρμΐ, παυίδ, 

᾿αυοα χΤεγη8 ἱηρε]]Π αν. --- ΓΡΒΌ: 

μπαυΐς. ὅοι. 1. 5. --- Ουΐ ἐπιδτοεα 

ἄεηδα, ἴε. βιδοῖπα, παυϊρίμηι ρατυμ- 
ἔμηι, ρλαεεῖιε. 7 οὉ. ΧΙ,. 96. ἐν «λείοις 
ἁλυέων, ἴῈ ὩΔΥΡὰ 5 Ρἰβοδίοσαχη. 168. 
ὝΧΨΠΠ. 1. οὐαὶ γῆς «λοίων «τίρυγες 
᾿(Εά, Οομιρὶ. σεσβϑ πτερύγων), γε 
ΤΕΥΤΕΒ ΠΑΎΣΩ δἰδσισ. (ὐπξ, 86. 
Ηκβεαὶ Ὠ 188. ἰὰ ΒΡ]. Βγθῖι. Ο]658. 
Ὗ. ν». 579. 

δ. ὩΛΟΚΑΜΟΝ, ογίπὴ; οοηίογίμδ 
αγίε εἰ ρίεσιισ, ρίοσωγα, οἱποίηπιε. 
ΡΩΝ» ἕογᾳμεε. γα. Οδηΐ, Κ΄. 9. 

- βΠΛΟΆΚΑΜΟΙ, .βεο. Ο]οβ8. γε. 
ογίπες, οαεατγίες, ογἱπὶς ρίεσὶ εἰ ἴπ- 
ἐογίί. 8. ΜδοολΌ. 1. δ. τοὺς «λοκάμους 

, λελυμόνη, ογὶπίδιιΣ Βο] υ6. Ηοαγοὶ, 
αλόκαμοι, κόνδυλοι τργχῶν «εαλεγμέῆνοι. 
ῬΒΑνοσ. σλόκαμοω, αἱ μαχραὶ τρίχες 

᾿ αἱ ἐπιτήδειοι οὖσαι εἰς τὸ πλέχεσϑαι, παρὰ 
6 τὸ «λίκω. Ἡοχηοτ. Π. Κ΄, 176. 

ΠΛΟΚΗῚ, ἐπιρϊοαΐίο, ρἱμοαίηνα, 
᾿ πέχμδ, οοπίεχίμδ, ΓΝ βὶπρ. οοη- 

᾿ ἐονέμηι, Ἐχοὰ, ΧΧΨῚΠ. 14. ἔργον 
- σλοχῆς, ορὰβ ρίεχιε. ἴΐὰ τραάϊτιν 

"198 

Οοπᾶῶ. αὐ εχ Ηἰϊἰεγοῦγπιο αϑετὶ 

Ἡλούσιος. 

Βεδυπὶο ἀθ εοία ϑαοετὰ. Ἡδεδ. 
1. 11. ο. 7. ὃ. 461. ν. 486. -- 
ΓΤΥ ΘΕ "παέιεέπνε ἐεπερας, σλάατιι. 

ἸἘΒβεοά. εἰ ΧΧ Εσεοξ. Υ]Π1. 7. 10. 

Ῥγυβυβ ἴῃ Εταρστη. εξ. ππτὶ. τας 
Ῥ. 577. ὕοσε εἰΐδιθ τας ὅγτι- 
ΣΏΒΟῆυΣ 1 ες. ΥἹΙ. 18. βοὰ δξβὸο- 
Γεπΐε Μοπευοοηῃο νἱχ ἱπέεϊλεριίατ, 
΄υδτα ἰδὲ γοοθῶι Ηοῦτ. Θχγσίπιοτε 
γοϊυοσι. ᾿ 

ΠΔΟΚΙΟΝ, σαρεϊκε ρμίεζα;, οὐκ- 
οἶππμε, οἶγτμε. ἴση, υἱῆα, τ. οἷὉ- 

οἰππὶ. (αδπὶ. ΝΙ]. 5. τἰϑὶ ϑεδιοὶ. ἡ 
διακόσμησις. ϑιιὰΔ8 : ΙΠΙλόχεον Γωγόιος 
ἸηΓοΓρτγοίδίν σλύόκαμον τῆς Γοργίνος. (΄ 

Αρυὰ Ηκοδεγοδίαπι «λόχον ἐχροτή 
εἶδος σεριδεραίου, ἂἃς δρᾶ Ῥδοιίυπι 
ἁλυσίου χρυσίου «λοκχή. 

ΠΛΟΌΣ, οσπ. «λοῦς, πανυέραϊνο. 
. β6Ρ. ΧΙΥ͂. 1. 

ΠΔΟΥΣΙΟΣ, αἴνες, οραυϊεπίκ:. 
ὖνν» υἱγ. Ῥτον. ΧΙΧ, 99. αλούκως, 

4υρρε 6 στερίοῃς στωχοῦ. ---- δὴ 

'παρπιιδ. Ἐδιῃ. 1. 420. δ} ψιυδηάο. 

486 δὲ τη ορίδιις εἰ ἀξοίέξε, τ΄, 
6.1 ὅδ. ΧΧΥ. 2. εἰ σοῦ. 1. 3. -- 
ὙΠ ΗΙΡΆ. ἀΐξεεοο. Ῥτον. ΧΧΙΠ. 

4. «λουσίῳ. Βεπ6 αυοδα ϑϑιϑισ. -- 
ἽὝΥΓ αέγίωπ. Ῥβαίσω. ΓΧ. 30. μετὰ 

«λουσίων. Ῥτο ὈΣΝΓΙ ΒουΣ]}}1ς τ 

Ἰερῖδθε νἱάεπαις τυ γι.» δίδτιοαι 
υοάδηι τηοᾶο νοσεπι, βαἸΐεστω ηυονὶ 
Ῥτοπαπίίδιοπθηλ: δἰ ἐἷβ νοτο ὈΥ: 

δυῖ ΣῊ» ἰαίγοπες ας ᾿γαδάοπες, 

ἀἰυΐίεε ἐς αἰδεπὲε ὀοπίς. ϑιυπὲ οὔδει, 
41 εἰδίπσῃξ, 608 ὈΣΝΓῚ δοοαρέβϑε 

ΠΟΙ ἰῃ δ᾽ τ ΠοδοηΘ υἱέέαγερς, Ξοὰ 
αἰγίογεηι, αὰθε Ὠ]οσυήαυς δήρτεο- 
Ὀδηΐ ἀἰντζαπι ἀομλίθαβ οἔ πιδργιδίυπι 
Ῥδἰδίϊῖβ, δος βεῆδυσα ὄοχργθββῖββο. [1 

. εἰ Οιδ]ά. εἰ ϑγυωπιδοῆις. (οι. ἀρ 
Μυΐϑε δα ἢ. 1. ΜΙΔῚ νεσὸ βἰστιϊβοκῦο 
πλουσίων γεῖ νἱἀδί ἃΡ ΑΥδβ. 

.)γχ55- ἡβογκῖ, - ΣΡ φοίετι, 



ΕΠλουτέω. 

“εὐεῖμε, ἐπρεάινέμε. ϑιγτηϊαδοῖ. Ῥχου. 
ΧΙ]. 94. νι άεῖαν Ἰερίθθα γυην» δυΐ 

χοδβροχίβθα Ὡοϊϊομοπι ἀμγὶ, Πύδτῃ 
ἨδΡοῖ ϑυθϑίδη νυ ὙΠ: τ-τ 23, 

“ταυΐς, ἴι. ἀΐυοα. ὅφῃ. ΧΠΠ]. 2. ---- 
ὍΞ)» ἴεο ωυεπέα. Ῥβαὶπι. ΧΧΧΙΠΠΙ. 

10. υἱοὶ νεῖ Ἰερετυπὶ τ9.»13, νεὶ, 

αὐυοὰ πιαρὶδ μἰδοοῖ, συτὰ Ψα]ρ. οἱ 
55τὸ ΣΩΥΎΘ2 πηρτορτῖε ἀθ λοπιὶπὲ- 

ὅπς αἰοϊβέδιια 5. ροιεπέλδιια, εὶς ᾿υἱγῖ- 
ὅτι; μὲ ἴδοπες βαάεκεϊδια δοοερεστηῖ. 
-- "ἼὮ» ἐποίμϑογ, ἃ τϑῇ. Ὁ; 

ΑΥΔΌ. πο», εἰαμάοτο. Ζεν. ΧΧΙ͂Υ͂. 

Ἴ. τοὺς δεσμώτας. καὶ τοὺς πλουσίους. 

σφ ἢ. 1. νοσϑίομοθ σοδὶ πϑγαηΐ. 

ῬΡοβίεσίουίϑ διιοῖου 8 ποσὰ ΘΟἢἾ60- 
ἴυγδ υϑ8 ἔπους, δυΐ ἀθ τμοδδυγὶβ 

ἀπο δῖ οορδνεσίῖ, δυῖ ἀδηῖααθ ἴπ 
τηρηΐο Βαδυοῦε πουῦύσησῃι . αμΤ, 

ἄυδμι Βαρεῖ “20, οαυΐάοτα αἶν]- 

δ χγήγε πο γψαΐθο. ᾽ς ΒΟΥ βθηῖ! 

Νοῖς. Οὐ. δὰ Τοχίυα Ἡδῦσ. Ρ. 

Χ. γ. δ74. --ο 799)» ἐσ αδιεπάμδ. 

1.5β. ΧΧΧΙ͂Ι. 18. -- Ὑῶν» ἀυο. 

Ἀϊ. 111. 10. 4 αι. ΧΙ]. 1. 2. 

20}. ΧΧΥΊΙΙ. 19. εἰ 4115]. -- ν᾽ 

σἰγερίίμε. 166. Υ. 14. Εοτίο Ἀΐς 16- 

βεταπί ἡγε δ" --- Ἰ» ἐσαπφμῖζαδ. 

Ι.8β. ΧΧΧΙΙ. 9. ΧΧΧΠΙ. 920. ι- 
ἀοίυς νοχ Ἡδργαίοδ ἀἰοϊέαγμπι δαΐ 

ἃ αδιπάαπίδας Ἀοϊζομποια οἰἶππὶ ΒΔ ΌυΪ586. 

Οοπῆεν εζο. ΧΧΧ. 10. εἴ [686. 

ΟΧΧΧΙΠ. 18. 86 101 νογβίομθθ ατε- 

“86. 8 Ἐβάν. 11]. 31. «λούσιος ἀἱ- 

εἴταν, ααΐ εἰδὶ ἀΐνεβ ν]ἀεΐαν, βάδο- 

416 Ῥαγίπι δὺδ βογίβ Ἴοπίβῃςυβ, 

ἴῃ ΔΙΤΟΙΆΏ2 εδί. ἈΕΒΥΟΒΌΒ: 

“«λούσιος, χρημάτων καὶ «τἸριουσίας κύ- 

ριος. Ψιὰδ ϑαρτᾶ 8. Υ. οὐσία, εἰ ὅ801- 

οοσὶ Τα. Τ. 1]. ῥ. 769. 

ΠΑΟΥΤΕΊΏ, ἀνε, σι, ἀμδεοο. 

“Ἴὐν ΡΒ, γείοενι »ταάσίοο. Ῥτονυ. 

ΧΧΧΙ. 98. ἐαλούτησαν. ὅ:πὸ ἀυδῖο 

Ἰεροταπέ η γῶν». Εογία εἴδη δ50τ]- 

“θοπάπαι εδὲ ἐσλούτισαν αὐτήν. --- ᾿Ἶ 

.Ἴ99 Ἡλούτος. 

ορεβ. Ῥτονυ. ΧΧΥΊΗ. 23. --- σῦν, 

ἀϊνεε. Ἐχοὰ. ΧΧΧ. 15. Οσβεὶ. Υ͂. 
11. τ Ὑὖξν ἐν Καὶ εἰ ΗΒ. 

Ρραΐτα. ΧΙΥ ΤΙ]. 17. δότετα. Υ. 97. 
Ὥδη. ΧΙ. 2. “λουτήσει πλοῦτον (ὈΓῸ 
κατὰ πλοῦτον) μέγαν, σἀμπααδιξ ἀετυΐ- ἢ 
ἐξ5 πιαρπῖδ. Ησοβ. Χ]]. 8. σεσλούτη- 
χα, αἶγοβ ἐδοΐαβ δια. ΨΊ1ο οἱ Ζδοι. 
ΧΙ. ὅ. εἴ οοπῖ. Αρος. {Π]. 17. Ααυ, 
Ῥγον. ΧΧΙΠΠ. 4. «οὔ α«λουτῆσαι, υἱἵ 
ἀἰέίοβοθβθ. Ααι. ϑ'γιθσωβομ. Τβοοά, 
Ῥιον. ΧΧΙ. 17. οὐ «λουτήσωμ, ἸΟΉ 
ἀἰϊτοβοοῖ. ΑἹ. σον. ΧΧΥΠΙΙ. 20. 
σαεύδων τοῦ “πλουτεῖ, [δϑι 808 84 
᾿ἀἰοβοοπάσμι. --- γ Ἐν ἐγμπερο. σοι. 

ΧΧΧ. 44. ἑπλούτησιν. Βαπα. Ναῖα 4 
εἰΐίατη νὸχσ Ηδοῦτ. ἢ. 1. ἀθ ορίδυβ 
τηΐσατα ἴῃ τηοάππι δυο ἐχρσαπάα 
65. 

ΠΛΟΥΤΙΖΩ, αἰυΐίοτι γποῖο, ἀϊίο. 
“1, ἐπιρίπριοΥ. Ῥτον. ΧΙΤΙ, 4. 890. 

οοἶ. Βιδτηδίδ ἢ]. σλουτίζουσιν, αἱ ΣΡ τὶ 
ὑαργοϑοὶ μαροηῖ ἐν ἐασιμελείῳς. --- 
νῦν Ηἰρη. Οδηθβ. ΧΙ ΙΝ. 23. 

1 ὅδ. 11. 7. 705. ΧΥ͂. 99. εἱ Αἰ] 
βεορίυϑ. ϑὶν. ΧΙΧ. 1. οὐ πλουτισϑήσε- 
ται, ποη ἰοομρ[εἰαδίδιν, Ἀ. 6. ῬῈῈΓ ταϊό- 
βἷη, ἀδραμρεγαδίδων. 

ΤΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΕΣ 'ἙΑΥΤΟΥ͂Σ, 
ἀμαπίος δε ἴρδοδ. ὝΔΥ ΓΙ» Ῥατί. 

ΙΡ. Ῥτον. ΧΙΗῚ. 7. ὉΌΣ θοστηο 
οοὲ ἀδ οχίΐοσῃδ οβίθη(δίΐοῃα γ6] εἷ- 
ταυ]αϊίοπε ΟΡ ΘΠ 18. 

΄ ΠΛΟΥΊΎΤΟΣ, αἰυϊέαν ἴτ, περ μάο. 
ΠΡ Θὲ» 4.5. Ῥεαῖα. ΧΧΧΥ͂Ι. 8. 

Τλίνοσθδο συπί νἱγογατω ἀοοίοτυτα (6 
μ.]. ΒΘ πίθΠ 188. ΡΙ]εγῖψαα βιίδιυαυπί, 
608 16,1556 ΓΘ’ 418 ἡ δ. ἀϊυῖ- 

Ξ κ 
εἶα: αἰϊαυδηᾶο ποῖδξ. [.πἀ. ἀς Ὠΐεα 
δὰ Ἀ. 1.: [μρῖ886 νἹἱάσπίυῦ ΠΝ 

ουσα αϑῖχο ἔσεται. τεξεγεπάο δᾶ γ-ς, 

ἰοὺς δυιϊΐδσηῃ δοοθ 1886 ΤῸ βαϊδείπιο, 

νπιλδείηιο 80 ἐπι ἰδείηιο ἐεγτΣ 'ὅοπο, 

Ρδὺ χυοὰ ἀἰυνέίαα ᾿π 6 Πεχεσιπί. Ιάθπὶ 

ἔεγα ϑἰδίυϊε Βυχίοτῆυβ ἴῃ ΠΕΡΙ. 

Ῥϑᾷ. 632., πεπῖρε 608 ΠΣ οἵ 

ἂ 

φυς 



Πλούτος. 

« ΓἿΕΣ μος φϑῶδα Ῥοίζυθ δδορέδεο, αἱ 
εἰ 1. 4. ἡ) Ὁ. ηαοὰ δευά ρμαυοὶ ἀὉ 

ἸῸΝ ἀϊοῖ ρυΐϊδηῖ, ᾳυοὰ δογηῖηοα 

Ῥἰεσυσηχυο ἴῃ [8 οοπῆάδης. Ὑιὰα 
αυοαυς ϑιδυ]οπεὶ Οροτα Μίποσα 
Ρ. 1856. --- δι πρεείία. ἴ68. 

ΧΧΙΧ. 4. Νἱάδίας δὰ πανὶπι σπυβ- 
ἴδπι τρογοίροβ οἵ ορίθυδ ταϑρεχῖβϑα 
ἰῃίεσργεβ τλϑὶς συ ϊδίῃϑ. --- χήν 

δλεεαμνιε. ἴεα. ΧΧΧ, 6. --ὐτ' Ῥν, 

ὁ ΟΧΥ͂ΤΠ]. 14. Ῥχγον. ΧΠῚ. 7. ΧΙΧ, 
ἀ. εἰ 1101. Αἀάς ϑγπιμι. σου. ἴ, 
13.- Ἰὐ Ὁ» πιϊίμαο. Ῥα. ΧΧΧΥῚ, 

17. υδὶ ἀἰυδέέας ποῖαι. ἴε6. ΧΥ͂Ὶ. 14. 
ἀτιμασδήσιται ἡ δίξα Μωὰβ «τὶ τῷ 
«λούτῳ τῷ πολλῷ, ενΠεϑοοῖ ο᾽οσία 
Μοδὴ οὐὰὰ ομηὶ περ ἐμάθε ταδρτια. 
1.5. ΧΧΙΧ. δ. ὁ «λοῦτος τῶν ἀσεβῶν, 
“πω άο ἱπυρίογυτα. ϑδεαυϊυῦ δηλ 
φὸ «α«λῆγος τῶν καταδυναστεευόν᾽ων σε. 

ς ἴεα. ΧΧΙΧ. 7. ὁ «λοῦτος ἁπάντων τῶν 
νῶν, ν»εεἐο οεπηΐυση σαΒτιτω. 
Ψαε εἴ ν. 8. ἴο6. ΧΧΧΙΙ. 14.ὄ 1, Χ. 
114. οἵ οοπέ, ,.. Βοδ. Ῥγοΐορ. δὰ ΟΕΧΧ 
Τηϊς. ο. 8. υδ οὐϑεζναῖ, ἔδυ] - 
Σα νἱάοῦὶ ΤΧΧ Ἱπ|ῖ| Ιἀβαϊα, πὶ 
«λοῦτος Ὀδυχρεπὶ ὕτῸ «λῆϑος, Ποο- 
“- ἱχηϊϊαζατα 6886 Αροακίοϊυπι ἤει. 

1. 12. -- ὙΠ, ΠΙΡΒ. Ῥύόνεσθ. 

ΧΧΙ. 17. εἰς «λοῦτον.. Ἐχοϊάϊε Ἡϊς 
ἀ “ππῖα εἰς Ῥατεουα οὐκ, πδτὰ ἱπ ὕσχει 
Ηερτ. Ἰερίεαγ ὙὝυν Μὸν υἱ δϑο 

Ογαρῖυς σϑοξε ᾿θ 1566 νἱἀοαίαγ οὗ 
«λουτήσει, αὐ ϑγτητήδοῆ. δ ΤΒεοά. 
Βα απ. --- ἸῸΣ, ἀἰυμὼξ, ορέε. ϑγτα- 

τιον. 165. ΧΧΧΙΠΙ͂. 6. --- 9.77, οσ- 

᾿μρᾷ Φοῦ. ΧΧΙ. η. ΧΧΧΙ, 25. Ιε8. 
ΧΧ. 6. --- 1» φἰογία. 1685. 1.Χ1]. 

6. δὶ ποπηυ}}18 Ἰοοο δ οι Ἰερίδος 
ν᾽ ἀοπίυν Ἐ ΘΒ0ἢ. 2, 6ϑὶ τμέζεις μέ, 

επαρηπι βιῖξ πιρπέγο εἰ νη. 
ϑ5.οα ἐδηάθα αυοαπο ποὔοποη ἢ8- 
μεῖ Ηεργ. 25. Οουῇ, ὕθη. ΧΧΧΙ. 

Ἵ. οἰ Οἴδεν, Οδεῖξη, 1. 8. ---- ἔσω, 
ραηῖε, οἰδια, οἴ οπῖμε, φμοά 6εὶ ἀὰ υἱ- 
ἐαηὶ ς«αἰσηίαπάσηι πεοσεσαγίμηι. ΑἹ. 

800 Πλύνο. 

Ῥιον. ΧΧΙ. 14. -- Ὑν. ὦπα. 

Μι|ὶιοῦ. ΝΙἼ. 12. .-- "ῶν- Ὅεῶες. 

ΧΧΧΙ. 16. 1 ὅδ. ΧΨΊΙ. 35 
1 ἔεδκᾳ. ΠΠ..1]. εἰ 4110] δαρια. -- 
ΠΡ. ἐπρ»ίοαδο. Ἐπιδ. ΣΧ. 2. «λυ! 

τον. 118 εχ ἱηροηῖο ἢ. 1. ἱπίεσμσεω.- 
ϑυμζ. --- Ἰγδξ ιν ἐγαπισιῦξες. εὶ 

ΧΧΧΕΙ͂, 18. ιᾶδ σαρσα 5. νυ. ελεύ- 
ὅνος. --- ὅθ, νιππια. ἴσα. ἘΧ. 16 

ἀλοῦτον βασιλέων Φέύγεσαυ. ἸΝσαι ταὶς 

φυοηοο ἐδ. ΧΧΧΙ͂Ν. 1. 
. ΜΛΟΥ͂ΤΟΣ ἌΔΙΚΟΣ, ὠἀπεια 

ἑηδιωέα 8. σκαΐξ μανία. ΧΑ οὐρία. 

200. ΧΧ. 16. ὅδ'ιεα 0: ἄδεχος (:π:- 
ἤτα οχυΐϊάοπι εβετε ἀδίκως) μος 
αὕτη συναγόμενος σοηϊιπροικξιτη ἐπὶ, 
υϊ υϑαια νὸχ δὰ ν5 3. ἀερίττν, 

ταΐδσθηα αἱζ. -- Ὑ κί αθόσῦἊ αἱτὰ 
αὐθάδεια. 

ΠΛΥΝΩ, ἔαυο, εἰ 86 νεείες γτο. 
Ῥτίες γεγίπεῖ: ὧἀθ οόγρογε δπὶωι 
γίατεν οἱ λούων δάδιθοῖαν. ΤῊΣ, 

ΗΙρΡΒ. 8 77, ἴαυο, αδῖμο. Ὑπεοὰ 

εἰ ΤΧΧ Ἐξσοοῦ. ΧΙ, 89. --- φρὰ β 

γνεΐοδω. Ῥε. ΧΧΧΥ. 8. ὡς ἔκλινα 
φὸ ἔλεός σου. ἴϊα Ἰερίδοῦ νἱέοδε Ὁ 
Ἠοχερὶα Μοπέίδειισομι!. ϑ'εὰ ἱερέα: 
ὅπηι ροϊΐμβ οὐδὲ ἐπλήθυνας, ετ Βλθαῖ ' 
οὔθ οὐδ, δὲ οὐδέ. νογα. Αἷει. 
Βεδινάξευς οοε)οϊί,: ἃ Ῥοκτῖνενα ἐπ 
ῬΓΙΟ τ οἱ ψεγρῦχη σγύω ΤΕ οὶ, {80 
εχρσίπιηί Αἰ 1.8 τὸ ον ἀρωδέ. ᾿πορία 
νι δΌΡΥα 8. ν. σληϑύνο. ---.ὄ Ὁ) 

ῬΙῃ. Θεη. ΧΙΙΧ. 11. Ἐχοὰ. ΧΙΣ 
10. 14. εν. ΨΙ. 47. α«λυϑήσιτα,. 
886. γαῖ. Τοροπάπταμ αλονϑήσιγαι ὦ 
Οοηξ ἴ». ΧΙΠ1. δὅ. εἰ 658. --Ὑπὶ 

ΕἘχοὰ, ΧΧΙΧ: 17. Ινῖς. 1. 9. 13. 
--- πον» ἐημπεγρενο αδίωο. Ἐπεὶ. 
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Πλύσις. 

ΧΥῚ. 9. ἔκλυνα τὸ αἷμά σου ἀπό σου, 
αδἰκε ἐδ βδησαΐπθ. ΑἹ. ἴμεν. ΧΥ͂. 
12. 

ΠΔΥΊΣΙΣ, ἰρίδο. Ὑγγ-, ἰάδιι, 5γ- 
ΤῸ ΡΒ. ΠΧ. 8. Βέσαθο Χ. γ. 685. 
Α. Ἐυϑίδιν. ἴῃ Π. Χ΄, ῥ. 1869. 47. 

ΠΛΩΤΟΣ, φμὲ παυϊσὶο υεδίξωτ, 
1. παυσὶσοδὶϊα, δοὰ παυΐδιι ρεγυΐεδ, 
εἴδατα παέαδίϊα, ἃ «λώω, παυΐρο. 
700. ΧΙ,. 26. «ἂν δὲ πλωτὸν, 56, ἔϑνος, 
ΟΥ̓ΩΠῚΒ δι5 πὶ σ6Ώ8, ΟΣ παυϊσίο τε- 
Ἀδκν. Τὰ ΗΘΌτ. ἴσχῖα πἰ8:} ρῥγὸ ἢδὲ 
νοῦς Ἰερίίαγ. ἴτὰ ΒΙ6Ἰ᾽υ8. ΜΙΒΙ δυ- 
ἕσιῃ ἰἴδεσθ νουτ8δεὸ νἱἀοπίαγ, υἱ 
ψερθὶβ σἄν δὲ σλωτὸν συνελθὸν ὄΧρΓΟα- 
ϑεσῖπξ Ἠερσ. 2» εἴ Ῥὲῦ τὸ σλω- 

τὸν ᾿ηέ6 ]]οχοσίης παυϊφίμσε ρέδοαίο- 
γε. ἱάς ἰηῖγα 4. σχηνή. 9 Μδορ. 
Μ. 21. τὴν γῆν «λωτὸν ϑέσϑαι, ἴδττῶτα 
“εαυϊσαδίίεηε τοάάοτο. δυϊάδβ οἱ 
ἰφώλοος πλωτὸν, α«λεόμενον. ἴῃ [Γ(ΟΣ. 
γε ΜΒ. Βτεῖα. ἐχροιϊταν νήχό- 
Ἄκενο. ΟἹοξα Μϑϑ. ἴἢ Ψοβρυτ: 
“Σλωτὸν, τὸ «λέον, τὸ νηχόμενον. Αἀδδ 
ϑύσδθοη. ΥἹ]. Ρ. 405. Α. Ηἱρροοτγεῖ, 
ἂς ΕἾἰδϊ. Ῥ. 396. 48. σλωτὰ δῶα. 

ΠΝΕΥ͂ΜΑ, τυεπίνϑ, δρίγί, απὶ- 
πᾶ, αἀπίππιδ, απὲκὶ ργισδεπέδα, ἱξ. ἔγα. 
Ἐν νὴ. Πδη. Χ. 8. 66... οοά. 

(5. ΜιΙαδδδ 8 δὰ ἢ. 1. Ρ. 91. σϑη- 
β8εΐ, που ρσγοΐθηι ρδὺ ΜΠ ἰπ|6]]6χθ- 
8εὲ σπΐπαπι; δὰ χυδπὶ ἴδιπιθη δἰρτιὶ- 
βοιπάδτη Ἐεργροὶ πὸη νοοθ ἢ Ἵ, 

:οἀ “ἡ 33 αἱ βοϊδης. ῬχοδΌ ἶοΣ 

εϑὶ οοηπἸδοίυτα ϑαρϑασιῖ 84 ἢ. ]., 
“νεῦμα δὰ α]τἰπιάτη νοσϑῖα 775 Ῥὲσ- 

Εἴποτθ, ὉΓῸ αυ8 ΓΤ Ἰοροσιηί. --- 

την» ΠΡ. ἃ την, οἰ αοίο. 1ε5. 

ΧΙ. 8. Ηἰς Ἰερετυπέ ΠῚ --- ὩΣ» 

Ρίαγαὶι. υἱα. ἴε6. ΧΧΧΨΝΊΤΙ]. 192. 
-τ ΡΠ» σίγαηρείαξίο. 100. 1]. 15. 

ἀπαλλάξεις ἀπὸ πνεύματός μου τὴν ψυ» 
Ψήν μου. φεραγαδὲν α ερὶγίίε ἤϊθῸ 
ἀπίπιαπι πέρι: υἱδὴ Ποράουϊοίπυϑ 
ςοπ͵θοῖς Ἰοροηάσπι ἀσποσνευματισμοῦ, 
δι οοαϊοπὶδ, δρίγὶίι5 ἱπίογοϊεδιοπῖς. 
Θεὰ Ἰοῆσα ἔδοι ον 6ϑὲ οοπ͵θοΐζανα 
Βαβγαϊ, φαΐ ἴῃ ϑὅρεο. 11. Ῥχονὶ- 

Οο, 1. 

801 Πνεῦμα. 

Ἄοπε. ἔπ )οὉ. Ρ. ὅ. συόγματος Ἰορεγα 
ἸΩΔΥΟΪ --- ΠΟΤ απέηια. 1 Ἡδερ. 

ΧΥΤ]. 17. οὐχ ὑπελοίφϑη ἐν αὐτῷ 7 
“νεῦμα, ποῊ ΤΟΙ ΠΟΘ ἴῃ 1110 
ΔηΪ 28. Πδη. Χ. 17. β6α. οοά. ΟΒΐο, 
ϑυϊᾶδο: «νεῦμα, ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνϑρώ- 
που. δὶς ῥαβαῖγω δΐδιν ἀριὰ μτοΐα- 
το. 46 Ψοχϑῖ ῬΆΕ1]ο]. δδοσ. Ῥ. 
1. ς. 42. - ῃ ἡ. σον, ὟἹ. 17. 

«νεῦμα ζωῆς, αρὶνἴίαα νΘ. Ὑιὰδ οἱ 
ΟὍεη. ΝἼ]. 16. σεη. Ν]Π]. 1. ἐκήγα- 
γεν ὁ ϑεὸς ανεῦμα ἐπὶ τὴν γῆν, δὐδπιιοοθαῖ 

Ὁ8 υδπηΐμηι ΒΆΡΕΙ [οΥταὰ. Ὑάὰδ ζ 
εἴ ΟΟΒε]. ΧΙ. δ. 165. ὙΠ, 2. ΧΙ. 
1δ. ϑγτποι. ὅδη. ΠΠ|. 8. εἰ δῇ ἢ. 1, 
ἘᾺ]]οσ Μίβοοὶ]. ὅ'δογ. 1.10. 1Π]|. ὁ. « 
ὅ. Ὁ. 805. Ῥτγοΐδηι δξΐδη, «νεῦμα 
ἀε συέϑπίο Δαἀπίρεης. Ὑ᾽ά6 πυοίοτοα, 
408 οἷαί Ῥνοϊῆυβ δὰ “οἷ. ΠΠ1. 8. 
ῬΡ. 814. Νω. ΧΧΨΥΙΙ. 16. ὁ ϑιὸς 
τῶν ανευμάτων, δὰ φρίτίέπμεηι. Ταά. 
ἽἼΠ]1. 10. «νεῦμα κυρίου, πρὶτίτυβ Ὠο- 
ταϊηϊ, συ. ΥἹΠ]. 8. ἀνῆπε εὸ πνεῦμα ἃ 
αὑτῶν ἀπ᾿ αὐτοῦ, τεταϊ δὶς ἐγα Π]Οτυχα 
8ΔὉ ἐ0ο. Ααυ. ΤΒεοά. Ῥτον. ΧΥ ΤΠ]. 
14. φνεῦμα ἀνδρὸς, ἔτανι Ὠοτηΐπ!8. ϑὲὶς 
εἰ σνπύεν ποίδί δ᾽αυδπάο ἐγαδοὶ. 
ΕΠ δγοῖ. φνεύσας, ἐργισϑεὶς, ἀπὸ μετα- 
φορᾶς τῶν ἀήμων. ϑυϊάΔ5: ανεύσας, 
σφοδρῶς, ὀργισλείς. Ἐπ νετϑα Ἡοσωστὶ 
]. Γ᾽, ν. 8. μένα πνείοντες, Ῥϑῦνα 
80 8 0}16 ὀσχροπυπί: μετὰ σολλῆς δυνά- 
μεὼς καὶ ὀργῆς. Οοπέ. Ἐ]δποτΌτα δὰ 
Αςξ. ΙΧ. 1. Ρ. 399. 05. 11. 11. οὖκ 
ἔστη ὅτι πνεῦμα ἐν σὐδεεὶ ἡμῶν, τισῃ 
δνδί δ] 8 ἀπύημ ἰῃ Δ] ποϑ- 
(Τυχῃ, ἢ. 6. ΒΌΠΠΟ ΕἸΟΣΡ δρδῆα 
Ῥογίονε τὶ, εἱ ἔδσθ Ἔχδηνπδί. “84. 
ΙΧ. 48. «νιῦμα πονηρὸν, πρ᾿τἰειι58. τη8- 
Ϊυ6. Μιάδ 6Ε1 ΡΟ ΤΑ Ἱ. 14. Ῥῃ.᾿ 
Χ. 7. πνεῦμα καταιγίδος, υεπέμς ὕτο- 
οεἰΐϊοσας, ἑμγδο. “Λ|ἀς εἰ Ῥβδ]ῃηι. 
ΟΧΊΥΊΤΙ͂Ι. 8. εἴ οσηΐον ϑ:ν. ΧΙ.111. ἃ 
40. ἘζΖεοδ. ΧΙ. 19. ανῦμα καινὸν 
δώσω᾽ αὐτοῖς, σρέτι τίη πογιμη ἄδδο 
νοῦ. ΘΝ 88: σνῦμα δώαο αὐτοῖς, 
πνεῦμα, χαινόν. οὗ τὸ σανάγιον λύγει, ἀλ» 
λὰ τοῦ λογικοῦ εὴν ὁρμήν. Α΄)τ΄ι. ΤΒοοΐ. 
Ρτον. ΧΥΝ]Π. 14. υνὶ ανεῦμα Θαὶ 
απεμδ δοπὼς οἵ ἔν νὶ ορρου- 
ἄοηϊδ. ϑίγες, ΙΧ, 11]. φούματι, υϑὶ 



“ πὸ “νεύματος Φερόμενος. 

α γυϊραιυ: δαπρμὶπε νοτῖ, ποπ φυοᾶ 
αἵματι Ἰερετὶϊ, κεὰ αυοα δεπϑίτη ἐχ- 
Ῥγεβϑεσῖῖ. ΗἩδροεῖ ἰδπῆθη αἷματι αι0- 
αι6 ΟἸοηλθπβ ΑἸοχ. [Π: Ρβεεὶ. σβρ. 7. 

Ε Ῥ. 957. 580. ΙΧ. 17. σνεῦμα ἅγιον, 
δαρίενέα ἱπειρηπὲς, 00}1. 165. ΧΙ. 2. 
Ὠδευδ αἀϊεϊυν ἐγείρειν τὸ «νεῦμα: τινὸς, 
φναπᾶο αἰέσιδηι ργομεΐιθν εἰ αἴαοτενι 
«αὐ αἱὲᾳ περοίξμνε Σιδοιριεπάμιε 
«τοὐάδέ, δὰϊ φκακάο οοπείδμηι εἰ υο- 

ὃ ἱμηπδαίεηι αἰλουμε τεὶ εβοϊενάς φι 
»εάμαι. 83 Ἐδαν. 11. 4. ἤγωρε εἰν 
τὸ σνιῦμα Κύρου, Ὦ. 6. απἧπο Ογτὶ 
ἐπα! οοπαιέμιπι το βοηαὶ τοτὲ] 
Τεγαδ] 8, ο0]]. 10. ν. 8. 9. ες ΚΠ. 
25. ΑἀάϊίαιΣ. δὰ απ, ΧΗ͂Ι. 44. 

« 80. Υ. 23. υεπίια, ἐμγόο, ἱ. ᾳ. λαΐ- 
λα ἰπ δ᾽ἴογο σβθῆλρτο, ς0]}. ϑίγδο. 
ΧΧΧΙΧ. 48. --- ϑαρ. Υ. 11. ἀξγ, 
:. 4ᾳ. ἀὴρ ἷπ δηϊεοεάθμεῖριι, οο]]. 

ὃ ΧΥΤ. 18. ὅδρ. ΧΙ. 20. ἑνὶ ανεύμαει, 
μπὸ λαίμω 8. 7μδεις αἱοίπο. ΦΆΘ. 
Σιν. 6. ἐξελύϑη τὸ αινεῦμια αὐτοῦ, ἢ. 6. 
απίπιδ ἀειμφωδαπι ραδσιεδ ἐδὲ; “Ἰβτα 
ΘΓΕΟΌΙ5 ᾿ζοσυτη βίδτπλ 86 γαΐθο 886 
αἰείξαν. Ζ“υά1ἢ. ΧΥῚ. 17. ἀείστειλας 
᾿'τὸ πνεῦμά συυ εδῖ ἱ. 4. ἴῃ δηξόοοάρη- 
εἰθυβ εἶπας. 
Βεὶ υοἰμπίαίε Θχρ]Ἰοαλιάτπι εβί. 8 
δος. ]. 34. υἱία, ο0}}. 2 Μαος. 

ἀ ΝΠ]. 22. 38. Θθαπη. ν. 44. υἱδ δὲ 
υἱγέμα απὶπιξ. ὅδ. 1. 17. νεῦμα ϑεοῦ, 
ει. 86. Υ. 8. διὰ στενοχωρίαν ανεύ- 
ματος στινάζοντες, δοουτηο αἴο͵ογα 
οογτερί!. 1,6χ. γε ΜΆ. Βγρι. 
ανεῦμα, ἄγγελος, ψυχὴ, ἄνεμος, δαίμων. 

ὙΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΦΕΡΟ΄- 
ΜΈΝΟΣ, α υεπίο αρὶίαίδ. Ὁ", 

δίοομς, αὐἰάμβ. Ζοῦ. ΧΙΠ. 95. 
τὸς ὑπὸ ανιὐύματὺυς φερόμενος Βαυά 

« ἴοτι ἃ “ἰἐρμία αγἱάὰ. --- τὰς ΑἸἸΡΌὶ 
ϑυμὸς οἴ ὑψηλός. ᾿ 

. ΠΝΕΥΜΑΤΟΦΟΡΕΌΜΑΙ, νεπίο 
φρίον. ΤΊ) ρὸν» δαυτὶο υοπίιώκ. 

εὖοε. 1,44. ἐν ἐπιϑυμίαις ψυχῆς αὐτῆς 
, ἐσηυμοιτοφορεῖτο, ἴῃ ΘΟΠΟΌΡΙΒΟΘ, 18 
-Δαΐηιθ5 οὕ αυδεοὶ νοζο ἐδγεραῖογ. 
ΟΛΌεσα Ἐγβηβοοσαηξ. Ναπὶ ἀσωγὶρε 
υεπέεῃπ, απο 1π ξοχίυ ἱερίζαν, ἐπὶ 
αη χε φρίγίέμηι ἀρὰ γι46 5. ν. 
φιυυμαφοφόρος. 

Β02 

Ὀάυχααᾳυο ἀς εὐίοαοὶ 

Πνιγμῶός. 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΦΟΟΣ, φιὶ σρσία [ὦ 
εν νεὶ υεμέο αἀρταίωτ. ὈἾΤΘ, 

Ρἷυν. ἐπδέαδέϊεε, ἔευες, ϑορδοι. {Π|. 
ὅ. Μσοπθδυσομιϊα5 Ηϊετουγταῦτα 5Ξ6- 
ουζιΒ ἐχρ]ϊοδε : ρογίαπέδε φρέγίίει, 
ἢ. 6. δριγίίε πιαίο οογτερίδ, υπὰε 
Αφυ]α ἐνδουσιαζόμενοωι ἀϊσιιπίας. Ραϊ- 
εδὲ εἴδιιῃ ὙΕΣΕ ἐηδαηξ, φιὶ ἐλδικίϊαε 
υελοπιεπεἐςϑίπα εἰ εἰοἰιἐξεῖτπα τερκε- 
ἐμγ, απ πνευματοβορεῖν Θϑὶ ἐπραπίῖσε. 
ΜΙΒῈ νεῦοὸ νἱαδηΐωσ δϑ96 ὦ δεπίο 5 
Ῥοτίαϊ εἰ αὐτερίξ, ἢ. 6. εἰα ἔξεες, εἱ 
πεΐίο περοίϊο α ἰευίεεεα ἀπχα ἕως ὦ 
ἐἰϊΐμο γαριαπίμν, ἀοεμίίοτίξε, ἴευες. (ἷ 
Μαῖη. ΧΙ. 7. εἰ Ῥεδδσβοῦὶ υεῖα. 
ἱ ΧΧῚ [πς. 

ἌΝΘΡΩΠΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΡΟ.- 

ῬΟΣ, ἄοπιο φρέγίμι ἀμοένες, ϑεὰ: σι 
αβίαξε πιηκὶπὲς ἱπείἑποίπες εἰ ἀρτίαἰκε 
ενέων. ΤῊ δ» υἷγ ἐρεγίξμε. Ἠσν. 

ΙΧ. 8. ἄνϑρωςος ὁ ὁ φνευμκατοφόρος, ὥσει! ἡ 
ὁ προφήτης, ἈοΩΟ δρίγιει αἰδοίιε 
ἰδηᾳύδτη ρῥτορβεῖα. ἴδε 4 Ῥεῖ. 
Ι, εν εἴ δυίοεῦ! ΤΉΘΒ. Τόσα, [Σ. ᾿. 
18 
ΠΝΕΥΜΩΝ, ρεΐππο, ψμὸ σδερισα- 

πῶ. Ὁ)» Ρΐυγαὶ. οοπεπεξεσασα. 

1 Βερ. ΧΧΠ, 84. 4 Ῥασ. ΧΥ͂ΤΙ. 
88. Ῥεῖ Οὐσσηϊβουσαβ Ἰοσίοσε εἰπὸ 
ἀυλῖο δαϊΐζυβ ραίϊεραϊ δα ριυυϊσοηο. 

ΠΝΕΏ, 34ο, «ρῖτο. ΤΙ93» ἰάεπι. 

ϑγηῃ. Τμοοά. ὅδϑῃ. 11. 7. ἔσνευσε, 
ἐπσρίναδαί. ---- 23): ΔΌΣ, Καὶ εἰ 

Η;ρβ. Ῥεβαῖμι. ΟΧΙΨΠ 7. ϑγπομι. 
Ἰμποοὰ. εἰ ΠΧΧ [Ιε9. ΧΙ, 8. -- 
1.2. ἴΙε8. ΧΙ. 394. 3 δος. ΙΣ. 7 

αὖρ «νέων τοῖς ϑυμοῖς ἐκὶ τοὺς ἜΛΡΕΤΗ 
ἐξ σίθην δρίγαησ δηΐτηο ἴῃ «πιάξεοϑβ. 

ϑις ἃ Χεπορδβοηΐβ δηϊπιοαῖ εἴ ἔξγοσες 
᾿γοβίο8 αὖρ «νεώτες Ηϊϑῖ. Οτ. 1 

-- 

ΝΙΙ. ας. δ. δ. 12. ἀϊσυαπέαςν, οδεοτ-ὶ 
νδηῖα ἤφρθα]ο Απποίαίξ. αχ βοάεει 
8 Αςϊ. ΙΧ. 1. Ῥεαξ. 154. ,Ἔαστρ. 
Ῥῆωηῃ. γ᾿. 883. ἐχ δ᾽ ἔπτνευσ᾽ αὐτιὰ 
ἀράς. Αγρυὰ εοὐπάοτα ϑυμοῦ «νοαὶ ν-. 
467. Νἱὰδ 4υοαμα βυρτὰ δ. ν. σνεὺ- 
μα. 

ΠΝΊΓΜΟΣΣ, “με )οοαῖο, Σέγαπρε- 
ἰαο. δῖν. 1.1. 6. ΗἴρΡ. ἀς Ηπετοσ. 
Ῥ- 49. 46. Αἴδεπ. Ρ. 4927. Ο. 

8 



Π,ίγω. 8083 -. ͵ Ποδίτης. 

: ἩΝΕΤΩ, ἀπῆόσο, Ῥγαϊοοο, απροβ. ΧΧΤΙ. 1. -- νυν. Ααυ. ΜΊο. . 
Γρν ΡΙΉ. Ῥετέεγγοο. Δ απ: ΧΥ͂Ϊ. ῃ. Οοηξδ ν. “οἷα ἱπέρα. 

14. ἔχνιγεν αὑτὸν πνεῦμα πονηρὸν, ἀπ- ΠΟΔΑΊΡΑ, ρεάϊίοα, ἑεπάϊσμῖα- 
δεδαὶ ἤἸαπὶ βρίὶτίτι5 τηδῖυβ. Ὑιὰθ 4 Μᾳος. ΧΙ. 10.ὕ σοδάγραις. φδηραῖς, 
οἴ ν. 15. [(ὰ ΒΙΊ6] 108. βδοα ἴῃ ΠῸ- ἔουγοῖο οοπιρεάεδιιϑ. Ηδγοβ. αοδά- 7 
46 ἴοοο Ῥδὲ ὀσαρίίαγε δυῖϊ υέζαγα γρα, τὸ τῶν ποδῶν πάϑος, καὶ αἰδη: 
τεαάεπάμτη εβῖ. δὶ να Τπτ|. Οὐμῖδσ αυοαυδ ϑυΐ- 
ΠΝΟῊΝ, Μαίκε, λαϊδίμε, γϑερῖγα- ἶδτα. 

ἔτο, επίμε, δριεΐωδ, ἤξτα γμρίνσα, ΠΟΔΗΉΣ, ἑαϊαγίε, αὐ ρ»εΐῶεε 
γῶπα, φιοὰ υενίμς μὲν ἐϊΐαης δρίταγε τ2ημε ἀερεπάεης. Ὁ)» ἐρλοά, απεῖ- 

δ Ῥοδεῖϊ. δ» απῶπα. τον. ΧΧΙΨ. Ὁ ' 9 ΠΟ ομῖμνε ἀνπιεταίε. Ἐχοὰ. ΧΧΨΠΙΙ. 
12. -- ΠΟΤ. Οσεη. 11. 7. ἐνεφύση- 81. τοιῆσως ὑποδύτην αοδήρη, ἔλοϊεΒ 
σεν εἷς τὸ «ρόσωσον αὐτοῦ «νοὴν ζωῆς, ᾿ΔΏΙΟΑΓα τΑίΑΓΘμι. ---- [90 ΡΣ. 

ἸηῆἌδραῖ ἴῃ ἵβοίθτι ο͵υ8 λαίῥέενι νἱ 5. ἕπρα, Ἐποςῖ. ΙΧ. 2. ἐνδεδυχὼς φοδήρη, 

ἴεβ. ΧΕΙ. δ. διδοὺς πνοὴν τῷ λαῷ, ες, ὑφοδύτην, Ἰπάπξια ἑαϊατὶ ἑυχπίςα. ζ 
ἄδῃς λαϊδῥεπι Ῥορα]ο. Οοπέε Αοῖ. ΤῸ, ν, 83, ϑίπε ἀυδῖο βυδίπίθιοχθς τ 
ΧΥΙΠ),. 95. δοῦ. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 10. ἐπε ΓΤ Ἵν» δεῖ δἰαυϊὰ ΕΥ̓ΒΟΠΥΤΏΊΤΏ. 

“πνοῆς Ἰσχυροῦ δώσει τάγος, 6 Β.4]1- ΤῚ 
ἴατι Πεὶ, Ὦ. 6. υεπίμπι ὕηϊρίάωπι, “-- ἸῸΤν Ῥεοίογαῖε. Ἐχοά. ΧΧΥ͂. 7. 
οχσδιὶς ρἰδοῖεβ. Οοπέεν Αςί, 11. 4. ([π Ἑάϊε. στα. Ἰορίξαν : χαὶ τὸν σο- 

: εἰ δα ἢ.]. γοϊδυπι ρμᾶρ. 1090. --- δήρη, τασπάοθε ργοσὰ ἀυδίο ρῖὸ 
γὉ γερίσα. Νεβθω. Ί. 1. οὐ σοδήρην, ἀπδηασαται εἰ [ἃ Ἠΐδ τηβῃ-᾿ 
Τῶν τούτον ἡ. θοδυπὶ 6886 νἱἀοῖυσ. Νδιῃ οοσίθ. Ὁ χατελείφϑη ἐν αὑτοῖς πνοὴ, ΠΟῚ ΤΟΪΪΠ- ς ᾿ : πον 

ᾳαυεραΐυν ἴῃ 1118 σερίωγα νοὶ τίηια. ΜᾺ ἹΠΕΥΡΙΘΙΆΒΟ, ὙΟΟΙ ὙΠ βαυά- 
-- πὸ φρέγίμω. ἀξ μα ΥΙΙ. 22. αυδάυλτα οοηνθῃϊ.) Ἰ]ά. ΧΧΧΥ. 

του. ἴ. 23. ΧΙ. 18. υδὶ απίπιαι 8. π΄ ΠΊΣΠΏ» ΡΙυγαὶ. πτωέαίοτί ἃ 
Βοπηΐηΐβ ποῖδὲ εἴ Ααῃῖϊα δ ϑγτητ. ὑεσέξε. Ζϑολ. 1Π]. 4. --- νυ, ραὶ- 

πνεῦμα μαρεπί. [ε8. ΧΧΧΥΊΙΙ. 16. π νι. Ἐχ, ΧΧΥΤΠ. 4. 86ρ. ΧΨΊΙΙ. 
τ ΠΥ ΠῸΣ), ῥαβίνς ρίτιέμε. 9... ἴτας, ΧΧΥΊΙ. 8. ΧΙ. 11. 
ὅεπες. ΝἼ1. 92. Ἡεβγοῖ. σνοὴ, ἀνά: Οοδ8. ἴῃ Οςίδί. ποδήρη, σὺ μέχρι α0- 
ψυξις. δῶν ἐρχόμενον. Θ΄ ]Ὰ8: σοδήρης, ἕως 

; τῶν σοδὼῶν χιτώ. ἴκχ. ΟΥΥ1}} ΜΒ.- 
ἘΠΝΟΉΗΪΣ 'ΡΗΓΣΙΣ. ΤῊ Ῥχγονυ. Βτοχη. ποδήρης, νὰ λέγουσι τὸ μέχρι 

Ι. 28. 58.}]. γχηγ ποίας ἢ. ]. φέγηιο- τῶν σφυρῶν διῆκον ἱμάτιον" οἱ δὲ τὸ ῥαατό- 
Ὑ 7}, μανὸν (ϑυ 148 συῤῥωπιτόμενον) εἰς τὸ κατ- πεηι, χιὶ λαϊϊε οτγὶδ ἘΥ  ετίατ, ὥτερον τῆς στολῆς ἐκ πορφύρας καὶ βύσ. 

ΠΟΙᾺ, λεγδα, εἴ αὐϊάδτη βθοὰπ- σου ῥάχχρν. - ἹΡάχιον τεϊα8 ϑαϊάδβ 
ἄσπι Ἡεβγοπίυτα βοτάνη ἐκάσγνη, ΔΡ ἴῃ Μ5. Ῥασίβ. Ὑ᾽46 εἴ αυς 6 [,οχὶ- 
᾿ππ αϑ]αῖο σάω, ραδοο. ἣ᾿Γγγ. Ἅ, ὅπὲ5- οὐ ΟὙτῖ]} ΜΆ. ποίδία διυπὲ βιργα ἴῃ 

πᾶ. εν. 11. 2. Μα]. 111. 2. υδἱ ἐροὺδ βὰρ, εἴ οομξεν Ἐ]επογαπι δὰ 
πόα βυπιδπάυμι εϑὲ βθῆθὰ δπίοπο- ὄρος. 1. 18. Ρ. 486. 
ΤΩΆΒΌΘΟ ρτὸ λεγδα ποέ᾿δείπια, 80. σόα ΠΟΔΙΣΤΕΗΓΡΕΣ, οαοαδὲ αδἰωμξη- 
“«΄λυνόντων, ἔεγδα ἰαπατία, ἡτι8ὲ ΟΥεεοῖΒ ἀΐ ρεάϊδια. Τγγ0. ἰεδείεε. Αηα. 

ἴον ἀϊοία, ν. ο. Ὠ]οβοοσι αι 1,1Ὁ. ἷ 2 
ΤΥ ἄδ Μοάϊου Μαίοτία ς, 58. σπᾷ ἀρ ἔπεκα ας Π λανο α ἐεὴ 
1 Δ ρὶὶ ὨΪ88. ἀ6 δοῦρα Βεοσγίϊα Ρ. 8. κβᾳ, : 
- ΝΣ λεγδα ἰεπεγα. Ῥσονογὺ. 5ΠΟΔΙ ΤΗΣ, ρεάρε, ρμεάϊιἰε. ὙἸὰΘ 

ΧΧΨΙΙ. 256. Αι. ϑγιιαι. Ῥδβαΐσω, ἰῃηΐγα 5. σροδήτης. 
5Ὲ 2 



Ποδοκάκπη. 

4 ΠΟΔΟΚΑΚΗ, οἰρρωω, περυμ, 
ἤρπιρη, σηὸ ρμεΐάεξε οαρίἑυογμοε ο05- 
ϑίγπρωπία. ἽΌ. οἴρριε. ΑἹ. 90}. 

ΧΙΠ. 27. [πῃ ἴα χὶς, Μοριίβυοοπίὶ 
δὰ Πεχαρία Οτῖρ. τηδὶα βογι ἱτοΣ 
σοδακάχη. ΟἸοδ5. ΟὙτῖ}}} ἱποαϊζυτα : 
τὸ ξύλον ἐν εἰρκτῇ, ἐν ᾧ τοὺς αὐδας ἐμ- 
βάλλοντες συνέχουσιν, ὃ παρὰ ᾿Ῥωμαύΐοις 
χαλεδω κοῦσπος. οο]δαίθθ Αὐὶθ- 
τορβδυὶθ δὰ Εᾳαϊϊ. ν. 866. εἶδος δεσ- 

ὁ μωτηρίου, τὸ ξύλον, ἣν σοδοχάκην λέγουσι 
καὶ ποδοσεράβην. Ουο ἰπ Ἰοςο γαϊε- 
βἰυβ βα Μαυββδοὶ πόδα ἴἢ Ἡδυρο- 
οὐδ ϊοπεαι Ὁ. 39]. ῥγὸ δεσμωτηρίοο 
Ἰερὶς δεσμοῦ, ρτεοραπΐα παπς Θιλθῃ- 
ἀδίοπεμι δὰ Ατἰοϊορίιαπῖ5 1. ο. Καδ- 
ἴεσο. ϑεὰ ΕἸϑιοτι ΟΒεϑ. δὶ Αςξ. 
ΧΡ. 24. γαρ. 489. Βϑὴς ͵υδϊοιδῖ, 
ηυοά τοοϊίιδ τες ποδῖαγ, ἴατα αυοα 
Γανοσα ἢος δεσμωτήρίῳ ΔΙΟΙΗΙΒ συϑίο- 
ἀἰγεπίαν τηδἰθῆς, τὶ απὐοὰ Σὰ 
φοείδτα νοορίυν δ Εοσγολίο ἐπ σῷα- 
λὸς, εἴ ἃ Βίδεῖο δὰ ἴἍ γαϊδίΣ. ν. 681. 
υὐ ἃ Ρίαυϊο απ. Αςς Υ. ὅς. 6. 
ν. 88. ἥρπεα ομείφδα. (ἴεγυχῃ 
«οδοκάχη ΒΟΥΪΒΙΤΌΣ αἰἰδτη σοδοχάχχη 
αὐτὰ ἀμ ρ] οὶ χα Ηδτγροοσγδιίου : Πο- 
δοχάχχη. Δημοσθένης χατὰ Τιμοχρά- 
φους. τὸ ξύλον τὸ ἐν δισριωτηρίῳ οὕτως 
ἐχαλεῖνο, ἥεω παρεμβιβλημένου τοῦ ἐτί- 

ἀ ρου κάππα, ποδῶν τὶῖς κάκωσις οὖσα, ἢ 
κατὰ συγκχοσὴν, ὡς φησὶν Δίδυμος, οἷον 
«οδοχατοχή. Λυσίας δ᾽ ἐν τῷ χατὰ Θι- 
ομνήστου, εἰ γνήσιος, ἐξηγεῖται τοὔνομα" 
φησὶ γὰρ, ἡ ποδοχάχχη αὐτό ἐστιν, ὃ νῦν 
καλεῖται ἐν τῷ ξύλῳ δέδέσδ:. δι 88: 
«ᾳοδοκάχκη, ξύλον, εἰς ὃ ἐν εἰρχεῇ τοὺς 
πόδας ἐμβάλλοντες συνέχουσι, ὃ παρὰ 
“Ῥωμαώοις κῦσαος (638 χοῦσαος 6 Ἶοοο 
1οχ. Ογνῖ] ἀπίεα δἀάυσιὶ, εἰ 1,6χ. 

ε Ογη})ῖ ΜΆ. Βγεμβι.) χαλεῖγαν Κι9- 
ἴδγὰϑ δα Η.]. κῦσουος τος πο ἀυΣα σΘ6ῃ.- 
βοί, βοὰ οὶ ΟἹοαβασὶα οἰξαίδ χοῦσπος 
Βαδοαηΐς, ΒΒ θ᾽ἴὰ8θ τρανὶδ ΔΒΒΘΏΤΙ 
δἰ πλαϑο, αυἱ 46 Μοάο ἴϑυγ. Ῥαρ-. 
814. χοῦσπος βου οηπτι ἀΥ τδῖασ, 
εἴ Ρ. 815. ορϑεσνεῖ, αὐυοὰ (ἀἰοκδεθ 
Νουλῖοβα σνβρος ἱἈΓΟΥΡΡΘΟΘΉΚΙΡ δὅυλο- 
πόδας, οἴ ῬΗΠοχοηυΒ ξύλινα σανδάλρα. 
Ιπρτῖτ ΟἼοββεα είς. αυοαυα δά- 
Βεοηῖ: Οἵρρεξ, αοδοκάκχη. Ἐὲπ ῬΒδ- 
γοσίηι οἴΐδηι ἀοοοῖ, αυοα αυδοχάχῳ 
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Ἡλοιοδη6 ἀϊδίου χῆσαυς, ᾿.. ε. εἰρ- 
Ἀιώ. Εππιο ἕοτῖε αἰααὶ δρυὰ 50. 
ἄδτὰ Ῥζὸ χῦσπος ΓῸ τε σδὶτηὶ 
κῆσαος, ἢ. 6. οέρριω. τὰ κει 
᾿Ἰσπιατα Οχεοῖϑ ἀἱοθ αι εἰΐατα χύ- 
φων. Ὑιάς ϑαϊκηδδίιπ) 1. ας. οἵ δὲ 
8118 6}.8 πουαϊηῖθυ8 διρσα ἔπ ξύλων, 
εἰ ϑίεριη. Ἰεα Μόγις δὰ ασ. ὅεςσ. 
Ρ. 501. 5866. 
ΠΟΘΕΙΝΟΊΤΕΡΟΣ,. "αρὲς ἀρτι- 

ἀεταδιϊΣ εἰ ἐτορίαίια. 4 Μαοςο. ΧΗΠ. ε 
5. ΧΡ.1. 
ΠΟΘΕΝ, μπάξ. χὰ δ εὲ- 908. 

ΧΧΧΥΠΙΙ. 24. --- ΤΠ ἫΝ. Θεπες. 
ΧΥΙ. 8. 7υά. ΧΠῚ. 6. 1 κα. 
ΧΧΥ. 11. .--- ΝΘ: ἸΝΝΌ. σα 

νλεῖο. Οσοθοα. ΧΧΙΧ, 4. ΧΙ ". 
Νυα. ΧΙ. 13. Ζ2εγεσω ΧΙ). 
9. υδὶ ὑγὸ ἡ Ν» εία εὖ πυΐϊκε 

φἐΐ, Ἰεροτυπὶ ΙΝ -νπὐΞ. Αἀὴε 

ὅγτΆ τι. Ζογοι. Χ. 6. ΄. --. ΣΌΝ, ἐ 

γεν. ζετεῖα. ΧΥ͂. 8. ἡ αληγή ο 
στερεὰ, πὅϑεν ἰαϑήσομαι; Ἀ]αραὰ ταδὰ 
ἔττωδ δϑὶ, υὑπὰθ ΒΆΠΑΡΟΥ ὃ ἢ, 6. πει- 
ἐφμαπε ΒΔΏΔΡΟΙ. ϑυϊάδβ: Πῶν, 
ἀρνητικὸν, ἦδον τῷ οὐδαμῶς. (οτιόες 
Ῥεγίξοη. δὰ 2] δ. ΧῚΠῚ. 5Φ. Νου 
ορυβ ϊς πῖδὶ νιθσίοΣ οἴσι Ἴτοε- 

Ταΐο εἰδίθ τα, 608 ΓΝ Ὁ Ἰερῖβθο. -- 

δν Ὁ, φεὲς. 908. ΓΧ, 8. 5:.. ΧΧΧΝΉ. 

8. 
ΠΟΘΕΏ, ἀσείάενο, φετο, αἰϊῖρο, 

ἄπιο. χγλ δ: ῬΙΏ. ϑγγάστῃ. γον. ΧΎΙ. 

10. --α ἼΘΙ: δ τη. 5. ΠΧ ΨΙΗΙ 

17. ἐπόϑησεν, ἀεδιἀογαυὶί. ----. χε:, 

ῬΙΒ. 'ππᾶνὲ βεὰ ἀμέρονίεν. σιίτο. 
Ῥγον. ΝἾ]. 15. σδοῦσα τὸ σὰν «5(ε:- 
«ον εὕρηχά σε, φιστεπα ἕαοίετα ἴμαπι 
ἴηγεη; ἴ6. ἩογοΝ. αὐϑεῖς ζητεῖ, ἐπε 
σεῦ ϑδρ. ΓΝ. 2. αοϑοῦσιν ἀπελϑε- 
σαν», Ὗαεειεγαπξέ τοοδρἀδηΐξοση, ἴω ὲ 
Αὐἱβίορ. ΡΙαἷ. Ρ. 107. απυϑιεῖς τὸν οὐ 
«αἀρόντα, χαὶ μάτην καλεῖς. ὅαρ. ΥἹ. 
11. ἐπϑυμῆσατε οὖν τῶν λόγων μι, 
πολήσατε χαὶ παιδευλήσεονγε. ἘΠ)ΘΤΟΣΥ- 
τὴ 8 νΕΥΕ : σοπομρίδοῖξε ἐρέμν 2ετ- 
ΘΕ: πιθοξ, εἰ αἰδέριίε εἰἶΐοε, εἰ ἀαδε- 
δέ(ἐς ἀϊοὶρίπαπι. ὅδ0. ΧΥ. 5. ὧν 
ῷ 



Ποϑητὺς. ᾿ 

α ὄψις ἄφροσιν εἷς ὄροξ,ν ἔρχετ, αυϑεῦ τε 
νεχρδὶς εἰκόνος εἶδος ἄσνου. Μιὰα εἴ 
γι 6. ϑ8ιὶς Ἐ)]δημβ Υ. Η. {ΠΠ, 49. 
ἐκόλουν τοὺς γαμωτὰς, αῃιαδαπέ τὉλατὶ- 
ἴοϑβ. Οὐοηξ, δα ἢ. ]. Ῥεγίξοη. δὶς 
οἱ σόθημα ἀρυἀἁ Ηεεγοβίμμη Θχροηὶ- 
τὰν ἀγάκη, εἴ πόϑος, ἔρως. 

ΠΟΘΗΤΟΣΣ, ἀεεϊαρναΐμ. ΤΡ» 

ἀεείἀετία μα. Ῥτον. 111. 16. ΜΙάδ 
ἴῃ ν. πονηρός. --- ΓΥ7 7, ππίοα. ἴπο. 

ὁ δυά, ΧΙ. 84. αϑϑητή. ὙΊΔΕ δὰ ἢ. 1, 
ϑοβανδηθεγρίυμπι, ΑἸο ἄγοι. Ρ. 90. 
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ΠΟΘΟΣ, ἀεείἀεγέμηι. Γγγς 7» ἦν 

ἄεπι, Ααα. Ῥβαΐπι. ΓΧ. 24. βοὺ Χ. 
8. 

ΠΟΙᾺ εἰ ΠΟΙΑΝ, λεγδα φμαϊιδεί, 
1, ᾳ. σόα, χυοὰ νἱδ δυρτα, ((οῃξεν 
ηυοᾳιθ εχ. Ν. Τ. β. ν. σοΐα) 8ρ6- 
οἰατίτι : ἀεγύα μεγραπαὲὶ υπ ᾿παδεοηϑ. 

ς νὼ» ϑσδίπα, μετόα, Οτναοὶς βράϑυ 

ἀἰοία (ἀ(6 αυᾶ νἱὰς Ρ]!πίυμα 1,10. 
ΧΧΙ͂Υ. 11. εἴ αυε ποίδίδ βυηΐ 80- 
ῬΓΔ ἴῃ Βράϑυ). Ψετγοτη. 11. 22. ᾿ιιχία 
εἰ. οι. ἐὰν ἀποπλύνῃ ἐν νίτρῳ, καὶ 
πληλύνῃς σεαυτῇ ποίαν, δὶ ᾿ΔΎΘΥΙΒ ἴδ 
Ὠϊῖτο, οἵ τοι]! Ἰοανοσίβ εἶἰρὶ ἀσγδαπι 
Ραγραπάὲξ υἱπε λαδεπίεπι. Μαὶ, 11]. 2. 
Ἰυχῖα οαπάρῃ οἱ οοά. ΑἸοχ. ὡς «ποία 
τλυνόνεων, αἵ ἀεγόα βΏΓβαΝ 9 8. ϑηιδρ- 

ἀ πῶ Ἰαγατιυτη. Ἐπ. Εταποοῖ. πδὶθ᾽ 
01 Βαροῖ σύαν εἰ σόα. Πόα οἴεται 
ΑἸοχ. Ζ6τοιι. ]. α6. 16χ, Ογυ} Μ5. 
Βτθηι. Πόα ἑκάστη βοτάνη λέγεται. ἡ 
δὲ σμήχουσα ποία χέχληται Φαρὰ Δημο- 
σϑένῃ καὶ Λυσίᾳ. Τα οἰΐαιι ὅ.Βο]. 
Αὐϊβίορῃ. δὰ Ἐφαϊϊ. νυ. 608. εἴ ϑυϊ- 
ἄα9, ῃδὶ φυοα ῥγχο ποία τηδὶθ Βαίγεαΐ 
«ύα, 80 ἀρυἃ ϑυϊάδι, ργοίοτοα ἤθο 
δι᾽] υηραηίυγ: ὡς ἐν αύῳᾳ αλυνάντων 

ε οὕτω Μαλαχίαν (]ερ6 εἰ ἀϊδείησυα 
ἰζα : ὡς νοὶ ὡσεὶ “τοιὰ «α«λυνόντων, οὕτω 
Μαλαχΐας) ἐδέξασι. ΟΑγυοά διιΐζειι 
ποία Θὲ ποιὰ υἴτοαασ τηοαο ἀἰϊοδίυν, 
Ῥαϑίεϊ εχ Εἰγτηοϊορίοο Μ. ἴῃ Πόα, 
Τρώα εἴ 'Ῥοία,ς, (πβίεγιση ΟὨγγθοῦ- 
ἰουηὰ8 «]Ἔζεῖα. ]. 6. Ῥαυιοσ πόαν ἱορ!, 
ε 6 1116 118 : Πόαν δὲ λέγε, ὃ χατὰ 
τὴν Σύρων φωνὴν ᾿Αλάαν καλοῦσι. χατὰ 
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δὲ τὴν ᾿Ελλήνων φωνὴν δορύκοιον ὀνομά»- 
ζουσι. Μιὰς ΟἸὨ δἰ οσῖὶ Οοταγηρθηί. ἴῃ 7 
«[αγεσα. Ρ. 904. ὅϑ'7γα εἶνθ (δα) δὶ- 
ΟΆ. ΝΟΧ, αυδτὰ ἱπα!ρίίαι ΟΠγγοοείο- 
ΙΏ8, δὲ ΝΜ» 4οἷ νοσίυης 26- 

. Βοῖῃθὶ λογδαηι ϑαροπαγίαηι. 
γἱ 6 Βευχίοχβιμι οοἷ, 88. Δορύκννον 
γεσο ἤοῦρα εβ ψεηθηδίδ, ἦθ αυᾷ 
Ρ]ϊηΐὰθ. Η. Ν. 1.1, ΧΧΙ. α. 21. εἰ 
Ηυχμεὶμθεγρίυβ δὰ Αρυϊοίυμα ἀδ 
Ἡδυῖ5 ο. 22. ᾿ 

᾿ς ΠΟΙΒΕΏ, ν᾿ μοῖο, ΟΡΕΥΟΥ, ῃογῇοϊο, 
ἄρῸ, οΥ̓ο, σίρπο, οοπϑίϊεμο, προπίο, 
Ῥαγο, ἀρραῦζο, οὐπατο, ἀοσμῖτο, 
οὐμάδ, σάϊβοο, 7 το, ργφίξγο, οἵενο, 
δαογίδοο, οοἶεῦτο. ΩΝ , 6ο. Ἐχοΐ. 

ΧΗ. 16. “λὴν ὅσα ποιηϑήσιτωι πάσῃ 
ψυχῇ, Ῥγβεῖεν 116, φμα ραγαδιιπέμν 
ἜΝ οἰδιρη ΟἸΔὨΙ ΔΏΪηΔΘΡ, 8. ὈΣΤΈΟΙΣ 68, 
σι αὐ υἱίαης συδίεπέαπάσηι δεπέ πο- 
οὐδεαγία : Πᾶτὰ “ψυχὴ οϑβὶ ἢ. ]. υἱα. 
--- 5» λοπιο. ΖοὉ. ΧΙ]. θ. ΝΙ, ἃ 

Ὑτοτητηΐο ἂς Βίεἶίο μἷς Ἰερίδβα νυἱ- 
ἀοπίιγ ΠΥ. -- ΠΒΝῚ» οὐχμο. Ιμν. 

Ι. 39. πἄσα ϑυσία, ἥτις ποιηθήσεται ἐν 
χλιβάνῳ, οτῆπια βαοσιβοίυμπι, φυοα οο0- 
γμΐα ἴὰ ΟἸΡΔηο. 1,θοῖῖο δε νἱ- 
[1088 νἱβα οδὲ σταθίο, αυὶϊ νοοῖ σοιη- 
ϑήσετα; διθδιϊζαϊς τεφϑήσεται, σοσμὲ 

σῃ 

᾿ φοίξί. ὅδ6α φοιεῖ, αυοα οχμπῖπο 9άα- 
ΤΩΡ, ΠΡΡαΤαΡΟ ποῖδί, Ῥτὸ Τεὶ ἀἶνοῦ- 
βιἰϊαῖα ΘὈδη ῬῈΓ ΘΟΦΜΟΥῈ Ὑετῖὶ ψρῖ 
ε8ῖ. Μαμεῖ [ἴδαὺθ ποιηϑήσεται ἴ66- 
το ἀΙ ΠΟ ον οἵ οἰοραπίον, δάθοαυθ 
Ῥτεθίδγοη δ δἱτοσὶ. ἴον. ΧΧΙΡ. δ. 
αοιήσετε αὐτὴν (εἰς) δώδεχα ἄρτους, ο0- 
φμείἐς δὰ (81Γ114) ἀποάδοίτη Ρ8168. 
-αρ εἶσο. ἴῃς. 168. 1. 99. -- 

ὈΣΠ3 χε» 4008 ΕἸερίπίϊ8, ἐφ᾽ 

εἷς αὐτοὶ ἐποίησαν, αἱ ἰἴὰ νετεῖδθ6 
ΘΘΏΒΟΠΔ8 6δῖ, αυΐα ἰῃ δηϊεςθάθητ- καὶ 
θὺ8 ΠΣ)» λογίοδ, βὲῦ τὰ γλυπτὰ ἴῃ- 

ἰογρτείδίυβ ἔποσαί. ΜΙ|ΗΪ ἰδιηθη δά- 
ἢυς ἱποογίυμλ χηδησῖ, 80 ποιεῖν ἢ, ]. 
ῬΟΣ “αιδτίσαγο, δῖ ῬῈῚ δαογίβοαγε 
τεααεδηάυμι εἰ. Κ᾽ ἴῃ ῥχίογθ πο- 
(ἴοηα δοοϊρίτυγ, ἐφ᾽ οἷς ροβίξιιι 68. 
Ρῖὸ ὦ. ἰΐζὰ Μοριίαυςοηϊυδ: φμῶ 

φϑῳ 

δᾺῈ δ 



Ποιέω. 

α« ἱρεὶ ζεοεγωπί. Ογυἰάαυ!α πἰδιαδίυτ, 
(λλδϑε δος οοζίαμα τπδποῖ, οὕ 961." 
δύτα ΠΟῚ τοδὶα ὄχρυεδαίθθθ. ϑϑετη- 
Ἰεγιδ ἴῃ Ἐρ. ες. δὰ ἢ. ]. ῥὑσὸ ἐποίη- 
σαν ᾿ερετο ταδνοὶς ἐσιϑύμησαν. --- 
Γ» σάϊρο. Οεμοβ. ΧΧΧΊΙΠΠ]. 17. 

ἐποίησεν ἐκεῖ ἑαυτῷ οἰχίας, ασαϊβοαδαὲ 
οἷὶ ἀσμαοι ἢ. ΝΙάΣ εἰ 1 Βερ. ΥἹ. 
16. ΧΧΊΙ. 89. -- ΒΝ» “Το. σε. 

Ὦ. 1. 1ε6. ΧΙ.Π1. 56. ΧΙ.111. 1. οἱ 
ὃ οομξ. Με. ΧΙ,Χ. 4. .- "ὮὩ» γε- 

ἐγίδιο. ἴπο. Ῥεδΐα. ΟΧΧΧΥῚ. 8. 
Ἡαρεῖ ἱπίαγάυτα δ. ββὴς Ἰαο- 

τοῖα ποιομείο. --- Ὁ)» γεἰγἐδιενο. 

ϑγτασι. Ῥεδῖω. ΧΧΥΤΙ. 4. πρὸς ὃ 
ἐποίησαν. Νοιι πιδῖο αὐοθα ΒΟΠΒΌΠΏ..---- 
“7 ἴοφμογ. ἴπο. 860. "σοά. Βεβ]]. 

Νυπι. ΧΧΙ!]. 835. σωήσεις. Μαίϊετα 
Ἰεβεγε λαλήσεις. --- Δ φογδεηε. 

ᾧ ὅδπι. 1. 921. --- δ), ΗΡΒ. ἃ 

ὃγν,2. Ῥγοεμηι. Ζοῦ. ΧΧΧΥ. 83. τεἱ 

φοιήσω ἁμαρτών; αυἱὰ ζβοίαχα, οὐτὰ 
γετοῦ ἴΐὰ ΒΙοἸϊ18. ϑδεὰ σοιῖ 

101 εὐ μαίονι οαρέγε ποῖδῖ. (ΟΠΙΟΡ 
Ιὃχ. Ν. Τ. 8. Ὦ. γ. Ὡ. 17. -- 8)’ 

Ηἰρἢ. ὁ γν “ρἰεκάενε ποῖο. 205. 

ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 16. φῶς σοήσας ἐκ τοῦ σκό- 
τους.---- ΛΟ ΙΟΤΌΓ ρίμεγε [αποὶο. 1, ΧᾺΧ 

εεο. (οά. Οχου. Ἐχοά. [Χ. 18. ὉὉ] 

βοὴ δαὶ νἱξοθα Ῥοβίζυμι ῥσὸ ὕω, βορὰ 

ἃ εἶπα ἀυδίο εβὲ δι ἱπίεγργεῖίβ, 4υΐ 
Ἰΐδδσγα νοσεῖς : πδῖὶ ποπῦ χάλαζαν εἴ 
ὕειν χάλαζαν βεπϑὰ μαγιπὶ αἰ εσιιηΐ. 
ἘΞῚ ΓΟΩΣ» ἩΠρΡὮ. οἤΐεγο, δῸ γΟν. 

700. ΧΙ,11. 8. σοήσει κάρασωμα ὑαὺρ. 
ὑμῶν, οἤγετεῖ νἱστοδτα Ργὸ νοῦ ΐβ. ---- 
37» “πο. Ατοοβ Υ. 7. ὁ σοιῶν εἰς 

ὕψος κρίμα : Οἱ ποπηυ}}} βίαϊαυπί 
608 “ΔΓ Ἰερίβθθ. --- ἌΣ. ΗἸΡΆ. 

δ Ἄν", εἰαίωο. ῬΕ. 1 ΧΧΊΠ]. 18. --- 

οὐ Ηΐρι. ρεγοίο. 1ε6. ΧΕΙ͂Ρ. 
8. πάντα τὰ ϑιλήματά μον ποιήσει, 
οἴπθδαι νοϊυπίδίειει τηβάτη με βοϊεί. 
--ΠΊΠ Σ Π ΗἸΡΉ. ἃ ΓΤ» ἐποιγῦο 

γπε. 1 Άερ. ΧΙ, 33. ἐποίησε (5ς. ϑυσίαν) 
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τῇ ᾿Αστάρτῃ, ζξοὶξ δαοτέβοξωπι θεῸ δα- 
οὐ βοαῦ Αοῷατε. Αὐἀάϊξ ϑουσίαν 
Ἔδυυς Ν. Η. [λὉ. ΙΧ. ε. 15. τω- 
οὔνεος δὲ ϑυσίαν. Οσῃηξ. εἰ τῷ ἢ. νυ. 
Ῥοδί Ἴ)ν ποῖσία συπὲ εχ ῖε6. ΧΙΧ. 

21. δῖος οὲ στεοὶ 81149 ϑύεν ποῦ ἢ 
ἰδῃΐυτα ἕρδειν χαὶ ῥέζων, αυοα ΡΊυ- 
(ἀσοδυβ ορδεσναυῖς ϑγιροβ. Υ|1. 
8., βεὰ οἱ δρᾷν ἀϊοενδηΐϊ, εὐ Αδεε.- 
86 110. ΧΙΝ, ς. 28. ποίας. πὰ Ρ[η- 
ἄκτυθο Οἀ. Χ. Ργίδ. Θεῷ ῥέζωτας. 
Ἐοάδστα βοῆβὰ ἥοεγε δραὰ ἔκδαποι 
οοσυστς. ΟἴΤεσο Οσδῖ. ὑσὸ Μυτεη. 
σᾶρ. 41. (πὲ (ϑυποπὶ) ΟΈΝΕΣ οὐ.- 
“δε ἤαοετο (1. 6. ξαοτβξαγε) πδοξσιε 
εἰ. Ὗαῖτο 10. Υ. ἀξ Γληρσολ ἴδε ς 
ἐπα «“ουὶ ξαοϊδ. Ἰάετα : πὲ εδὲ βγορε 
ποίμηὶ αϊὲε πιακίδι. Οοπΐεν Ἐδ- 
8βοἰἴπτη Αἄνοσβ. ὅ8οσ. [2. ΕΥ̓. ς. 4. 
Ρ. 803. ϑαυδετίατα ἂς ϑδοσγιέ. ς 1. 
Ῥ. 11. 8564ᾳ. ϑοδυϊίσίυτη ΕἾοΣ. ὅ'ρδι3. 
δὰ Το. Ουδάδη ἴὰ ἔπ 1έοτγασια 
(οπίζονοσβα Ρ. 113. δὲ 1οχίοου Ν. 
Τ. 8. Β. ν᾿ τ. 6. --- πΕΤΟΓΊ, Ῥδροῦ 

1 ες. ΧΥΊ. 19. σου, ᾿οχίοσι Ν. 
Τ. 5. Β. ν. ἢ. 98. --- ν᾿ ΡΒ. δὰ 

ᾧγν βεπέμε σι. Ῥτον. ἼΠΙ.. 94. 

αοιῆσα!: δὶ ῬἈΓῸ ὙΠ Ιεσεταπὶ 

τῦῦτι. Αἀάε ἴπςο. Ὅσας, ΧΧΧΙ͂Ι. 
18. τὶ ἰααθη βοβαυέεηβεσρῖι ορὶ- 
ὨΔΌΩΥ «αήσαντα 6886 “ἰοδδαιλδ, ὅπο- 
(πὶ 6 ν. 15. ψν -- ἜΝ ἐς- 

δοἰπάο. ἴε8. ΧΧΙ]. 16. ἐσοίησας μϑε- 
μεῖον. ---- ἌΡ)» οορίίο. Εδ. ΥἼΠ]. 3. 

δὶ σοιεῖν ἀ6 οοπαΐε ἜΧΡ] οδπ στη εὉὉὉ 
--Γ ἡ απροτ. Φετετα. ΧΙΥ͂Ι. 5. Ὶ 

Ὁδὶ ἴαγμθπ Ῥσὸ σοιοῦνγω; 8}}} τεςῦτς 
«τουῦνσα! ΠΑΡΕΠΕ. ---- 1», δήσηο. πο. 

Ὅκυι. ΧΧΧΊΙΙ. 18. αὐήσαντα, ρῃ- 

πεπέεηι. Μὰ βαρτὰ β. ν. 71. 5|ς 

ἄρεγε τὸ φίβπενε δρυὰ ψαϊτου. ἀξ Ἁ 
Β. Ε. ΠῚ. 29. ρίενει μας μεέΐος φἕνι!- 
ἴδε φεὶ γαοίεπί. -- λ.. ἔξεο. Βεσ. 

ΧΥΙΠ. 7. Ἐεῖγε ἐχ ἀϑὰ Ἰοχυοπαὰϊ 
Ἡ εν. ἱπτεγάστῃ ΡῈῚ συπεοάοσλεη γτὸ 
φιδυευὶδ υἱξα ἀτόπαπΣ αοἰὲς ροπίυν. 
- ρῶν, ϑππάο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥΊΙ. 



ΙΠοιΐω. 

δ. υδὲ σοπαβ ῬγῸ ορβοῖβ βοσυθγυπί. 
-ὐροοῦννιο. ἴε8. ΧΧΤΙ͂Χ. 16. ΧΙ, 

11. --- "Ἔν οἱγομηιο, οἱ Ὦ. 1. ἐπ 

οἰγομῖίε αἰἰοπάεοο. 1.ν. ΧΙΧ. 47. υδὲ 
“τοιεῖν γασεπαϊὶ, ἱοπαοηαὲ ποιοῦσι ἢ8- 
Ῥδσα νἱἀοίυγ. Μιάθ θὲ ποῖδβ 1, 
Βοοίϊ. --α 5, οαάο. 1.86. ΧΧΨΤΙ]. 

15. ἐποιησάμην διαϑήχην μετὰ τοῦ ἄδου, 
ἔα φίε σΌτΩ ἱπΐεσηο. «(}6 ΓΘ Ώ]. 
ΧΧΧΙΝ. 18. υδὶ βες, ΜΚ. 168. Ἰ6ρ1- 

ὃ ἴΥ σοι εἰἷς δύο, οοποίαογε ἐπ ἀμαϑ 
»ατίος, απο ᾿Τεβροπᾶδξ νϑγῃδοῦ]0 
επί οε πιπεῦεπ, 9 ὄγεαΐξς ἵπ ἔτυο. 
-- "ΘΝ οὐοίϊο. Ἰμενῖξ. 11. 4. βες. 

οοά, Οχοη. «οσοιημένην - ὉΝὶ 4}}} ἴογ- 
[πε88 σθαι στατρμμένην Βαροηΐ. γ]46 
ἸΔΙΊΘΏ ΒΏΡΤΕ 8. ΓΕ - ἌΣ ΡΩΝ 

οριδ. ἴεβ. Ν. 19. Χ. 19. ΧΙ,]1. 990. 
116 βιργᾷ 8. « λάσσω.---- 2} 5 ΓΟ; 

Κα] εἰ Ηἰρῆ. εσίεπάο. 1 Ῥαν. ΧΥ͂.ἣ1. 
᾿ς ἴ68. 1,1. 18. Αταοϑ {Π. 8. --- 9 })» 

ΝΡ. ρερηο. 24 ες. ΧΠΙ. 12. αὶ 
«ὠεῖ ΡΈΌΤΕΥΕ 86ὺ διιδοῖρεγε ἐπ᾿ δοίϊο 
ποίαδί, υἱ δρυὰ Χεηορῆῇ. Ογτορ. {Π1. 
8. 8. - ἸῺ): Ό Καὶ οἱ ΝΙΡΉἢ. 

)ιπάο. 168. ΧΙ,. 18. ἘΖεοι. ΧΧ, 98. 
ἐποίησαν ἐκεῖ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, ἔδοδ- 
τυπῖ 101 ἸΠΡαταΐηδ 8118. ---- ἫΝ» δέτῦο. 

Ἐχοά. ΧΧΧΙΨΝ. 7. ὁ ᾳ«ᾳοιῶν ἕλεος εἰς 
χ'λιάδας, ΘτΟΓΟΘΉ2 τοιβευ οογ ἴδῃ ἴῃ 

ὰ οἰ 668. ---- ΔΡ» ἐποίάο, μεν οάϊο, 

ἐὔοαϊο. ἃ Βερ. ΧΙ]. 9. ες. εα. 
Οομαρ]υῖ. -α δ  Ὁ7}) (δὲ ῬΤῸ Ἵ) ἐστ 

δο. Νεβεπι, Υ. 7. Ἐοχῖδββε βΒοῃο 
αεοορε δ. Ῥεσιηυίαγιιηῖ οὐπὶ 

Γν: - ΠΩ» ΝΙΊΡΗ. ἃ Ἢ ΓΌ (ῳ 

ῬΤῸ Ὁ)» αὐδοοπάοτ. 1 ὅϑδχα. Ὗ. 9. --- 
ἹΏΡ ἄὧο. Ἐχοά. ΧΥΤΠ. 3ὅ. ἐποίησεν 

αὑτοὺς ἐπ᾿ αὐτῶν χιλιάρχους, οοηφἰδέμ6- 
δαὲ 608 ἀμιοθϑα ΒΌρΟΥ 1108. ΟΟΠΙΕΓ 

ε εἴ αιξ ἴῃ ἢ. ν. ροβῖ πων ποίδία 
τ 

ϑαπΐ οχ 1 ὅπ. ΧΙ]. 6. δ81ς Ῥδβϑβίτ 
, οέίαηι τζεοὶ Ὀσοίβηϊ νογθυτω ὑδυγ- 
Ραηί. Ὑιάε 1ὃχ. Ν. Τὶ 8. . ν. 168. 
ΧΙ,111. 3. ἐπάύησα (εἰς) ἄλλωγμά σου 

89 ΚΕ 4 

801 ᾿ Ποιία. 

Αἴγνετον καὶ Αϑιοσίαν, ἀδάξ ἵπι Ῥγθ- 
ἄυχα τοἀειοπἱβ8 ἔα ΖΕαγρίυε εἰ 
ΖΕΙΒΙορίδια. πο. [ον ΧΧΊΝ. 20. 
αὶ 771) 68ῖ ρώπα αἤέοεγε. --- ἊΨ, Ὁ 

ρεοιζμιτα. 1 Ῥαν. ΧΧΙΧ. 8. ἔστι μα, 
ὃ σεκοίημαι, χρυσίον, 6ϑ8ῖ ΤΩ! δυγυη 8 
116 σορμέδέέηι. ΟἿ. χε ἴῃ ἢ. ν. αδἷ- 
ἴδοι βυὶ ροϑὲ ΓῺ εχ εν. ΧΥΙΠ!., 

11. εξ ρμοβῖ 5). ἐχ ὅεη. ΧΧΧΙ. 18. 

-- Ἴ)Ὸ. σεοεάο. 905. Χ ΧΙ]. 17. κύριος 

τί ποιήσῃ ἡμῖν; [ἴα Β[61]18 Ὑτοτῃ- 
ταῖατλ βου. 66 δυςίοῦ Βυ]ὺβ 
γΘΓΒΙΟΠἶβ νεσ θα ἢ) “Ὁ ῬΤΌΓΒΙΙΒ 

οταἑεὶξ εἴ νεῦρα Οταοι δἀδυεία ρετ- 
ὕποης δα ἡ")[7 8). ΓΙῸ» 4ιοσυχα 

ἀυρίοχ νεγβῖο μἷο οοδίαἱξ. .--- βου Ὁ, 

δίεγπο. 1 ΧΧ ες. Ηδχ. 9οὉ. ΧΙ͂Χ. 
12. Οὐὶ δἰδὲ »ῈῪ 86 διρεῦ αἰϊφμεης 
υἱάπι δίοΥΉΕΤΟ 860 ζάσεγε οδῖ ἀοσίη 8 
αἰφιοηι ἐγαοίαγο. --α ἽΖ» φεγοῖο, 

οοἷο. Ὠσαῖ. ΧΙ]. 80. «πῶς «οιοῦσι τὰ 
ἔϑνη ταῦτα τοῖς ϑεοῖς αὑτῶν ; αποτηοᾶο 
ἕλοϊαπὶ ἢ σεηίοϑ αἰ βιῖ8} Β. 6. 
ὅδ ταίϊϊομα 14014 88 οοἰμπέϑ [6β8.Ψ 
ΧΙΣ, 21. ποιήσουσι ϑυσίας καὶ δῶρον, 
οἤετεπὲ νἹοὈτηδϑ δἰ τοσπυβ. ΟΟηΐεσ 

αὺθ ἴῃ ἢ. ν. ροϑῖ "γῶν 8118 βυπὶ 

εχ ἔχοά., ΧΧΙΧ, 89. ---- )ν ΟΒα]ά, 

Ἐπάν. ΥΊ. 8. μήποτε τὶ (ες: κακὸν) 
σοιήσητε μετὰ τῶν σρεσβυτέρων, τα 78- 
οἱαίῖς αἰϊφωϊά πιαῖξ βουϊοσιραβ. Οοηξ 
4ιεε ἴῃ ἢ. ν. ποίαία βαπε ροβί πὺν 
εχ ὅεπ. ΧΧΨῚ. 29. Ἐπάγ. ΥἹ. 11. 
ἐσύησαν ἐγκαΐνιαι τοῦ οἴκου τοῦ ϑεοῦ, 065 
ἰεδγαδαπέ δποθθυΐα ἀοπιὰδ Π εἰ. Κ'᾽'ς 
σορεῖν ᾿Ολύμαια αἰχὶς ΧοΏοΡΆ. Ηἰἷεί. 
στ. ΠΡ. Ἴ]. 4. 28. Μιᾶς [εχ. Ν. ς 
Τ. 8. ἢ. ν. ὕδῃ. 11]. 88. τὰ σημεῖα 
καὶ τὰ τέρατα, ἃ ἐποίησε, βίστια οἴ Ῥτχο» 
ἀϊρία, χα εὐ! 5. ραίγαυϊ. 1θΔῃ. 
Ὑ. 1. ἐποίησε δεῖῆσνον μέγα, ραγαυδ 
ΘΟρδπ Τη ΔΉ ΔΤ. (ΟΕ Μάγος. ΥἹ]. 
31. Τμις. ΧΙΝ, 16. Ὦδη. ΥἹ. 22. 
σαράπτωμα οὖκ ἐποόησα, ροςοδίυχη ΟΠ 

οοπηπεῖδὶ, ---- γγλν» ἐξοαπάεεοεπέξα. 

76τ. Ν1]. 28. τὴν ποιοῦσαν ταῦτα. [,6- 
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ἸΠοιέω. 

« βετατς 7771 ὺν 8 τοῖξ. Ἴυ, ,ἴδεετε, 

ορεγάτὶ, ΟΒα] ἀαἷςε.--- }ν» ῬΙΒ. ρέγ- 

φεγίο. Ατοοα ἼΙΠ]. δ. σωῆσα.. Τα 
τοοῖε Ἀ. Ἰ. ἐγδηίυ]ογιηΐ, αυϊα ζυγὸν 
ἄδικον βεαυϊΓ. -- Ων. Οεπσβ. 1. 

11. 12. ξύλον κάραιμον πονῦν καραὺν, 
διθογοι τις δγατα ἡόγεμέεηι ἔγαο- 
(2. Ὑ ἄς εἰ 169. Υ. 4. οἵ οοπῆ 
Μεῖδ. 11. 10. Αροο. ΧΧΙ. 2. ἂς 
1οχ. Ν. Τ΄ 6. Ἀ. ν. ὅδποε. ΧΙΝ. 9, 

ὁ ἐποίησαν πόλεμον μετὰ Βάλλα, Ὀεϊϊυνα 
δεγεδαπὲ οὐτὰ Β61]1Δ. ΑἸ δα ποιεῖ σό- 
λεμον «ρὸς τινὰ οοὔσῃι δεῆδυ 
[υγν. γιὰ 7206. ΧΙ. 18. 1 Ῥαγ. . 10. 
Οεηοα. ΧΥΤΙΙ. 95. οὗ ποιήσεις χρίσιν; δ6 
ΟΠ ἐζεγοεδὶς Ἰαάἀϊοίατα ἢ Οοπέ. Ψ08. 
Ὗ. Φ7. Οεδοε. ΧΧ. 13. καύτην τεὴν 
δικαιοσύνην φοιήσως ἐπ᾿ ἐμὲ, ὮΔΙΟ τη 196- 
τἱοοταΐδτα ἔδοϊθβ ἢ τΏ6. ὅδφη. ΧΧΙ, 
8. ἐπυίησιν δοχὴν μεγάλην, ἀαρραταδαξ 
οοηνίνίαπι τηαρηυμλ. γ᾽ Ίά6 οἕ σδθῃ. 
ΧΧΥΙ. 80. Εδίῃ. 1. 8. εἴ οοπῆ. ἴμλιο. 
Υ. 49. ὅσο. ΧΧΙΨΝ. 14. ἐσώησας ἔλεος 
μετὰ ᾿Αβραὰμ, ηυοα ἔδοεγῖθ τη ἐθουῖ- 
οογάΐαπι ΑὈτδῆδιωο. Ν᾽ α6 εἴ 9 ὅδμπι. 
ΙΧ. 1. 8.7. Χ. Φ. αἵ οσοπῆ, 1,υς. [Ὁ 
72. ἃς ογβί! ΡΏ11ο0]. ὅδε. Ρ. 11. ας. 
40. ὅφη. ΧΧΥῚΙ. 99. μὴ σωήσειν μεϑ 
ἡμῶν καχὸν, αἴ Ὡοῃ ἐκοΐδ8 ΠΟΌΪ8 τη8- 
Ιυ. ὅδηοβ. ΧΧΥΠΙ. 4. σοησόν μοι 

ἃ ἐδέσματα, ματα ταῖμὶ εαυ]4. ΨΊαΕ εἱ 
ν. 9. 14. 17. 381. ἀεοη. ΧΧΙΧΣ. 92. 
ἐποίησε γάμων, ἔπους πυρίί45. Οοπξ, 
Μεαίη. ΧΧΙΗ, 4. δὶς δρυὰ Αἰδο- 
πέρυσι [4}0. 1. δῇ. 9. τοὺς τῶν σαίδων 
γάμους ποιῶν. (ομῆεν ἘΠδΒπδευσα δὰ 
Μαῖ. Ἰ. 1. γὰρ. 99. ἔχοά. ΙΝ. 80. 
ἐσοώησε τὰ σημεῖδα, ἔναντι τοῦ λαοῦ, οἀξ- 
δεαξ εἰστια ΘΟΥΒΤΩ ι1ο. γιὰ οἱ 
Οδι. ΧΙ. 10. εἵ δοηξ 2οῖ. 1]. 98. 
Εχοά. ΧΙ]. 839. ἐκπισισισμὸν ἐαοίησαν 
ἑπκυτοῖς, οοτηοδίυτα ρα αυ ΤΥ αΝἐ 5100]. 
Ἐχοά. ΧΙ]. 48. σωήσῃ τὸ πάσχα χυ- 
είῳ, οεἰεδγεῖ Ῥρᾶβοβα δοιιΐηο. γ᾽ 1α6 
οἰ Νυ. ΙΧ. 9. 4.6. 10. Νεὺ. ΧΙ]. 
41. οἵ σοηίου 4016 1ῃ Ὦ. ν. Ῥοβῖ ον 

δἰαιυοία κυηϊ ὁοχ Ἐχοά. ΧΙ]. 17. οἵ 
- Μεῖ, ΧΧΥῚ. 18. Εχοά. ΧΙΝ: 11. 

φὶ τοῦτο ἐποίησας ἡμῦ, ἐξαγαγὼν ἡμᾶς ; 
ααγο ἢ ἔδολοῖὶ ποὶν8, εἴ δὐὐυοοχθθ 

[1] 

΄ 

808 Ποιίω. 

ποοῦ ὧδ σὲ ν᾿. ὅ. οἱ οὐπξ. δέατο. ᾿ 
ΧΙ. δ. οὐ Αςῖ, ΧΧΙ, 18. υἱν τὸ πικῦ 
οὐτ Ῥασίοἰρῖο ῬαΣΙΓΕΓ σσπδιστι πε. 
Οσοηξ. εἰ ΕἸπηοτατι δα Μδσο. 11. 95. 
Ῥ- 136. Ἐχοὰ. ΧΧΙΙ. 80. οὗτοι τωή- 
σως τὸν μόφχεν σου, ῬΣῸ εἷς τὸν πόσχω 
δου, ἴα ἔδοϊοβ θονὶ ἴχο. δε εἰ Ετ. 
ΧΧΙ. 11. 1δυ. Κ΄. 90. ΧΥΙ. 15. 
Πδυι. ΧΙ. 4. εἰ οοπέ. Μίδεβ. Υ͂. 44. 
ἂς δὶ ἢ. 1. ψογεῦυτα ῬὮὨΠοὶ. 8. Ρ. 
1. ο. 36. υδἱ οὐϑεγναῖ, ᾳυοὰ τεῖῖα δ΄ 
Μαῖῆ. 1. ς. καλῶς «οὔτε τοὺς Ὁ 
τας ὑμᾶς ἴκις. Ἱ. 27. 1ἴἈ γεαΐετδη- 
ἴυν: χαλῶὼς «οιῖτε τοῖς μωσοῦσιν ὑμᾶς. 
Οοπὲ εἰ 1,. Βοε. ΕἾ]105. Οτ. Ρ. 308. 

. ΡΡοϊεδῖ οἴίδτη βυ δὶ ]]ορ] ἐεὶ, 
υοὰ δὐάϊευν Ὠευϊ. ΧΙ. 17. Οσπ 
υιιεὶὶ Μιδοοὶ. 5. Π. 71. Ἑχοὰ, 
ΧΧΙΧ. 80. ὅσα ποιήσεις ἐπὶ τοῦ “»ν- 
σιαστηρίον, Αδὲ οἵΐετες ἴῃ αἸΐασι. Υὰε 
εἴ ν. 80. 4]. 1ν. ΓΧ. 7. σοίησω τὸ 
σερὶ τῆς ἁμαρτίας δου, 86. ϑῦμα, οἤεν 
ϑαοτιβοίυπι ΡΓὸῸ Ῥεςοδῖο (πο. Αἱ. 
μεν. ΧΥῚ. 9. κωὠήσει (Βα. ϑυσίαν γεὶ 
ϑῦμα) «ερὶ ἁμαρτίας, οἥετγεί 5δοτιῆ- 
οἰατα Ῥγο ρμεοςαῖο. υχΧΧ 101 προσοίσει 
«ερὶ ἁμαρτίας. ὶὰς αὐοηυς ΑἹ. Ρα. 
ΧΥ. 1586. Ἐχοά. ΧΧΧΝ. 80. «ωὖ 
τὸ χρυσίον, ορεγατὶ ἴπ διγο. Ἐχοά, 
ΧΧΧΨ. 31. «ποιεῖν ἐν «αντὶ ἔργῳ ὦ΄-ὉὉὦ 
φίας, ἰαδογατε ἴῃ ογηπὶ ορεσα βϑρῖθπ- ἢ 
ἴα. Ιονῖο ΙΝ. 18. ἐὰν σὡήσωσι μίαν 
ἀσὺ «ασὼν τῶν ἐντολῶν χουρίου, ἥτις ὦ 
εὐέμβμθνμόε Ὁ οἱοἰανεγεπέ ατστο Γο- 
οορίοσιῃ Ἰοιαϊηΐ, 40ο αἰϊχαὶ - 
ἀϊδείμν. Μὶαο εἴ ν. 39. Ξθισμα ̓βδι 
1:5 γεγ : αὐυοα ποὴ Θοησηἰζεπ- 
τι δυΐ ἰδεοιθηάιιπι ογαῖ, οὐ απ 

Ἰ. 1. εἰς ἀεδεγε αἰϊηωδα ἤαοεγε. ἙΔὰ. 
Ο(οιρ). Ῥεπα Βαϊρεῖ ὧν οὗ «. Τονι 
ὙΙΙ. 9. υδὶ ῥγὸ σοιηϑήσετα, ΓΧΧ 
ἔοτϊδ βοσι ρβοσιπὶ φεφϑήσεται. (εῖῖεὶ 
γυϊρδῖιβ Παρεῖ : οὐσμίέμγ. Αὐἀτηο- 
ἄυτα δαΐδιι ἔλο!]}6 ἔς Ρετιθυϊδεο 
υἵτίυβαυθ νοοῖθ. ΟΟΠΓΕΣ ἴδίπθ δὺ- 
Ῥτδ ἡ Γηρ δὲ 8 τη ποίαϊα. [ευΐετ. 

Χ. 18. ὁ «οἰῶν κρίσιν «τοσηλύτῳ καὶ ὁ:- 
φαιῶ, ἴῃ ἠπάϊοῖο 46 ρμτγοβοῖγι εἰ οἵ- 
Ῥδηὶ οδιιϑα ςορθοδοθῦθ. (οπὲ 8. 
κρίσι. ὃζγευξς. ΧΧΙΠ. 26. ρακα α- 
οενε ποῖαι. Βιεῃ. 1]. 10. “οὔ ἐποίησας, 



α ὅς. ἔγωι υἱοὶ ἑροίοιί οραο} ᾽ς σὲ 

Ποιέω. 

4 ες. ΧΙ]. 11. 00]]. 14. εἴ 2, ΡαΓ. 
11. 7. ΧΧΙΨΝ. 12. 18. δ οοῃΐοσ 
Μδῖμ. ΧΧ. 12. εἵἱ Δἀ ἢ.]. ΝΜ οϊᾶυτα 
Ῥ. 4901. Βυι}. ΙΝ. 11. ἐποΐησαν, υἱοὶ 
νε] Ἰερεγυπὶ τῶν ὑγὸ ων» νεὶ 

βου δοεπάυτ καὶ ποίησον, οἱ [αο. 1 ϑδιῃ. 
ΧΙ]]. 6. κύριος ὁ ποιήσας τὸν Μωῦσῆν, 
Τοιαΐηυν, αυἱ οομδέϊιέ Μοδοι. (ΟἿ. 
Ἐϊεοῦτ. 111. 8. οἱ Ματς. ΙΥ. 14. οἱ 

δ εκἱ ἢ. 1. ΕἸοπετυτα Ὁ. 138. 1 ϑαπι. 
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ΧΟ Χ. 81. τἱ (86. κακὸν) σεσοίηχον; αὐυἱὰ 
"παἷξ ποῖ θ Οοπέεν Μδῖ. ΧΧΥΠ. 
98. εἰ Ῥυίοδεουμη δὰ ἢ. 1. 3 ὅδ. 
ΧΊΧ. 24.. οὐδὲ ἐποίησε τὸν μύστακα αὖ- 
φοῦ, ρα ὈΑΓΌδτα βυδι ργ αὐγαὶ 
8. σμγαυεγαί. (ΟομδΥ Εϊδπεγυτ δα 
Ι1κες. ΧΙ. 40. Ρ. 9227. Τιοιεῖν Ἰστίυν 
εσὶ ἢ. 1. γαάενγε, ἰ. 4. κείρειν ἀρυὰ 
γττοδοῦ. δὲς δρυὰ 1, διηοβ ἤσογε 
δαγδαπι οδὶ γαάετο ὈδτΌδτα. ΟΟὨΓῈΓ 
Οὐ δξλικεῦὶ Οἴπη. 1,1. 1. σἂρ. 18. 
1 ες. Ν. 16. υδἱ ἀρυὰ ΧΧ Ργὸ 
οὗ ποιούντες ΤΟρΡΟΠΟΠάαπι ἐδὶ τῶν σοιούν- 
φων, υἱ Βαῦαὶ ἴπο. [πίοῦργοϑ. ἴῃ 
ψογβίοπθ ἴῃς. [π|. δηῦξ τῶν «οιούντων 
Δ ΒΟ Πυχῃ 65ι χαὶ, δὶ ποῖηρα ἤ(168 
ΑΡοπάα εοἱ γαυϊρσαῖο, αυἱ Βαρεῖ : 
Ῥγαοὶριεπέεπι ρορεΐο, εἰ ἀΐ8, σμΐ ζ4- 
οἰεδαπὲ οριε. ϑ8ϑιεα τεσερία αυσαια 
λοςῦο Ἰοουτλ ΒΕΡΘΓΟ Ῥοίεβὲέ, δὶ ὁ λαὸς 
σῶν «οιούντων νοΤΊΔῖΟΥ : περ έμαο ὁη- 
τεὲξ εὐγιπι, φιὶ ορς γαοϊεδαηπὲ. “Οα- 
ΘΓ) ποεῖν ἢ. 1. ἄε ἐδς δα πίροξυν, 
φικὲ ορεγατι διαπι παυαπί “ὐϊβοὶο ε:- 
φέγκεπάο. ϑούτοο 1θὶ δὶ ἀθ Ὄχβίσιο- 
σοπα ἰει}}} ϑαϊοιιομοί. Εχ τὸ- 
Τρία Ἰοσεοηθ οἱ ποικῦνγες διλης ἐδ, σιὲὶ 
ορις ἐποϊεπάνα οὐταπί, οἴ Ἰδτὰ ταο- 
υΐς [,. Βοβ. 20. ΧΙ,. 14. σεασορχαό- 

γον : ΟἿ] Ῥγὸ ΣΙ Ἰεχοτυπί ἌΣ Π: 

1 Ῥαγυαὶ. Ὗ. 19. ἐποίουν αόλεμον μεεὰ, 
μὰ οοπηπἐἑεδαπὲ οὔατα. ΟΟμΐδτ 
Ἄροες. ΧΙΣΧΣ. 19. εἴ δά ".. 1. Βδρβεὶιὶ 
᾿Απποίδιϊ. οχ ῬοΪΥδο Ρ. 718. 2 Ῥᾶσ. 
ΧΙ. 1. νανίσχων «οἰούνγων πόλεμον, ἦα 
ψοηῃ Ὀ6]] τὰ ἔδοϊυτη; γοὶ οαϑέγα 
δεημεηέέιηι. ὙΊὰΘ οἱ 2 αν. ΧΧΥῚ. 
11. 2 Ραγαᾷὶ. ΧΧΙΝ. 94. μινὰ ᾿Ιωὰς 
ἐποίησε κρίματα, ἴῃ 9069 ἐξεγομὲέ ἦι» 
ἀϊοία. ῶ Ρασ, ΧΧΥ͂. 9. τί «μήσω (εἰς) 
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τὰ ἱκανὰ τάλαντα ; ἀι5 ἔδοΐοτα οὐ »" 
οοπίιπ ἰδἰοπίο 1 εἰ 08. Υ]]. 
9. εἰ οοηξ, Μεαῖ. ΧΧΥΤΙΙ. 29. Ἐδιι. 
Ἰ. δ. ἐποίησε αότον, ἔδοϊς σορννλιη}. 
γιάς εὐ Εθιἢ. 11. 18, 20}. 1. 4. Ρκ. 
ΧΧΧΥῚ. 1. τοὺς σορῦντας τὴν ἀνομίαν, 
4υϊ ορεγαης ἀαπὲ νἹοοϊϊ δ. γιά οἱ 
γ. 7. δὲ οοηΐ. ποίδίδ ἴῃ Ἀ. ν. ρμοβῖ 
ὄν: ἐσ 700. ΧΧΧΙ, 8. εἰ Μδίβ. 

ΥΙ]. 93.1 290}. ΠῚ. 4. Ρε. ΧΧΧΥΙ. 
ὅ. ἔλαισον ἐπ᾿ αὐτὸν, καὶ αὐτὸς ποιήσει, 
ΒΡΟΓα ἱπ ΠἸ]υτα, οἱ ἰρβε ἔδλοϊδὶ, β6. 
ᾳυοά ρει ϊεε!. ΜΙάε εἰ Ῥβαϊὶπι. 1,1. 

9. εἴ ποίδϊβ ἴπ ἢ. ν. ροεῖ νὩ οχ 

1 ορ. 111. 80. εἰ οοπέ. 1 ΤἬοΒβδ. 
ΥΝ. 24. Ῥραΐμ. ΟΧ. 4. μνείαν ἐποιήσατο 
τῶν ϑαυμασίων αὑτοῦ, [ξοὶξ οχϑέατε τηο- 
πυτοθηΐδ ἐδοϊοσυτα ΤΙ ΓΑΌΣ] ἰυτη. 5. 
ΟΧΧΙ. 4. ἐμεγάλυνε κύριος τοῦ «οὖσαι 
με ἡμῶν, τολρτδ βυμΐ, ΄αυδ Ὠδυβ 
Ὡοδὶς ἔδροῖ, Ῥχονυν. ΧΙ]. 98. ὁ χοιῶν 
φἴστιν, σαὶ Ξιείδίεν ἀρὶέ, 86ὰ: Μάεϊ!- 
ἐεν γα είαί, φμοὰ ἰοσμέέμγ. ῬΓΟνοΤΌ. 
ΧΧΊ]. 2. ἀμφοτέρους δὲ ὁ χύριος ἐσοίησε, 
8.008 δυΐθηι Ποιηηι8 ἔδοϊ, Αρυὰ 
ῬΠανογίηθμ οχ ἢ, ἷ. ἐποίησεν ἀντὶ τοῦ 
ὅπλασιν ΔἸ ἰθέτιι ἀϊοϊςτυγ. Ῥτονογῶ. 
ΧΧΧΖΙ. 29. φολλαὶ υγατίρες ἐποίησαν 
δύναμωην, Ὦ. 6. αὐ ἰδάοιυ οχ ϑ'σῃο]ο 
αυοάδην ναὶ 4116 νϑυβϑίοπ ἰδσίτυν, 
ἐχτήσαντο σλοῦτον. (πῆετ ῥδιΐο ροοϑῖ 
Ὠοῖδία οχ .6γ. ΧΥ΄ΙΙ. 11. εἵ Ὀσυδὶι 
Μ|5ς6]]. (δπί, 1. σ. 94. ἴο5. .. 10. 
δέκα ζεύγη βοῶν ποιήσει χεράμιον ἕν, καὶ 
ὁ σχείρων ἀρτάβας ἴξ «ὠήσοι μέτρα τρίω, 
ἄδοθπι Λυζεγα νποθ ἔδοϊεπί 8. ἀα- 
ὄδκηπέ αϊδυγα ὑπυ, εἴ βαθῃ ΟΒο- 
ΤΟΙ ἀαδίξ ἘΡΒδιη, δυΐ: αυἱ 8ϑιχ!- 
τιδί δ6Χ δυίδθδϑ, οοἰξρεί δαῖϊ ἱμογαδὲὲ- 
ἔμεν ἴξϑϑ ΧΩ ΘΏΞΏΣΑΒ. δ’ ς Παιποβίῃομθδ 
δᾶν. ΡΒ ΠΙρΡ. Ρ. 656. «λουτεῖς εἰχό- 
τως, ἐπειδὰν φοιῆς σίτου μὲν μεδίμνους 
«λεῶν ἣ χιλίους. οἴ Ὁ. 657. σολὺν καὶ 
σἶτον χαὶ οἶνον ποιοῦντες. 7οτοια, ΧΥΪ]. 
11. σοιἷὧῶν «λοῦτον αὑτοῦ οὗ μετὰ κρίσεως, 
ὨΟῺ ἦι8ῖ6 αἰν᾽[188 διι88 σοσμγεηϑ. 
Οομέον ὅεη. ΧΧΧΙ, 1. τὰ Ατίβῖο.- 
161ε8 (κου. 11. ρᾶρ. 601. Τ. 1]. 
ἐποίησε χρήματα ὧδε. ἘΠ δἀρυά Χεπ. 
Μειι. ΠΝ Ἰ. ν. ὅ63. «ράττειν ἀργύ- 
γιν, εἴ ἀρτιὰ Ἡδετοῦος. [Ὁ. 11. οδρ. 

ἰ.} 

Ἔϑῳ 

ἂ 



[Ποιδω. 

α 146. σρήσεισϑαι ἀργύρνν Οοπᾶ Οτε- 
νι 1εσει. Ηδοοα. μδρ. 68. 1, ΔΕ πὶ 
δοηιςε πίανι ζασετε αἰχοραπῖ. 

διωῖς δεν ΠῚ 6. 111. 90. Ἐσοςοξ. 
Ὗ., 10. σωήσω ἐν σοὶ κρίματα, ἐτεγοεδο 
ἦπ (6 ἸυάϊοίαΑ. ὙὶάΘ εἰ ν. 16. Ηοϑ. 
[1]. 8. αὕτη δὲ ἀργυρὰ καὶ χρυσᾶ ἑποΐησε 

ἢ Βάαλ, Βερο γδγῸ ΔΌΓΘΑ οἱ ἀυβϑηΐθα 
ΟἿ ὁ “ Βδδαὶ. ὙΊιάο οἱ 2 Ῥβσ. 

ΧΧΙΨΝ. 7. οἱ Κουοδοπίυπι ἱπ Νίδσο. 
ὁ ΧΙΝ. 8. Ρ». 107. ΜΊοΝ. Υ΄. 15. «οἰήσω 

ἐν ὀργῇ καὶ ἐν ϑυμῷ ἐκδίκησιν, ἰὰ ἵτα οἱ 
ΘΧΟΔΉ οβοθηΑ νι παϊοΐδηι Ἔχοσοθῦο. 
Οοηΐδσ ἐχδίχησιν σοήομαι. Μιοῆ. ΨΙΠ11. 
9. ποιήσει τὸ ἀρίίνα μου, ὈδΆΒΆΥΩ ΤΩΘΑΙΩ 
οορποεοοί. ΝΔΒυΣα. [. 8. 0. συνεήλειαν 
«οιήσιται, ἤποτα ἕδλοῖοεῖ. Ζδοῦ. ΡΝ ]]. 
9. οἰκτιρμὲν σοιῖτε, ταἰβουι όσα ἴϑτα 
ἐτεγοείΕ. ἸΒοοά. 200. ΧΧΙΠ. 9. 
υδὶ «αοεἴῷἢῦ δὰ :ϊϊδεϊοθθὰ ἩΘΌΓΡ. 

4 ΓΝ ἔκβεγε ποῖατε υἱάεξαν. Δεζοτα. 

ΧΙ. 1δ. υνὶ ποι λερογυηί πν 

ΡΙῸ Ἢ γὐϊν: ΔΙῸ ἱπβηἰνι!5 Βεορο 

ῬΟΠΙΓῸΣ Ρῥτὸ Ῥγείεσίο. 06. Υ.. 4. 
“οήσω ὕτὸ χ 1} εδὶ γαοϊμπάκπι 

“πὶλὶ ἐγαί. (ετῖε (οα. Βιδτηβίδηὶ. 

Βαρεῖ: ἔδει συιῆσαι. --- Ἀγ ν)» ποίθθα 

Ῥζορσ. Ἐξταυμς. Ζ2ετετὰ. ὝΙΙΣ. 8. 
ἐποίησεν. 1,Ἔρεταπῖ 1.0. --- Ὲ ΠῚ Ψ» 

αβίμεκεα, αδμπάαπίϊα. 1ετ. ΧΧΧΊΠΙ. 

ἰ 6. σῳήσω. Μ᾽ἀοπῖαΣ Ἰερῖθθα ΠΝ. 

ἘΞ ὉΜ8)» ορενον. ζοῦν. ΧΧΧΙ. 8. 

τοῖς ποιοῦσιν ἀνομίαν. 10. ΧΧΧΊ. 8. 
49. --- ὑνῶ, σρωε. 700. ΧΧΧΙΝ. 
11. “τῷ Ρ8)» υἱσώο. 200. ΧΧΧΊΝ. 

12. - ἼΤ᾽, οοηγαγο. 3 Ἀερ. ΧΙ]. 

20. 860. (οτορὶ. ἐποίησαν σύνδεσμον. ----- 
νῸ5»» Ῥγαυαγίοοτ. Ἐχοοῖ. ΧΥ͂ΤΠ]. 

31. τὰς ἀσεβείας, ἃς ἐποιήσατε. ----- 

ΣΡ. απεϊφμέίαε. Ῥτον. ὟἼ11. 38. 

ἐ «ρὸ τοῦ τὴν γὴν σωΐσα:. Ἡϊς ἰΐογυμι 
ΒΙ6 15 Ὑτοχηταΐατα βϑθσαζαβ Δ ΨΕΤῸ 
ἀρεστανῖς. ἌεΥρα οπίγτα ἢεοο ΣΕΒροΟΙ- 
ἰεπιὶ Ηεῦτ.: ΨῊΝ Ὁ ἽΡΌ» αὖ ἐνεεὲς 

ἐεγγα.--- "70 Ἴπο. Νυαι. ΧΧΥΤΣ 

810 ͵ 

Ποιέω. 

27. “Ἰερίταν ἴδ, Ηρ, ἀρκεεπάετε 
ἴΐοετε, οἴϊετγε, αἴχμιε βϑεττθο δϑὶ ὧὲ 
δαογεβοϊ. -- 5 σοηυμῖτο. Οεα, 

ΧΧΧΙ. 18. σἄσαν τὴν ἀποσχευὴν αὖ- 
τοῦ, ἦν ἐποίησεν, οἴαμιθβ ἔδοτιϊξἐδίος, 

. 40κ8 ἀοφημέξιυϊξ. .--- πρν Ἄοομῖο. ἢ 

Εχοά, ΧΧΧ, 38. --ὦ ) τὺ; 

Καὶ εἰ ΗἸΡΉ. ρονο, οοπξέξέηο. σευ. 
ΧΧΙ, 18. εἰς νος μέγα «οτήσω αὐτὸν, 
ἔδοϊδλτη εὐχῇ ραπεὶο αὐεῖο- 
σε. ὙΙδ οἵ γν. 18. ὅει. ΧΧΨΙΠΙ. 
857. χύρον (ρτο εἰς κύριον) αὑτὸν «ττώ- 
ῃκά σου, ᾿ἰἸὰπὶ ἐπ ἀοτηΐτνστη ἴπύτα 
σομείμμ. τη. ΧΧΧΙΠ]. 9. υὔ᾽ 
φποιεῖν οδὶ δίϑίεγε, σοπδέδέμενε, οεγέααι 
ἔοσκπι 
ἐποίησέ με ὁ Θιὸς χύριον «άσχς γᾶς 
Αὐγύστου, σοπείἑ δέ γλθ Τλοιι5 ἀρτηὶ- 
Ὡῦγῃ ἰοῦ 8 Ἐσγρε. Οοπῆ, Αςι. ΠΠ. 
86. εἴ δὰ Ἀ. ]. Κουςδιοπίατη μ. 172. 
ϑγτημα. Ὠειῖ. Ν]]. 15. οὐ ποιήσως ἔν 
σοι. ἴκδᾷε οὖχ ἐποίσει σοι, τιοτὶ ἐπίετε 
ΟΟΙ, 5. ροῦμθ ποῃ ἐηβέσεί Ἐἴοὶ, δὶ. 
ἸΏΟΣΡΟΘ. [Δ θ6ηθ σαπ)θοῖς ϑοδασ- 
ἔδιθεγρίαβ --- "ῦν» εἰαιπογ. «ον. 

ΧΧΧ. 94. 1αρίεθα υνἱάειιεισ γγσυν ε΄ 
-- ὐψ. Αὰ. Τποοὰ. 1ε5. Χ. ὃ 
ϑεὰ 1] ποιῆσ Ὡσὰ Ῥυῖο 6ξἜϑε 
Ααυΐε. --- »ῸΨ᾽ σεἶλο, ἐχαπάϊο. 

1 Βερ. ΨΙΠ1. 80. καὶ αᾳοιήσεις, εἰ 
ἔλοῖαβ, 86. αυοα ρμοίζίτου. ---- Ν}5.. 
σεείοδο. Ἑχοὰ,. ΧΙ]. 17. «ῳήσετι 
τὴν ἡμέραν ταύτην, οεἰεδταδίης ᾿ππς 
αἴοτα. 1 Ῥασ. ΧΧΊΙΧ. 10. τοῦ «οε 
τὰς ἐγτολάς σου, αἱ ἕρλεϊατο 
ἴδ. --- ὌὮ» ἄνο. του. ΧΧ,: 

11. χαὶ ὁ σοιὼν αὐτά. ἴπ ἰαχῖυ Ηεδτ. 
Ἰερίίυν ὈΣ Ὁ» εὔδπι ἀπεδὸ 

ἔρια. Ἰερετυμπς ΠΩ Ὁ: -- 

ἢ» "το. 4: Ῥασ. ΧΥ͂Ϊ, 15. ἐποη- 

σαν αὑτῷ ἐχφορὰν μεγάλην. Τάρετε 
γεσίεσιῃῖ. -- ΓΠΤηρ᾽» διδο. Ῥτονετὃ. 

ΧΧΨΥῚ. 6. ἐκ τῶν ὁδῶν αὐτοῦ ὄνειδος 
φογα!: ὈΌῚ ἰδίηθη ΟΥδθῖι8 Ῥχο- 

᾿Ἰορ. ἴπ ΕΧΧ Τηϊὶ, ΤΟ ΙΝ. ς. 4. δ. 3. 
ῬΙΓῸ αοπῖαι Ἰοροπάυτα σΟΠ) ΟἿ αήν- 
φαλ ϑἰο, οοάδιι ᾿ὔθοΥνἘΠῦΒ, σηθ- 

αεείσηατγε. σευ. ΧΙ. 9.6 
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αἰυπι «ίνεσϑα: ἴῃ εἰρτιδβοκίξοηδ δοῖνα 
4πυοσουθ οὐσυγες Ἐροϊοβίαδι. 1. 94. 
εὐ 1Π1]. 15. πίνειν ὄνειδος το 6 γϑαία 
αϊοείζαν δὲ «νειν ἀδικίαν ΖοὉ. ΧΥ͂. 16. 
ΜΙΝ νἹάοζαν ἱδίοσργοθ ἢ. 1. σορυτ 
ΤαἸταυΐεθθ. --- 155 ΡΙΏ. σρρεμάο. 

20». ΧΧΥΤΙΙ. 46. ὕδατος μέτρα ὅτε 

ἐκοίησε. .-- ἔμ, οὐπεμο. ΕΘ. 

Ἑκθοῖ. ΧΙ]. 18. -ττ Πρ» τούκ. 
Επδιπ. ΙΧ. Φ0. ὅσα ἐποίησε τότε. Ν, 
1, Ῥχγεοῖοτεδα ἱορίίας χουν. ΧΙΠΠ]). 
934., δίκαιοι «οἰήσουσιν ἐν αλούτῳ ἔτη 
«πολλὰ, 811 1ῃ ἀν 119 τ] 05 ΔΠΠῸδ 
ἐχίρεπί. Ἡϊς αἰτοῦ σνεσθα 86 διδ- 
Βδηΐ ἴῃ ἰεχία Ηερτ. Ψεσθαπι σον 
δυΐοπι 118 οἴἴδτα υϑυγρδίυσ (86. 
ΙΝ. 18. Οοηΐοσ εἰ Τοῦ. Χ. 7. οἐ 
Μοσβῦϊ Ῥ1]ο]. ὅδοσ. ος. ὅ. Ρ. 157. 
8646. πΠ6ῦ ΠΟ ϑίυγχ. ἀε 0)14]. 
ΜΜδοεδά. ὑ. 100. εις ΧΥ͂Ι. 8. “λὴν 
ὅσα. ἥσιται τῇ ψυχῇ. γοῖθα 
Βερο, αυἷδυ8 Π1}}} χοβροιᾶδὶ ἴῃ 
τοχίι ΠΟῦταϊοο, ἀδϑυταῖδ δυηΐ ΟΧ 
Ἑχοὰ. ΧΙ]. 16. Μιάθ ϑυρτὰ 8. ν. 
πεν: ΤοΡ. ΧΙΪ. 9. σουμεῖν ἐλεημοσύ- 

νας, ΕἸ δδ Δ ΘΎ τι 8 ἐγόρατο, 00]]. 8:Γ. 
ΨΙ1. 11. ΧΧΧΝ. 9. εἰ οοπῖ. Μαί. 
ΥἹΙ. 4. Αςῖ. Χ, 2. Ὀϊορεηδβ 1,δδν- 
εἶυθ 11Ὁ. ΥἹΠ. βαρτα. 17. ἐλεημοσύ» 
νη διδόνω αἰχῖς, ορϑοσυδηίθ ΕἸ ΒΠΘΡΟ 
«αὶ Μδί. 1. ς. Ρ. 8388. ὅδ6ρ. 1. 18. 
οὗ σωνῦ, ποίΐο, πο ἀείεοίαγι, ἰ. η. οὗ 
φτίρπεσϑαι ἴῃ δοαυεηθυβ. 1 ΜδοολΡ. 
Ϊ. 15. ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἀκροβυστίας, 
ὉΔῚ αὐ ἃ ΑὙΤΟ ΠΟ τηδῖὶθ ῬῈΣ 
αεταλετε, ργοίγαδεγε τοἀαϊτατ. Ῥτοὶ. 
ϑ1γ. σοκῦν ἀνάγνωσιν, ρτιδίερεγε. τ. 
ΧΙ. 11. οὗ σοήσεις. Τερο αοὐήσεις, 
ΟΣτῖδ80 οὗ : ἔλοῖ8, αυεο Πδι8 οὐϊξ 8δὸ 
Ρυπίς. Ετρο ποη οδὲ διοῖζοσς Ῥεοοδῖϊ. 
ϑγτυ Ἱερὶι ποιήσει, ἢος 5θῃδι : ΠΟΏ 
δυοίος οδ Ὦδυβ δοσύτ, αὐὑδὲ Οὐἰΐ. 
ϑῖγδαο. ΧΧΧΙΠ. 90. μὴ σωεῖΐν μηδὲν, 
πο σαείίσαγε, ρΡεπέγε. ὅϑδῖτδας. 11. 14. 
τί αοἰήσιτε; ημαῖϊξε εγὶξ ἐμηο υεείγα 
οοπάμιοϑϑ᾽ Ψυάπῆ. ΧΙ. 3. αὐτοὶ ἑαυ» 
σοῖς ἰσώησαν ταῦτα, δὺ8Δ ουἱρα οἱ 
οοὨέίυτηδοῖα πιαΐα «ἰδὲ ἤ(δο ἀοσετεῖ» 
τογμηί. 83 Ἐπάν. ΤΥ, 80. πὠεΐν, 566. 
ἀσὸ, δερωγατε 856Ὲ τΟΜΕΟΌΕΓΕ ταδὶ 

. 81} Ποίημα. 

ποίατε νἱάοίιν. 1 Μδος. Χ. 23. εἵ ἢ 
φοῦτο ἐποιήσαμεν: οὔν ἴος Ῥεγηκδεὶ- 
πηι οο]}. Χεηορὶ. Ογτορ. ΝῊ. 3. 
ὅ. 00]]. 4. 

"“ΠΟΙΕΏ ΑΥΔΕ΄. ὙΤΥ ψεγθηι. 

ΧΙΨΙΠΙ. 38. υδὲ σοι 6β8ι σαΉΕΤΕ. 
--- γΙ46 δὶ!θὶ ἄδικος, ἀδετέω, ἀδῶος, 
ἀκουστὸς, ἄκυρος, ἀλγέω, ἀνάπαυσις, 
ἄνομος, ἀσόχρισις, ἀσϑενὴς, ἅτοτος, ἀφα»- 
νῆς, ἄφισις, βαϑὺς, βελτίον, βλαστίω, 
δουλεύω, εἰσέρχομαι, ἔγκοπος, ἑ ἧ 
ἔνεδρον, ἐνοὸς, ἐγτομὶς, ἐξίσταμαι, ἐπι» 
γαμία, ἐπκισχοτὴ, ἐπιφυλλὶς, ἔτασις, εὖ, 
εὐεχτίω, εὐδὺς, εὑφραίνομαι, ζάω, ᾽σχυ- 
ρὸς, καϑαρισμὸς, κάλλιον, καλὸν, καλῶς, 
χατάχοκος, κενὸς, κούφως, κρίσις, λεστὺς,. 
λήϑη, λόγος, μαχρὰν, μιχρὸς, μισητὸς, 
μνεία, ὀλίγος, ὀλιγοστὸς, ὀρὸς, ὀρχέο» 
μα, πᾶς, «αραπίτασμα, πατίω, πεΐϑω, 
αίστω, «λείων, «λεοναστὸς, αολὺς, αύῤῥω, 
«ρονομὴ, πρωτεύω, σάββατον, σισόη, σχῦ- 
λον, στεῖσς, συμβαένω, συνετῶς, συστρο- 
φὴ, ταλαίπωρος, ταχὺς, τόπος, τρέμω, 
ὑψηλὸς, φαῦλος, φόνος, χιαρμονή. 

ΠΟΙΉ, λεγδα, 1. 4ᾳ. ποία εἴ «ύα, 
αυε8 νἱάδ βυργα. "9 0)» λεγδα ἐόπεγα. 

Ῥγονυ. ΧΧΥΙΙ. 46. ἴὰ ΜΒ. ΑἸεχ. 
φοην: οἱ Τδὴὰ δ08 ποίαν! ΕΒά. 
Βεγηδσάυβ δὰ ΗἩδδγοδίυση ἴῃ νγ΄. 
“οἴην, ἀυδτη ΟΥ̓Ιατηδίϊουβ 1116 πόαν, 
βοτάνην ἰπιεγρεείδίασ. [Ὁ οείδυι 
ϑυϊ468. ὙγοΪῆυ5, φυ ἴῃ Απεοάοίίϑ 
Ογοοῖ Τ᾿ ΓΝ. Βεοιμιδγάϊὶ ποῦειβ ον]- 
δεανὶξ, ποίληλ ἤδη δα ν. σοίην ΟΥ 151. 
ἴῃ οαϊτ, Οὐδθι ὑτὸ σοώην Ῥτονετῦ. ]. 
ς. ἸοχίζυΣ «οάν. Οαίεσυια Ριανο- 
Υἶπυβ ἀ6 γοῦὰ αυῇη ἴδ : Ποΐη χατὰ 

τ᾿ ἕαρ δρεκόμενος ἢ κειρόμενος χύρτος 
εἶ 

ΠΟΙΉΜΑ, ορωδ, 7ζαοέιγα, ογδα- 
ἐμτα, ροξπεια. “ἼΩΝ, π. [ε8. 

ΧΧΊΧ. 16. --- πσν. 1 85π:. 
ΥΠΙ. 8. ΧΙΧ. 4. ΟΟΒεϊ. [ΠΠ. 4. υδὲ 
πΟΩ Ἰοχογυης νῸ» αἴ ΟΑρρε]]υθ 

ψόοϊυϊς. Ναπι ΠΣ δδὲ ποθ ςοΪἷ- 

Ἰοσϊίναπι, υοα οἴϊατα ἱπ δβἰπραϊατί 
ΠυτΩΘΤΟ του Πυα πὶβ ποτ οπ ἐπὶ Πα- 
θεῖ. Αἀάε Ααυ. ϑυυπιαοῖ. Ῥβαΐπι. 
ΧΙΥ. Φ. υδὲ αυμα εοὲ σαΥΠΙΟΠ, 

4 ὅ 

δὼ" 



--Ἅ ὃν9: Ρε. ΧΟΙ. 4. 

ΠΟΙΉΣΙΣ, αοίίο, ορεγαίϊο, 
Ἵαοίδο. χῳτι. ἐμ ἢ ἐν. ΝΠ. 

8. κατὰ τὴν αοἰηαν τῆς ἑξκωμίδος. ΝῸΧ 
Ἠεδεαῖοα φαοηπο αγέ είμηι, ατέὶ- 
οἷορε ἐξοοριίαίμεπι εἰ εἰαδογαίμπι τιο- 
ἐξ. -- ηῳν. Ἐχοὰ. ΧΧΝΤΙΙ. 8. 

δῷ Βερ. ΧΥ]Ϊ. 10. Ῥεαὶτα. ΧΥ͂ΤΠ. 1. 
-τῷν; ͵ἵμοῖο. Ἐχοὰ. ΧΧΧΙΙ. 84. 

Ἐξοον. ΧΙ.Π11. 18. 'ϑἰσας. ΧΥ]. 
37. «οηοις, ογεαίϊο. διτας. ΧΙΧΣ. 17. 
ἐν φσάσῃ φΦυφίῳ «ποίησις νόμου, οτμῃΐδ 
Βαρίθηϊα οομδίδαϊ ἢ εζεονέοπε 
δογιτ, αἴθ ἶεχ Ἰαρεῖ οἵ βδηοϊ, 
Οομξ, Χ4ς. 1. 295. δίγχδο. 1.0]. 425. 

ΠΟΙΗΤΗΣ, 7αοίογ, οϑεγυαίον. 
1 Μδοοδρ. 11. 67. «οὺὑς σοιητὰς τοῦ 

ὁ γέμου, οὐδεγυαίογες ἸεσὶΒ. (υπέ, 846. 
ΙΝ. 11. ἃς ],οχίοομ Ν. Τ'. 8. ἢ. νυ. 

ΠΟΙΚΙΔΙΑ, υαγίεραξίο, υαγὶείας. 
29 Γ13» ἐποορίαίϊο. Ἐχ. ΧΧΧΥ. 

383. -α ΠΌΡ 70ἀ. Υ. 80. ἘπορΒ. 

ΧΧΥΙ. 7. Ααυ]]. Ἑσοοῦ. ΧΧΥΊΤΙ. 
44. ΜΙάο εἰ δι᾽. ΧΧΧΨΙΠ,. 81. 
ΧΙΜΠ|Ι. 80. 

ΠΟΙΚΙΑΙΆ ΤΟΥ 'ῬΑΦΙΔΕΥ- 

ΤΟΥ΄, σαγίεραίίο ἀσιρίοίογίδ. ΠΟ Ὁ 

ἀ ὈΡὋν ορως αομριοίοτίς. Εχ. ΧΧΥΤΙ. 

16. ν᾽] ἐσροηϊξυν οροδ ρἱμηκαγέμα. 
γν᾽ὰς ΕἸααιη, ΝΟΣ]. δὰ ΒΕ. 1. 

ΠΟΙΚΙΆΔΩ, νατίερο, υαγὶε αὲξ- 
᾿ ἐέσοο. ΓῚΘΡῚ ἔκατα. Ῥὶυν. ἀοὰ ρὲο- 

ἐς. ΑἸ. Ῥβαϊπι. ΧΙ ΙΨ. 18. ἐν κροσσω- 
τοῖς οἷ; περιβεβλημένη πεκοιχιλμέ- 
γοις, Ὠιη ὈΣΙΔΕ8 δυγεὶβ (νεβ πη η18) 
᾿Ἰπδαῖϊα, νατίεζαῖίθσ. 8:5 δπῖτη ῥτὸ 
φιχοικιλμένη ὁχ Εσδερῖο Η. Ἐ,. ρα. 

ε 160. οἄ. Μαϊοβὶὶ Ἰοσρθηάυτα, οεηβεῖ 
Οο]οπιοϑίυβ ἴῃ Οὔ 88. 5.5. ραν. 5688. 
εα. ΕΔΡρυῖς. ᾿διρὶυβ Οοηητα. ἱπ ΡΒ. 
]. 6. Ἰοερὶε σεποικιλμένη. 564 (ο]ο- 
ΤΩΘΒΙ δα: θ ἢ ἰδ θη, αὐδηὶ οἱ [,8- 
εἶπυ8 βγχιαῖ, ργορδὶ ΒΙο] 05. Εαυϊ- 
ἄδτλ ἰερογα χλ8]}6 τὶ σεσοιχιλμένῃ, 1 
αξ δα θδυαϊδίυν ἐσϑῆτι, ---- 50 Ῥγ 

812 Ποικίλος. 

φοὶε ρίπρον. ϑγτοπι. ΡεΕ. ΠΥ ΧΧΥΠΙ. 
14. ἑσαχίλλην, σατίοερβαΐμα διεπε, σ᾿. 

ροϊψηείο εἰ μἱμποατίο ὄρενε εἰα- ! 
αἷια. Ῥχεαῖετοα ἰεσίαν βαὶπι. 

ΧΧΙΨ. 9. υνὶ νοεὶ ἀρ Ῥαευρυσρη ἕνῃ Ἐ181 
χοδροπάεϊ ἰῃ ἰοχίε ΗΘ Όγ., τὸ 1.1 
οὐϑεσγνδίυσῃ δε ῃ Πεχερῖϊα, Ἴσαμε- 
διὰ οδὲ ἢυς εν. 14. Αραυὰ Εἰὑυϑε- 
Βιυπι Η. Ε. Υ. 1. ». 130. Ὁ. Ἰερίαις 
“ερισεκωκιλμένη. 

ΠΟΥΚΙΛΜΑ, ογμπαέμε υαστὶπξ 56Ὲ 
υαγιεραίΐκα, ογπαΐμ ὑενδεοοΐον, τατγίδ- 
βαίίο. ν, οἰπρωίωεπι. Ἐπ. ΧΧΠ]. 

15. -- ΓῚ Δ 13Π Ρίασ. δσνεπίε ο΄ 

σιασμῖᾳ. Ζετετα. ΧΠ1Π1. 43. ΣΕ μορ. 
ἽΦΠ ποίας νατίεραυεξ. --- ΓΤΡ»ἥ 

Ρεποίωνι. ϑγτάτα. Οδπξ. 1. 1]. «Ὁ- 
»λμάτσων. το ΠΡ αομ Ριέείπαι. ΕΣ. 

ΧΧΨΙΙ. 16. υδί σωοκῤλματα βϑαπὶ 
τείας υετσιοοίογες (Ἡοταοσ. 1]. Ζ', 
394.).. Α Μοκπίίδυοοπϊο ἴῃ Ηος. 
αοιχίλματα ρεγΓΡΟγατῃ δ 1532» ὄψεαι, 

τείεσίασ. ψουθα ἐκ ς δἴπιε ἀι:- 
ἈΙΟ 6Χ δ] 115 ἰοοῖβ 101 δά αἀϊέα δυπξ. 

ΠΟΙΚΙ͂ΛΟΣ, σαγίμ;, υατὶεραέκε. 
ὈΤῚΣ Ρίαν. ἐγαπάϊπε σιίαεὶ. Ζαρῖι, 

ΥἹ. 83: 6. «ακίλοι, οχίρσυΐθ σδηά εις 
ΣΤΩΔΟΙ] 16, αὐδεὶ οί ἄστη συ ξίϊα δοα, 
ΒτΔΠ 618 ο δηἷ8 σομϑροτεὶ. ὙΙὰς 
᾿πῖγα ἴῃ ν. ψαρός. .--- 3537". ἄεκσιπα. 
σε. ΧΧΧ. 4]. .- ἽΡ)» »Ῥιωιοίαίκε. 

σεη. ΧΧΧ. 89. 40. ΧΧΧΙ. 8. 10. 
12, --- Ὁ Ὁ9 Ρίυν. “ιιαέα. Οεπες 

ΧΧΧΥΙΙ. 2. ἐσοίησι͵ δὲ αὐτῷ χιτῶαα 
«οικίλον, δοϊο αι δυΐδηι 111} ζυιμίοδπι 
φανίοραίαηι. Ὁ. ν. 43. 80. -- προ 

αοα ρἱοίωπι. 1 Ῥαταὶ. ΧΧΙΧ. 9. Ῥ:. 
ΧΙΙ͂Ρ. 15. ἔσοοῃ. ΧΥῚ. 10. ἐνόδυσά 
σε ποικίλα, 830. σεριβόλαια (ςοπέξτγ νυ. 
13.), ἰπάἱ ἐξ νϑβοτθηςὶβ παγύοσαί. 
ἨφογςΒ. «οἰκίλα, πεποικιλμένα, πεχαλ- 
λωσ)σμένα. ΑὙἸδορΡἤδηθα ἱπ Ρ]υΐο 
ν. 580. νοϑε θη ο᾽ υϑοδιιοαδϊ κὸν 
ἀἰνίρῳ Ἰῶις ΔΡΡΡΕΪΪα. Ἐχ αυοὸ ζο- 
ΤΟΙ ἰοοο οὑπὶ Ῥεῖοδίὶ, χαυοά (Δ]ΐὰ 
ψοϑυ θα ἴῃ ῬΟΣΡΆ ΠῸΡΈΔΙ Ἰοσυπι 
Τααχίτηο ἩδΌυστγιηςξ, παῖδ, τ δὲ δ᾽ ἐς 
ψεΐδσυμ Ἰοεῖβ, 1Ππἰοῖγαξ ἘΞοοσδιίοίοση 
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ι]. 6. ϑραπδιουηίαν Νοῖς.. «ὦ ΑτἱοισρΆ. 
]. 1. Ἐκ. ΧΧΥΙ. 16. τὸν ἡματισμὸν 
τὸν σοιχίλον αὐτῶν ἐκδύσονται, γοδιξξυτα 
βυαυσα υαγίεχαίμηε Ἔχαεης, Ηδδγοὶ. 
«οικέλον ἱμάτιον, ζωγραφητόν. --- Ἴγ 8)» 

Βαδγίοπία. 05. ἼΙ. 31. ψιλὴν σοι- 
χίλην, δαυῖ, υἱ 4111, στολὴν σοικόλην, δαῖ, 
οὶ Βοοσδασῖυ8 υσυαῦθ ΟὝεεοοβ 
ϑογίρϑίθθθ οαηϑοί, στολὴν ψιλὴν σοχία 
λην. (δυβ8 διιΐοσα, συν ΓΧΧ ποῦλοι, 

ὃ ηυοᾶ ΜΒαῤμυϊοπίανι ἀφδηοίδί, «οικίλην 
τοἀαϊἀοτῖπει, τς 6ϑέ, αυοὰ ἰοχίατια 
γατοχαῖο οἵ ἀϊνοσϑίβ ριοΐαγε οοἷο- 
τἰθα8 ἱπίοχῖδο οἱ πίονι ηςῖορο ᾿Πν 6 ἢ- 
(ο Βαρυ]οη 8 ἀεροδῖισ. Ῥ]πῖμ8 φοΐ 
Η. Ν, 1,Ὁ. ΝἼΠ1. σαρΡ. 48. (ζ(οἴογες 
ἀϊυεντος ρίοέμγα ἱπίοχογε Βαὀνίοι 
᾿παχέμιε οεἰεὐγαυϊ, εἰ ποπιοπ ἐπιροδιιξ. 
Τογτυ ] δῆ ἀ6 Ηδν. Εστα. σδΡ. 1. 
σε πππο, δὶ αὖ ἐπίδο τετίση οὐ Μὶ- 

ς ἰοεἰὶ οὐυες ἰοπαογοηΐ, οἱ ϑογος αγδογος 
πεγεηΐ, εἰ Τ᾽ γα ἐξηρετεηί, εἰ Ῥῆλγῳ- 
ες ἱπεμεγεπί, εἰ Βαδριίοπεε ἐπίεχε- 
γεπί, ῬΊυτα οδῖὴ ἴῃ στεῖὰ ἰοῦ νἱἀε 
δρυὰ Βοοβεγίυτα Ρἢδ]. 1,10. 1. σδΡ. 
θ. Ρ. 38. βεαᾳ. 01 οἱ βρεοϊαϊτη οὐ- 
βογυναῖ, αυοα δαπάρη τοχίυγατα οἷ 
Ρἰςζατατα ΒΑΌΥ]ΟΙΪ δ Ραθυης ἴῃ 
γοδί τ ϑυπα, εὖ ἱπίον δ᾽ 8 εχ Ρ]ι- 
ὍΡΟΣ νἱΐα Οδίουϊθ (11. δδ8. 10. 

ἀ ΒοΙβὶς.) τοΐδσί, ἤυσπο (δίοποῃι, ἐς» 
βλημα τῶν σοικίΐλων Βαβυλώνον ἐκ κλη- 
ρυνομέας χτησάμενον εὐὺς ἀποδόσϑαι, 
Ιᾶχπο ἰρϑιπι ν᾽ ἀοίαν 111} 6586 16), 
αυοὰ Ἡερτεοῖῖβ Ἴ")Φ), εἰ Οταρῖδ 

στολὴ σποιχίλη ἀϊοίατ. ΟΥ εἰ Πορ- 
ϑίοτασι δὰ Βοβηὶ Απᾶασαυ. Βοτη. 
10. . ς. 10. ν. 766. εἰ Βγαυπίαπι 
ἀς Ν  θι. ϑεοογὰ, Ηερσ. 120. 1. “δ8Ρ. 
17. ᾧ. 267. δεα. -- ὥρην Ῥίωτ. 

ε υογαἰοοίοτεε. Ζαοι. 1. 8. ἵπποι «υῤῥοὶ 
καὶ ποικίλοι, οαυὶΐ τι οἵ νο βοΐ β. 
Βοεβδιασίαβ ἴῃ Ηΐοσοζ. Τοσι. [. μδρ. 
47. εἀ. τϑο ρυΐϊδί, ΕΧΧ ]1ορῖθδο 

ὈΝΡ αι ωὖϑ, οδῖ υατγὶμε 00- 

ἷον. 4 Μδοοδῦ. Χ, 21. τῶν ὅπλων 
τὴν ποιχίλην «αρασχευὴν, ΘΙΥΠΟΓυχΩ γἢ- 
τῖσαι Δρραγδίιπὶ. 

ΠΟΙΚΙΛΤΗΙ Σ, υανγίεβ αἰογ, φμὲ Ὁυε7. 
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,φἰουΐονε ογπαθε υερέδα εἰαδογαῖ. ὙΦ 

ατίζίεα. Ἐκ. ἌΧΥΤΙΙ. 15..-- ΠΩ" " 
ρατέ. αρμρίοίον. Ἐχοὰ, ΧΧΥ͂Ι. 86. 
ΧΧΨΠΙΙ. 86. εἰ αἰϊδὶ, --- ΠΟ 
σομρίοίμηι. Ζυᾶ, Υ. 80. ΨΜΙαάα εἰ 
διγ. ΧΙ. 12, ' 

͵, ΠΟΙΚΙΔΛΤΙΚΟῚΣ, υαγιαίμα, “υατῖξ 
Ῥίοίας, υετεἰοοίοῦ, μοϊψηπιἑατίμσ. Ὑγ 21), 
“πόηρ. 1οῦ. ΧΧΧΨΠΙΙ. 86. τίς ἃ 
ἔδωχε γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν, ἣ 
φοικιλτικὴν ἐσισεήμην ; 418 γεΓῸ ἀεαϊξ - 
του οεῖίδυδ ὑσΧΌΙΓο βαριθπείδια, ταὶ κα 
νι ατίαπι ϑοϊαπίίδιη 2 [ἢ τηθῃΐθ 

δαθαστιηῖ Γἢ 5}, Φρεοίαδὶϊες ἤρε- 

γι. ἴε5. 11. 16. ϑυ 445 εἰ 1,6χ. (γ- 
γι} Μ5. Βγοθχ. σοικιλετιχὴν, πσολυμι- 
φαριχήν. Ἡ ΒΥ ΓΟ. αοικιλτικὴν, πολυμιο 
φαρικὴν (8316 οἷ ὈΘΏὴΘ β π|ϑ51118 
Δα Ψορίβο. Ρ. 619. Ἰεροπάπηι σδηβαΐ 
ῬΙῸ πολυμηταρικὴν) τέχνην, Ῥοϊγτηϊί8- 
ΤίΑτη δυίθη, 8. ασίδωι. γνδγὶ8 11οἷλ8 γαὶ 
ΨΆΓ118 σο]ογ θυ ἰΟχθηαὶ. δὶ θη ἃ 
ἃ νος φολύμιτον, αυεΒ, 81 δἰγυηοΐο- 
σίλτω βρδοΐοθγβ, ὨΪΗΪ δ] υ ἢ βρη» 
ἤοπί, αυδτὰ 1ἅ, αυοὰ τηυ]16 ἢ]Δ ἴτα- 
τὸ Ὦδθεῖ. Νβπ μόνος δαὶ ἐγαρια, 

 ἐοῖεπι, Αἰμι. Ησς βοῖβι βου 
δρυὰ Ρ] πυτα 1.10. ΨΗΠ. οαρ. 48. 
Βοαὰ υδὺ9 νοΐϊυϊ, υὐ ποη ἰδηίτπι 
οἰστίβοιγεῖ σιοά ἐς ρμἰμεέδις ἤβοϊὲε 
οοπδίαΐί, βΒεὰ εἴ τἀ, φμοΐ ρίμνἐπιδδ ο0- 
ἰογίδιιδ οἱ σταΐα αἰχμα υαγιείαίε 60. 
ἔογιπι αἴσμπιε Ασεγατίρη ἀϊδίἐποδρη οἰ 
ογπαΐιμη ἐεί. ΤἸαϊάοτυθ Οτὶῥ. 149. 
ΧΙΧ. ς. 22. Ῥοϊψηιδα περι οοίογίξ. 
Ῥοϊψπιλέιις ἐμηι ἰδίωι πιμίέοτωπε 605 
ἰογεπε δέ. δὶς γεῖι. ΟἸοβε. Βαὖνψ- 
ἰοπίσμθι ψιλὴν ᾳαολύμτον τοάἀαυηῖ. 
νας Βγαυμίυμι ἀ6 εβεῖῖα 846. 
Ἡδερτ. 1.1». 1. ο. 17. δ. 967. Ὁ. 3900. 
Β1᾽΄ς εἴ, ἰεσῖε Πειηραίετο δὰ Ἐοϑὶπ. 
Ἀπίαυ. ἤσπι. [0.0 Ψ΄. ς. 10. μαρ. ἃ 
η66., ἴῃ Ο]ο55. Κεῖ. φσολύμιτος 6Χ. 
Ροηῖτυν υεεϑὲς 218 νεγειοοίονὶ ὅπ ΘΟ, 
ἰοσία. --- ΤΩΡ τν ἀρ »ίηρο γεὶ υαγίῖο. 

Α], Ἐχοά. ΧΧΧΥΠΙΙ. 98. φοικιλεμ- 
κά. 

ΠΟΙΚΙΛΤΟΙΣ, νατίεραίωε, νατίε 
Ῥιοίπα, σερεἰοοίογ. "ΔΙΩΤΊ Ῥατί. οοβὶ» 
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α ἰανα, ἐποορίίαν:, αγένος, ἀροοϊαξίτα 
ροϊψπεϊίαγῖια. Ἐκ. ΧΧΧΥ͂ΠΙ.. 16. 
-΄ δ105, Ρευίοίο. ΑἹ, Ες. ΧΧΊΙ]. 

19. «οἰκιλτά. 

ΠΟΙΚΙΔΤΑΙ ὙΦΑΙΝΏ, σνατίοραία 
ἔεχο. ΣΥν ὅσα μίπρο. ἘΣ. ΧΧΧΥ. 

38. ΧΧΧΨΙΙΠ]. 23. 
ΦΠΟΙΚΓΙΛΩΣ, νατίε, τειΐδς τεοῦδ. 

Ιοαίτυν 5. 1. 6. Μιάθα διᾶνίφω, 
Κ. 

ὃ ΠΟΙΜΑΓΏΝΩ, ραάδοο, αἷο, ἵϊ. γερο. 
ΤΡ, φοἰεπέδα. 76:. 111. 16. πωιμω- 
νογτες. Τερεταπί ΤΡ --- γν, δοὶο. 

Φόγο. ΥἹ. 18. Ηος. ΧΙΠΠ. 5. ἐσοί- 
μανόν σε. ἴιερετυπῖ Ἢ" Ὶ οὐὰὰ 

ὅ5γτο εἰ μα] 4. 1,εοῖϊο ῥγείΐδγεπαα 
(οχίυδ!! οὔ ν. 6. Εογίδββο (δ ῃ 
οογίθ ἱπ ροβίοτγίοσγε ἰοοο ΠΠΡοσῖὰδ γρὺ- 
ἰοσὰης. Νδῖῃ »ῈῺῈ) οϑὶ ΩπΊΩΟ 86 

ανπογὶς ἀοονπιονία αἰαγέ. --- 77) 

ε ἄκοο. Ῥεδίπι. ΧΙΝΤΙ. 18. -- ΠΡ 

ῷ χη. Ὗ. 9. σὺ σοιμανεῖς τὸν λαόν μου 
τὸν ᾿Ισραὴλ., τὰ μαδοθδ ἢ. 6. γεβὲξ ρο- 
Ρυϊυῦ τηοὰπὶ [δγϑδὶ. ϑοαυϊῦ 
δηΐτα καὶ σὺ ὅσῃ εἰς ἡγούμενον ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 
Ἐχ Βιεἰτὶ ϑοηΐθητα ἤθς νογθβ ἴἢ 
τηδηίε δαδυΐς Μαίευθ οδρ. 1]. 6. 
Μιοῆ. ΝΙ]. 14. σοῤναινε λαόν δου ἐν 
ῥάβδῳ σου, γερε Ῥορυΐϊυπι ἴαυπι νῖγρα 
ἴ0Δ. Αἄἀάς Ρεαϊ. ΟΕΧΧΨΝΊΙ. 77. 

ἐ Ῥβδῖίτω. ΧΧΙ]. 1. κύριος ποιρμοιίίνωε με, 
Β. 6. ἀείωνλλ πε οοπιῖτα οτηηθ8 ᾿ο8- 
[68 τηθο9. Ῥεδΐμι. ΧΧΥΠΙ. 19. σο» 
μαᾶνον, δεπίσπμι ἐε υγσδε. Ῥβαΐστ. 
ΧΧΧΎΥΙ. 3. σοιμανδήσῃ, 7γμενὶς. Ῥα. 
ΧΙΨΙΙΙ. 14. ϑάνατος «ομανεῖ αὖ- 
φούς : Ὁδὲ σοιναύνειν ἀδραδοῖ, Ἐ. 6. ὕὉ0. 
γαγο, αδευπιεγο, σομδαπΥΕ, σΟη ἤρετα 
ποίδῖ, Ργονυ. ΧΧΨΝΙΠ. 7. τωμαίνεν 
ἀσωτίαν, απιαγὸ νοϊυρίεῖοθ, δυΐϊ νο- 

ε Ἰυριατίοβ. Ρζον. ΧΧΙΧ, 83. ὃς δὲ 
σοιμαΐνει αόρνας, ατἱ δυΐδηλ τηϑγοῖσι- 
68 αἰ, ἢ. 6. ποῃ ᾽θπο, 4] 4116 Π8 
"ΘΙ ΔΙηΣ πρεσθίτῖοαβ 8} 0 }1Ο ταογοθᾶθ, 
βοἃ βοογίαίου, 4υἱ δίιοσο ἰπβαττ, οἕ 
ταοσοισὶοῖθιια δἰθηϊβ στὰ ἔδυ] 8- 
Τοῦ ὁχῆδισιί. Αὐἀᾶὰδ ϑ'γτητῃ, (δηῖ. 
111. 6. υδὲ πσοιμαΐνειν τὰ ἄνϑη το Θϑεῖ 

814 Παρ. 

Ῥαϑοῖνο βονεε, κει ρμαξεοὶ ἔνἔεν βονει, 
ῬΓῸ ἐν τοῖς ἄνδεσ. 5816 νέριειν ἄϊδη 
δρυὰ ὅγγωιο. ὑδπε. ΙΡ΄. δ. -τ τι 

απείομδ, εοοῖμα. ΤὨοοος. οἰ ΤΙΧΤ 
Ρτον. ΧΧΙ͂Ι. 1, δρεζυτῆ ΠῚ 

- ν»ν»ι σαπρο. Ῥαΐγα. ΠΊ. 9. αἰνῇ 

ΡΟ ὩΣ Βαυὰ ἀυβρές ἱερετγαπὶ 

ΣΤ, υάε ἀρρασεῖ, πδίπεῖη εβὲ 

ΤΥ]]ετὶ (ἃ Επιοπάκε. Ηδετγοῖ. 
ϑρες. Νον. ρᾶρ. 33.) Θοῃ)]οοζωγαις, 
αυἱ αοιμανεῖ ταυϊατὶ ἸυὈ δῇ Σὰ σπαανε. 
Ἠεβγοῖ. σημαίνει, βλάατε;, χακντοκῖ. 
τοι υοαυς γα] κεθασ. δὰ Ἑπσῃ. 
Ῥ 

Πωμαΐνω, ἐπὶ ἀνδρώκων, γερο. Οουῖες 
Βοοβασί Ηϊεγοζ. Ρ. 1. 1.10. Π. καρ. 
44. ρμαρ. 441. εἰ δὰ Μαξῆ. 1]. 6. 
γνοϊδυπι Ρ. 35. εἰ ΕἸϑιοστιτα ἢ. 7. 
ἃς 0ε ποίδία βυπξ πῆγα μοδὶ σει- 
μήν. 

ΠΟΙΜΕΝΊΙΚΟΣ, ραξέοναξιε. ΤΡ 

»Ῥαξίογ. 1 ϑατὰα. ΧΥΤΠ. ΔΟ. Ψάδ εἰ 
Ζαςς. ΧΙ. 15. υὐὶ ὨΪΠΠ μγὸ δας 
γοσα ἴῃ ἰοχίὰ ΗφΌγ. Ἰορίξυτ. 

ΠΟΙΜΗΝΝ, ραείον, ἴῖ. τες. Ὃ»"» 

Ῥώεν, Ἀν. 1. μαείον. Τοῦ. 1. 16. -- 
5125» Ῥοοματγίις. ϑγταυιαςι, εἰ Ἐά. 
Θαϊπία Ατῆοβ Ἰ. ᾿ ΉΒΞΟ ὝΤΩ» ἔὅτες. 

6ει. ΧΧΙΧ. 8. 1[ε5Ξ. ΧΧΧΊΙ. 14. 
ἴπ ῥγίούθ ἰόθὺ βῈὲὺ ὙΤ.) ποῖ βοΐυπι 

ὅτγεβεε, 8εὰ εἴδατι ρμαείογες ἰπθεῖ]ο- 
φοηαοϑ 6696 Ῥυϊαγιης. ἴῃ Ῥοκίοτίοτὶ 
Ἰοοο δυΐθιῃι ὑγῸ σοι ένων ἔοχία τερο- 
Ὠρηστα οϑὲ φομνίων, --- ὩΣ 

Ρἷαν. ρατυμίί. Ζαοι. ΧΙΠ. 7. εἜς. 
Οοιαρὶ. ΑἸά. εἰ οοά. ΑἸοχ. «μένας. 
Ιρετυπὶ δοϊαῖο Τβδάθ ουτὴ χτηεῖδ- 
1868] τε] χυδγατα 1 ογαστιτα ΩΥ 

Βυχίοτῆυε ἱπ Απεοτῖξ. εοάναϊς, δὸ5 
ἴα νεγίθηάδι μιυΐαδθε νοσεῖα ζγὰ- 
ΤΊΟΥΘα, πὸ δὰ μαδβίογος χεΐοιτείωτ, 
αυΐα ἸΠ]οτατα 10 διε Ρυ8 ἔδει 
εδὲ τηθῃΐο. Οδαίά. Ῥδγαρῆσ. ὧν 

δ Γ)» διρεν δεομπάος νεὶ Σεονπάα- 

ποδ, ἢ. 6. ΠΗΠΟΥΕΣ ρ᾿σὲμοῖρθε, δεσδάος 
φιαδὶ α γέρε, ἀπεῖὰ ᾿μζ6] ]οχ! μὲσ 

7 

γι. 15]. ΟΙοαθβα Ῥμηοχεει: κα 



[οὐρυνη- 

τι σίροτω. Ηἰς ἐχρλισαχίδ δδὲ ἔου- 
γἶἷα μοιπροὺς ποιμένας, 48 ἰορίτυν ἴῃ 
οα. Βατδενγ. --- νν ἀαπιύσιδ, δοσίμ. 

3εη. ΧΧΧΥΠΙ͂. 19. 90. εν. ΠῚ. 
.. Θὲ 4110᾽]᾽. [π οσαηΐθι8 Ππὶ8 ἰοοὶϑ ἰ6- 
Γεσυαμῦ ΣΡ. -- ΠΡ νεσρυχι; ραδ- 

Ὁ. 200. ΧΧΙΝ. 3. -α ΠΡ Ῥατί. 
ὥζρω. ΙΝ. 2. ΧΙΠ. 7. 8. ΧΧΥῚ. 90. 
Εἰ ζοοῆ. ΧΧΧΝΙΙ. 44. ὁ δοῦλός μου 
Δαβὶδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ σοι» 
μὴὲῈν εἷς ἔσται πάντων, βΕΥνι8 ΤΩΘῸ8 
Πανϊὰ ρ»γίποερε ἴῃ ταϑάϊο 1] σσυμι, εἴ 
φαξίον, ᾿π. 6. τέΖ, ἁτιὰϑ ΕΥΪΣ ΟἸΩΠΙΌΠΙ. 
ψιᾶς εἰ Εκοοι. ΧΧΧΙΨΝ. 28. 11 εἵ 
«ρου Ἡοπιθγυγα βεθρ6 Σαρ68 εἴ ἱπι- 
Ῥεγδίογεθ ποιμένες Δρρο] Ἰδπέιτ. 1]. 
Α΄, 968. ποιμένα λαῶν, υ᾽ῇ᾽ ϑοδοὶ. 
βασιλέα ὄχλων. ΥἹά6 εἰ 1]. Β', ν. 34. 
ὕπάε εἰ ἀρυὰ Ηδογομίυτη : αοινένα 
λαῶν, βασιλέα τῶν ὄχλων. Οοπξ. ΡΪδΔ- 
ἴοῃ. Ῥοϊϊξ. Ρ. δ10. εὲ ῬἈϊϊοη. ἀ6 
Αρτίςαϊο Ρ. 416. εἴ ἀ6 Νις, Μοβ. 
Ρ- 612. ἃς 408 τηρο δηΐβ ποίδίδ 
βιιηΐ δα ν. σοιμαΐίγω. 

ΠΟΥΜΝΗ, ϑγέσ. Ὑ, ἰά6πι. 

Οεηδα. ΧΧΧΙΙ. 16. -- ΣΉ. ὅ7ὲ- 

465 ρεομάϊηπ ἐπ ραδομο. ἴπο. 7ετ. 
ΧΧΠΙῚ. 1. σοπᾷ 20... Χ. 16. 

ΦΠΟΙΜΝΙΚΟΙΣ, ρμαείογαϊῥε, ρα:- 
ἐογϑμἑκε, '. 4. «οιμόνικός. ἹῸν Ῥαδίογ. 

ἰ 1 ὅδπι. ΧΥ͂ΤΙ. 40. 866. ᾿ἰρσοθ ποῦ- 
Ὠ0]109, ἰοδῖο [,. Βοβίο. 

ΠΟΙΜΝΙΟΝ, φγέῖ. ΓῊ ὙΝ Ρΐὶαν. 

860. Βοοδιατίατι ἐοσμἰξ σπριίδ ἐχμὲδ 

εἰεε ἐμαῖς, ες φιεῖδις ραδιΐμπι ὁαν- 

ριπὲ, εἶνε δίαἰίοπες ἡμπιεπίογιπι τη 

«ἰαδυῖο. 4 Ῥαι. ΧΧΧΙΙ. 48. [τὰ 

Βίοἰτιθ. βΘοα ἱπ᾿ γοσ ὶβ μάνδρας εἰς τὰ 
ποίμνια ἰταπιϑροϑίεο νεγρογαπι ΕΘΡΓ. 

Ἰοσυπι βαθυϊΈ οἱ ποιμνία ῬεΓ ποι δὰ 
ε ὩΥΙν» ὅγέξέε. -- ὙἹ » δερέεεηι, πε. 

τιν, οαμία, Ἐξεοῖ, ΧΙΠ. ὅ. Βοτίδ 
Ἰεφογυμὶ ὙἹν. --- ΓΙ αίγινπι, π. 

ὁταπιεη. [ε5ὅ. ΧΧΧΥ͂. 7. 5ες. ΑἸά. 
Μαϊς Βίοἰδυ5 Ὑγοιαγαῖτπι ϑθοζαβ 

τοί ἢ: δὰ νοσετα Γ᾽ ΜΙΝ Π]υὰ 

φομήων αἱ ἐπαύλεις υἱδοίαΣ ἃ β]οθ8- 

815 ΠΟοίμνεον. 

βοῖοσα δ ἀπιμη 6586, Π6Ὸ ΧΌ816. 
ΦΡΩΒυ8 δηΐ νογῦογυη ΗΘΌΥ. οϑῖ 
ἢϊς: φγαιεῖπα εἰ λεγδα, Ῥεοογιπι 
ραδοια ογωπί, υδὲ απίε 7μποὶ ραΐμδ- ἢ 
ἔγες εἱ αγωπάϊμες ζεγαγμπι οδίϊα 
ἐγαπέ. ---ο ΤῸ] Ρίυτ. φσγερέξ πιι- 

ααἰὲ, 8.5, ἶδῃδ. 1 'Βερ. ΧΧ. 27. ---.ὄ 
53», παγε. ϑορδβου. 11. 6, [ἃ 

Βίεἶτας, αὶ ἰΐζοτυπι ποῖ δοσυγαξα 
᾿πϑροχὶ ἰοχιυ τα Ρτ., α απὸ ἀρρα- 
χεῖ, «οιμνίων τοβροπάογα ἢ. 1. γε 8 
Ὁ Γ» οαμἶα ραξίογιηι, αἴθ 

ΟὉ βθαῦ 8 ἸῸΝ Σ ἰἰὰ νϑείοιάδ 6596 

οχἰβεϊτηαταπῖ. ΟΟπΡ ἰηθτα βὺὉ 
ΠῚ ΝΟΣ. ΒΕ ΓΊΝΟΘΟ ῬίυγΣ. σαμίρ. 

Ῥμαῖη). ΧΙΙΧ. 10. ΤΧΧΥΤΙ. Τ6. 
-- σῶν» ορια. 1 ὅδ. ΧΧΥ͂. 2. 

τὰ ποίμνια αὐτοῦ. Νοπ ταδὶ ἡαοδᾷ 

θμ 

βϑηϑυιη. ὅ0. ΣΝ ἀυοαθα οηῖπε' 

ποίηϊ, φμιοά εεἰ ἰαδσγε ρατίμπι εἰ ἀο- 
γμὶδιίεηι, οἱ Ἰατὰ δημ αιογα 5 ΓΗ. 
ἢ. }. ἀ6 ρεομάίδις ἰη16]]οχογαηῖ, 
408 ΘΧρ !οδο δ ἀϊτα νοοθ 55... 

οοπδττηδίυν. Ν᾽ αἰ μαΐμβ μοεϑεδεῖο. ες: 
ΓΊΣ.» Ῥορϑεϑεῖο, ἵξ. ρέσις. ΑἹ, Οδῃ. 

ΧΧΙΧ. 7. -- ΓΟ ΠΏ, αδοιρίπ, 

ἰξοπ ταεϊογτηῖοθ στέροα ροομάπηι ἐπ 
φαξοιο. Εποοῖ. ΧΧΧΙΨΝ, 81. Νυτα 
αοίμνιον Πὶσ τὸ ράδομο ἔογίβββα ρο- 
πἰΐυν ἢ (ες Οὐχαρ]. δαρεί νομῆς. 
ΒΡ 52}» υἱοῖς. 1ε5. ΧΧΨΊΙ]. 40. 

ἘΘΕ ΤΙΝ» οαίωξ, 1ῖ. ἐεεἐπιοπίπηι. 167. 

ΨΙ. 18. υδὶ νοοοτὰ ΗΘ Σ. ἴῃ ποίίοπμα 
ϑτερὶδ δοοορογυηῖ, υἷα ἴῃ δπίθοθ- 
ἀδμερυβ ἰοσο 1.7» Ἰερεγαπί Γν 

--ττῖν  Ὑπ: σεη. ΧΧΙΧ. 2. 8. 

ΧΧΧ. 41. ΧΧΧΙΠ. 16. 19. εἰ 41}. 
-- ΠῚ τῶ» ετέΣ ουἱωμπι. Ῥδαΐοῦ. 

ὙΠ. 18. ἐὲ ΧΧΥ͂ΤΙΙ. 4. 18. 61. -- 
ἸΝῖν, οὐεϑ, ρεοικίες ππογεβ. ΟΘΠ68, 

ΧΧΧΙ͂. 4. 1 ὅαπι. ἼΠΙ. 17. ΧΙΝΡ. 
89, εἵ Αἰἶν]. 1 ὅδ. ΧΧΥ͂. 2. σοΐμνια 
αὕτη σρόύβατα ἴῃ οοὐα. Ῥογπιιίδίαγ. 
Ετρο ποίμνια συπὶ οὐέδ, δυΐ ρσγέρβει 
ουἶεπι, Ὥδτα ΟΡροπυπίυῦ αἶγες. --α 



Ποιρνον ρὄφος. 

«εν ραείογ. ἴπο. Οδηΐξ. ἴ. 8. τῶν 

ποιμνίων σου. ϑὶ ταςίδ 86 Βαροῖ ποία 
ἢμεος Βοχδρίασίβ, ἰσοο φοιμνίων Τερο- 
πε πὶ οὐ σομόνω. ϑ6( ἐογείϊδῃ 
γχοΐδγσθπμἦβ οὶ δὰ νοόθαι Ἰδὰσ 1 

δη(θοθθηίθυ. ---- "ἶ) ἀβηωΣ, ρ}ὲ- 

δ. ἴης. Ε ΕΥΣ συὰ ΥἹἱ. 4. Αἀὰ. 
ϑγτιατηδοῆυθ, ΤΒδοά. 165. ΕΧΡῚ. 8. 
-- Ὁ. Ρἴυσ. εχ Ἰ», ἀγαοροπει. 

Ιε5. ΧΧΧΥ͂. 7. 86 νἱάδ διρσαὰ β. 
ὃ ὝΥΠ: 

ΠΟΙΜΝΟΤΡΟΦΟΣ, ραμίογ, ρε- 
ονατίμα, Ἵ}), ἰάεα. Ααυ. 2 Βες. 

ΗΙ. 4. 
ΠΟΙΜΝΙΟΤΡΟΦΟΣ, τάδ. ἽΝ» 

ἰάθη. Ααχυ. Απλοϑ Ϊ. 1. 
ΠΟΙΌΣ, φκαίϊ, φμῖδ, φμέεπαπι. 

κδὰ» πδὲ, “ατετα, Ὗ', 7. ---ὸ ΠῚ νδ)» δὲ 

ἐεὶθ. 1 ϑδχη. Χ. 18. ἀσάγγειλον δή 
μοι, «οἣὸς ὃ οἶκος τοῦ βλέαοντος, ᾿πά ἴοι 
ἄσαβο τοὶ, χυδοῆδῖι δὶς ἀοιιυβ 
Ρτορβεῖβ. 2 ὅδπι. ΧΥ. 2. ἐχ ποίας 
σόλεως εἶ σύ; ἐχ χυδστη ἴὰ 68 οἷνὶ- 
16} νιάδ οὲ 72}0η. 1. 8. εἴ σοηξ 
Αςῖ. ΧΧΠΙ͂Ι. 84. -- ΤῸ. φιά, Ζοῃ. 

1. 8. μας χυοαὰθ Ὦδη. {Π1. 15. 
βὲς. ὁοα. ΟἸἰ5. διτ, ΧΧΧΠΙΠΙΙ. 87. οἱ 
1 Μεος. 11. 10. Ηδεγοβ. φοίου, τιοός. 
1,6 τίνος. ; 
ΠΟΚΟΣ, νεῖδως, ἴαμα υεἰϊοπαᾶο αὖ 

ὰ ὁ09 ἀδηία, εἰ ἐκ βοοομνι σοηρίοδαία, 
8 σίκω, υεἶϊο, ρεοίο. Ἡοταεν. [1]. Μ', 
451. 7.» υεἰΐμα, Ἡ. 1. ἐεγγα ἀξππόδϑα, 

Ῥεαΐῃ. ΤΙ ΧΧΙῚ. 6. ἐπὶ αὐχον, ἐπ ἰα- 
παπι, δαῖ, υἱ οἴδῃι 560. οἴγτηοΐο- 
δίδτα νοσῖϊ ροίδβξ, ρος ρεοϊἑπαμαὲ 
αοίππι 8. ἐπ ἱοπεγαηι. ᾿οβοθπαϊξ 
ΘΣτὰ 8 σίχω 8. σείχω, ρεοίο, ἑοπάεο. 
-- ΠΣ Ζψυά. ΥἹ. 87. 88. 80. 40. .---. 

Ἣν ἔαπα. ἃ Βερ. 111. 4. Ηεεγεῆ. 

ε πόκος, τὸ ἔριν «προβάτου. 
ΠΟΛΕΜΕΏ, ἀεδεῖϊο, δεῖϊϊο ρείο, 

δεϊϊσενο, ραρηο, ῥγαῖιον. 8.}}» ἐὦ- 
“οὐπάο. Ἰης. ἮδΡ. 111. 16. ϑοιδυμι 
ἜΕΧΡΥΘβϑῖς. -- ΠῚ ΗΙΡΒ. ἐογγο- 

7 οῖο. Ψον. ΧΙ. 19. --- ΠΣ Εἴρβ. 

816 Πολεμέ». 

ἃ 2)» Ῥεγομέδο. 7οβ. ΤᾺ, 18. εἰ 
᾿ἐπολίμησαν αὑτοῖς, ον Ῥυτιλῦσιν 
δάνεγθυβ 1110. --- Σοπσσ Ηρ. 

Ῥεγάο. ἴε5. ΧΧΧΥΊ. 10. -- Τή)η: 
ἨΠρΡ. ἃ ΤΊ", οὐμεμοῦεο πεξ. ὕσαι; 

ΧΙΝΜΊΠ. 37. ---ο ΤῊΝ οαείνιπονείον. 
1εβ. ΧΧΙΧ, 1. --- » ουπίνδεθ. ὦ 
4 Ῥαν. ΧΥ͂. 6. πυλεμήδει ἴϑοος τὸς ἢ 
ἔϑνος, ῬαρΊΑΡΙς ραηθ δάνεογαας σεῦ Ὁ 
ἰεπι. --- ζΣ ΓὉ, ΚΑΙ. Ῥε. ΧΧΧΙΤ. 

1.1. 1. 2. -- ΟΥ δείδαίατ, ἴ Ὁ 

δεϊϊμηι. Ζυά. . 8. .... ΓΙΌ)» δεὶ- 

ἔμηι. Ἐχοὰ. ΧΥΤΙ. 16. 1 Ῥασ. ΥἹΙ. 
11. -- ΓΟ δι, σὲ δείδογαπε. 

συ. ὅϑγτηπι. 3 ὅδ. 11]. 10. τος, 
λεμιῶν. ---- ὈΓῸ) ΝΡ. Εσχοὰ ΧΙ͂ΥΝ. 

14. χύριος πολεμήσει! «ερὶ ὑμῶν, ἀοταῖ. 
ΠῸΒ ὈΌΡΘΔΟΙΣ Ῥγο᾽ νορσῖὶβξ. Ἑ τοί, 
ΧΥΊ]. 8. ἐξολέμε, (86. φρὸς} τὰν Ἶε- 
ὴλ, Ρυρπαραῖ δάνοσγευβϑ ζϑεσδεῖ. 

1Ι46 οἱ Νυπι. ΧΧΙ. Φ6. .109. ΧΙ. 5. 
ΧΙΧ. 4θ.1 ὅ6:. ΧΙΝ. 48. εαἔ οοηῖ 
Νυχαοῦ, ΧΧΙ. 1. 706. ΧΧΙ͂ΨΥ. 1]. 
Ζυά. Χ]]. 1. Ὁ] «ρὸς αὐάϊευγ. (σου. 
ασυσαυε Ν᾽ δἰοκεπαν. Απΐντη. δὰ Απι- 
τηοη. Ὁ. 72. 5.α. Δυά. 1. 1. τοῦ στλε! 
μμῆσαι ἐν αὐτοῖς, δὰ υρσπδιάδεη) ΠΝ 

11οα, νά εἴ ν. 8. δ 8. ἡΖυὰ ΙΧ 
45. Χ. 18. εὐ οοπῇ, Ὠ γι Μίβου] 
Οφηΐ. 11. ο. 100. Μὰ. ΧΙΎ. 1]. ἐξο 
λέμησαν μετὰ ᾿Ισραὴλ, Ῥυρταθαπι. 
οὔτι 1εγαῦ!. γιὰθ οἱ ν. 5. δὲ 90. 
1 ϑαία. 111. 80. σξολεριήσει τὸν «ὖλ-΄ 
μὸν ἡμῶν, φενεί δοζίωτῃ τιοαίττιιτη. ὙιὰεῚ 
εἴ 4 Ῥαγλὶ, ΧΧΧΙΪ. 8. οἱ ςουΐε ὶ 
4 Μαζολρ. 11. 66. 11]. 9. ὕετγοι. 
ΧΧΧΊΙ, 90. συλεμοῦνεες ἐπὶ τὴν αιλη, 
Ῥυμπδηῖθο δάνοσεοιβ οἰν ἰδέεση. ΥὙ- 
εἰ οἱ ψογθοαι. ΧΧΧΙΨΝ. 1. 7. 92. 
ΧΧΧΥΙΠΙ. 7. .ὄ.Ὄςἥ ἘΞ» αἰοίραν. 

Ἐφ. ὙΠ. 13. ..-.- ὧν, οὐπέγα, 3 

Ῥαν. ΧΧ, 48. ἔνεδρον σοῦ σολερεεῖν τεὺς 
μοὺς. ... “Ὃν; Ῥορκίμε. ἴῃς, υάὰ, 

ΧΙ. 4. ἐπολέμουν. ἩἨοξεγοινάα εαὶ 
Βἷος ἀπθὶο μας γογαῖο δὲ 1», υἱ 

ἰεσογῖΣ 555}}}», δὰξ γὉ ἼΣΗ: Νδτ; 



Πολιμίζω. 

«- φῇβοιο οτἱδὲ ἴῃ εο, χυο Ἀεϊ]υνα 

ὄ 

ζ» 

εἶ 

ΔΒ ογααξς, Ὑιάθ ἰπῆα 8. ν. τῶν 
περόω. ---- γγῷ σπριείία αὐ[οῖο. ῬΒ. 

ΟΧΧΥΊΤΙΙ. 1. 2. Ψυάι(ι. ΝΙ. 4. μὸ 
πυλεμῆσαι, ποῃ ροῖεε ἀεφδοίϊατὶ ταὶ 62- 
Ῥωρπαγῖ, 1 Μδοο. 1. 18. υδὶ 68 
Ἀ. α- ἐχαολῳρεῖ,, ορηήσετε, δεῖϊο διρε- 
χατε. }ἃ ςοο. ΧΙΠ. 9. πολέμησον τὸν 
“«ὅλεωον ἡμᾶν ἐμ δὶς ἱπιρεγαίου ογὶ- 
γεέπηι δεϊϊογίιηι ποεξίγογτιση. 4 Μδρσο. 
ΕΟ 41. ᾿Αντίοχον ἐπολέμησεν, ΑἸτο- 
σἤυτη ογὔεκειηι 116 αὐ Ἀοείοπι νϑὰ. 
εἰτάε. 

5.᾽ΠΟΔΕΜΙΖΩ, δείξενς σεῖο, ρυβ- 
50, ἀεορετίο. ὉΠ᾽} ΝΙΡΒ, Ψυΐ. ΙΧ, 

98. εες. ςοα. Οχοη. σολόύμωσον πρὸς 
αὐτόν. 

ΠΟΔΕΜΙΚΟΣΣ, δείδῥοιι, δεϊέροεις, 
Λοειδϊς, ἐπβεδίιδ. τὴ ἩΓῶν δοϊπι. 

ὅϑόγτηση. «00. ΞΕ ΚΝ 25. υδὲ τὸ 
᾿πολεμιχὸν δείζμιηε ποῖαῖ. Πδιῖ. Ἱ. 41. 
“υα. ΧΥΠῚ. 16. 17. 1 ϑαχα. ὙἹ11]. 
12. -- νῶν τονβεα. Ὁ Ῥατα], ΧΠ, 

87. 9 Ῥαν. ΧΧΥ͂Ι. 18. τὴν αῃ- 

Ῥγνορίηρυαίδο δοοίξν, αρρτεδεὶο, ργα- 
ἔπιε, οοηπίοα. Ααμ. Οοβεὶ. ΙΧ. 
17. φολεμιχά, 

ΠΟΔΕΜΙΚΩΓΣ, δεῖδδοε, δοίξοο 
5Π0γ6, ᾿οεί  ξοτ, ΠΏΣ» αὦ ἐεί- 

ἔκηι. ϑγτωσα. Ῥβαΐίη. ΟΧΙΣ,. 6. 
ΠΟΔΕΜΙΟΣ, λοείϊ δ, ἱπξεπδις, 

ἐηὶπιέσι, λοείϊε. δ)» λοσίς. ΑἹ, 

Ἐδῖμ. ΙΧ. 16. σολεμίων. ---- γηὶς 

Ῥατί. ἑπείἀϊαίογ. Ἐπδαν. Ψ]Π1Π1. 80. 
-- πος, δεϊίωμηι. 1 Ῥασαὶ, ΧΥΠΠ]. 

10. ἀνὴρ πολίμιος, Υἱν ἨοΒΕ]18, Ἡ. 6. 
λοϑέ!. ----- “γνῳ, ἴῃ ῥ]υτ. τὴν: μηδ. 

166. ΧΙΝ. 21. Νοῃ Ἰοβεσυηῖ ΞῚνς 

δοϊ Ὁ Ἵν» κοι, ἀοτίναταπι, βϑὰ 

π᾿ τιρηΐϊα Βδθυδγυπέ ποίίοποπι, 
ε ἄυδιὰ Βαρεῖ ταϊχ "ν ἤδη. ΧΙ. 2. 

166. ΧΙ,1. 2. ὉΡ], υἱ 1,Δπυνῃ ἐῇεν- 
ὑέδΟΉ7 1π αἴψμεηι, ποῖαὶ υενυϊάο ἐπε- 
ΞΞ ἐπ᾿ Λοδίεπι φγαςδατὶ, Ὠἰδὶ ἔοτίδββα 

πολεμίων τεροποηάμχα δαὶ αύ- 
λεὼν, ἢ. 6. εἰγόίιδεδ τειπἰεα, αὐοά 

Ψοι. 1]. 

817 ᾿Ανὴρ πολεμιστὴρ. 

λιθτατίαβ σὰ γϑεῖδ ἐπί ]ορθμβ ῥγο 
Ἰυθῖα αολεμώων μοδεϊ, --- ΘῚ 

Ρῖυν. εκ ν. Α]. ἔσει. ΧΧΧ, 16. 

φολέμωεοι. Τοῦ. ΧΙ]. 10. φολίμιω οδαὶ 
τῆς ἑαυτῶν ζωῆς, βοείες σεπὲ ρτόρτία Γ 
υἱΐα, 5. εἰδὲ ἐροὶ αὐ ψεϊ οίἑα(ξ δια αὐἀ- 
σογεαμέιγ. 9 Μδοο. ΧΥ͂. 40. καϑά 
γὰρ οἶνον χαταμόνας «νειν, ἀροη τς καὶ 
φὸ ὕδωρ πάλιν πολίόμιον: δὶ φολέμωον, 
ᾳυοὰ υϊραμιθ ΡῬος στοπίγατγιμηι 
ἰγβηδίαμς, ορροπίϊτυγ τῷ ἡδεῖ καὶ ὑπι- 
τεῤαὴ τὴν χάριν ἀποψελοῖντι, δἀθοῦτι8 
ποῦαι απ, φμοα πεὸ πόδε, Ἴδὸ 2: 
ομπάμπι εἰ διαυε ἀϊοὶ μοίεδί. ϑγταα; 
πον ἀείεοίαί απΐπηι. ἨδγοὨϊυ : ἃ 
ἀουπί σολεμικῶν. ἄξια : αὐλόμως, 

ἣν ΠΟΔΕΜΙᾺΑ, 80. χη’ ῬΑ, λος- 
ἐπ γερο. "Ἢ ΓΙΌ. δοίϊωηι. 168. 

ΧΧΥΠ. 4. Ν. ̓  
ΠΟΔΕΜΙΣΤΗ͂Σ, δεϊαίον, ρειρηας 

0, ταῖΐοδ, ἀαδ[ε εἰ αρίμ αἀ δείζισι, 
Ἃ.}8},. ΝΜ» υἷν δεῖϊ, 1 ϑατα. 

ΧΥῚ. 18. ὅγτηπι. 168. ΧΙ]. 18. 
γυϊ γα. ργαϊναίοτ. ---- 2. γί. 

4 Ῥαν. ΧΙΠ]. 8. ΧΙΝ. 8. -- ὅν 

γοδων. 4 Ῥαι. ΧΧΧΙΙ. 41. -- γοῦν 

ματι. βῆ, ἐχρεάμις. 9 Βατγαὶ, 
ΧΧΨΠΙΠ. 14. δὲν. ΧΧΥῚ. 428. ἀνὴρ 
«ολεμωστὴς, αὶ ξογτζεν ρυρθδνὶϊ ᾿χῸ 
Ρϑίτία, ἰάθοαας αἀἰρσηυβ ει, αυΐ 
βιιχαῖτι ΡΟ Ὦ]1οο δ] δίασ. 

ἌΝΗΡ ΠΟΔΕΜΙΣΤΗΣ, υἱξ δε» 
ἰαίογ. ἬΥλ δον» συγ εἰδοίας, 80. 

αα πιξϊδέαηι, 84 Ῥαταὶ. ΧΙΠ]. 8. .--- ς 

ΠΟ) οὖν» υἱγ δεῖϊξ. 906. ΧΨΤΕ 

1. συ. ΧΧ, 17. 2 β6:ι. ΧΥ͂ΙΙ. 8. 
ατίδ δεϊϊαμαϊ »" δεϊδέοοεια, -- 
Ὀ)κὴ Ῥίυτ. πές, ἱξ. υἱγὶ ζογίεε, 

ΔΡ υὐονδ» γοδεν. 1 ὅϑδτα. ΧΧΧ, 94. 

-- πρηῦρ Ωγ.» λονιέιοε δεὶὲ. 
Νυμ. ὟΣΧΙ. 42. 40. πρρμοτὶ 11. 14. 
16. οἵ 10] δεβρίῃ8. --- 1.158}... ὃν; 

Ῥορειίμα δεϊϊβ. 206. 111. 1. --- ὉΒΣ 

ΠΟΤ» φῬγελεπάφης δείϊενι. ΝΈΑ. 

δ᾽ 



"Ανϑρωπος τολεμιστῆς. 

« ΧΧΧΙ. 27. -- ΡΣ Ὁ ἘΞ ΟΝ, 
δομείκοι πδπίαγοε. ΝΌτη. Χ ΧΧΙ. 49. 

Νυπι, ΧΧΧΙῖ. 58. --- "ΩΣ Ὧϑν» 
ρορπῖμε νεὐϊέα. Νατα. ΧΧΧΙ. 82. 

ΦἌΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ͂Σ, 
λοηιο δεϊιαίον. ΠΌΤ Ὁ τ. 1 Ῥασ. 

ΧΧΨΠΙ. 8. 166. 111. 3. -- χης 
ΠΌΤ. Νυχα, ΧΧΧΙ. 98. 

ΛΑΟΣ ΠΟΔΕΜΙΣΤΗΣΣ, 
ὃ δαϊϊἑοονοι. ΠΌΛΙ Ο Ὧν: 1ω. ὕππ|. 

8.10. Χ. 7. 

ΠΟΙΛΕΜΟΣ, δεϊϊωπε, ρυρπα, ὑτα- 
ἔμηι. δεν λοεί. ἘδιΒ. ΙΧ. 16. 

«ολίμων. [ἴὰ 560. ΑἸά. εἰ Οὐτρ]. [π 
Μαῖ. Ἰορίζω σολεμέων. ΝΌ]]Α ἢϊς εεῖ 
αἰ βετεπεῖα, οἷν φιῤείονι αὖ ἀοσέδδιε 
5. φμίείενι α δεϊϊε ἀϊχευὶδ. ---- 7), 

᾿αγρηια. 2 Ῥαταῖϊ. ΧΧΥΪ. 11. -ὐπ, 

γοδειγ, υἱγίμα δεϊϊδοα. 9 Ῥαν. ΧΧΥ͂Ι. 
ς 12. --- τ σἰαάμις. νι. ΧΧΥῚ. 

6. 86. Νυπι. ΧΙΝ. 8. --- ΓΤ» 

οαείγα. 1 ὅλα. ΧΧΥ]ΠΠ 1. 2 ὅδζη. 
Ὑ. 44. Ϊηοοτί. θυς. ΧΧΙΠΠ]. ὁ. .--- 
ΜΌΓΡΌ: σεη. ΧΙΝ. 9. 8. Εχοά. 

ΧΥ. 5. συντρίβων «ολέμουξ. ΜΙΗΙ 8ι18- 
Ῥδοῖδ εϑὲ ἰοΐα Ἰοςῖίο, οἵ Ἰεροηάυχῃ 
Ῥοίίι5 ν᾽ ἀοῖυγ αφολεμίους, λοείεε. ΊῚα6 
ν. 7. δι] ον ὅῖσ. ΧΗΝΊῚ. 8. σολέ- 
μοὺς εἴ σολεμίους ἱπ οοὐά. ρογιηυῖδη- 

ἀ ἴατ. Ἐχοὰ. ΧΧΧΙΙ. 16. φωνὴ αολέ- 
μου ἐν τῇ σπαριμβολῇ, υυΣ ργαϊὶὲ ἐπ 
εαείτίΣ. τὰ οἱ στη. ΧΙΥ͂. 8. Νυῃι. 
ΧΧΧΙ]. 6. 40. 27. 29. εἴ σοί 
1 (ον. ΧΙΨΝ. 8. εἰ δὰ ἢ. 1. Βδρβδὶ 
᾿Απηοῖδιϊ. ῬοΪγὉ. Ρ. 475. ϑ8εᾳ. Αἀάδα 
ϑγτησα. Οοδεὶ. ΙΧ. 11. τὸ χρατῆσαι 
φολίμου, σερεγαγε δεῖϊθΉ. Βαμα αὐυο- 
Δ βοηβυτη. Ῥβδαϊη. ΧΧΥΙ. 6. υὐἹ] 
ῬΓῸ σόλεμος 1, ΧΧ μάχη βογίρπίδβθ 

ε ἘΧ δοαυθῃί! ἐν ταύτῃ ἈΡΆΤΟΥ ΑΥΡὶ- 
ἘΓΟΥ. --- ΝΟ οπεϑ. ἴε6. ΧΙ. 2. 

ϑοῖ]. ΧΙ σε ππδγηῖ, ῬῸΣ οηκδ᾽ ἢ, ]. 
δείδυπι ἱπιεἸ]εροηιάυτα 6686. ---- ὉΠ) 

ΝΙρΒ. 1 απ, ΧΙΠ. δ. ΧΧΥΠΙ]. 1. 
η 

818 Πολιόομεαι. 

-ῬΆΆ2) αγπεαίμγα. Ῥ,, ΟΧΧΣΧΙ͂Σ, 

8. -- "ν, πνόε, τς. δεξέκνε. [ες. 
ΧΙΝ. Φ1. βεο. οο. Ννῖξ. αυλέμοων: 00] 
νεὶ ἰεχεπάυπι εεῖ σόλεων, αἱ Βαρατις 
γε συ! [π|.- Οταοῖ, εἰ Μοηϊβπου- 
τί ἠυάϊσανϊ, νεῖ, φψαοα ῥτεεέεγο, 7 
ὟΨ δοςερεγαπὶ ἰπ ποῦοιε δεξξε (45 

Ὁ} {()εγυεεοετε, χυοὰ εἴὔδτα δρυὰ 
ΤΙ αἴίηοα ἀδ δεῖϊο ἀϑδατραῖατν), ἰπ χυδ 
Ῥκεεῖεσ ἢ. 1. Ἰερίταν εν. ΧΥ͂. ὃ. υἱὶ 
ΠῚ 12} ἫΝ δυπὶ δεία ἡ ονπιοίοεα 

εἰ φσγαυία. Ὑιάρς αποχμε ευγεὰ 5. 
φολίμιος. Οαρρεῖϊυς 1π Νοις. (πεῖ. 
δὰ ".]. Ρ. 6038. Ιεζετα γαοδνοδὶ σώλοιι, 
- ἼΠ5ἧ. ιείω;, εἰἴΐδει οὐῥεζέμιπ πεε- 

ἐκδ. ὅον. ΧΧΤΠ. 10. --- ξρ ν, π|ὶ- ς 

ἐα. Νυ. ΧΧΧΙῖ. 36. Πεουξς. ΧΧΙ͂Ν. 
5. 208. ΧΧΙΠ . 38. .-- Δ Ρ» οὐπβιο- 

με. Ζοῦ. ΧΧΧΥΤΙΙ. 93. Ῥελίπι. 
1 ΧΥῚ]. 34. θαη. ὙΠ]. Φ1. --- 
πεϊεοῖϊε, πεῖ. 500. ΧΧΧΊΙΙΙ 18. 
Φυάμ. [1]. 8. πολέμου α«λῆϑος, δοῖες 
πέβδέι οορίοβα. [1ἃ. 1Χ, 6. διντεῖ- 
ων «ολέμους. ἴ,5ὲ πολεμώοος. 1 δος. 
Π. 66. αόλεμος λαῶν, Ὀα᾿] πτὼ οὐπέτα 
βεηίες. Εοσίδβϑε [δὶ λαοῦ Ἰερεπάσῃ αὶ 
ετῖϊς, υἱ ρορυ]υ5 ᾿ογδδιστίουβ ἐπι 6]16- 
βοπάυθ αἰ. Οὐπῖοσ 101 νϑσα. ϑγσιας. 
διγας ΧΙΝῚ. 8. χκατέῤῥαξεν ἐπ᾿ ἔϑνος 
σόλεμον. ἴιερα αολέμων ὁἐχ Ψαϊραῖο, 
αυϊ ψεπίενι λοείδίενι ᾿πϊετρτείσϊασ. 
λργεοῖξ ἐπ ρεμίεπι ἀοείδίεης, 8ς. λίϑου; 
χαλάζης. -- γ166΄ ᾳυοαῦα δἱτδὶ σ»- 
άστω οἷ συντρίβω. 
ΠΟΛΕΜΟΤΡΟΦΕΏ, δείξει πειὸ 

βειι ζόυεο, ἄμοο, ἰγαῆο. 8 Μαες. ΣΧ. 
14. (υδὶ οὐ παρέκαστα τεασάοηάυμ ἐ 
εδβί ἐαοεδεεδαί.) 15. ΧΙ͂Ν. 6. 

ΠΟΔΙΑ,, οαπέξιοε, Ζεηδοέως οαπδ. 
πλοῦ, ἰάδιῃ. πὰ. 111. 89. ἐν “.- 

μᾷ ἀγαδῇ, ἐπ οσαπέδιε ὅοπα, Ἐ. ε. 
ἐταπάσυμς. Μᾶς εἰ Ευιὰ. ΓΨ΄. 16. 
1 ες. 11. 6. 9. κατάγειν τὴν αολιὰν 
οἷς ἄδου, λονέπενι σαπμης (0011. 3.4ρ. 
ἢ. 6.) οορεγὸ τηοσὶ. Ηοβ. ΥἹ]. 9. 
πολιαὶ, Ρ1}1 οδηΐ. 'ϑδρ. ν΄. 9. 2 Μδος. 
ΥΙ. 28. ΧΡ. 19. 
ΠΟΔΙΟΌΜΑΙ, οαπι Μο. 10» “- 



ἸΠολιορκέω. 

γιόδοο. ἴῃς. οἱ 1 ΧΧ ρ6ς. Οοτρῖυϊ. 
1 ϑδαϊῃ. ΧΙἧΆΪ. 9, πεχολίωμαι, οαπεδ 
7ποίες ξιιῃ. 

ΠΟΑΛΙΟΡΚΕΏ, τἰτδεηε οδεϊάοο, υαἷ- 
ἔο οἴπρο. Ὀνς ΗΡΒ. 8 ῬῆὉ δηρο. 

“ετεια. ΧΙΧ, 9. --α ὈΥΨΟ ΡΪυταῖ, 

γπειπόγα. Φο0. ΧΥΤΙ. 7. Ἡΐς Ιεμο- 
χα τ. - τὴ" φγόπο. Φυάα. 1]. 

18. - ὉΠ᾿}}) ΝΙΡΆ. ραρπο. 308. Χ. 

40. 81. 165.Ὁ11.1. ΧΧΧΥΊΙ. 8. 9..---- 
Ὦ» ομεδίοαϊο, ἴε68. ΧΧΥΤ]. 8. πόλις 

» σόλις σολ, μόνῃ, ὍΓΡΟ τηυηΐ- 
ΤΣ υαἷΐο ῥριήωυρμε, Ι͂ὰ νεοῦ- 
[εχυπῖ, αιιδοῖ Δ Ἴην, ΠΟ 8. ἽΝ) ἀ6- 

Βορηάοσγοὶ. (ιμίεογυχη ΟΠ ΘΊγδο. 
Ι,. 4. υδὲ 4]. χαὶ ἐνισχύσας “πόλιν καὶ 
πολμορχήσας, Θἴ ΥΤΩΔΠ8 νεὶ (γί βοαπϑ 
ΟΥ̓ΡοΙὰ σα οἴησεπδ. ΜΊίας Οτο- 
ἔσῃ δα ἢ. 1. -- νυ, οἷσμάο. 9 Ἀερ. 

ΧΥΊΙ. 4. -- )κς.. Ψυά. ΙΧ. 81. σπο- 
λμορχοῦσι τὴν αόλων ἐπί σε, οδοίάεπέ Ὁτ- 
θδη δάνθσγβιιϑ (6. 9 ϑδω. ΧΧ, 18. 
ἐπολόρχουν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐν ᾿Αβὶλ, οὐείάε- 
δαπέ Ὡ1ατὰ ἴῃ ΑΡοὶ. ΜΔ εἰ 2 Εερ. 
ΧΥῚ. δ. ΧΧΙ͂Ρ. 11. Πδη. 1. 1. ες. 
ροα. (Β 5. ΟἹ λονεοὶ 1 ὅδιη. ΧΧΙΠ. 
8. 8 Εραγ, Ὗ. 00. υδῦῖ εϑὲ ργέμιεγε, 
ἸπρΈγα αἰπρ]οἰΐον, οἱ Ηορν. ΠΡ; 

7760, Ἐϑατ. ΤὟ. 4. γτεϑρομπᾶες, σοηξ. 
7υ 4. 11. 18. 08] Ιάδτὰ οβδὲ χυοά ἐχ- 
)λ΄βειν. Χοηορἢ. Με. [11]. 1. 18, 
τάντα τρόπον πολιορχοῦντας τοὺς ἧττο- 
"(ζ ς. 

ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΆΗΊΣ, οὐειάδηδ τος. 
ἼΣ: ΤΒεοά, 168, ΓΙΧ. 19. Οοπέεγ 

Ὀγυβίστη ἴῃ Ετδρτα, ν εε. ἴπτι. 66. 
δῦ. 484. 

ΠΟΛΙΟΡΕΚΙΑ, οὐδεξεὶο ενδὲξ. 
"ΤῊ ν Ἐζεοδ. ΧΧΙ, 930. 866. 

σοτορίυς, --- "ΓΔ, Ῥεγρίσαϊίας, 
ρεγέηγδαβο.. [χοοτε, ΜΟΙ. ΨΊΙ. 4. 
Νύσῃ Ἰορὶὶ ἔοχίαϑβε ΠΡ Ὁ. 4 5 

πέτα 8. φρούρηαις. ---- ΠΤ, Τείο. 

ϑγτητι. Ῥβαΐσα, ΧΡ, 11. Ικαρὶξ 
Ὀτγίδθθα ἸΣ, οὐδίαϊο, ἃ. "ην, ΕΖ. 

ΙΨ, 8., δας ἴροσα ἐγδηβέαμς, Οομξ 

819 Πόλις. 

ΒΌΡΓΑ 8. πεβυχή. --- ΟΣ, απρμωείία.. 
ϑεγθπι. ΧΙΧ. 9. - ΠΡ. ἰάδπι. 

Ῥχγον. 1. 97. --- Γλ χὉ Ρίυν. ἔχοι. 

"πκηϊδίοπεε. 166. ΧΧΙΧ. 8. --- ὝΧΌ᾽ 

Τποοτῖ, ΜΟΙ. ὙΠ]. 12. -- ἡ ἣν οηι..7 
Ῥτορτ. Τυγια. ϑγιαα. Αταοθ 11]. 
1 ἀκσθεον Ἔν. Υἱ66 δά ",]. Μοπεξ 
εἴ ΒΌΡΓΕ 8. Υ. 'σχύς. 8 Ἐδάγν. Π. 9238. 
Ἰουδαΐῶι ἀφοστάται καὶ φολιορχίας συνδ- 
σάμενοις ὍδΪ ἰῃ ἰοχία (ΠΑ, Ἐπάν. 
ΙΝ. 15. οεῖ ΠΨΝ, οὐπερίγαξο, 

γεδεῖϊο. (γυαϊᾶ εἱ Ἰειχαίην σολυορχίας 9 
ἢ, 6. οοπεριίεί ἐπὶ δὲ οοπγινγαπαϊξ. 
Ηδεγοῖι. πολιορκία, φυλακὴ, περικα)η- 
μένων 
5:16 οἱ δρπὰ ϑυϊάδηι αολμορχία το άϊ- 
ὍὰΓΡ φυλακὴ πόλεως, εἴ ἴῃ 1,6χ. ΟΥ̓ΡΙΠΝ 
ΜΆ. Βγειι. φ«όλιως αόρϑησις ἢ χαρά- 
χωσὶς. ῖ 

ΦΠΟΔΙΟΡΚΙΖΩ, οδείάϊοπε οἷηρο, 
οὐδιἄεο, ΟρρωβΊο. γγς. ϑγτητι. 3 Βδρ. 
ΧΥΊ11. 9. σολιορκόσας. Ϊιεροπάϊχη 
βίης ἀυδῖο σολμορκῆσας. 

ΠΟΛΙΟΙ͂Σ, οαπεδ ῥγὺΟΡἐδΡ ϑεπεοίαπι. 
2 Ὁ» σαμεν. ἴον. ΧΙ͂Χ, 839. ἀπὺ 

προσώπου πολιοῦ ἐξαναστήσῃ, ΟΟΥΆΤα 
ΟΆΠ0Ο ΘΟ 16 οοηδυτρεβ. Ἦοο. ΝἹ]. 0. 
φολια) (Βοὶ]. τρίχες) ἐξήνϑησαν αὐτῷ, 
ὁδηὶ οὐϊογυοσυηῖ 1111. 16 οἱ Ῥγον." 
ΧΧ. 29. δὲ σοηξον ϑδρ. 11. 10. δὲν. 
ΥἹΙ. 19. εἱ 1.. Βοβ ἘΠῚ: 08. τ. με. 
906. ---- 0), τεηα. Ηι!ς Ἰεροχυπί 

συγκλεισμὸς, πόρϑησις α«ὅλεως. ἃ 

Πδσ. 1686. ΧΙΨΊΙ. 2. 1τὰ Βιεϊίαδ. -. 

ϑεὰ νη), υῊ Αταδίσιμι Δ) " γΑλο 

εϑὲ οὐηα, οαὐξαγίεα, αυδη) ποι οἤ δῖα 
ἢ. }. τεβρεχούιη ΤΟΧΧ. 

ΠΟΑΙΟῚ ΤΥΓΧΑΝΩ, οαπμ ἥο. 
ΡἪ Ππλ- ἙΕὰ. Ουϊπία Ηοϑ. ΥΠ]. 

9. χαὶ ταῦτα αυλιὸς ἤδη τυγχάνων: 
ὉΝῚ ἴη τοχία Ηδθρτ. Ἰορίίυν : φμαπ- 
γμαᾶπι οαπξτες φραγδὶἑ 26 ἐπ εο: υἱ 
Δδο βοηβῦσῃ Ὀθῆδ Ἔχργοβθοσῖξ. 

ΠΟ΄ΛΔΙΣ, εγὸδ, οἱυϊξαξ. ἡ ν ρα- 

ἰαξήμπι, 1ε5. ΧΧΧΙΝ, 18. 1 18 6τὰ 
ἘΥΔη δι] οΥυηί. ---- γὴν» ἔεγγα. Νύχη. 

ΧΧΙ. 81. 709. 11. 14. 18. 4 Ῥαταὶ: 
5ΈΕ2 



Πόλις. 

« ΧΥΤΙ. ὁ. (οὶ. Χ. 16. [πὶ ογηπίθιυιε 
Ηὲ4 ἰοςῖδ ρμαγιϊαι αὐ αύλεις Οστητηοῖλο- 
ΤΑΠΓΌΓ, ΡΑΤΌΤῚ νοςὶ σόλς ποῖϊο ἐξγ- 
ΨΩ 5. τερίονἱ {ἰρυσπδ εϑῖ, ἀς 40 
γίὰε ἱπένα Ῥοσὲ ΠΤ. τ Ὁ ἐν. 

ἐεν. ϑετετη. ΧΊΝΤΙ]. 45. 1 ρεττιπί 
Φοτίδδβε 0. Υ 6 ἰσπιθη δὰ Ἐ. }. 

7. Ὦ. Μιοβδεῖῖα Οὔ β8. ῬΈ1]οὶ, ᾿. 
.340. --- [ΤῸΣ» Ῥαϊαίξεα. Ἐπ}. 1. 2. 

δ. 11. 8. δ. 8. 1Χ.- 6. 19. --- Γγ}}» 
δ ἄρπμδ. 206. ΧῦΨ. 10. «ὅλιν ἡλίου. 
Νοῖ τηδῖθ ἰδ Ἰηϊογργοϊδεὶ δυδὶ ἢ. 1. 
Ποῖ θη ργορείντη. 9 Ῥευ. 11]. 11- 
ἐν «ύλε; Δαβίδ. τα τραπειυϊοσπί, 
ηυΐδ, φυοὰ ἢ. 1]. ἀϊοίζυν ἀοννς 1)α- 
υἱάδε, Ἰηϊῦο σοτηχηδιὶβ αϊοίατα ογαί 
ὙΤῸῪΝ ---}}» ὅεν. 8 ὅδπὶ. Υ {ΠΠ]. 

12. -α ὙΠ ΗἸΡΆ. δ Ἴη}» εὐυηρεϊο. 

Ῥεδη. ΓΧΧΤΙ, 40. Ηἰς ἰεροσυπὶ 
ἫΝ οὐπὰ Ηδ επρβαῖοο. ---- 

ο πονδ. ὅοβ. ΧΥ͂. 10. υὐἱ ῥγὸ ἼΣ ἴδ- 

βεταπε Ἤν. 3 Βερ. ΧΧΠΙΙ. 16. 

2 Ῥαν. ΧΧ], 11. 168. ΟΧΥῚ. 20. .- 
Γ τν, Ολαυοίδ, ποταθὰ ῥσοργίυτα. 

Τμεοά. εἴ ΤΧΧ 7υὰ, Χ. 4. Ηαρυ- 
δγηΐ δ)8 ἀπ ῖο ῥτῸ ποπιίῃς δρρεϊὶ- 
Ἰαεῖνο ΓΤ), Ρἱασ. υὐδία. ---α Γλγ 

Ῥίυταὶ. υἱϊαα, 1 Βερ. ΙΝ. 18. --- 
᾿ ΓῚΡΟΡ ΤΙ, διαπα δία, ἴγάι. ΧΊ. 84. 

βες. ΟἾἶ8. ϑδρδαγ, Ἵοου]οῖς ἐπὶ δόλῳ 
4 Ἰοοο ἐπὶ σύλεως. --- "ΛΓΙΩΓΙ» ἀνο 

“πμτί. ϑγτητα. 166. ΧΧΙ]. 11. εἰς τὴν 
σόλν. Ἰερῖς ὯΩ" ΓΌΓ- ἴηίγα ππιρτος 

εεἴ ἐπ μγα. ---- Δ} δέσειέ σαέίάει. 

Ϊδ8. Χ. 18. Ἑογίβ Ἰερεταπί “γ»} 

δυῖ Ῥοῦϊι8 ἼΡ)., συοά ραρωπι, μγὄσηι 

αεποίδι. -- ἽἼ τἰριέο. δι. 

ΧΙ. 89. βες. ΟἸίβ. αὐλὼν. ΨΊὰθ 
ΜΙοδδΣ]15 ΒΙ8], Οὐ. Τ. 1Υ̓. Ρδρ. 14. 
-- “ΠΣΎΤΟ γερο, ργουίποῖα. ϑγτητα. 

ε1 ες. ΧΧ, 14. 08] Ἰοςο τῆς πόλεως 
ἔογῖε αυΐβ βου] ρδηάιπι οοπϊοίαϊ σῶν 
“πόλεων, 86 φοπίζαγίυτα ἀοοοῖ ρασίτ 
ν. 1δ.. Ῥδγεμτλ νουβίο ϑὄγτωτη. Ὦδῃ. 

820 Πόλις. 

ΨΥ, Φ. δὸ νοσαῖο ΕἸΧῚῚ Τωξ. κι. 
ΧΙ. 94. δρο. οοἷ. (5. γε ίετεὶ 
«ὅλις βαυὰ τατὸ ποίδϊ γεχίσπεπε, νυ. ας. 
δρυὰ ϑισαῦοε. Ὁ. 1. νας. 456. 
Α. Εὰ. ΑἸπιοίονει. δὲ νι. (κδδην. 
κι. ΥΙ11. 89. ςοἷ]. άετγε. Υ. 90. 
Ψιάς φυοχὰς Μαγκίαπάυτ δα ἴγ- 
5ἷοε Οτκῖ ΥἹ. 
κα Οοτύσηι δὰ 54} πὶ. Β εἰ}. (ει. 

40. Ρ. 946. εἰ .:. Πανϊεῖσαι δὰ ΟΡ. 
Ψψυϊ. (8. 46 Βε}1. Οδὶὶ ὙΠ]. 4.4 
Ἡδογον. «λιν, τὴν χώραν, ἘΡῚ νὴ. 
ΑἸΒΕτΕ. --- 5, Φεύεε. ἴα. ΧΥΠΙ. 

4. -- ΠΟ» δεῖζετα. 1 Ῥαταὶ. 

ΧΧΥῚ. 427. υδὶ μίοτίψας [πί|ξ. Ἰοτο 
αύλεων ἰεχογα τηαϊ πὶ πολέμων, πὸ ᾿2- 
Ὀεπί γοεϊϊαυΐ ᾿πίϊ. ἂἊἪ ΨΌΪς., 4πὲ ἐ- ε 
ΤΘη ΤΟπ)δοΐαυτα δος 

ββυσηδ. Πόλεις οἶτη εἶα αγόιδε: 
ἰΐο οαρίϊς Ἀ. 1. ἱπιοϊδοσειμυπι ἐπβε 

ΒΟΥ 168 ΟΥ̓ΒΕΟΠ 8 ἀοςεί. --- ΚΣ}. 20» 

οεἰϊατία. 4 Ῥαταῖ. ΧΧ ΧΙΤ. 48. 5ες. 
δῖος. Νοῖδλι ἴθ: σας βοὶα παρπα εἰ 
απρία. --- Ἵν» ιυῖμα. ΝΑΒυτω. 11. 

6. «ύλαι εῶν αὕλεων διηῃρνείχϑησαν. ἘΣ 
ΠΣ σαΡιῖ οτγογθ, αυἱ δον θθηαϊ δοπι- 
Ῥοηάϊυτη αἰ σε ἱπρεζωγοῖδθΣα δεῖ, 1 
σοταμῶν ἴῃ σόλεων Ὦ. }. πσυϊμαειχι 668 
ΠΟΏΠ 116 νον. Πθροστίων ὕδυβεῶΌς 
Ἰοσῖίο σόλεων ἀριὰ ΕΗΠοτΟΙγτηοσ, 
οἱ οχργοβδϑα εϑὲ ἴῃ νετα. Αγαϊνεα 
ἘἙογίαββο Ἰσίτοῦ πόλεων ΔΌ ἴραο ἴῃ- 
[εγργοῖα νεηϊΐ, αὐ ποῦ οδρίεδαί, 
αυὰ εββοὶ πὰ ρογίς ἥυνιέπεπ 
(ϑυπὶ δυΐδιι τ! 0068, υδ εΥῶπτς 
δα ἤυϊμεη, αυοᾶ ἴῃ Ἰρεάσῃ ΝΙπίνεη 
ἱπῆυοθ4ἴ), τιδρίδαυο φυδάγατα οα}- 
εἰιανὶς αύλωω σέλεως, α 
ἄετα ᾿ς 
ΝΙπῖνοβ. Οἰδ]α. πε. ἄς μομξέδει ἴπ- 

Ιεθ. ΧΧΧΙΙ. 18. ΧΧΧΊΤΙΠΠ. 90. -- 

“22, λαγεάξίαδ. ἴτο: 706. ΧΧΊΥ. 

38. - ΚΓΛ20. διυοοοίλ, τιοτπθα ῥτο- 

Ῥυΐυμα. 7υά. ὙΠῚ. 16. Ἡβυετγαπὶ 
Ῥτο ποπλίηθ βρρεϊϊβεινο. ---- ἥυτὺ, 

ογπαηιεπέμηι. Ἐξ. ΧΥῚ. 7. Τροταπί 
δι Ἐδδοὶ τ» πόδε. --- ὝΠΥ 
ῳ. 

Ῥ. 106. ες «ἰ αὐτόσε 

αν 

ΔρΤαΣ ἐδ οἱναϊἀϊουα υσρθοὦ 



ἹΠόλις. , 821 Πόλις. 

- χερὶ :αλας. 7ἀτοότα.. ΧΈΜΗΙΙ. 88. 6. Ἰορεϊτά χη σόλλούς. --- “πϑν» οαμδο᾿ 

ἐζοταπί τ ΤΡ" -- "ΦΥΓΡ» κρημθ ρα, ΤΖαά. ΨΠΠ. 89. ἐν 'αόλει' αὐτοῦ 
«χα πιαγε. 7Ἔγοτα. ΧΙΝἧΠ. 89. 1... βοὸς δὰ. Άοηι. οὲ (αἴεῃ. ΝΙΟΕΡΒοτΊ. 

δε βου δηθυτα δδὶ 1Ὁ] ἐν σολιᾷ αὖ- Σοετυπῖ ΣΥ}) υπῖοὰ νοσε, εἴ τηυαῖο 
.Ἔ 

1 Α] ἢ ἰμ Βοβολ. --- ν. σάλεκο. 

“20. ΥἹΙ. 10. Ηἰς Ἰεβεγαπθ ν» οὗ 

Ζὶτογανυτα δἰ δίδω. ΕΒ δάθιῃ νοοῦυτῃ 
Ἡροσιιυϊδίίο ἰοουτα αποαὰθ Βαθεί 
ἹΜΙοΣ. ΥἹ. 9. -- Ἵ» Αἱ, πιοιθθῃ 

ΦΡΡΙΑϊ. 305. 11. 8. υδὶ Ἰεἰἀθτα 

δ᾽ Ἰεχεσυηῖ. --- Ἵν» 4. Αᾳυ. ϑγχηζη. 

1ε6. ΧΥ͂. 1. ὅς. οοσιτηοι νο 18 ὑδ- 
10 Ῥοσὲ ϑοαυοπέθυδ “χ 3} ν ΠΟΙΏΘΩ 

Ῥτορσίται, του ταροπὶ ἴπ Δρρο]]δί:- 
ναπι. Νδτα Ἣν β' μη σαί ἐγόέπι, τὰθ- 

ἘΣΟΡβοΪ 8 δαυΐετ 1116 Μοδθιίασυτα κατ᾽ 
ἐξοχὴν ΔΡΡοΪ]]αῖα, οϑί ἽΨ υἱ Βοπιὰ 

βεγὸε, οἱ Αἰδοηε ἄστυ. γΙὰΔ6 Θοδαγ- 
δαρεῦχίυμι δὰ Οδρρεὶ σι. 5. Ρ. 
811. --- νυ» πγόδ. ὅεπ. ΤΡ. 16. Χ 

ς 12. ΧΙ,, 4. εἴ 41} βθρἰββίγηδ. Ἰξὲ 
ΧΥΙ 1. ἀσὸ φύλεων, 6 ΜΣΜΙΦΤΟ Ὁ. 
δεμπι, 8. πὸ δἱὲ ὠνὸδ. Ἀοοῖο Ηΐδγοη. 
εἰεεὶπεί ἐεπε οἱυϊίας. ---- ὯΝ» Ῥορμΐω. 

“εγο, ΧΧΧΥΊΠΙ 4. -.- » αὐἄυεγ- 

φανίμε. Ῥεαΐυ. ΟΧΧΧΥ ΤΠ 19. Ηἰς 
Ἰερεταηῖ “}». --- Π.» οαπιρεδίνἢ 

ἔοσκα. ὅοβ. ΙΝ. 18. υδὶ νἱά. ϑεδιαν- 
ἔδηΡοσρίι8. --- [ΠΥ γε)εοίίο. ΜΙΟΆ. 

1. 11. Ηἰο φασι Ἣν Ἰερεσιιηῖ. ---- 

4 ἡ ΞΥ ΣΝ» υἱρίπει. Ἑκοομ, ΧΉ, δ. 

1 ρεγυηῖ Ὡν. - πιρ; ,η:. 

..5. ΧΥ. 21.Ν. 1... -- πῦρ Οξει. 

ΧΧΠΙ. 2. Νυ. ΧΧΙ. 28. ΧΧΙΠ. 
89. οἵ ΑἸ δὲ δεερία 8. ---- ΠΥ εἴ 

δ: ΜΠ Ομ] 4. Ἐβάγ. Ι΄. 

10. 19. 13. εἴα. --- Γὴ» Ῥίαν. Κε- 

« γἱοὶδ, πιοτηθπ Ὀσορσίυση υσ 18. ΑἸηοδ 
11. 2. Ἰερετυπὲ οὐτὰ ΟΒΔ]ά. Γ 

5 πὴρ τ ΧΡ: Ζοῦ. ΧΧΙ͂Χ. γ. 

Ῥγον. ΧΙ. 11. Δ πιρέέμα. 1 8τι. 

ΧΙ, 18. δου. (ἴδ. σύλεως. ἘΤογίδδδα 

τοῦ 8. ἀγαϑῇ. ϑαταῖοτο τεροπθπάυσα 
νἹἀοίιν ἐν συλιᾷ ὑγιεῖ .-- ὩΣ ἐγ 

δια. γοαῖ. ΧΙ]. δ. εἴ 14. 860. Ναί, 
υὐι᾽ ᾿δάθῃ ἴἰοοο σόλεων ΣΕρΡοΠποπάυ τ 
φυλῶν, χυοὰ τε αυΐ ἐρεῖ ἢ 
Ἵν"), ροτία. Οεη. ΧΥΧ. 1. σόλιν δες. 

ΑἸ. κβεαὰ τε] αυὶ ΠΌΤ] τεσῦπι5 10] 
Βαθοηϊ σύλην. δ᾽. φυοαμο 168. ΧΙ. 
1. ΕἸΒΘΡΙ 8 οἵ ΠΟΤῚ ὩΟΠΠ}}}} τοσοῦ 5 
Βαρθηΐς σύλα.. θεαῖς. ΧΙ]. 19. υδὶ 
νἱ ἃ. βοβαγδηθεγρίαθ, ἢθς ποῦ δά 
εους. ΧΧΙΠ]Π. 17. ἘζΖοοῦ. ΧΧΥῚ, 
10. συ ᾳ. ἐπ ὠγδόηι. δ... Ῥογίδε Οὐ 18 
Βαυὰ ΤΆΤΟ ῥγὸ ὑτρε ἴρβα ροῃυπίυγ, 
ΡΟΣ βυπθούοοδεη 18 ῬσχὸῸ ἴοίο. 
Ιάδιῃ να]εὶ ἂς ἴοοο Ψυά. Υ. 8. (Ὁ 1 
ῬΓῸ τύλεις Ἰερεπάυτῃ «ύλαις) 1]. 

ΔΡο. - 

1 ὅδ. ΧΧΊ. 18. πόλεως εδῖ ρἸοδϑετηδ ὦ 
εχ ἱπερίδ αἱϊουΐι8 σογγθοΐοσίβ ἐτηθη- 
ἀδίϊομα, χαΐ οὔγα ΤΟΝ 5818 οδρετεῖ, 
υϊὰ Θδβοῖ "]Ἰυα ἔσιστεν ἐπὶ ταῖς ύρας 
τῆς πύλης, Ῥαΐϊαν! Ἰερεπάυυι Θ588 
«ύλεως. --- ὙΣ Ἵν. Ὅεη. ΧΧΉΠ. 

10. 18. Ῥχεοΐθσϑ ἰερίςιν 706. 1. φρ. 
δὶ αύλεις εἰπε ἀυδὶο δβοίοϊο ΠΒγασίο 
ἀοροῦι, αυοπὶ οθησ!ς 1]]υἃ ἐχλη- 
εὐνόμησε, αυοάὰ ἴῃ ναὶ ζαῦὶ ποὔομπδ - 
λωγεάμαπαϊ δοοδρῖξ. ψδῖὼ οὐ ρυ- 
(ἀτοῖ, ποὴ οοϊησηοᾶδ ἀἱοὶ ἐ- 
κληρονόμησε τοὺς τρεῖς υἱοὺς κ- τ. λ., δἀ- 
ἀθηάυχω 6886 αύλεις ΘΧΊΒΕἰτηδν!ῖ, αυοᾷ 
ἀείμάδ ὰπᾶ οὐχ τα], 8 ΓΧΧ [π||, 
γοτρὶθ 118 ἴῃ ογάϊποηλ τοῦοριῦ, υἱ 
πῆς ἰῃ Πρ γθ φα 8 ταα]ς ἰοσιιηίιν. 
Ὁ Ἀ. 1. εδέ φγίοοτε, ἐχρείζενε. 0}. 

11. 8. υδ᾽ νεῦρα ἔξω τῆς σύλεως ἀδ 
80 δαάϊδοσιης. ΕΘΚοστηδημι5. Τὸ- 
“ξετὶ δὰ Π υἱ ἰεροσιηξ ΠΣ: 

Ατδ. Δᾷλῦ, ἀεξογέμμπι. 700. ΝΊ. 46. 

ἐπὶ αύλεσιν κ᾿ τ. λ. ΨιΑαπέυν ἀΐνετβα 
νοσδρυϊογαμι ἀϊδήποϊίζοπ ἰερίβϑα 

ΞΘ Ν)΄ὡ 22 ἹΠῸΣ 5: Ἐοσιαββὶβ 
εἰ βου ρϑεσπὶ ἐπὶ «ορεύσει νεὶ ἐαὶ «ό- 
ροις καὶ χρήμασιν. 1 Μαοο. ΧΙΝ. 86. 

5 Ὲ ἃ 



Πόλις ταραϑαλάσσιος. 822 Πουλλοστὰ, 

α αὖλις Δαυΐδ, αΥΣ ϑιονέξίοα. 8. Μδοο. 
ΙΥ. 11. 12. Υ. 94. σόλες εεἰ 4ϊετακ» 
ἀγα. διὰ Ἐπιείδε. δὰ Οἀγε. Α΄, 
Ῥ. 1388. δ. εἱ Κ΄, Ρ. 1660. 43. 

"ΠΟΙΔΙΣ ΠΑΡΑΘΑΔΑΣΣΙΟΣ, 
“γὸδε τιαγίπεα. ΓΌΓΛῚΡ» Ολὲνλα- 

ἐλαία, πουλθη Ῥτοργίυτη. Εσϑοῖ. 
ΧΧΥ. 9. Ιδροσζυῆῖ ΠΣ ΠΡ. -α 

γιάς φιοχαε δἰϊοὶ Ἥρως οὐ Οἰκοδο- 
ῥβ 888. ᾿ 

ὃ ΠΟΑΙΤΕΙ͂Α, τεεριδίοα , ταὶρειδίδο 
σα εἰαίμα, υἱυεπάϊξ ταίϊο. 2 ρος. 
ΙΝ. 11. τὰς μὲν νομώμους χαταλύον 
φολτείας, «αρανόμους ἔϑισμοὺς ἐκαίνιξδεν, 
Ἰεκίτλδπι γεὶρεδέλοσ ζόγηιαπι αρτο- 
πἰρβο ΠΟΥΘΒ ΤΩΟΓ68 {ΠΟΘ Ί ἰποα 1Π[1Ὸ» 
υχὶς. 4 Μδοο. ΝἾἼΙΙ. 17. τὴν τῆς 

φρογονικῆς σολιτείας κατάλυσιν, Δν1185 
γεϊρνδίιοῦ ζόγν δοζοραϊοποτη. 3 
Μδος. ΧΠΠ. 14. περὶ πολιτείας, ῬὈτῸ 

ς τεὶρυδίδοας ἤόγηια. ἴϊὰ οἱ ἀρυὰ ῬοΪγ- 
δίυχη ᾿. 215. ἀσοδοὺς τὴν πάτριον «ο- 
τα. Ἰάετη θοΐάθτα αἰσηιβοδῖα 
Ὀδυγραὶ συλήίτευμα Ρ. 185. πάτριον 
φολίτευμα καταλύσαντος. (ομῖ, ἢδ- 
ἨᾺΕ Απποῖς. εχ Ροϊγρίο δὰ ΡΆΒ1]. 

. 40. ρ». ὅ60. Νοίδξ χυοᾳιδ 7ὼ δ 
εἰυϊαίἐ4. 8 Μδος. [1]. 21. σολυτείας 
αὐτοὺς ᾿Αλεξανδρίων καταξιῶσωω. Ἰάοτα 
65 νυν. 48. δρρεϊ]δηίον ἡ ἀτίμητος 

ἁ φλνα. Αὐάς 4 Μαροο. 1{Π1. 90. 
ῬοΪγΡ. ΥἹ. 2. 12. τυχὼν τῆς πολ τείας. 
ῖο (δδββ. Ῥ. 71. οἷ. Βείω. Αεοί. 
ΧΧΙΙ!. 48. τ. 
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ, οἱυδέαδ. 2 Νίδοο. 

ΧΙ]. 7. τὸ σύμπαν τῶν ᾿Ἰοπαιτῶν ἐχρι- 
ζῶσω φολίσευμα, οὔποτ “ορρίϊατιμ 
δσδάϊΐϊοασε οἱυϊαίοηι. [ἰὰ ῬὮ]Ὸὸ ἀδ 
Μυμπά, Ορίῆς. Ρ. 838. τῷ μεγίστῳ καὶ 

. φιλειογάτῳ πολιτεύματι ἐγγραφέντες. 
« 18 εἰϊδιῃ νοχ ιδυγρδῖυν Ῥο]Υἷο. 
γιά Βδρἢ 611} Απποίαϊςξ, εχ θοάσιῃ 
δὰ ῬΗΠ. 11. 90. ρ. 659. Ηεϑγοῖ: 
“ολιτεύμασι, ταῖς σολτείαις, ἢ ταῖς ἄλ- 
λαις αἱρέσεσι. 

᾿ ΠΟΔΙΤΕΥΌΜΑΙ, ἐπ γερωδίδοα 
ΨΕΥΦΟΥ͂, Οἷυεξηι πιὲ ρε67Ὸ, ἵἴξ. ασο, υἱἷυο. 
9 Μδοο ὟἾ7Ι. 1. τοῖς τοῦ ϑιεοῦ νόμοις μὴ 
αολτεύεσϑαι, πο υἱϑεγεπέ σοΏνΘ- 
ΘΠ Ἰορίθυβ αἰνπ5. Ψὶάς εἰ 
8 Μδεος. [1]. 8. 2 Μδοο. ΧΙ. 25. 

συλπτίεσϑα; κατὰ τὰ ἐπὶ τῶν σμγίω 
αὑτῶν ἔϑη, υἱσέγε ἸΌΣΧΌΑ ΤΟΛΊΟτυΙ κο. 
ΤΌπ ΤΟΓΟΘδ. [8 .}υϑερὶ. Δ. 1. ΠΙ. 
ὅ. 8. τόνδε τρόπον, κα ὃν εὐδαιμυήσυα, 
φ«ολυτευόμενοι. ΟΣ. ῬΒΙ], 1. 27. εἰ ὅ ὁ. 
ἄυτο δὰ Αεἰ. ΧΙΠΙ. 1. Ρ. 1831. 

; ΠΟΛΙ ΤῊΣ, οἰυὶδ, εἴτι οσπσε, 
1. 4: συμαολίτης. ΤῺ Ἱ» δας μορεῖ. 

σου. ΧΧΠΙ. 1]. - ΓΟ» φία:. 

Ζδςοῖ. ΧΠῚ. 7. ὉΡὶ εδὲ 1. 4 ορεὺξ 
φης. Ὑἱὰε Ηεχαρία. --- Ὡν δα, 

Ῥιονυ. ΧΙ. 9. φολύτως, οὐκοίτδαι. 
Ῥτου. ΧΧΙΨΝ: 28. Ζετεαι ΧΧΙΝ, 
18. Ηδβγοδῖιβ ς πολίτης, ὁ ουμτν 
φευόμενος τινὶ καὶ συνών. 

ΠΟΛΙΧΝΗ, οἑοξῥαίκῖα, νεὶ υἱοίει, 
ψεὶ ορριἀμἶμηι, δεσυπάυπι, Ἠϊεγαγ' 
ταῦτ δα ἴε8. ΧΧΥῚ. δ. ΤΡ. λῷῳωι 

[ε4. ΧΧΥ͂Ι. δ. ΧΧΙΧ. 1. υδὶ πιὸ 
Μοηϊδυοου. ϑίσδρο Υ͂. Ρ. 349. Δ. 

ΠΟΔΛΑΚΙΣ, πενοίϊοι, ἐπρε! 
ΠΌ» αἰἰοίϊο. 7 οὉ. ΤᾺ. 3. μὴ φυλλοχη 

ὅοι λελάλητα; ἐν κόεῳ. [ὉΔ, υἱ τοῖῖέ 

ορϑεγνανῖ ϑοΒυ] δπδιῸ8, 

τὰπὲ εχ Αχαδίβσωο. ϑείδοος [δι 
ποιαὶ ἑέξεγατε, τερείἐδε υἱοίδιω α 
ἵποενε. Ῥγείοσεα Ἰερίτιν δρυά ἴπκ 
εἰ ΕΧΧ 90». ΧΧΧΙ. 31. υἱὶ υἱμῖ 

Τεβροπαεί ἰῃ ἰεχία Ηεἶν. 

5ΠΟΛΔΛΑΠΔΛΑΣΙΏΣ, “πρϊηρί αι. 

79. ΠΣ 9. δέοι ἐἰΐα (ἢ. 6. φμξ ! 

“μπὲ εἰσι ἅϊα, πεῖρα δεποβεὶα ἧι: 
ἐεπμα ἐπ "πὸ οοἰϊαέα) εἰ εἰζεί ἡ. 

ϑγπιτι, 42 ὅδ. ΧΙΪ. 8. Ναϊραῖμ: 
αὐγιοϊαπε ἐδὲ νεμλέο πεαγογα, 50. ῬΕΙ͂: 

βοία, σοηξον ΤὨίοσως ἀε Ῥιπθιε 

ϑγτημ. Ῥ. 97
, 

᾿ 

“ΠΟΛΛΑΧΟΘΕΝ, πενἐ ὁ ἰδδη 
. μαγέϊδιια, τεῦκε. 4 ἭΜαοο. 1. 7. 

ΠΟΛΛΑΧΩΥΙ͂Σ, νεμξερίμοίδετ, ναγοὶ 
φιοδδ. Ὑιὰδ δυρτα 8. ν. ἐπραμαεὶ 
Αἀάε 8 Μδοο. 1. 35. φλλαχώ 
ἐπειρῶντο, φμουὶε πιοραΐο ἱεηίαταπί. 
ΠΟΛΔΟΣΤΟῚΣ, ρίμγένε, πιαρηιι, 

"πε σεὶρπιδ, ἩΝΗΣ ὁ “ Ι. 
Ὡν πινίωΣ, πιακπιις, 3. ὅδ. ΧΧΙ 

20. φολλοσνὸς (8) 2) ἴον» πεῖς 



Γν 

ϑ 

ἹΠολυάνδριον. 

ει Τρονῖθυβ. ϑγαση. Ῥρδῖω. Ε[). 20. 
“πολλοστοὶ ἦσαν σὺν ἐμοὶ, ρἰωγιπιδ, Ὦ. 6. 
τεἰ ρἰωτνίνιωπι νεὶ διρίδοῖπιε, ετϑηξ 
τΏθουτα. --- ΩΓ 7μρίίεν. Ῥτον. Υ. 

290. πολλοστὸς ἔσῃ (Β. 6. ναὶ ἀδιε υἱνεΣ, 
ψ6ὶ πιρεεγοδαηε ᾿ σοδοίεης λαδεδιδ). 
116 Βιοϊΐυθ, ουἱ αυοαὰθ δββο 
«7Ζαορετυβ, εἴ αὐδάοπι τεοῖα. Ὠ νὶ- 
Χδ ΓΘ ΘὨΐπη ΠΟΏ Ῥοβϑίτι, 48 ΤΑΓΟΏΘ 
ξηδυοίυ8, δις αυο οουϊοτυτα Υἱῦο 
Ἰαθογδὴβ Οδρρεῖϊαθ ἱπ Οὐῖϊ. 5. 120. 
ΙΝ. ο. 2. Ρ. 945. νοσρϑ σφολλοστὸς 
ἔσῃ αἃ γγεοοάθηβ ἼΣΟΣ ΠῚ Γαι] ετῖς, 

εἴ ΧΧ ρον δὴ ΠΣ ἰορἶδθε οοπ- 

ἐδηάογο ροίυεῦῖ. γι46 ϑοβαγέδη- 
Ῥοεχρίυτα δὰ 1. Ἰ. ῥ. 635. 
ΤΙΟΟΛΥΑΊΝΔΡΙΟΝ, φερμίογειπι, ἡμδὰ 

γπιΐίος σαρεγε ροϊεδί, βεὰ 866. Η]ϊ16- 
τοηγίσσι σερμίογωπι πιμἰ ἐμά ἐπῖξ, 
δὰϊ ἰοομδ ὠγὰ ἀεείἐπαΐμδ, 4 
Ἄ"πεἶονγμηι υἱγογμῆι ΘΟΥΤΡΟΥα πιογίμα 
νεικέων, οαπιείεγίεηθ. 5)» υαϊϊι. 

Ἐσεοῖβ. ΧΧΧΙΧ. 11. τὸ πυλυάνδριον 
σφῶν ἰφσελϑύνγων. [τὰ Γηδιυ]οτυηΐ, 
αυΐα 'π δηϊθοθθπΈΡ.5 0 Ρῷ» 

ἔοσε δεριζοτὶ, Ἰερίτυτ. --- 95). {6:. 

ΧΙΧ. 2. 6. υδ᾽ νἱάς ϑοβοϊϊοῃ. -- 
ἜΝ). σέγειι. Π. 28. Νϑιῖρε ἔοτία 

ἧμ ν116 116 ὑσορ ΕΗ: θγοβοϊγιοδα 
ἔωαϊς σοομποίοσιιμι. -- ὉΠ» ΠΝ 

ἐμάο. Ἐξεοῖ. ΧΧΧΙΧ. 15. --- 

ρα ΕΣ. ΧΧΧΙΧ.ῚΙ!. -- ΠΩΣ 

Ἡαπιοπα, ποταθ υὐιῖδ. Εχ. ΧΧΧΙΧ, 

16. Υἱάθ εἰ ῶ Μαοο. ΙΧ. 4. 14. 
Ηεγοβ. σολυάνδριον, τάφος «ολυχώ- 
ρῆτος, μνῆμα. ϑιυϊάδδ: «ολυάνδριον, 

μνῆμα, τάφος, τὸ “ρυλλούμενον παρὰ 

«ολλοῖς ξενοτάφιον: υτἱ Κυδίεγυιβ. ὕτῸ 
ξενοτάφωον Ἰοερεπάυχτα δυδβριολίισ κχοι- 
νοτάφιον, Ἐ. 6. ΟΟἸΙπΉΗΕ δεριζογεηε. 
Οὐ οοπ͵εοΐατα 68ὲ ῥτορΑ 1118. Νδσα 
πολυάνδριον ξαϊξ οἸππίπο φορμζογιμι 
οοηύπηδ. [δ οἰΐαπι ἴῃ ἰοςο ΖΕ] Δ η1 - 

ΔΌ ἴρϑο ϑυΐδᾳ δἀάϊίο νοσϑίῃτ καινὸν 

πολυάνδριον. Ἐπ ΖΕ] δου Ν. Η. ΧΙ], 
21. τὰς «ατρῴους ταφὰς αἰϊδιίησυϊ ἃ 

πολυανδρίῳ. (οηξ, δὰ Ἀ. 1]. ποία8 Ῥε- 

828 Πολυέλεος. 

γἱχοηϊ. Αἀὰς ϑίσαρου. ΓΧ. Ρ. 660. 
Ο. εἰ 6566. Ο. Ῥαυδάη. Οοσίηιῃ. Ρ. 
169. 6. Ε. 
ΒΠΟΛΥΑΔΡΙΟΣ, δἀϊ. υἱγν 29ὲ- 7 

γμεηδ. 4 Μδος. ΧΝ..40. γ᾽ ά6 ἱπ- 
ἔτ 5. ν. χορεῶν. Ἐς «ὐλνυανδρία, 
χφυοά μιεροῖ ϑγπηεδδίυβ Ερίϑι. 188. ᾿. 
976. Ὁ. ἤν 
ΠΟΔΥΆΝΔΡΟΣ, πωίογωπι υἱγο»- 

γπὶ οὐδέμδ, Ῥορτὶθ υἱγὶδ ὕγεσμεηδ. 
ἡ πεδπάο. Ἰπιοεσί. πκον 

ΧΧΧΙΧ. 11. ϑδεὰ Ἰεροημάσμι 516 
ἀυρίο ἰδὲ εδὶ συλυάνδριν. Αἀάδ 
ΖΕ 3. γ}. Ῥεγβ. νυ. 78. οἱ 50 )ο)]. 1γ- 
οορσ. ΑἸοχ, νυ. 851. 

ΠΟΔΥΒΟΥΔΟΣ, πὲ οοπει, 
υαἷάε ργμάενβ. γὺὴ ν "παρπμδ 

οοηδίπαγίμδ. ὅϑγτδτα. Τμοοάᾶ. Ῥγον. 
ΧΙ. 14. εἰ ΧΧΙ͂Υ. 6. Ηεδγοβίυθ : 

β 

αολύβουλος, συντή. Ηοιαον, ἢ]. Κ΄, ἡ 
360. 
ΠΟΔΥΤΟΝΟΣ, νερξης σίρηεηδ, 

εομπάμα, ζέγας. ϑδρ. Ν᾿. 8. «ολύ- 
γόνον ἀσιβῶν «λῆϑος. Νυϊᾳ. πιρδῖ- 

ΑἸ τπιρίες, τιμία, αχαὶδ 
βοαιϊον σ«λῆϑος. 
ΒΙΟΛΥΓΟΝΩΊΤΕΡΟΣ, "οιηάϊον. 

4 Μεος. ΧΥ͂. ὅ. 
ΦΠΟΔΥΔΑΊΚΡΥΟΣ, "πείίμπι ἰᾳ- 

στῳπιαη δ, σι πιμὶ (8 ἰασγωπιὶδ πιϊχίμ 
εἰ οοπγμποίμδ. 8 Μδος. Ψ. 95. «ολυ-᾿ 
δάκρυος (αυΐ Ροξίυ8 «ολύδακρυς. Οομξ 
Ετγπιοὶ. Μ. 946. 6.) ἱκετεία, ῥγέσες 
οὐπιὶ τειἰίο “είτε εἰ εγωείαίμ οοπγωποία. 
Ηεβγοῖ. αολύδακρυ, σολύϑρηνον. Αἀν. 
«ολυδακρύτως ἸεριίυΣ ἀρυα ῬΏΑνοΟσ. 
8. ν. ἀσταχεὶ, εἴ ἰῃ ϑ'΄οδΠο]. ϑοΡΒ. 
(Ε(. (οἱ. ν. 1717. ΟΡρρομίζυν σ“ο- 
λύγελως ἀρυὰ ΡΙαΐατοῆ. ΜοΥ. Τσιι. 
111. Ρ. 927. 

ΠΟΛΎ ΔΑΚΡΥΣ, ἰαογέπιοσιδ, ἱ. 
4. πολυδάκχρυος. 8 Μίδου. Ἧ. δ. 566. 
οοᾶ. ΑἸοχ. «υλύδακρυν ἱκετείαν. ΥἹάΟ 
8. Υ. φολυδάχρυος. Ἡδοχηοξς. Π. ΓΙ’, ν. 
184. οἐ Θ΄, ν. 916. 

ΠΟΔΥΕΔΕΟΣ, υαἰάξ δαῖ τεκίξεης 
ἨΕΦΟΤΊΟΟΥ δ..- ἽΠ 21)» πο ρΉμ8 π6δέ- 

γἱουγάία. Ῥδαῖα. ΟΧΤΑ͂Ψ. 8. -α ΔἋ 

ἸΌΠ, πες πιδογοογάα. Ἐχοά. 

δξεε 

ὃ» 



Πολυεεὸς, : 824: Πρλυεερία. 

«ΧΧΧΙΝ,6΄ Νινι ΚΙ. 18. Νεὰ. 
ΙΧ. 17. εἴ Δὲ ϑεορίυ8. Αὐἀάε δι», 
11. 11. βϑο. (οτωρὶ. 
ΠΟΛΥΕΤΉΣΣ, νερίοε ἀππος λαδεπε, 

απποῖμε. ϑδΌ. ἸΨ΄. 16. πολυετὶς γῆ» 
(ας. Ἐπτῖρ. Ογεεῖ. ν. 472. εἰ ΖΞ 5. ἢγ]. 
Ασδιη. ν. 1149. 

ΦΙΙΟΛΥΗΜΕΡΕΥΏ, »νινέογμης 

ἰεγηι ὅνδε, δὰϊ πινέζοε ἀΐεε ἐγαπς» 
ὅο. Ἰιερίτας ᾿εουΐον. ΧΙ. 9]. δεα. 

ὃ οοὐ, ΑἸοχΣ. ἦνα συλυημερεύσητε: δὶ ἴὰ 
ἰεχῖι Ηερτ. Ἰορίξυῦ ΣῪ ἸνῸ} 

Θ᾽ Ὧν μἐ ποιβρλοεπέιν ἀδε υεείτέ. 
εχ Οχοη. ἴδὲ δαρεὶ αἱ ν᾽ βίτ σολὺ 

ἡμερεύσητε, οἱ Υαῖ. μακροημερεύσητε. 
᾿Ἑδάεχα νὸχ τοδορδ υοαιθ 6886 
νκίοίυν οοἵἷ, ΑἸεχ. Ὠξεαῖ. ὟἹ. 34. 
ΡῚ ὑτῸ γ)}) ἡ) ἰορίζασ αυλνημε- 
βοιδεαν. 

ΠΟΛΥΗ ΜΈΡΟΣ ΤΓΥΝΟΜΑΙ, ἰση- 
ς βαυις 3,20. ὉὩ Ὁ" ΤΊΝΙ, φῬγοΐοπσο 

ἄϊοε. Ὠευι. ΧΧΥ, 156. ΧΧΧ. 18. 
- “ΠΦῚΝ ΤῚΣ ΟΒα)ά. φωνε ρχγοίοι- 

βαίϊίο. Ὅτ. ΙΝ. 94. δθο, σοά, ΟΝ ΐε. 
σολυήμερος γένῃ. 

ΠΟΛΥΗ ΜΈΡΟΣ ΕΥ̓ ΜΙ, ἰοπρα- 
μι ἀμηι. ΤΌ ΠΝ »τοίοηφο 

ἀϊες. Ὅεαι. ΧΧΠ. 7. Αἀϊδοιίνυτῃ 
" φολυήμ, οοουχς αυοαὺθ δρυά 
Ἐπδιδίδ Οά. Κ΄, Ρ». 884, ἀ8. ἐκ σι 

εἰ μέρους νύκτας, εἴ Η!Ιρροον. ἀς Ἡυπιον. 
Ρ. 61]. 18. σολυήμεροι φνέουσι. 
"ΠΟΛΥΘΡΗΝΟΣ, ἐμοίμοσις, ἰπ- 

ογίπιοδιδ, πεμίερς ἰἱμοίωσα αὐγξγοης. 
4 Μεδος. ΧΥῚ. 10. υδὶ ἰδίαι Ἰεςο σα 
ΤΔΆ]]δτὶ σολυϑρήνητος, ἀεήεκάα. 
ΠΟΔΥΚΑΡΠΙΑ, αδυπάαπῆα ἤτιο- 

ἔμμηι. Γν "πμίμηι. ϑγιώτα. Ῥβ. 
ΧΧΙΨ. 10. 
ΠΟΛΥΚΕΦΑΛΟΣ, "πεία λαδοπΣ 

4 ταρίέα. 4 Μδοο. ΝΠ]. 14. αολυχέφα. 
λον σνρέβλαν. [πιι6]]σχὶς δα ἀυρίο 
δου οδε βεηι18 του ϊοι Ἰογα ΠαΡθηξία. 

ΠΟΛΥΛΑΓΔΟΣ, ητμμϊοηεις, ἴο- 
μας, ραγγμίι. Ὁ) Ὃν ητμΐέωα 

υετδὶΣ. ϑγτητη. .0}. ΧΙ]. 4, Αἀὰς 
δὲν. ΧΧῚ, 25. δος. σομρὶ, εἰ ϑορῇ. 
Απιΐς. ν. 380. 

ΠΟΛΥΔΟΣΊΑ, κεκδεδογκίκα, ἰλ 
φακοίίαα. ὌΥᾺ 22 φημί ιμὶο πεῖ- 

δογωπι. Ῥτονυ. Χ. 90. ᾿ 
ΠΟΛΥΜΑΘΗ͂Σ, φιὶ ππείϊωπι ὦ. 

ἀἰοῖέ, πειἱέδοίδις, ἐγμάδιως. Ῥτοὶ, δι». 
φολυμαλὴς ἀληγῶὼς χαὶ ὧν καὶ καὶ ὦ 
μενος. Ατϊδιορἧν. ἡ ῷ. τ. 1110. β 

ΠΟΔΥΜΕΡΗῚΣ, νεμζβδε ρατίϊαι 
οὐηδίαπ:, νεὶ ἐπ τεμῖΐας ρατίε ἀπε- 
Φμ2, νιυδία πιερεῦτα λαδεκε, τιαϊμερίε. 
ϑδρ. Ἴ]. 32. «νεῦμα πολυμερές. δι. 
φολυμερὶς, εἷς σολλὰ μεριζέμενα. 

ΠΟΛΥΜΙΤΟΣ, ροϊψνίίαν, ταπῖὲ 
ἐπίετίεσέμα. Ὑ Ὡ» ϑετίοιπα. ϑγαι, 

Εσεὰ. ΧΥ͂Ὶ. 13. --- ΠΡΌΣ ν Ιάρπ, 

Εζοοῖ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 16. φολύμπα. ἰκ 
Ι͂εχ. Μουδ. δα Ηδχαρὶὰ Οτίς. εὐ 
Ττοτατα. νἱοϑθ βουιθιτιγ συλύμηα. 
εἴ τοδῖς τεβρομ δα αἰεῖΐδας 79} 

Οσμέον τιον ΜΙδινοοὶ). (δκ. 1. α 
79. οἵ χα πούδίδ δβυπὶ ξΌργ ἰῃ τ. 
φοικιλειχός. Ααὰς ΖΕ κΟΣγ], δυρρὶ, 
ν. 430. .» ὶ 

ΠΟΛΥΟΔΙΑ, ποωϊίωπε ἰἰπεπι, 
παβημπε ἐετ. ἪΧΔῚ τεμΐμηπ Ἰα. 

ἴεβ. 6.001]. 10. 
ΠΟΛΔΥΌΡΚΟΣ, πρΐρπ ἤνγαμ. 

δὶν. ΧΧΙΠ]. 10. ΧΧΥ͂Ι!. 14. 
ΠΟΔΥΟΧΔΙΑ, πκίία βοὰὺ ἤν 

φμεπς ἐμγδα, ἐπγδτα πεωδιξέμᾶο. ὙΠ), 

πιεϊπιιάο. ον. ΧΧΧΙΧ. 17. Υἱ 
εἰ Βατιιςῖ, ΓΝ. 94. δὶ εὸ ἀγαλλίο- 
μα τῆς πολυοχλίας εδ5ὶ νοἰκρίαι, φικα ἱ 
ἐξ σιηπρεα ἐμὰ 7γεχμεπίία οαρε 
ΠΟΛΤΟΧΛΙᾺ ΠΑΒΘΟΥ͂Σ ἢὲ 

φμεὴς ἐμγδα περι ἐπὲε, Ἀ. ε. δ’ 
ἔεπς ππειἰέμαο. ΓΖ Ὁ» παρὰ 

πιρξίμάο. 70. ΧΧΧΙ. 38.ὁὃϑΘῸὃ 
ΒΠΟΔΥΊΑΙΣ, οεὲ τμλὶ φαπὶ Ὁ 

δενὶ. 4 Μδος. ΧΥ͂Ι. 10. : 
ΠΟΔΎΠΕΙΡΙ Α, τπεῖδία ἐσρετσε 

Ἑἶα, πιμίία φοϊονείἑα, ἐγιιΔμο, ργνάπου. 
ἕξα οοἰϊδοία ἐς πιμῖία εαρετγι δία. ὅπ}. 
ΧΧΝΨΥ͂. 8. στέφανος γερόντων τολυπειία, 
ΟΟΓΟΏΔ 8θηὰπὶ τηκέξα ρεγία. δι}. 
ὙΙΠΠ. 9. εἰ δὲ χαὶ πολυτερίαν σὸν 
τις, 81 ὙΘΤῸ οἴΐασα 4] 1018 ἐγμάμισπαι 
ἀεείεραι. ϑς ΖΕ δοὺς Υ. Η. ΙΣ. 
19. αἴτιος γέγονε φολλῆς καὶ ἄλλῃ ο΄ 



ἹΠολύκειρος. 

λυσμρῖες, ἀτὸρ οἷν καὶ τῆς γνώσιως τῆς 
κατὰ τὰ ζῶα. Ρ]αῖο Ιδαρ. ΥἹΙ. Ρ. 
5311. Α. φολυτειρίας χαὶ φσολυμαϑίας. 
ὝἊΚΙΟ ᾳφυοαιθ Ῥἐανοτίη, 8. ἀλύσσον- 
σις. 

ΠΟΛΥΠΕΙΡΟΣ, πιΐα τρότ 
ἐπάρημε ρυγμάρης. ϑίτας. ΧΧΙ, 
ΧΧΚΙΝ, 9. ἴῃ ῃγίογο ἴδιωθῃ ᾿ἰβρ 
“πολύπειρος 6886 ΥἹ δἰ ἄοηιο ρμοδέιιδ, 
»τγαύμειι: πιογκῆς εἰεραπῖδα, για οὐπι- 

ὃ Ῥαγαΐμγ ἰοηβρα ἐπρετμεπίϊα εἰ σοπδμε- 

[ 

ε 

ἐμαϊπε οαπὶ αἰδ. Αἀὰθ Αὐἱδίορῃ. 
Τ,γεῖισι. ν. 1110, εἰ δ᾽. ΧΧΧΥ,, 
30. 

ΠΟΔΥΠΛΑΣΙΑΖΩ, νη ρίξοο, 
ον οοΥγοδοτοῦ. Ὁ οαῖ. ΧΙ. 18. -- 

ΣῪ Ὥεαυῖς ὙΠΙ. 1. 

ΠΟΛΥΠΛΑΙΣΙΟΣ, νπωδέρίεα. 
Μδος. ΙΧ. 16. τὰ πρὰ σκεύη πόλυ- 
«΄“λάσια. 

ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΏ, τοιῖμιδ πισπενο 
διηι, αἸσ6ΟΥ, ΟΥ̓Ε80Ὸ πισηέζο. ΤΙ 

Φι1. 

ΗΙΡΆΒ. 1μεν. ΧΙ. 42. -- γ πποίζιω. 

Ἐς. Υ. ὅ. --- κ.,γν "πεἰμίπάο. Ὥσυϊ. 
ΨΙΙ. 7. 

ΠΟΔΥΠΛΉΘΙΑ, "πάρπα πιδίϊ- 
δυάο, ζγεφωεηΐδα, 4“. ὃ Μδος, 
ΨΠΠ.16. ϑσαρο ΧΥΙΪ. ν. 1008. 
8. Ῥοϊ)υχ ΙΥ΄. 163. 

ΠΟΛΔΥΠΛΗΘΥΝΩ, δνπηπορεῦε 
νενεδ ρίοο. ΠΣ ΕΒ. ἰάειν. ἔχ. 

ΧΧΧΙ. 12. υδϑὶ ἐαιιθη ξοτίδβθο 
ἀἰο᾽αποῖίπι βου οπάυστι οεῖς πολὺ 
«ληυνῖ, αἱ σολὺ ἐλυπήϑη Ὠδῃ. ΥἹ]. 
14. αυλὺ ἠγαθύνθη Ὑ. 2383. Ττὸ «άνυ. 
Αἀάε Ῥδη. 111. 86. β6ς. οοἄ. ΟΠ ΐβ. 
«ολυπληϑῦναι τὸ σπέρμα. 

ΠΟΛΥΏΛΟΚΟΣ, πεν πεσίδεδ 
ἐπρίποϊέιι5, υατίι, πεν εὶρίοα, ἀοίοειιξ, 
υαΐεν, υεγαμέμδ. Ὁ ΤΕ) Ῥατί. ΝΙΡΒ. 

οδίονίμξ, εἴϊδτα ἀοϊοριι. (ΟἿ, Οοϊϊατα 

Ῥ-. 1155.) (ετίε ΑὐδΡ. οί, 

1 εἰγορῆας ἀρίοεφμο πεζοῦ 
ἀοαοίδί. «0. Υ. 18. υδὶ ΟἸγτορίο- 
ἄοξτιδ: σολυσλόκους καλεῖ τοὺς ὥγαν 
συνετοὺς, οὖς ἀγκυλογνώμονας διὰ τὺ 
σχολιὸν τῆς γνώμης εἰώδϑασι προσαγορεύειν 
οἱ τὰς κυρίαρ τῶν λέξεων ἐκλέγωτος. 

828 Πόλυε. 

Ἐσθι, ΧΥ͂Ι. 18. φυλυπλόχωρ μιϑόδων 
«αραλογισμοῖ, υατὴδ εἴ ΓἈ]]Δοῖρυ8 
ΤΑ ΟΠ Ρυ8 οἱ δὐίρυδ. [8 Βδάυοὶ- 7 
Ιυ8. 4 Μδος. ΧΙΨΝ. 138. Ὑιάδ ἱηξγα 
8. Υ. «υλύτεχνος. Εεσγοβίυβ : σολύ- 
φλοχος, πολύτ Ααἀάὰ Ευσὶρ. 
Μοά. ν. 480. εἰ Ηΐρροον. ἀ Οβεὶ-- 
πὶ Ναῖ. Ρ. 978. 86. 
ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΟΝΕ' Ω, νι παι 

δοίδας ἐδχιε πελεὶ αὐ πε ρετἐπεπέϊδιδ 
6 ἐπεπιίδοξο, πὲπιὶβ ουτγίοξε ἐπημῖγο, 
αγάεξο δπι. 3 Μδρο. 11. 81. «ολυ- 

σμτίοδμπι ἐπε ἴῃ τε Ῥδυτὶου]Ατῖὶ- 
θυ 8. ΣῈΒ ῬΑΥΤΙΟΙΪδτ 8 εἴ ταὶ Πἰπη8 
4υεραθδ σεγιοδο δογμέίατε εἰ ἐπφυΐγετε. 
ΠΟΔΥΠΡΑΣΜΟΣΥ͂, ΝῊ, οσμγιοσίας, 

πὲπτὶς οιγίοσα ἐπημδίἶο. ΔΝ ΆΌΤΥ 

Ὁ Σ, οοκιέαξοπες πιμλέκε. ϑγτοσα. 

Οὐδ 6]. 1. 80. στρπιργάσαντο αολυ- 
μου οοϑαουνΣ οεγίοσίέαίε γεὶ σμρεγυα- 

(οοηξος Θυϊῃο!}: 
ὩΒΕ1:. ὑπ ο. 3.) ἐποιιηβδε- καὶ 

τμδρὴ Ηδεγοΐ. σολυπράγμων, Δ} 
γο0. 

ΠΟΛΥΡ̓ῬΉΜΩΝ, εκ ἠϊοφειι. 
ὈΣΟΝ 2» υαάμς υεγδογιηι. 

700. ὙΠ]. 4. Ματο. Απίου. {Π]. Ρ. 
γ8. υἱι. 

ΠΟΛΥΣ, ΠΟΛΛΗ͂Σ, ΠΟΛῪ, "πμἷ- 

ἔμς5, γπμΐξα, πιμίεηι, 1. πιαρημδ, υὲ: 
λεπιθπδ, ἰοπριι. Ὁ » πιλὶΐ, ποπ.-: 

Ῥγου. ΧΧΥΙ. 90. ἐν “σολλος ξύλος: 
Ὁ], υὐ νο Ὁ 15 Ψ 8 ΥἹ ὨΪΆΓ, 6Χ πιι- 
ἑαηὰὶ ἸΙθΣἾηθ, δοα ποῦ τουζαῖο φεῦ 
δι; Ρίδοιΐς ἱπίογρσοιὶ σοπίΤασῖτι 

᾿Φραγμονεῖν ἐν τοῖς κατὰ μέρος, πὲπεὶδ 

678, αυοὰ ϑαϊοπιο αἰχίξ. ---- παν : 

ἰοομδέα. ϑϑγτωσταδοΐὶ. νοὶ 
(οἰ δἰ πη. Ἀπ εἰ ΤἈοοά, 
922. αολὺς, υνὶ Μίοπιέαυοομἶο τηδρὶδ 
δα νοοσοτϊ δ χαίοδτα αὐυδπὶ δὰ βθῃ- 
ΒΌΪΩ ΥΟΒΡΟΧΙΒΒ6 ΥἱαἀΘΏΓΌΓ. ---- 9 » 

πιαρημς. Όδῃ. ΧΧΙΧ. 17. ἔτι ἴστ᾽ 
ἡμίρα “«υλλὴ, δαῖτας οδὲ ἄϊοο ἶ ἴοηρα. 
Ὅεη. ΧΙ]. 49. εὐϑηνία αολλὴ, πιαρ- 
πα Ὀρετία8. Ἐχσοοῆ. ΧΧΧΨΙΠΙ. 10. 

ΟΕ ΕΣ ΧΙ. 

συνωγωγὴ «ολλὴ σφόδρα, ἐθ0 ΕΘ 
“πασπὰ γαϊάθ. δὶς 2Ἐ]δη. {. 
Χ]Π1. 16. ἔχει φ«ερίβολον οὗ δἾ τ 
Ὠραμθ τιαβημ Βαρεῖί διηβίξισω. 



Πολὺς. 

« Ὦδῃ. ΧΙ. 44. ἥξει ἐν ϑυμῶ πολλῷ, 
γεηϊοὶ αὐτὰ ἱγα υελεπεεπ. Αἀά6 
ϑγημηδοι. 1 ὅδ. ΧΧΧ. 16. τοῖς 
φᾳολλοῖς: υὐἱ ΧΧ τως μεγάλοις. ---- 
“11. ἐπ, ῬγῸ, εχ Ἃ οἵ βυ]αρίοα δά- 

οςομς νι. (Ατ δὶς Ἰερεγαης γ7, 

οοπειτιοσίη εχ νυ, ὁπηιοιενίϊα.) 

Ηδρ. ΤΙ. 18. --α ΓΛ Ὁ 7» σίγερίμε. 

ἴε58. ΧΙ͂Ν. 11. -- Ἔνια, πιο. 
Οεη. ΧΥΙΙ. ὅ. --- ΠΣ ἽΠ ΗΙρΒ. 

ὃ πεμίδοι ζαοῖο. Ἐχοὰ. ΧΥ]. 17. 5 

[ΟῚ 

.« 

Ἡερ. Χ. 18. 1.4. ΧΧΙΠ. 16. --ὄ 

ΠΣ Ῥεῦ νουαῖο, πείξερηι. 

ἄδοξα. ΧΡ. 1. Ψεγεῖα. ΧΙ. 19. ἐὲ Ρ 
ΔΙ "Οἱ βεορίιι8. --- 2 ὙΠ ῬῈΣ, Ἰάδτι. 

ὅετεια. ΧΙ]. 2. --- 12» βΤαυΐξ. 

Ἐχοά. ΙΧ. 19. δ. Χ. 14. ΧΙ]. 88. 
“Ξ 2}, υαίνάο. 1.5. ΧΥΙΙ. 12. 

---υ, ονιπς. Οεη. ΧΧΧΙΠΙ. 11. 

δοο. ΜΚ. Οχοῦ. --- δ᾽ Ὁ 2» ἑσπερμὲ 

δἰαίειηι. Ῥτον. ΨΙ1. 90. δ ἡμερῶν 
πολλῶν, αἴ ΨΘΓΕΟ ΠΟῚ γΟΟΟΤῚ 
ἩδΌΣ. τοργεϑεηϊαῖ, βϑθηβιχη ἴβτη θη 
ἐχβδυσῖῖ. Νυν σοζυϊεσυπξ δὰ 5, 

᾿ιπέγατε ὃ --- ΝῺ» νει μαο, ταῖ- 

πἰριεπίωπι. Ὅλη. ΧΙ. 11. δθο. (18. 
ἐπὶ σολὺ, 0] ϑερδατίυβ οοη οὶ 
Ἰεσεπάυπι αόλιν, αὐ Ὁ ὃν Ἰοβεσῖι. 

ἾΝΌ ποη βειμεὶ 'ἰπ Βος οδριΐδ ]θρὶ- 

ὩΣ Ῥχὸ μγόξ πιμρμδέα. --- Δ» 

ἃ πεϊπίιᾶο. 1ε6. ΧΧΧΙΠ. 93. Αἀάὸ 
Αᾳυ. ἴε8. ΙΧ. 7. --- "Ὁ "παΐεβοιι. 

εν. ΧΧΙΙΠ]. 14. [πᾶπ1]8 οϑῖ σοἢ- 
ἦεεῖυχα σάρρεὶ! ἴῃ Νοῖς. Οὐ. Ρ. 
δὅ38., ΧΧ Ἰοοο ΟΡ» ΔΙ ΟΟ8, 

Ἰερίοϑε 3} [κοῖο φολλῶν εεἰ 

χτηθχυῃ ρμδίηια ᾿ΙΌγατίοσγυτα. ἴεγα 
Ἰοςξῖο εδὲ συνηρῶν, φυδτι Ἔχ ϊμεῖ οοά. 
ΑΙοχ. νεσβ. σὺ. δ οοά. ὅ'υυ. 
Ηεχαδρίαγῖβ.--- ΘΟ Ὁ Ῥίυγ. λοπιέπεε. 

Ὅεδυς.. ΧΧΧΙΙΠΙ. 6. ἔστω «ολὺς ἐν 
ἀρϑμῷ, ἢ. 6. πυπιόγμηι Κα οὶαί. ϑῖς 
ΤΧΧ ἢ. 1. ουτὰ ΚὅΚχ͵το δοοερεγαηῖς 
νεῦρα Ηοργαίοδ, απ. οὗλην. μδὴς 

καγαρᾶσνγαι αἰσαπὶ ῥτῸ 

ἄστθ, στρα δ γοσΐβ ΘχϑσἈ 

826. ᾿ Πολὺς, 

ἐσ ρ  οαὕσποιι δἀνοηϊζίοηι. Υ]άε ὃν» 

τίατα δά Ἐ. 1, Ασαῦ. (Χο ποῖ 

ἐχίεπϊξ, δὲ ὨΤΥῸ 65ι φοάαίμίαι, δ» 

ἀαίξενι 8. ἀοιείπωπι περϊμιιάο. Ἐα- 
Δεθ6 ἰΔιθ δηΐο φολὺς εχσάϊ! 
υοὲ οὐ δηϊδοθάδμες ἔεγω [μεῖς 
οταττε ροίοϊς -» αἰἤοίκε. ϑορὶ,! 

111. 18. 0] ἰδυβθῆ ὈΧῸ τολὰ Ἰερθε 
ΤΑ Ἰ οι πρᾷον γεὶ πραῦν. -- ΓῺ 

οαἰϊάμα, πωπιεγορμς. Οεπ. ΧΥ͂Π].18.. 
Ὁεις. ΝἼ. 1. 2Ζοῖ, ἢ. 6. ὦ. 
ΨΙΠ. 32. --- ῬΓΨ; ἀκγαδλλμ. Ῥτον, 

ΨΙΙΠ. 18. κτῆσις αολλῶν, υδἱ μαι 

το αὐλλῶν Οταδθίυβ Ριοίοβς. 
ἘΧΧ [πᾶ-. Τ. ΤΥ. ς. 4. ὃ. 8. Ἰερϑτε 
τολυ οἷ καλαιῶν. ϑοα Ἰεςῦο ἱπριθῖα 
ἔυϊε Ἶδῖὰ δηῖς Οτίζεηεη, οἱ μὐθ ; 
ταὶ ᾿Προσὶυ5 Ὁ δ: βί δε υἱάσαπης. 
μα πικίία φωπί, εα φιῦχιε ἐκ 
ἄμγατε φοϊοηΐ. ---ο ΤΟΝ ν ὁπ 

πὴῖπα, Τα. ΧΙ. 13. 8ες. οὐ. (ΙΒ 
-- Δ! ΠῚ ῷ ὅδ, ΧΧΙΥ͂. 1κ 

φολὺ νῦν, ἄνες τὴν χιδά ον, πί 
πῦης, τοιαϊξῖβ ταϑηυχα ἰαδηὶ: τὶ 
πολὺ νῦν τεεροπάει [,πῦπο : οὐδ [18 
ϑαίἐε εεἰ, πὲριὲσ οἱ. Ἐὰ. Οσαρ 
Βαροὶ ἱκανόν, Γ,βοιῖο υἱιίοθα σον! 
υδηι οοα, ΑἸοχ. εχββεῖ, σπλ εἰ 
6 οοἴαρθμάϊο βογίεπάϊ τολὺ 
Ῥρδῖῃι. 1. 20. ὅτι ἐν συλλωὴ ἦαι 
σὺν ἐμοὶ, χυΐβ ἴῃ ταῦ ἶεῖ8, ἣν, 6. 15 Μ|ρ᾽ 
πα με μαάϊπε, ογατιῖ τρθο αι, ᾿Ξ 
ΧΧΙΝ. 12. Ἰλάσϑητι τῇ ἁμαρτίᾳ μῶν 
πολλὴ γάρ ἐστι, ὈτοΟρΙ 8 818 ῥέῦῶ' 
εἴ5 τηϑῖβ, φμαηφμαπε πιμίία φιπί. ̓ ς 

ΟΧΙΧ. δ. σολλὰ (8ς. ἔτη) ταργαῖν 
ἡ ψυχή μου μετὰ τῶν μισίντων ΤῸ" 
εἰρήνην, πιρΐίος ἀππὸς ΒΔΌΙΕΥΙ ἘΠ 
τῇθᾶ οὐχὶ 11}15, χυΐϊ οὐετυηΐ Ῥδ 
Ψιᾶε εἰ (οδεὶ. Χ. 8. Ῥγον. ΧΧΥ͂Π: 
20. ἀνὴρ ἀξιύαιστος «ολλὰ (ριο καὶ 
ασολλὰ ῥήματα) εὖ ἤσιται, Μι 
δε ἀϊρτιυιβ του ἶεἰς. νεγθίς (65. πιὶ 
ἐμπε) Ὀοηοάϊδείας. ϑέπη ηεγ ΟἹΕῦ 
ἈΠ 286 σολλὰ λοιδορεῖδϑαι, ἐσισαυτη, 

κατὰ σϑλλὲ 
ἑήματα λοιδορεῖζέναι, ταυϊίΡ τεῖδι 
οοηνίοἱατὶ, τυ }8 οοην οδ ὭΝΡΗ 

Ῥδῦ 



Πολὺς. 

φταρὶα ἀοάϊε Ψ.. Βο8Β ἴπ ΕἾΠΡΒ. 
Οτγ. ρμαρ. 17δὅ. βθ6ᾳ. Αχὰ. ΤΠοσά, 
Νυμ. ΧΥῚ. 7. πολὺ ὑμῦ. Ααυϊ4 
Ῥρβδϊ. {,(Χ1]. 4. αολλὴν, περζέμηι. -- 
ν» πίπέμάο. 308. ΓΧ. 18. ἀπὸ τῆς 

ὁδοῦ τῆς σολλῆς ἘΣ ΤΟΡΪΟΙ νἱδτ 
νδ]άθ ἰοπραπι. Ἐὰ δὴ 1 Βερ. 
ΧΙΧ. 7. 2 Ραγ. ΧΥΤΙ. ὅ. εἰ ΧΥΠΙ. 
1. δόξα πολλὴ, ρἱοτία 'παρπα. Οοπῇ, 
1κις. ΧΧΙ. 27. 8ϊς ΖΕ] απ . Η. 
1. 18. πολὺ γὰρ ἦν τὸ τοῦ Σωκχράτους 
ὄνομα, τπασπεπι ΘὨΐγα οταὶ ϑοοσϑτ 
ποϊθθη. 1416 οἵ ϑοόρβοοὶ. (Σὰ. 
(οΪοη. ν. 906. --- 5)» ππαμΐ5 δεηι. 

700. ΧΧΧΥ͂. 68. «πολλὰ ἠνόμησας, 
πεΐε Ῥεοοδθῦ. ε.85. ΓΕΙΧ. 12. 
Ψογο. ΧΙΝ. 7. -- ΠΣ ΚΑΙ, 1άφϑυη. 

1 Ῥασ. Υ. 9. --- ἘΝ »ἱυγν. φσυΐ- 

ἐξ ἐπιδνὲβ. ζοτοτη. 111. 8. Τωερετυηῖ 
ὩΣ ἘΣ 5ν δυΐ ἔογίαββο βεηδιχῃ 

Ὄ»" 

.) ἜΧΡ ββοσιηί. ---- 77.» ἰαίια. Ἐχοά. 

11. 8. Τένγα ἰαίετὶς εδὲ Ἀ. 1. ἰεγτα 
ἰαίο ραΐεπα, -᾿. 6. πιαρπα. --- χγν. 

"παΐηπι. 5 Ῥεαΐα. υΧΧῚ]. 
8. Ιερὶς -- γῶν, ϑερίεπι. 

ϑγχημι. ψέγει. ΧΥ͂. 9. πολλούς. ἘΧ 
δὰ ἰοχυοηαϊ ΗδοὈδχεοσγυτα, αὐϊθυβ 
πρΥμΕΥΙΣ δερίεπατίμς Ῥγὸ φιαυΐδ πιμΐο 
ἐμεράϊπα γοῃίταν. --α δ) ΟΒΑΙά. 

απερίια, παρα. Ἐδαν. Ψ, 11. ἔτη 
ἐ (τὸ χατ’ ἑἔτη) συλλὰ, ῬΕΙ͂ ΤΩ ΪΟΒ 
Δ πο. Ὠδη. ΡΨ. 7. ὕψος αὐτοῦ «ολὺ, 
αἰεἰτυάο εἶπ πιαρπα. 8:|ς 'π' Απίθοὶ]. 
1ΔὉ. 111. Ρ. 868. «υλλὴ ναῦς, πιαρπα 
πδνῖα. Ηδεγοῖ. «φολὺ ἀντὶ τοῦ μέγα. 
δη. Ι. 14. πολὺ (το χατὰ σ«ολὺ 
μέτρον) ἐλυπήϑη, 'ππαρπα πισηδεγα 5106 
νελοιεηίεν ἀοϊοθαί. δῖος εἵ ν. 24. 
απολὺ ἠγαϑύνϑη, πικιίεπε γεὶ υαίάε 
Ἰεείαθαῖιγ. Αἀάς Ὦδη. 1]. 832. 86ς. 

ε οοά. Ο8. --- φ}}) ΗοΌσ. πιαρσπιιδ. 

Τμοοᾶ. 700. ΧΧΧΥῚ. 90. Πολὺς 
δι γατο οδὲ ἱ. 4. μέγας. ϑ΄Ί΄6 ᾿π 
Απέδοὶ. εἷρ. 111. ρΡ. 868. «υλλὴ 
ναῦς, πιαρκα παυὶε. Εεεγοῖ.. πολὺ 
ἀντὶ τοῦ μέγα: υδὶ νἱά. ΑἸΡεΙ. 
Οοπῆ, ᾳυοᾳας Μεν. Οδϑοδύρου. δὰ 
Ὀίοροη. 1δόγι. Ν11. 21. -- ὐῶ 

821 
4, Ἁ 

Ἔπς“ὶ πολυ. 

ἐπ ρογία (χυΐδ 01 ταυϊία νἱϑ). ΨοὉ. 
ΧΧΧΙ. 21. ϑῖχβο. ΧῚ. 10. μὴ στρ) 
αυλλὰ ἔστω, ται τὴβ ΠΕρΟΙ 8 οἱ σΌΓΙΒ αὶ 
ὯΘ6 ἴα αΙϑ δὶ ρδι 5718, 8. Π6 5'8 πολυ» 
«ράγμων. ϑ8ῖν. ΧΥΤΠ). 8. αὶ σολλὰ 
τοβροηᾶοϊ νοτηδοιϊο ϑέπ εὖ Ὀίεΐ 
κι, ὑΓ ὦ ἐς πιμοῖ, Ὦ. 6. εἷ νιστῖθυβ 
νἰ θαι (Ω0]]. Ῥεαΐτω. ΧΟ. 10.), πος 
6δὲ συγ ἔτη οοῃδίσυσπάυμ. ὅγσιιδ: 
ομπὶ τεμζμτα υἱχεγη, Ἄα]ρ. ὑὲ πιρῖ- 
ἐμηι. δῖτας. ΣΧ, 14. οἱ γὰρ ὀφαλμοὶ 
αὐτοῦ ἀν᾽ ἑνὸς πολλοὶ, ἢ. 6. ῬΥΟ ἘΠῸ 
ἀαῖο 5. θεποῆοῖο γοϑρίουπέ οἴ γεροβ- κα 
οὐπέ βερΐοτῃ ταὶ ἄομα νεὶ ορθβααὶα. 
ψυϊρ. “ερίυπερδοα5 “πὶ. διν. ΧΥ͂, 
18. «υλλὴ συφίω τοῦ ϑεοῦ, φιηππια οδὲ 
Ἀεὶ δβαρϊθηϊία. ὅϑ8:ν. ΧΙ.11. 11. ἐν 
«λήϑει πολλῶν, Ῥυθ]ςα, 1. 4. ν. 80. 
ἐν μέσῳ τῆς ἐχκλησίας, ὉΌΪ σολλοὶ δεῖ 
1. 4ᾳ. λαὸς 8. ἄϑϑρωτο. Ἰωυοίδη. Ν1- 
ατίη, Τ΄ 1. ν. 44. οἀ. ΒεϊῖΣ. εἰ Ηδτγ- 
το. Τὶ 1. ν. 85ὅ8. εἰς τοὺς “0λ- 
λοὺς παρεδα,, ἱπ ρυδίξοιιπι ῬἩτοάϊΐτα. κα 
Ροϊγθίο 1. 11. 1. σολλοὶ δυπί ρορω- ᾿ 
μα, ν᾽ ἀϊἰθιησυυπίυῦ 8. δεπαίμ. 
4 Ἐάν. ΓΝ. 14. σολλοὶ, ργαείαηπέεξ, 
»τισοεϊίεπέες, 90]1. ν. 3. 00] ὑπσερισχύ- 
ὄντες ἀϊουπίυγ. 1 Μεος. Υ11]. 19. 
ἡ ὁδὸς «ολλὴ σφόδρα, νἱὰ δατηοάττα 
Ἰοῦρβ. --- 116 4110] βιός, βιόω, γενεαὶ, 
φάω, κάϑοδος, χλύδων, «λῆδος Θ᾽ χρό- 
γοξ- 
ΠΟΔΥΣ ΤΙΝΟΜΑΙ, νει 30. ἱ 

ῬΘΌΠ, ΗΙΡΒ. 86 ὉΒΌ, δε ήέοίδηδ 

᾿σηι. ἴ68. 1]. 6. --- ἼἢὉ» ἕταυΐδ διιηι. 

700. ΧΙΥ͂. 91. --- 3). ὅεπ. ὙΊ. 1. ᾿ 
-- ΠῚ Ῥγον. ΧΧΙΧΣ. 16. 

ΔΙΙΟΛΥ͂Σ ΕΓΜΙ, πη δίηι. 
ΣῪ 68. ΤΧΥῚ. 16. -- ΓΣῪ 

Ὀευὺϊ. ΧΧΧ. 16. Ρτον. ΧΧΙΧ. 16. 
Ζδοη. Χ. 8. -- πλῷ» εἴτό. τον. 

Ν. 90. μὴ «ολὺς σ᾿, «ρὸς ἀλλοτγίαν. 
[δρογυηῖ ΠΙΣΤΆ δῖ ἐς Γν πιρέδις ἃ 

ἜΠΙ ΠΟΛΥῚ εἴ υὴξ νοοῦ ἐσισολὺ 
μὲ ρίωτίπιρα, 7Γεφμεμίετ. ΓΘ 

ἀἐπμέμγπεπι, “π. 4 ὅδτα. {Π1|.1. 
-- πγὴν Η;:Ῥ ἢ. 166.ὄ ΟΥ̓. 7. ϑγτημι. 



Πολλὰ. 

« Ῥιαΐει. ΧΧΥῚῚ. 388. -- ΠῚ 
γετραῖε. Νεΐατα. [Ρ. 1. Οοβεὶ. 
ΨΙ. 17. εἰ 18. -- Ὁ ἔσξη. ΘΟΠΒΈΓ. 

ἐχ “- Ῥεαϊπι. ΟΧΧΙ. 4. ϑαρ. 

ΧΥ ΠῚ. 420. ἀέξει. ϑδίγας. ΧΙΙ͂Χ, 1ὅ. 

ΦΠΟΛΔΑΣ, δάάνο: δ} ον, περΐίειπε. 
Δ ἴσσπι. οοηδϑίσ. εχ ν Δαυ. 

Ῥε. ΟΧΧΙ͂Ι. 4. 
ΠΟΔΛΔΑΙ ΛΑΛΕΏ 'ῬΗ ΜΑΤΑ, εἱ 

εἰΠΠρῦοα «υλλὰ λαλέῳ, πεκίία ἰοψιον. 
ὃ ΣΌΝ ΠΕΡ "πμἱρῆρο υεγδα. 

700. ΧΧΧΊΨΝ. 87. “σολλὰ λαλούντων 
ῥήματα, ταυΐϊτα Ἰοπεπόσηι ναῦρα. 
-- Ὁ ΠΡ πμἰξρίδοο σετγδα. 

ϑγπεῖα. ΟΟΒεὶ. Χ. 14. λαλήσει σολλὰ, 
τῦΐαι Ἰοασπείαν. --- ΑΒ Ὴ Ἃ" "ππί- 

ἐδίμαο υεγδογιιπ. Τοῦ. ΧΙ. 2. ὁ τὰ 
«ολλὰ λαλῶν, αἱ χηυία Ἰοαυϊίαν. 
ἴῃ Ηαχ. Ἰεχίτιν λέγων. 
ΠΟΔΥ ΜΑ͂ΛΛΟΝ, πηρίο πιαρὶςε. 

ς Ὀν}» υαἰλάνε, πικιΐς. ΝΌΙ,. χῖν . 
13. -- Ἢ περίδιπι. Ἰγευϊ, ΓΧ. 14. 
ἴ65.ὄ ΓΙΝ, 1. 

ΠΟΛΥ ΠΟΙΕΏ, τπμίψεπι 7αοῖο. 
ἼΩΝ,» οοἰΐέξρο. Ῥτον. ΥἹ. 8.-Ἴῦ» 
Ηἴρβ. 0)». ΓΣ, 17. Ῥχον. ΧΧΙΙ. 
16. [ε8.ὄ ΕὙΤ]. 9. --- ΥἽΕ» ἐγμρερο. 
οὈ. 1. 10. ᾿ 
ΦΠΟΔΥΡΉ ΜΩΝ εἰ ΠΟΛΔΥΡΗ.. 

ΜΩΝ, ἀϊεγίμε, υογδοσιιε. πὰ» 
ἀ Ὑγδδ» υαἰδάμε υεγδ. ]οΌ. Ὑ1ΠΙ. 

8. αγεῦμα πολυῤῥῆμον τοῦ στόματός σου 
. 866. ὕδξ. [π οοὰ. ΑἸοχ. Ἰερίταν αν- 

λυρῆμον. ΝΟ ορι εἴ, υὐ ἢ, ]. 
αν ΠοπηυΪ]8 Ἰοραίυν αολὺ ῥήμα.- 
φα. 
ΠΟΛΥΣΤΡΕΒΑΟΣ, ρενγημαηι υετο 

δεέμα, υαΐάε ρεγυεγϑιιε. Γὶρυνὸ ἃν 
"πεμίέεΣ ἐϑδιοπίδις. ἴπὲ. Ῥχον. 
ΧΧΥΠΙ. 16. 1,ερὶξ εἰπε ἀυρίο μ᾿ 

4 ΓΡΡ3. Β 6118 ἔβγηθῃ ΓλΡ γὼ 
Ἰπίετργοίαϊαβ δδὲ ρὲγ “ϑαυάεε 5. πία- 
δε ατγίες, φιίδιια αἰἱφυϊά εγρίμιν αἷξ- 
ομὲ. 
“ΠΟΔΥΎΤΕΚΝΟΣ, λαδοπς πιρίέορ 

828 Πολυτροεώτατος. 

ἔβδοτοε, πιπετοραπι εοδοΐενε. 4, πος. 
ΧΙΝ. 13. «ὥς σπολύτεεχνος ἔστὶα ἡ τὶ; 
Φιλοτεχνίας στοργή. Βοιδ Γκῖ. ἴπὰ: 
Θυκπῖι κ5ἱξ εἰ αυδεη ἰδὲς μαξεας τι. 

18 ΟΡΚ8 Ῥγοίεια ἀπιοσ. ΑἹ᾿ [πὶ 
1ΌῚ Βαῦθηϊ συλύπλοχος. Θεά σελύτιπ " 
νος εϑὲ ἢ. }. »ερρδος ἔδενγος οσπερέεο- 
ἔεν. 

ΠΟΛΥΤΕΛΗ͂ Σ, νεμ εξ ῥτείξ, ὑσε- 
ἐοεε. ἽΡΥ Ῥχον. 1. 13. --ὄ 2.9. 

ἀκτῆς ἱπεῖσπε. Ῥτόνετο. ΧΧΥ͂. 12. 
σάρδιον πολυτελὴς, ατἀϊυτη φγείοσεςε. 
840. 11. 7. οὔνου πολυτελοῦς, νἱωὶ μγε- 
ἐϊοει. Ἡδεγοΐ. σολντελῇ, πολυδώστοα, 
ἣ τὰ πολλοῦ ἄξια, ἤγουν τίμα. 

ΔΙ͂ΘΟΣ ΠΟΔΥΤΕΔΗ͂ΣΣ, ἰαρὲε κε. ἔ 
ἔΐοτως. Ἰ2Ὲ 12» ἰαρὲς ἰαριε. Ἰει. 

ΧΧΥΉΗΙ. 16. --- τῦ9 ὮΝ ἀρ 

οἰἰδίϊ. ΟΘἷ Ῥατ. ΧΧΙΧ. 9. ϑ8εῖ. ποὺ 
ΒΟΓΙΩΟ δὲ ἢ.}. ἀ6 Ἰἰαρλάναδ, υτκὶς 
ΒΕ Ρία τη Βαΐ, βεὰ ἀς 119, χυΐ ξαπὶ 
Ἰἀοπεὶ, υἱ 'π βίο ἢ. 6. σΎΡδο 8γ- 
Ττῖδοο (αυδὶε ργοουϊ ἀυδῖο «70 αί, 
ϑυτοσυμι Ῥγοχίτηϊ νἱοϊπὶ, πὲ εἰ Α- 
ΤΑΌΘΒ, ῬΓῸ τυάεγε βεὺ ἐπ δο οὶ 
ὈΒΌΓΡΑΡΘΙ) δἰεσπιδηξιῦ σαρίαηπζατ- 
46, 6δἴ εἷς ορυβ ἴεβϑβὶ]δζιιπν αυδεὶ 
δ0ὰ Ρῥἱοίατη οβηοϊδηξ, 4πα]6 τηπδίνυσα 
(πιοβαῖχυθ) Βοῦᾶΐϊε δρροὶϊδπε. --- 
Ὁ22» σωγερ ἱπείρπε. 200. ΧΥΧΙ. 

94. --- 2) 8» Ρἷυγν. πιαγραγίία. 

Ῥτοναῖρ. 1Π. 16. ΨΠΠ. 11. ΧΧ. 
18. 

ΠΟΛΥΤΟΈΟΣ, πενία ρανίεπε, α- 
ομπάμα. ΠΡ ΟΝ Ό μαζί. ἔχτζω. Η;:ρῇ. 

νλίεπα ραγίεμδ. Ῥεαῖγα. ΟΧΣΙ.1Π]. 
16. Αἀᾶε Ηἱρροοταεὶ. ἄς Ναὶ. Ρυες. 
Ρ. 347. υἱῖ, Ατιϑίοϊεὶ.  Ηἶδὲ. Απίπι. 
Ι, 858. Ἐ. 

"ΠΟΛΥΎΡΟΠΟΣ, πεμίρίξσ, υα- 
γίμδ, υεγομέμα, υεγερεϊϊα. Ἐίδες. 
ΝἼΠ. 18. βες. εξ. Αταπιά. σολυτρό- 
“ὡς μεδοδείως. ἴῃ Οοα. Ναῖ. Ἰερίτυτ 
φολυσλόχως. 4 δου. 1]. 20. Ηε- 
Ἔγοῖν, σολύτροσος, ὁ ἐπὶ σολλὰ σροπέρε- 
ος, ἢ τρέπων τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν ὑφ᾽ ἕνα 
καιρόν. Αἀάα ῬΒίϊοποι Γι1Ρ. 1. ἀδ 
νε Μοκ. Ρ. 690. 
ΦΠΟΛΥΤΡΟΙΠΩΊΤΑΤΟΣ, αὐκιοάμηι 

ΓΝ 

, 



Ππολ υτρόπως. 

“ νπρίες 8. υαγίμδ, 4 Μδος. 1. 98. 
«ολυτρυσωτάτη «ἄντὼων τῶν παϑῶν, οΤὴ- 
αἰαα μετγίωτραϊοιυσι αἀὐδυπαάϊίυν 
Δουρα ᾿αιἰϑϑίτηδ. 

ΦΙΟΛΥΤΡΟ ΠΩΣ, νιν ἸηοῦῖΣ, 
τιεκὶ ἐ ατίαπι. 4 Νίαοο. 1Π. 21. Ηο- 
βγοῖ. διαφόρως, φοικίλοως. 

ΦΠΟΔΥΤΡΟΠΩΊΕΡΟΣ. 4 Μδος. 
ΧΙ. 12. σολιφροπωτέρων ἀλγηδόνων 

ρίωηγα ἀοίογιηι βΈΜΕΤα. ͵ 
δ ΠΟΛΥΦΟΙ͂ΡΟΣ, 2έγακ. ΓΛ» 

᾿ἰἄοτα. ϑγτωσοβοι. ἴε6. ΧΧΧΙΙ. 19. 
Αἀάδο ϑῖσαρ. 111. 210. Β. Ῥ]δίοῃ. 
ας. 11. 105. ἢ. 

ΠΟΔΥΦΡΟΝΤΙ͂Σ, »ιμΐς ομτὶς 
»ἴεπα. ὅδρ. ΙΧ. 15. Απδασ. Οά. 
ΧΧΣΧΙ͂ΧΣ. ν. 6. 

ΦΙΠΟΛΥΧΕΙΡΙΑ, τ. γμιμϊηεωαο 
ἡποαπειῖη, ἀεί 6 ὑρεγόγιοη πεκὶἐπιο 
ν. ας. ἀρυά Χοπορῃ. Ογγορ. [Δ0. 

« Π1|. ς. 8. ᾧ. 9386. Ηδεγοβ. σολυχερία, 
“«λῆϑος ἐργαζομένων καὶ ἀννόντων), ἄο- 
πίχυο ἀσνείπεοι πιἐμάο ἴῃ ἀπὶν. 
ᾳιηεταδάτηοάυπι ἀρυὰ Τμυοςγά. 11]. 
96. πολλὴ χεὶρ εϑὲ τοαρπις ἐσετγοϊξιδ. 
1 ρίτυΣ ἴῃ ὕεγε. Ουϊπία Ηοδ. 1. 
9. υἱοὶ νεῦρα: ΟΥ̓) ΟΝ ΡῈΣ αὐ" 

λυχειρίας λῃστρικῆς, Ἀ. 6. "παρῊ(Σ οα- 
«ἑεγυώ ἰαίγοπωηι (Ἰ. η. «“λήϑους λῃσερι- 

κοῦ ἀρυὰ Ηοἰοάον. ΦἸὨίορ. 1. 8. Ἀ. 
ἃ 44. οα. ϑολιπι.) ἰγαπαϊδίυμι τϑρε- 

τίυτ. Βερεχίταν νοχ αυοαυς δρυά 
Θυϊατα 8. ἡμμολίοις δἂὸ ΤΒυογά. 1]. 
ο. 77. 

ΠΟΛΥΧΡΟΝῚ ΖΩ, ΠΌΤΟΥ. ΒΝ. “Ἥ» 

ΗἸρὮ.. ργοίοπο. Ὠεαῖ. ΙΝ. 26. 

ΠΟΔΥΧΡΟΊΜΙΟΣ, ἐοηβώνιω. ϑιὲ 

. βοιδαπιεπίμηι. Ααα. 1ε8. ΧΥ͂Ϊ. 1. 
᾿πολυχρονίοι. δ'λα ἀυδῖο τεβροχίϊ 
ποῦ ἴδηι ποίοηοιι ἡεπάαπιεπίΐ, αυδτα 

ε μαρεῖ υὐνυύδς αὖ ιν» νη ζεῖ, 

ἄπδτα Ροῦυι8 ἀοτῖναν! ἃ τϑᾶϊοα ἱπὼ»- 
δἰτδία γὐγγῦν 4υδῆι ποϊίομετα αἰδέ- 

ἀϊπὶε εἰ οαπὲβεὶ μαρυΐδδ6 α ἀοσίινδιίβ 
Ὁ" οἱ νῶν δέπας, δρραζεῖ, δυΐ 

ψετε Ἰερίε ἐόν. ΥἹΔΘ Βαργα 8. ν. 

παλαιός. --α Ὁ) 33» υαἰδάμδ 

829 
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ΠΠολυωρέω. 

αἀἰεδες, θὰ Ῥγουξοῦο αὐαΐέ, 966. ἸᾺ- 
ϑγτησηδοῖ. .0Ὁ. ΧΥ͂. 10. λας τὰ 
νά Αἄάδ ϑαρίεπί. 11. 10: εἱ 

ΠΟΛΥΧΡΟΊΝΙΟΣ ΤΥΝΟΜΑΙ, ἰοη- 
ϑαυις 320, ἴξ. ἄξει αἰδοιιδὲ σΟΝΕΠΠΟΡΟΥ͂. 
ὉΣ Ἶ2Ν »γοίοηραπέμ; αἷἶοΖ. 

ὅεπ. ΧΧΥῚ. 8. ὙΗΝο εἴ ΕΡ. Ἅεγ. 
Υ. 40. 

ΠΟΛΥΧΡΟΧΙΟΣ ΕΥ̓ΜΙ,, ἴοπρα- 
τ φῆι. Ἅι, πιαρπιισ. 500. ΧΧΧΤΤ. 

9. Ηδβοεσε Β. 1. Ὁ" δῆς βἱρι- 

οβεομασα, οχ ὩΣ ἴῃ δία 0 τλδτλ» 

ὑτο ἐποιϊεπίον φφρατοεέ. 
ΠΟΛΥΩΡΈΏ, πενίάηι οὐ απι ρενῸ, 

«ἰἠερεμίεν σεγο, σπδίοαο. ἴξ. τεμἐβερῖὶ» 
00, ἀπδεο. ὍΓΓ» ΗΙΡΒ. ἃ Ὧν 

αδιπάατε [αοὶο. ἴῃς, εἰ ΓΧΧ Πευι. 
ΧΧΑΧ. 9. πολυωρήσει σε κύριος, σμδίρ- 
ἀϊεὶ τὸ Τϑογαϊῃυθ : Ὁ] δὶ} οοἀὰ. [ι8- 
Ῥεηΐ: εὐλογήσει σε.---- [7 ΗΙΡὮ. 

οογτοδογο. Ῥο. ΟΧΧΧΥ͂ΙΙ. 4. σολνω» 
ρήσες μα ἐν ψυχῇ μου, «παροίέαπε σεγατε 
τοὶ ες ἴῃ διΐταδ τηεθ. ἘθεγοΗ. 
σολυωρήσεις, φυλάξεις, φροντίδα «ολλὴν 
«οἰήσεις. [16 εἴίαιη [,δχ. Ογγ1}}1 ΜΆ. 
Βτγοῖα. πἰϑὶ αυοὰ Ῥγὸ φροντίδα πολλὴν 
μιαρεδὲ φροντίδας πολλάς. 116 Βἰεἰ18. 
ΟἸγγϑοβύσιηυβ ἐπαρεῖς μ6, ὑψώσεις με. 
δοὰ ρτγορτίες δριὰ Γἃ,ΧΧ ποῖαϊ περ 
ἐἐρίέοανε, ἀμρεγε, Ὠοὺ 3δῆβα : δυρθ- 
18 116, οὐ ΔΏΣΠΣΕΒ 686 ΤΟΌΌΣ 86 [01- 
αὐπαϊπειαι Δα }1οἰ68.---- Ὁ] γΕΙ Χγ}} 

γε υἱϊὲε, Ῥβαῖτα. ΧΙ. 9. κατὰ τὸ ὕψος 
σου ἐκολυώρησας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνδρώ- 
“ων. δου οεγΐατα δβῖ, 68 ΣΧ} 16- 

μἷδ56, δεὰ συγ ἰϊα ἰτδηβιι]εγιπῖ, δά- 
γηοάσαι ἀϊδβαιίίυπί ἐῃίογργοῖθϑ. 
Ηουδιραπῖίιε ἐσ  ϑεϊπηδῖ, ρο8. ΣΧ» 

αὐλαεὶσιδ, Ἰερῖθθα, Κοδ]οσο δυΐδιη 
γἱἀδηίν Ἰορί896 Ὧ3 ΣΟῚ ἼΘ᾽ 

ἢ): Ὥδτα αολυωρεῖν αἴδτι 5: (τι ἤσατα 

Ῥοΐεβε σολὺ μετέωρον ποιῖ, υαίάε δι- 
ὀΐϊέπιοηι εβίρετε. ΑἸῚ βἰαϊαυπῖ, ἀπῦδ 
ἐπσολυώρησας, ἢ. 6. ηποΐίαπι σμγαηι ἐσὲ" 

ρεπάϊε, αρυὰ 1,ΧΧ ἐχοϊάϊεοε ποβ8- 
ἄσπετα, ἰΒ απ ορῃίομθ οι οτ, 

ξ 

ΙῚ 



Πόμα. 

« δῖ, Νορμαὶ οοηῤβοίπας, ἐσολνώ- 
ς οἵδθηπι 6βϑὲ 6χ ἐξολεγώρησας. 

Ἰὰς Ετηεοῦ ΒΡ]. Νον. ΤὨοοὶ. Τ. 
Τ. ». 302. Οδρρεῖϊο ἴῃ (τς. 8. Ρ. 
δὅ20. αυλυωρῶν εαὶ ἰαμίε αἷἱ μδῆς 6:οῖ» 
»έτε, αὐεε Ὠοῖΐο εἱ ἢ. 1. Ἰάθο τηδρὶβ 

ᾳυδάγασο νἱάείαξ, ἡπι χὰ δἰ στ - 

οδὲ ροίμ εἰ οἷδο φε2ὲ ἱπρωγρίίατε. δὶς 
οὔδιω Μοπιίδυοοῃιο ψὐνν χ, Ηθρν. 
8. Ὦ. ν. ΓΧΧ νἱάδπίυξ Ῥγὸ ῥγίπλδ 

ὁ ῬΟΥΙΒΟΏΔ ρεγΐθο ΒΑΡ 866, εἴ ὁχ ἀτι- 

Ρἰϊσαμαῖ δ. ἰΐὰ νεγίίεθε. Η]8 ἀδ- 

Ὡαυς δἀάομυβ οοὲ ΕἸθοβοσυδ ἴῃ 
ΟἸανὶ ὕετθα. ΟΟ. Ρ. δδ. φυΐ συλυω- 
μῦ ". 1. Ἰάστα ορίπδῖιιβ δὲ νδίβσζε, 
αυοί εὐωρεῖ, Ἀ. 6. πον οωγαγε, πείϊΐαπι 
γαύδοπεις λαδενε, εἴεὶ ποῚ Ἱσπογαραῖ, 
δρυὰ Ηεεγοβίυτο ΤΕΡΕΣ ΣΊ ἐπολυώρη- 
σας, «ολὺ ἐφύλαξας, ουιδ φ]οΒθεθ 
δυοσῖοῦ Βειὰ ἀυδίε ἢυς τεβρεχὶξ. 

ς ἷὰὰ αυοαὰο ἴμοχ. Ογτῖμι ΜΝ. Βγεσι. 
Ἡδ δυοῖν. σαὐλυωρεῖ, πολλὴν φροντίδα 
«ὠεῖτα!. ἐναντίον δά ἐστιν τὸ ὀλιγωρεῖν, 
ὀλέγον φροντίζει. διὸ καὶ τὸν ὀλίγωρον 
ἀμελῆ λέγουσι. Ἧ]6 οἰχηηῖθιι Ἰἰοδαὶ 
τοὶ οἱ ταθᾶτὴ δάάδγο δβοηξοσ ἴδηι. 
Αοοδραστηῖΐ ἐογῦλδθθ ὉΓΤῸ ΠὉ. 8ἃ- 

1118 Ῥυποῖίθ, οοτηπιυΐϊαῖο ὈΓεΐεσεα ἢ 
ῬΤῸ Ὁ. 

ΠΟΙΜΑ, ροίμδ. ΓΘ Ὁ. οοπιροία- 

 ἐἷο. Τγατ. 1. 16. Εδάγ. [1]. 7. Ῥορίο- 
εἰοσὶ ἴοοο ἐπ ΕἸδηοοῖ, θαϊζ. σαδ]θ 16- 
αἴας σώματα ῬΙῸ σύματα. ΑἸ. Πᾶ- 
Ὀεῃὲὶ ποτά. --- ρ» Ῥοίω. Ῥβαΐπι. 

ΓΙ. 10. ! 

,. ΠΟΜΠΕΥΏ, ροπιραηι αρο, ἐγίμπι- 
»λο. ὅ6ρ. ΕΥ̓͂. 2. στεφανηφοροῦσα πομ- 
'“αεὖν, φοτοτιαπι ῥεβίασι ἐγίκηιρλαί. 
ΘΌΑΣ: πομπεύει, ὡς νενικηχὼς βμεγα- 
ληγορεῖ ΑἾΜΒΟΟΒ, ΥΙ. 7. «ομπεύειν 

ἐ τῷ Διονύσῳ, ρογιῃάπι ἀργὸ Τθοτο, 
το Βαοοῖο. Υἱὰε δὰ ἢ. 1]. Βαάιιοὶ.- 
Ὁ{π}. 

ΠΟΜΠΗ͂Ι, »ιξδεῖο, ροπιρα, ἱ. 6. 80. 
ἐεηιπὶς ἀρραταίμε εἰ δρεοίαοιήζπι 50- 
ἔδηιης, ὁ) πιοάνηπι ἐγαρλὲ. 70» ἰω- 

εὐ ποαϊδο. ΑἹ. Ῥ8. ΧΙ.111. 14. αυμπὴν, 
ἦν, 6. ἐγήμερήμηι, υἱ οἱ [δίς μοπερα 
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ἀευγραῖαν. ῬΒαγοτίπυ:: φυμεὴὶ ὦ 
συνάϑρωσις τοῦ λαοῦ ἐπὶ τιί. 

ἈΞ Ω, ἕαδογο, ἵἴξ. νεϊπεγαίῃ ] 
υελειπομίεν 

ἴον αὐξων τρις. προιανοςο, τῇ β 

οἷο, ἰοίετο, ρμαΐον. Ὁ νδ, φέαβανι. 

1ε6. ΧΙΧ. 10. λυτηϑήσοται, χαὶ τὸ 
ψυχὰς (ρτὸ κατὰ τὰς ψυχὰῃ «ν΄ 
δουσι, ἀοἸοθππς δ δηϊπιὶ αἵδιρεια. 
Ιρεταπῖ Ὁ )Μ. .7,.εἰϑάλεπίξε, ποι- 

δεαπίει, δ ΑΥ̓ΔΡ. . ἐγμίατί. 

γιά6 ΟοΙ 1 1,.6χ. ΑὐαΡ. Ρ. 832. ὃ;ς 
αιίοσας τεοΐδ ἤδῆςο νόσθηι Κιπιῆπι 
το εχ ὑ81 νοσῖβ (ἰιδί ἀδῖοο. ἐ 
νοχ Αγδρῖοβ χυοαχιθ [αίξοεγε πο: 
(δῖ. --- ΠΥ ΓΠ υδνν δ, τυἷν γοδογὶς. 1 Ῥα. 

ΧΧΥΙ. 8. σαονοῦντες. ϑυηΐ δυο 
οἱγὶ τοδονὶ ἢ. 1. γὶτὶ γδιάθ Ἰδθοιδη. 
[68 'π Βος ὀορογε Ρετβοίαπαο. [αν 
δτῖδ ποιμμα }1ς ἢ. 1. ]Ἰορίουτ συκῦπις-- 
“2 Ἡορβι. ἃ ΓΞ)» Ῥετοιβογ. Ηα. 

ΙΧ. 19. αὶ Π}πὰ ἐξύνεσεν ἡππρευάσπι 
εϑἴ, ργβοθιπία ΑΥαρθ, οὐπὶ τὰς ῥίζα; 
τὰ υἱ αὑτοῦ σοιμτηα ροηδη 
ἄστη εἷς. νοχ Ἡδρτ. ἀϊείπις ἀξ 
δγρίθυθ, 4υε 50]18 αγύσσε δι 
ΨΘΣΙΩΪΘ τηόῦϑὺ ἐξα ἐσάμηίνν, αἱ ΕΣ- 

Δοβοδηζ. --- Ὁ)1Π,. μαγέωγίο. 1 Ῥα. 

Χ, 8. ἐπόνεσιν ἀπὸ τῶν τόξων, σεΐπετα- 
ἐμ θεῖ ἃ Ἴλου 1, Ζόγοσω. Υ. 8. ἰμασ- 
τἴγωσας αὐτοὺς, καὶ οὖκ ἐσύνεσαν, [Δ- 
8:9]]αβιὶ 1108, δὲ ποῃ ἀοίμεγωπί. ὑεῖ. 
11. 29. ἐσείσγη ἡ γῆ καὶ ἐκόνεδε, τοῖα 
εσῖ ἴοῖτα, εἴ υελειπεμίεν φμαςραία. 
δος Ροϊγρῖο 110. ΠῚ. ρ. 381. τῶ 
ὅαλων τὰ φαλωιὰ καὶ τὰ συκωηχίσα 
βυτξ δγτηδ ναϊιιδίδ οἵ φεαεεαία. Υἱὰε 
Ι,. Βοβ. δὰ Ηδεῦν. ΧῚ], 97. ν. 9360. 
Ἐπ Αὐτίδμο ἀθ Ἐχροᾶ, ΑἸεχ, ΥἹ. 
15. αλοχε σεασονηχότα, ἀἸΙσΌΏΓΟΣ πασοδ 
φυαφραίς. Ἰάδτα υὐλξυν Πδο τόορ ὧς 
πανρυ8 Εχρεα. Αἴασ. ΥἹ]. 7. 
2381. οἱ [πᾶϊο. ς. 838. Ἀ. 840. ὁ 3, 
Ρ. 8δ4. εἰ ἀδ τησρυΐθιθ φαδβϑδς 
110. 1. 27. Ἐχροά. ΑἸοχ, ῥαᾷ. ὅδ. 
γιά6 ΑἹΡεγῇᾷ Ῥεσγίς. (τ. Ρ δ. 
ΤΈγθη. ΙΝ. 6. οὗκ ἐπύνεσαν ἐν αὐτῇ 
χίδας (ρῖο κατὰ τὰς χεζαρ), ἰα ἐδ 
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80. ᾿πϊαυϊαιδ) ταδηΐρτια ποπ Ἰαροσα- 
αὐ, ναὶ] πιοϊεείίαπε ϑεηξογεπὲ ταδηϊ- 
γ8, Ἀ. 6. αἱ δαηδηπι ὈΘη6 ἜΧΡΥΙΩΪ 
ΟἸγτωρίοάοτγιυβ ἀρυα ΟἸιδἰοείαπι (ἃ- 
δαὶ. ἢ. 186. οὐκ ἀπέκαμον κακοκπιοῦν- 
γες- ἴϊτα Βίεἰα8. Εαυϊάσιι Ργὸ χες 
ρας ἸΕΖΘ τα τρδἸ]έμπι χεῖρες, ΠΟΟ ΒΘΏΒι: 
ΠΟΙᾺ αἰε αι, ραία διπέ ἴπ 68, 861}. ἀο- 
οαἴτυσπαξ δ. ουθείοηδ, τηδηι5 Βοχηϊ- 

χυῖΣ τ}. ---- ον ὥρτοίο, εἴῖδυα υμίπεγο. 

1 ὅθασωη. ΧΧΙ]. 8. οὐκ ἔστι πονῶν περὶ 
ἐμοῦ ἐξ ὑμῶν, ποι εβῖ ἀοίεπε 46 τὰθ 
δχ νοβδίβ. 1 Ἐερ. ΧΙ. 28. ἐπόνεσε 
τοὺς πόδας (ρτῸ κατὰ τοὺς αύδας) αὖ- 
τοῦ, ἰαδογαδαὲ ἴθ 8ι118. 4 αν. 
ΧΥΊΤΙΙ. 38. ἐξάγαγέ με ἐκ τοῦ πολέμου, 
ὅτι ἐπόνεσα, οἄὰς τη 8 ΡγῸ 0, αυΐα 
υεμἰποταίμα σι. ας αυοαὰς 3. ΒΑΓ. 
ΧΧΧΥ͂. 43. Ρχτον. ΧΧΙΠ. 35. ἔ- 
τυστύν με, καὶ οὐχ ἐπόνεσα, νοΥὈεταταπὶ 

Σ χῃρ, εἴ πο αοἰμ,. Πόνος εἴ πονεῖ 
οἴζαιη ἀοϊογτὶΣ δοπδαπι ᾿μαϊσδηῖ, οἱ 
Ῥγθίεν ϑθρμαπυμπι ἴῃ ΤΠο8. Ρεσὶ- 
σοῃίυβ ἀοοιϊς δα ΖΕ] δηὶ '. Η. Γ. 
Θ. 6. Οοηέο (Οἷς. Θυδείι. Τιυρο. 
11. δ7. -- γ75.Α} »ατοο, ἵξ. οοπαοῖοο. 

1 ὅδ, ΧΧΙΠΙ. 21. ἐσονέσατε «πρὶ 
ἐμοῦ, φοϊωμὶείῖς ἀ6 τΩθ.0 Νοπημ δ, αἱ 
Οδρρεῖϊιδ, δίαξαπηῖ, 608 Ἀ. 1. Ἰερίδδε 
ὉΙΘΌΝ» οὐπίτβ φυρι ἴάτηθη Βυχ- 

ἀ τοκῆτυδ ᾿ποηαΐξ, 608 ΠΟΙ ΑἸΠον Ἰερίο- 
86, θεὰ ρτορῖεν 1Πποσασυτῃ δπηϊ δίδει 
δοοερίθθθ ὑγὸ ΡΟ. ϑ8|ς νἱάδῃ- 

ἴὰν οὔδιη δοοορίοδεο Εξεοῦ. ΧΥῚ. ὅ. 
ὩΡὶ ρὲγ σαϑεῖ τοάδαηί --- 5, ἀ0- 

ἔογε αϑὲοῖογ. 8 . Ῥγου. ΧΙΨ. 18. 
σονήσει. ---- ὉΔΌ, δαγμῖο, ἰοίετο. σεη. 

ΧΗΣ. 1ὅ.--- ον. Ῥγου. ΧΥ͂Ϊ. 96. 

ϑγταμι. ΟΟΒΕΪ. 11. 11. --α Ὧν» ἰα- 

δοτίοεια. Α4ὰ. Ῥτον. ΧΥ͂Ι. 96. «0- 

ε νοῦντος. ---- ΓἼ)})» 7 μοῖο. ἴε8. 1]. 22. 

«οπἢ γάλα, υνΐ Τοραετ]εἰηΐι5 οου- 

ἡιαῖξ Ιεραπιάυμι 6886 σοεῖν δὲν. Χ ΠῚ. 
6. ἀποκενώσει σε καὶ αὐτὸς οὗ «Ὀνέσω, 

μείναδις τ[6 Ῥοπῖϑ ταΐβ, πο 'ρβα Βος 
ἐροῖθθα ἀοϊεδίέ. Μυϊραῖτβ νεταϊ : εἰ 

ευαομαιὐδξ ἐε, παὸ ἔρεε ἀοίεδίέ δΡΕν 
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ι.. δεγοῖι. αονεῦ, ποιεῖ, ἀσκεῖ, κα- 
χοποιεῖν, ἐγεργεῖ. 

᾿ ΠΟΝΗΡΕΥΌΜΑΙ, πιαΐο ζαοῖο, πια- 

ἔρπε 
ΥΎΤ' .8 γ}ὺ. 7υὰ. ΧΙΧ: 28. 

1 Βερ. ΧΥ͂Ι. 456. 1 Ῥαγ. ΧΥ͂Ι. 22. 
Ῥβαὶπι. ΟἸΥ͂. 15. --- 527., ἩΠΒΡ. 

πιαοΐάπον, Θεπ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 17. ἐφονη- 
ρεύοντο τοῦ ἀποχτεναι αὑτὸν, πιαΐα οοπ- 
4Φα ἐπέεγμη οοςἸ! ἀΘὨΑἹ οὐ. ὅ' δ]. 
ἐδολιεύσαντο. ---- ΓᾺΡ ΤΥ» ΗΒ. ἐγγατέ 

αοῖο, «εάμοο. 7εγ. ΧΙ.11. 20. Ἐοε- 
ἴ.8886 ΟΧΧ Ἰερεταπὶ Ὁ» Ρτο- 

Ὀδηΐα ϑίχιαοηβοο. --- Ὁ» Ὡοοἶογαξε 

οορίίο. Ὡοαῖ. ΧΕΧ, 19. --α νῦν, ϑοῖο. 

Αᾳυ. εἰ ΧΧ Οομεὶ. ΥἹ]. 928. ὅτι 
αλειστάχις πονηρεύσεταί σε, ΒΕΟ ̓Β πιαῖε 
ΕΡῚ “αοὶεί. Ἰμερεταηί »Ρε Βεβοῖ 

αρο, ἰξ. ἱπυϊάδο, ἐπυϊ 5 δμηι. 
Ἡ ρὲ ε 

Ἰοοο 4] θῖ. -- Ὀϊδ Ὁ, γεργοῦο. Ῥε. 

ΧΙ͵ΙΙΝ. 5. σονηρευόμενος, φιὶ ἃ ἴδεο ἕπε- 
»γοδαίπγ, 66 ῬγῸΡ ΟΡ διαηι ομίραπι 
αὐγεοϊέεν ἐαπφμαπι ἐπιρτοῦειδ. ---ο Δ. 

παίεἤοις. Ῥε. ΧΧΙ. 17. ΧΧΥ͂. δ. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 1. 9. - νυν πιαΐπες δίηι. 

Πουϊ. ΧΥ͂. 9. πονηρεύσετα, ὁ ὀφϑαλμός 
σου τῷ ἀδελφῷ σου τῷ ἐπιδεομένῳ, ἱπυὲ- 
ἀδαξ οουλιβ ἔαυ8 ἔγδῖτΙ πο ᾿παϊσεη- 
ἃ. Οὐοπέ ποίδία ἴῃ βασχανίζω, πονη- 
ρὸς, πονηρόφϑαλμος εἴ φϑονέω, Ὡ6Ο ὩῸΠ 
ὙΑΝΝ ΧΧ, 1. εἰ δὰ ̓ , 1. ἡ) οϊδισνω 
Ρ. 991. 5. Υ. ὅδ. δεγεῖα. 11. 38. υὃ] 
ΑΥ̓́ΑΌΒ ἴοοὸ ἐπονηρεύσω ἸΕρΊΒ86. νἱ- 
ἀδίυν ἐπόρνευσας. --- ἽΝ τῦφ» παὶ- 

ο πιαπιῆπ. Ἐχοὰ. ΧΧΙ]. 8. 11. 
Μππονε πιαπμπὶ ἐπ αἰϊφιμά εαὶ αἷ;- 
φυϊὰ βιτίο αμίενγε. ὅῖτας, ΧΙΧ, 22. 
πονηρευόμενος, πεημδα ργαάϊιιε. Ηϊεῖ. 
Βυβαηη. ν. 48. ἐπονηρεύσαντο κατ᾽ ἐμοῦ, 
πιαΐα οοπείϊα δἄνογβυδ τηθ ἐπέεγμηξ, 
δυΐῖ Ροϊίυβ : οαἰμηπιπίαξῥ, σμηξ τοθ. 

ΠΟΝΗΡΙΑ, πιαϊμία, πιαϊιρηξίαε, 
-- βρίρα ΤῊ ἀῥε οι φια φμῖϑ πνοαῖς 
4. λαδεί, Ἢ, πιϊδεγία, ἀγωηιηα, 

"ποϊεείία, οαἰαπηίαδ. ἽΝ᾽ 165. Χ, 1. 

-ονν» Εἰρβ, δ »ῈῪ 168. 1. 16.-- 

Ἔνν υρηνενέμηι, Ιν 1. «επβωα ῥταυϊ, 
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4 ρεγυεγείίαες ἀαπὶ. Ὦδαϊ. ΧΧ ΧΙ, οἹ. 
-- νἼ. νοτθα]ο. ἢ δη. ΧΙ. 927. -.- 

. δον» νεοϊξείδα. ἴεα. Χ. 1. Ῥοείαΐεας 

απὸ ἱπίεγρεοίδιίομοηι, βασίθθ οσδ- 
θοσ4. Ηεγοῆ. ῥα, ἐπετονία. ---- 
ΜᾺ δθο, Ἐε. Ψ11. 10. υἱοὶ σονηρία 

δρυὰ Αηῦ, εἰ ΓΙΧΧ οαἰαηκμαίεηι, 
πεϊδετίαπι ποῖλί. Ψαυϊραῖυδ πιδὶς με - 

ἑα. Μεῖϊυς Ηἰἴετου. τπαΐμηι ἦσο. 
8. ΕΧΧΤΙ. 8. ΟΧΙ, «. --- ν Ρε. 

δ ΧΧΨΥΊΙ. δ. Νεδβοῖα, 11. 2. ία 
καρδίας, δηϊτηὶ αρτήμαάο. 76.. ΧΧΙ͂Ν. 
8. τὰ σῦκα τὰ πονηρὰ, ἃ οὐ βρωδήσονται 
ἀσὺ πονηρίας αὐτοῦ, ἤσας ππαΐα, πε 

ὩΡΏ οομοδυχίλν Οὗ δοενθϊςεἴρεη. 
ΟΕ Βομιναιῖσι Ὠ 186. ἀ6 δεῖῖο ΧΧ 
ἱπιῖ. ἀρυά ΟἸεατίατπι ἂς 8110 Ν. Τὶ 
Ῥ. 328. Ἑσοάοτγῃ. βθρηβὰ 46 ἔγυςείριι5 
ΔΥΡΟΓΌμΙ, ααΐ σοχηθαϊ ποη ρμοϑϑαηΐ, 
Ἰερίίων ἀρυὰ ΤΒοοῦοι. )6ς. ΧΧΙΧ. 

517. υδὲ Μυϊψαίας μαρεῖ: τὸ φιοά 
Ῥεδείημς εἰπέ. -τ νη ἴσα. Ζυά. ΧΙ, 

27. σὺ ποεῖ; μετ᾽ ἐμοῦ «ογηρίαν. Ψαΐϊᾳ. 

οὐπίτα πιὸ πιαΐε ἀρς. ]υαὰ. ΧΥ͂. 8. 
σοῶ ἐγὼ μετ᾽ αὐτῶν πονηρίαν, ορο "παῖς, 
ασεγδε 11105 ἰγαοίαδο. Νεῆοι. [. 8. 
ἐν πονηρίᾳ μεγάλῃ καὶ ὀνειδισμυῷ, ἴπι πεῖ- 
δεγία γλδστδ, οἱ ΟρΡργοργῖοβ. ΟΟΒεΪ. 
ὟΙ. 1. ἔστι πονηρία, 6ε8ὲ τπαΐϊμηι. ΜΊΔδ 
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νπαΐα. Ναμπι. ΧΕΥ͂. 81. συγνὲ, κ 
ῥήματα. Οοάεχ ὑπὺ5 Ἠροῖΐπιοι. ἢ 
φοβερὰ ὁ σᾳἰοοθετηδῖα Βεας. κε ἢ 
κατίτοω. --- . ἑσπιδδ. Οσπει. Χ1}1 

19. βόες πονηραὶ καὶ αἰφχραὶ τῷ ἐὰ 
σφόδρα, Ὑδοῦθὲ τηδὶε (ἢ. 6. προΐσιο 
ἐς) εἰ ἴυγρεβ να]άς διραζίι. -- 
ὝΘΓ» δεειασγέμηι. Ῥτον. 11. 16. 

οὐχ ἀντιτάξετα, αὑτῇ οὐδὲν σινχὸ, υἱὲ 
φονηρὺν ΤΩΪΉΪ βἰστιβοῦγο υἱάδια οὖ 
τεμέίο ἑαδοτες ραγίνης εἰ οἰαδογαίαα, 
δάδοαια τίωιον. Οτδρίυβ Ῥυυίεε. 
ς. ΤΡ, δ. 8. ΡΥῸ σπυνηρὸν τεκκυεῦεῖ 
«ολητὸν, αυοά οἴ «}16Ἔβατο ἰῃ πιεπῖδα ἔ 
νοηϊῖ, ααΐ σπιηΐηο πῆς οοπίετειπάμι 
ἐδ8ί. ΑἸίδη) Θοπ]θοΐαγαπι ρτο 
Ψεχβοδυῖν, φαΐ ἴπ ΒΘ. Προ δικοῖ, 
ῬΗ, ϑεδυϊεπβ. οἱ ϑεδγαάε 
867. «ανῆρες ἰεροτα τρδν, ηαοὶ 
ΨΟΟΘΔΌΙΪῈ πὶ ΤΑΣ 0.5, ΠΟῚ 8019 ἰπῖο 6 
Β6ῃδ, ᾿ἰ ογαγυτη 46 5ἰ τ Πα ἴπε ἐε- 
ξερίυ8, ἔδβπδσβ ΠΌΓΑΣΙΒ ἰῃ ταηὼ 

τηπίαγεσῖζ. --- δογ.. ΜΟΙ, 1198 

δὰ σὰ «᾿νηρά. Ὑἱιάξηξων ἰερίοεὶ 

Ν᾽ -- ν ἢ» "παΐίσβομε. ἴεα. 1.3. 

ΙΧ. 17. ΧΙΨΡ. 30. --- ΤΥ) ἔα. 

ΕΧ γ3}» αἰδεπέσεκα. Ῥτον. ΥἹ]]. ὁ. 

στ Ὁ» νυρϊορφία. δῇ. 1, 18. υἱἱ 
εἰ (οδεϊ. ΧΙ. 10.... ΓΝ, αδοπιῖ- 

ἃ «πφέὶορ. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ϊ. 26. Ῥγωΐεσεα 
Ἰοαίας Ηδρρ. 11. 15. υνὶ σωηρμῶν 
(ςυΐ Π181] ἴα τόσα Ηθρτ. τεϑροηβοῖ), 
ᾳυοὰ ΑἸα. δὲ σοιιρ]. Ἔχ ίθθηξ, εϑὲ 
Ξἰοβθεσωα νοςοὶ σόνων Δρροείξιιγα. 

ΠΟΝΗΡΟΙ͂Σ, πιαΐμδ, πιαϊίσημς, ἐπ- 
υἱάμα, ἴἴ. πιαὶς δὲ λαδεπς, ἐγἐβιιρ, 
ανμηπιπρειδ, οαἰαηπιίοδιιξ, πηιοϊοσίμξ. 

ὌΠ) 1 ὅδ, ΧΥῚ. 28. «νεῦμα 

«ονηρόν. Ἠεοῖο αυοδᾷ βεηδυχη. ΝΔΏΣ 

[ΑΡΩΘΏ ἈΧῸ πυρηρρὺς ἰΕρΈΡΕ τρλίϊεπι, 
πύνως, αυρἃ Α}}} Παυγθηξ. --- ὅγ. 
ἀοίον. Ῥτον. ΧΥ͂. 1. βεσ. σοαρφί. υἱ 
αονηρὺς οοὲ ἱ, 4. λυχηρός. -«-- Ὑγ78,. 

υἱοϊεπα. 1ε6β. ΧΧΧΝΡ. 9. «7 
ϑνία, δου Ῥεδίλε. ---- χεῖρ, μα: 
υά, 11. 19. βες. Οχοι. Μία ὠμοῦ 
διιΐ ἀέρογδα δῖ ΘΧ αἰ1]ο0 585. ρετσι 
“ἰίαδ, ἱἐπιρίείας. ---- 5, πάρη. ὃ 
Ῥαγ. ΧΧ]. 15. ἐν μαλαχίᾳ σοηρᾷ, α΄ 

᾿Ξ ὈΥΤΟΝ Γ5"ν ϑρίγεμα α Πεο ἑρεριῖδ- 

δι, δεῖ Ἦ, 1. δορὶ γίξαβ τηδῖτθ, αυοὰ 
ἰάδθο Ὄχρ]ϊοδοπίβ δὰξ τροἰογία ἰῃ.- 
(οἰ Ἰορσοπεῖα σαυ88 αὶ ΤΙΧΧ δαἀαϊζων, 
Ψψυϊργαι. “ρίγίδις Ποηιὲπὶ πιαΐμδ. --- 
ΓῚ ἰκ πὰ ΝᾺ Ομα]ά. ἔζη. ρεεείμια. 
Ἐδάς, ΤΝ. 1. ---- ΓΙ ΠΕ, ὑωνκα 

ἸΠΟΣΡΟ πιαίξαπο. ἸΟοὶ ποι γ ἰδ. 

Βετυπῖ, αι ἔπ Ὑγοχηπιίΐ ἂς Βίεἰμς 
σοποοίζαγα, δβοᾶ ϑϑηβυσπι Ἔχργοββε: 
γὰηῖ. Οαίεγαμα, υἱἱ ἢ. 1. σενηρδ 
ἴα αυσαια χακχὸς Θά μ θείαι, τ. ἃ 
Αρος. ΧΥΊ. 2. υδὸὶ ἕλκος χαχὺν ε΄ 
ἷ. 4ᾳ. ἕλχος κακόηϑες, υἱ νΕΌΈΓΟΕ 186 
αἰεὶ νοοδῃΐ, μέσης νεαξέφημνι, ξεγρεθ 



Ἰονηρὺς. 

ρογώκηι εἰ ἱποιεαδέῖε. ἘαδιΔΙΝ. δὰ 
Εοσοσ. 1]. Β΄, 798. ἔοϊ. 940. ἕλκος 
κοικὸν ΟΧρΡΙ ας ΡῈ ἀνίατον τραῦμα οἱ 

"όσον διάββορον. --το Ὁ : ΠΡ Οεπαα. 

ΧΊΧΎΥΠΙ. 8. ὅτι πονηραὶ εἰσὶν αἱ ϑυγα- 
γέρες Χαναὰν ἐναντίον ᾿Ισαὰκ, ]ι. 6. αῃοά 
ἀξερέοετονπέ Β]Ὲ ΟἸδπαδη ἴβδδοο. 
Οεη. ΧΧΧΥΙΙ. 10. 82. ϑηρίον πονη- 
ρὸν, Ῥεδῖα πιρΐα δυῖ δαυα. Οδῃ68. 
ΧΙ]. 9. μικραὶ καὶ «ονηραὶ γυγόνα» 
σιν αἱ ἡμέραι, Ῥϑυςὶ εἰ αγμνεποεὶ ἤϊι6- 
χυηξϊ αἀ165. Εχοὰ. ΧΧΧΙΠ]. 4. ἀκχοὐύ-᾽ 
σας ὁ λαὸς τὸ ῥῆμα «τὸ «ονηρὸν τοῦτο, 
διυάῖδηῃβ ρορυΐυ8 νοσθυσι Πσσοδ τοδ- 
Ἰυμ, Β. 6. ἐπργαΐμηι εἰ ἐεγτίδείε. Μὶ- 
ἐδ οἱ 0.6. ΧΧΗΙ. 1δ. Νυαι. ΧΙ. 1. 
γογγύζων α«ονηρά.ἀἁἩ ΨΌΪσο νετταῃΐ : 
ἡπιρίξ τιμγηγατ. ϑοα ροῖεδί 4υο- 
406 νοτίΐ : ἀε ἐέπετὶς ἰαδοτα φμεγεη- 
ἐες. Τοαῖ. ΙΝ΄. 25. ποιήσετε τὸ πονηρὸν, 
80. πρᾶγμα, ἴαρϊει8 γρδίυση. Οομί, 
20. 1. 1. 8. 0υ0] δάαϊίυν “πρᾶγμα. 
σους. Χ ΧΙ. 14. εἴ 19. ὄνομα πονη- 
ὃ» ποόπεεη πιαίωπι, Ὦ. 6. τιαΐιιδ ΤΉΙΟΥΓ. 
146 οἱ Νϑιθαη. Υἱ. 18. Νϑῆδι. 1]. 

ὦ. διὰ τί τὸ πρόσωπόν σου τὸ «πονηρόν ; 
αυδτα νυϊίυ8 ἴυυ8 ἡπαΐξ δὲ λαδεῖϑ 
ἢ. 6. ουχ νυϊῖι 68 δάδο᾽ ἐγέσέ 9 «0Ὁ. 
ΠῚ. 7. ἕλχει «ονηρῷ. Ψυὶς. κίρεγε ρέδ- 
δίπιο. ῬοΪγΟΒγομὰδ ἰπ (δίθηδ ΡΡ. 
Ῥ. 77. δα. «“Χ01}}} πονήρῳ Ἀϊς Ἰεβζοῃ- 
ὅσ ταοποί. Ῥβαΐτη. ἜΧΧΥΙ. 20. ἐν 
καιρῷ «πονηρῷ, ἴτι ΤΕΙΏΡΟΧΣΕ οαἰαπιϊέορο, 
να] : αυὸ αυἱ8 πιαία ραξέμγ. ὙΙάΘ 
εἱ (Ὁἢ6]. ΙΧ. 12. Απιοβ Υ. |.8. 
Μιςοῆ. 11. 8. οἱ οομξ, ὅἴτδο. 19]. 16. 
Ῥραὶπη. ΧΙ, 1. ἐν ἡμέρῳ πονηρᾷ, ἱπ 
ἀϊο οαἰαρεοεο. Ν Δ εἰ ΡΕ. ΧΙΙΥ ΤΠ. 
ὅ. ΧΟΠΙῚ. 18. Ψ9ετο. ΧΥ ΤΙ. 17. 
ΟΠ γγβοβίοτωηιιβ ἰῃ Ρε. ΧΙ Χ. πονηρὰν 
ἡμέραν ἡ γραφὴ καλεῖ τὴν τῶν συμφορῶν, 
τὴν τῶν χολάσεων, τὴν τῶν περιστάσεων. 
γ)άς αυοαια δυϊάδηι ἴῃ ἡμέρα “ονὴη- 
μά, Ῥβαΐπι. ΟΙΧΧΥΤΙ. 54. δ ἀγγέλων 
“πονηρῶν, Ἡ. 6. καχούντων, υἴ ϑιγτημηδ- 
οἶα χϑοῖδ ἰγδηϑίυ τ. ὙΠεοάογίταβ 
αυοαχιθ 608 ἰΐα αἰϊοίοβ ρυΐαῖ, φιδεὶ 
τοὺς πόνους καὶ ὀδύνας ἐνεργοῦντας. (ο- 
ἢ]. 1.18. σερισιγασμὸν αογηρὸν, (116- 
ΒΟΙΟΠΘΙ, “ίαπι. Ὑά6 οἱ (Ομ οὶ. 

γος. 11. 

833 Πονηρὸς. 

ΙΝ. 8. . 18. Ηδογοῖΐι. αονηρὸν, ἐα- 
ΦΌΝΟΝ, Οοπέον Αὐιβίορῆι. 
ΡΙαί. ν. 853. 0δ1 «πονηρὸν τὸ φορτίον Θδι 
οπμϑ βγαῦε εἰ πιοίξείπμη. ---- Ἢ ἴπῆη. 

ῬΕῚ ογαβὶῃ εχ οὐ, 8 γηγν Ομ! ά, 

)απρεπᾶο. Ῥτον. ΧΙ. 16. Ηἰἱς 16- 
βεγυπξ γγγ, πιαΐμα. -- γὴν πιαδίϊα. 

ευς. ΧΧΥΤΙΠ]. 20. 3ογοαι. ΧΧΙΠΠ]. 
23. ταν 4οοἷμδ, αηιαδία. Ἦοσα. 11]. 

1. Ηἰς Ἰερφοτιηὶ »Ὲ τ γον Ρόδου. 

Ηοϑβ. ΧΙ]. 1. “πονηρὸν ανεῦμα, υδὶ δὰ- 
ταράσηι ἱποοϊατιοάς Ἰορογυης ΠΝ 

ἑαταίῃ. ἃ ΚγΥ --- ΠΝ ν Ῥαδίον. 68. 

Ἰ,ΚΊ. 11. πονηροί. Ι1,δρετυπί Φνν 
αἵ 74πι ορβεγναν! δα ἢ.]. Ηἱθσοην- 
τῶ18, συἾ 8 νεσρα ἰδυάαν! Μομπείΐυ» 

ΘΟΏΣ8.---ὖρον ἐαπένηι. [ε5. ΧΧΥΨΤΙΙ. 

19. γ᾽άδ βιιρτα 8. ν. ἐλαίς ---)) ν 

ἐπερτοῦι. 3, ϑδτα. ἘΝ. 11. 168.1.111.09. 
--ὐνῦ, λογγίάμα. ἄοτοτα. ΧΧΙΧΣ. 17. 

1ιορίταν ῥτεοτοδ ον. ΧΧΧΙΨΝ, 6. 
ὍΒΙ τοὺς φονηροὺς ὨΪ81] Παροῖ ἰπ ἑοχῖα 
Ηρῦτ. ᾳυοά οἱ τεδροπάοεδϊι. 168. Χ ΧΧ. 
4. φονηροὶ μοϑῖ ὥγγελοι 6 8616 οΥδίϊο- 
Ὡϊ5 ἀε βυο δα α!άογαηῖς, γ1ά6 ν. 1. εἕ 
9. Ἐοτῖδββα ἴδιηθῃ σοηπποῖ Πθεο ΥῸΧ 
γΟΥΒΙΟΠΘΙΩ αἰ ᾿ΠΟΥΡΣΘ 8 δὰ δ, 

ΡΓῸ αῦο ἢ) Ἰεχεῖῖι, (εγία μος ἃρ- 

ῬΆΣΟΓῈ μαΐο 6 γϑύβίομα ϑιυσίδοδ, ἰῃ 
408 ῬτῸ ξοχίαββθ τϑροῃθῆ- 

ἄυπι εὐἰς δϑἸϑλδ. αὶ οοπ]δοΐυγα 
Μιολδδ]15, ὅϑδῖταο, ΧΙΥ. δ. ὁ σονηρὸς 
ἑωυτῷ τίνι ἀγαϑὺς ἔσται ; φμὲ πέὸ δέδ6 
ἰσυδδ ἐχοῖριί, ὁΦεὦ δογϊάε αὐυαγιδ 
ἀμγίμα ἰγαοίαέ σογρμς δμμηι, ἐγρα 
φῆι ἐδεταί ογὶἐ ᾽ αὐ: ἀιοῖ πιο]- 
ἰοῦ τρϑοῖδοῖεῦ πα πῷ αὐϊάσπι 
8118 Ὀοπὶβ ἔγιιϊαγ. Επδὶ ΟΥρο “ονηρὸς 
ἢ. 1. φογαάϊάο αὐαγμα. Οοπῖεν ϑρίοϊ. 
11. Ρ. 1δ0. δίνας. ΧΙΥ. 9. εἰ 10. 
ὀφθαλμὸς πονηρὸς φΦϑονερὸς ἐν ἄρτῳ. 
διτδο. ΧΧΧΙ, 14. μνήσϑητι, ὅτι χαχὸν 
ὀφδαλρμὸς φονηρὸς» τιετηδηϊο, αποα Ττα8 
τη 818 βἰῖ οουΐυ ἐπυϊάμε. Μιὰδ βυρτα 
8. ν. σπονηρεύομαι. ὅπῃ. ΥΠ]Ι. 7. 

50, 
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Πονηρὸς γίνοριαι. 884 Πόνος. 

4 οὐχ ἦι ὃς ἐπήνογχεν ἐπ᾿ αὑτὴν ῥῆμα «Ὀνη- 111. 82. βεο. οοἷ. ΟἸιῖα. Σὲ πΐ}} τὰ 
ρὸν, ᾿λπῦς ο͵1.5 ογαῖ ρῥἰοίδα, υἱ ποῖπο ἰδχία ΕἸθΌσ. τεερομαεί. 
Θδῖὰ οαἰμριπίαγὶ ναϊεταῖ : Ω0]]. ν. 8. ΠΟΝΗΡΟΦΘΑΛΜΟΣ, :παΐο οτυΐο 
οἰ Μαῖ. Υ. 11. υτδῇ΄ῖΆ᾽ δείδια ῥῆμα Ῥγαάμυε, Ἀ. 6. ἐπυϊάμε. γ} υῖν πια- 

πονηρὸν οαἰκπιπίαίίοπεπι, πεαίμπι τώπιο- ὁ ς ρος, ΑἹ, Ῥτον. ΧΧΤΤΙΙ. 6. «απ; 
γόης Ὠοίδί. ΦΙΓΔΟ. Υ. 17. χατάγνωσις οφϑάλμῳ. ΧΧ Ἰδὲ: ἀνδρὶ βασχώῳ, 

τονηρὰ, υαἱάφ σταυὶξ Ῥώτια. ϑῖγασ. ( οηξον ποωΐα ἴῃ ν. πονηφεύομιαι. 
ΧΥῚΙΙ. 12. σονηρὰ, υαἷάξ ππίδεγα, αο- ΠΟΝΙΚΟΣ, ἰαδογίοξως, σρμοίεσίακε, 

ἰοτοεα εἰ ἐιρωδτις. Δυὶξ. πεφωαπι ΕΧ ργρρις, νυ, ἀοίοτ. ὙΒεοά. Ρτον. γ 
αδι1 Ἰοᾳυεπαϊ Ποταδηοσγυ. ΟΟΠ ΕΣ : ΝΣ 

ὁ αυοαῦς Βγειβοϊηοι οτὶ ϑρὶς!]. Ὁ. 47. ΧΥ. 1. υἱοὶ, αυΐα βέστηο εϑὶ ἀς ϑβεσ- 
8. ν. ἄρτος. --- ΨΙΔδ δἰϊοὶ ἐλαὶς εε Ττάσπθ, «ονκὸς εβὲ ἷ. 4. υεηρὸς ἀραιὰ 
τῇ ΧΧ. 
πα: 

ΓΦ . - 

ΠΟΝΗΡΟῚ ΓΓΝΟΜΑΙ, καίω (οβ. - ΠΟΝΟΣ, ἰαδον, ἵξ. πιοἰεεξϊα, οὐπ- " 
ΠΥ »Ὲ» Νεβεζω. [|. 10.ὕ ἐεπέϊο, ἀοίον, τεογόμε, ἴξ. ορεε, μας 

τ τ ἴαδοτα εἰδὲ αἰξψιιδΣ ἀογεεευεί, ΚΤ ποία 
᾿ ΠΟΝΗΡΟΙ͂Σ ΕΥ̓ΜΙ, καἰας ἐμδι. ἰαδοτῖξ. γγλὰ Θ᾽ ὀομδῖγ. ἼΩΣ φαινόίαε. 
ΘΝ Δ ΗρἈ. Μαείογε γαοῖο. Οεπε. 1 ὅαη. ΧΡ. 253. Ῥε. ΙΧ. 90. Ζετετα. 

ΧΧΧΙΨΝ. 29. ὥστε σονηρόν μα εἶκω τοῖς ἸΨ. 14. 18. ---- γ}4» χοδειτ. Ῥαλὶτι. 
κατοικοῦσι τὴν γῆν, ΟἿΪ αονηρὸν εἶναι, οαὶ 1 ΧΧΥῚ], 56. ΟΑἸΨ. 35. [π υὔτοσις 
"παίωπι εἰ ἐπιργοδμπι υἱάενε εἰ λαδετὶ, Ἰοοο αόνοι τιοῖδὲ ἤδεγος σεπι οαπίεπ. ἢ 
γ6] ἑηυίσκηε 6446. Ὗ. δηϊδοεά. --- ἔΐοπε ργοογδαίοξ. --  ϑγλῳ, ἐχικει. 

ς ἵΤῊν ἐτσησοῦ Ἴγαι δεθ σαι, ἽὙ, Ἢ Αδά. ν. 18. -- ἡ, δαδείαπέτα, ορει. 

«ονηρὸν ἦν αὐτῷ, δἀταοάσπι ᾿ρδία ἀΐε- ρον, ΠῚ, 9. εἶμα τὸν ἹΚύρνον ἀσὺ αν 
μῆομδ. ϑδεχαϊαν δηὶπὶ καὶ ὠργίσϑη νοι ΔῈ Ῥοζηὶ Ρ 
ΕΝ πολ ὃ, ἡ. ν. 1 ζδγη. ΥΙ Ἱ. 6. Υ Φὐνῶν, ΠΟΠΟΥΙ͂Β 11 (Οὐ 

᾿ 1.8, φῶ α ἐξ αοσιεέα εμέ ἑαδοτε 
8 ϑδιω. ΧΙ. 97. --- ΓΏΓν Ῥατοο. 1ε8. μρίο. Ἡπόνοι δηΐπι ἢ. 1. ϑαπξ : σρεε ἴα- 
1.0]. 11. υδὶ Ἢ Ἰεβοσιμὶ ὅογε ρατί {τιἰδὶ Ῥτὸ πόνων βοτΊβετε 

κοὲ Ρῖὸ ὈῚ "ἐξεεῦα 4115 τ 11} σύρων, Κγμοίμειση, τέσεἠεππὶ. 
ον [τὰ δίνας. ΧΙΝ . 1δ. οὐχὶ ἐτέρῳ κατα- 

ΠΟΝΗΡΟῚῊ ΣΥΝΤΕΛΕΏ, πιαίωπι λείψεις τοὺς πόκος σαι; πιοτιῦς ἀπε 
: τῆ; ΗἸΡΉ. ἃ Ὁ: ΤΟΙ Ππαυ65 ορές ἴα 88 1. Ν 

ῥξτδοῖος γ ΠΡΌ. ἃ ΚΥῪ Θέπες, τς ἐστέρησεν αὑτὰς τῶν αύνων αὐτῶν, 
ΧΤΙΝ. ὅ. ῬΥῖναί 115 ορέδιιΣ 5013. --- ὦ, ποτ τς 

4 Σ ̓πρρλπθθνθὶ 6 ΝΕΤΑΙ Τρ ἐπὶ δαδ. 166. 1. δ. Ζ26τεῖὰα. ΝΙ. 7. -- 
τπαξι 7. τ» [Ὁ χα 174. ΙΝΘΏΡΙΠΏ, γλν ποίοερίἑα. οτοῖα. Χ Χ. 18. .-ο-- 

ΓΝ. 7. γιἀ6 ε, φονηρὸρ εἰμί. -ατγγγν τοῖν Ἡεῦς. ΧΧΥΠΙ. 38. τὰ ἐκρέμα 
Οϑδῃ. ΧΧΧΥΠΙ. 10. 1 δι. ΧΨΠΠ. τῆς γῆς σου, χαὶ φάντας τοὺς «Ἔνον; ὦ 

8. υδὶ ἄλλος μαρεῖ ὠργίσϑη. 1 Ῥατ. φάγεται ἔϑνος, οἴηῃαβ ργονθηξαβ ἕθττ 
ΧΧΙ. Υ. ; ἴαχε, οἴ οἴγπεβ ἡγκοίνς ἰαδογωνπι ἴαο- 

. ΠΟΝΗΡΟΙ͂Σ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΟΣ συΐ οοπδυχηοῖ ρορυΐυ8. Ὑ)ε εἰ 
ΚΡΑΤΑΙΩ͂Σ. τ πιαΐίμηι. Ῥτον. Ῥβαΐῃ. ΓΧΧΥΤΙΙ. 51. Ῥα. ΟΥ̓ΠΙ. 
᾿ τ 10. διαραασάτωσαν ἀλλότριοι τοὺς «» 

ΧΧΗ. 8. 5: ΠΡ 95 τηαῖο Ῥόσπα- νους αὑτοῦ, αἰτρίδηξς Ῥεγερτῖπὶ ογεὶ 
ΤΌΤΩ ΟΡΡΥΙΩΘΠΕ ΠΤ, ἸπΓΟῦο8 ᾿πί6]- ἰρϑβίυβ. γιά εἰ 726γοπι. ΧΧ. 5. Ἐσ 

ε Ἰαχδγαηξ (Ή0}}. ΧΧΈ. 12.), ἃς ἀεϊπάα ΧΧΙΠΠ], 920. ---- Ἵν, πιαπμς, εἴ ὑπᾶνὰ 
Ροβῖ 7 δάδπυς δαάϊάΐεδε ν! ἀσπίς δα κ, άπ. [66. 1{(0ΧΡ. 92. 

»Ὲ ἘΞ ἌΝ» ἀοἰον. ἴε6. ΧΝ. 14. πε 

"“ΠΟΝΗΡΟΊΤΑΤΟΣ, ρεξείπιιδ. [)5ῃι. κράξισϑε διὰ τὸν πόνον τῆς χαρδῥαις ὑμῶν, 

. 3 



α Οἰδυλδέες 

Πόνος. 

τ οοἰρογεης οοΥα ἷα 
ψΘΒΕ. ὅτ. ζοὉ. ΧΥ͂Ι. 6. οὐχ ἐϊ- 
δώσει ὁ «ὄνος βιῷ, Ἰιοη τὶ οἴ Δ ΌῸΓ 
ΤΩΘῸ8 : ἘἨΔὲ αύνος σεἰ ἀοἷον 6 υμίπδγέ. 
--- ΔΝ 5 Ῥαγὶ, ἀοίεπς. ὅοη. ΧΧΧΙΨ. 

95. ὅτε σαν ἐν τῷ «ὄνῳ, οσυχῃ Θβϑθηϊ 
ἵπ αἰοίογε. --το ,, χμὲα, παπι. Ἐς 

δηΐπα ρδνυίευϊε τεϑρομάεῖ δἰπα ἀυ δ ]ο 
«ὄνος ἴοοο δΔἀ ἀποῖο. ..) Θπΐπ ἸΏ 1. ΑὙΤΆ. 

ἐἴρεογεπι, ἐευτογαπι, ἃς οὐγεοίερη ἑδπο- 
ὃ γὶς οἱ ἰεγτογὶδ ποῖδῖ, υἱ ΒογβΘΠΪ5 

ἴῃ ὨΠ]Παοιάδει. ΟΥἰτε. δὰ ἢ. ]. οὔϑεν- 
νΑΥΙΌ, ---- ΠΝ. πιοίοδίε ζετο. “00. 

.ΥΝ. δ. νῦν δὲ ἥχει ἐσί σε «ὄνος καὶ 
ἥψατό σου, πὰς δαΐοια νηὶ δα ἴα 
ἀοίοτ, εἴ ἰαισὶς ἴθ. (οηξεσ Αροο. 
ΧΥῚ. 10. 11. ΧΧΙ. 4. Ηδδγοῖι. «(- 
νος, ἄλγος, ἐνέργημα ὀδύνης. (ΟἸοσατΟ 
Τυβου!. [4}0.ὄ 11. σΡ. 15. ““ Ἰηϊογαβὶ 
ΔΙαυ πος ἰαδοτγεπι οἰ ἀοίογεηι : 

ς δϑιαῃξ δηϊηα οπηΐπο, 86 ἰδιθῃ 
ἀϊδογαιι διαυϊά. 7,.αδον εβῖ ἔπ ποῖίο 
αυεράδχῃ γε] δῃϊτηΐ να] σοῦρου 8 Κ718- 
γΊΟΣΙ ΟΡΕΟΙΙΒ ν6] τ 619. οίου δὰ- 
ἴδ πγοῦι}8 ΑΘΡΘΙ ᾿ῃ ΟΟΥ̓ΡΟΓΕ, 8 86} 8ἰ- 
θυ8 «δἱϊθηιβ. Εἶωτς ἄυο Οταεὶ 1}}, 
υοτγικι ΘΟΡ οαῖοῦ ἐδ ᾿ἰρυδ, 4118 1} 
ποϑῖσα, 0500 ΠοΙλΪπα ἈΡΡΕΙΪδηΐ." 
Ὀοπῖοσ Ῥογιζοπὶϊΐ ποία δὰ ΖΕ]18η. 
Υ, Ἡ. Γ. 6. -- ΠΡΟ» “πογδια. 92 

᾿ Ῥαγ. Ι. 48. κατὰ σἄσαν «“ληγὴν καὶ 
πάντα αόνον, ἸῺ ΟΥΩῚΣ Ϊᾶσα εἰ οὔηῃὶ 
πιογδο. Ὑιάα εἴ 1 Ηορ. ὙΠ. 87. -- 
ὍΝ. 7}ετοὰ. ΧΧΧ, 18. ΧΙ. 

8. ΑἀΔ46 ϑγιημι. Φον. ΧΧΧ, 109. 
ὉΔῚ ἀοΐογεηι ε πιογδὲς ποῖαι, υΧΧ 
Βαροης μαλακίαν. Ὁ]. αἀοἴογεηι. --- 
ΔΨ ὮὩ» οκεοαδα 8. οαγοῦν, υἱ Ὑυϊρ. 

νογεϊ. ΗδΌτευβ [π|. ΨοὉ. ΥἼΙ. 12. 
αύνοι. Ἰῖα (ταδί ὁχ αϑὰ Ἰοαυσηαϊ 
ἩδεΌτεογιτ, 6 αὰ0 σαγοέν δὲ σαρῖϊ- 
υἱαϑ ἴὰ υἀπίνογϑυτῃ σέαέμηπι πιοῦμε 
αἋὁ ἐπήείδσοπι, πιαία, πιϊξεγίαπι ποῖδῖ, 
ᾳας ποῖϊο οὔδει ἢ. ]. γοσὶ σόνος Β} - 
λιείοπάα εβῖ. ---- ΠΟ 0. ὁπ. Εχοά. 

ΠῚ. 11. ---ὄ δΌν- Νυα, ΧΧΙΠ]. 91. 

οὐχ ἔσται μόχϑος ἐν ᾿Ιαχὼβ, οὐδὲ ὀφ)ή- 
σεται πόνος ἦν ̓ Ἰσραὴλ, ποῊ τὶς ἀο[Ά- 

895 Πόνος. 

εἰρχαιίο τὶ ὕδοον, παῦε δρρατγεδὶς 
πιοίεείία ἴῃ ἴεν}. Ὑἱᾶο οἱ 0Ὁ. ΗΕ]. 
10. Ῥπλὶη.΄ ΥἹ. 15. 17. ΙΧ, 87. 
Ἐδάδιη νὸχ ὑγτὸ ΕΗθθν. ῸΝ τεὰ- 7 

ἀδπάβ χυοαυο δεῖ Ααυϊΐς 90}. ΧΥ͂. 
85. υδὶ πόνος ὨοΏ ἴδια ἀοίογες ποῖδῖ, 
μος αἰϊγιεῖς ἔρδε δεπέϊέ, 6 σωΐδιιδ 
αἰἐος αὔῶ[ο!. Αχὰα. 2.00. ΧΥῚ. 9. 
σαραχλητοὶ πόνων, ἙΟΠθοϊδίοσοθ ᾽πὸ- 
ἰεεΐς 5., υἱἱ υ]ραῖι ἐγαηβέι}, οπ6- 
τοῦδ. Ἡπᾳπς αμποαὺθ ρμογησς ]Ἰοουϑ 
Ηδθας, Ι. 13. δὶ ἸΘςΕο πόρους, δι 
γαῖ. ἐχῃρεῖ, ὃς ὑσὸ μὰ ἰπ (ὐιαρὶ. 
σόνον Ἰεσίτατ, Ὀγεθίδγθηα θεῖ Ἰθοιομΐ 
ε΄. Α]Α.: ἐπὶ πονηροὺς, αυεα Βεῆγά- αὶ 
[ο ν]ἀεραῖαν 6 ὅυτο (ᾳιιΐ μερεῖ ἐπυ- 
»ῖο5) οτίδ, οἱ ἔογβδϑιι τιλυρίηΐ οἰΐτ 
Δἰβοσιρία. ϑυπίὶ δυΐθηι πόνο, ἢ. ]. 
πιαία εἰ ἱπγωγίς Ἰταξἰ εὶς ἐϊαία. ---- 
δῶ" ἰαδοτίοσμα. ῬτονετΌ. ΧΥῚ, 96. 

ἀνὴρ ἐν πόνοις, ἄοπιο ἰαδογίοξι. ---- ἍΝ. 

Ῥυσν. Υ΄. 10. οἱ δὲ σοὶ φόνοι εἰς εἴχρυς 
ἀλλοτρίους εἰσέλλωσι, Ορεδ αυΐοτα μ᾽ 
πῃ ἀοχιῦβ ρῥεογοβτίπδβ νϑηΐϊδηΐ, .-- 
Γῦνεν ππέγοεα ορεγα. ἴε8. ΧΤΙΧ, 4, 

«-α ἦν, οονέεπίἑο. Ῥβαΐπι. 1. 10. 
λυαχία εα. Βοπι. ἀνομία καὶ πόνος ἐν 
μέσῳ αὐτῆς, Ἰηϊαυϊαθ οἴ οοπέσμεϊο ἸΏ 
ἸΘ 610 6}08. Θίγα τος ἀθ ρεσηα νο- 
οοὰ υϑιγραὶ Ηονοάοίυβ 1,0. 11. 
Ρ. 509. εἰ 110. Υ11]. Ρ. 6δ69. Μιάο 
ΒΔΡ611 Απῃποίδῖς. ὁχ θοάειι δά ϑ. 
5. Ρ. 6068. --- ΝΗ Ρἱαν, πιογ- 

δὲ. Φεγοτα. ΧΙΝ. 18. Φυάί. Υ, 11. 
ἦν σύνῳ. Μυϊσαῖιιβ: ἐπ ἱκίο. Ἰορκ 
πηλῷ, αυοά εἴ τ ΐ οὉ δεααιθηβ χαὶ 
«“λύδῳ ῥὈγϑξεγεπάυμι νἀ δίιγ. β:γδς, 
ΧΙ, 21. πόνῳ, ἰαδογε (ἰδὲ α 1260 οοη- 
δἰμμίο. Ψ ]ρσ. ἐπ ἴοσο ἐμο, ὉὉΪ ποῦ 
Ἰερσὶς τόπῳ, 86 Ῥ6Ώ6 Βθηβιιπὶ ΘΧρτθ8- 
εἷῖ. ϑᾶρ. Χ. 10. αἀἱυϊέω. ϑβῖτδσ. 
ΧΧΧΥΠΙΙ. 7. πιογδιιδ. ϑ8δρ. 11]. 18. 
1 πόνος ἀξ δ ὈΘΉΕΤΕΟ 8. ΟΟΉΟἱ,» 
δέέμ ἀϊοϊξιγ. ΨΙΔ6 δΌρτα 8. ν᾿. ἡ: 

δίν. ΧΊΝ, 15. πόνοι, φμα ρρεγα εἰ ἰα- 
δογε οοηπιραγαία διιπί, » Ῥοεβο2- 
δίοπμες. ϑῖτδς. ΧΧΥΠΡ ἢ 6. «ὄνοι, 
»γανεῖα ἰαδογιηι. 4 Μαος. 1. 4. υδὶ 
ᾳύγος, δὶ Ἰοοϊΐο 582)8 δεῖ, πὲπιδέηι ὅ0- 
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Ἔν» «αόνω εἰμὶ. 

« ἰογὶε αο στιπῶγωνι δον εν ποι. 

Ὁ. γ΄ 9. «ὅνοι, ἑογηβενία, ογμοίαίμε. 
ϑίτδο. ΧΧΧΨΉ. 38. αὐνος οὐ νόσος 
οοπδιπαάϊευν ἱπ οοὐά. Μ55. Οοηΐξον 
ᾳυοαια ΧΧΧΨΥΠΙΠ. 7. 
ἘΝ ΠΟΐΝΩ, ἘΓΜΙΣ, ἐπ ἰαδογέ 8. 

ἀοίογε δμπε. γὴ λ. Ῥατί. Ῥαὴ. ρίαρα 

ἀἤεοίμς. ἴε6. 1{.Π1.. 4. 
ΘΠΟΊΝΟΣ ΤΩΝ Ω᾽ ΔΙΝΩΝ, Ὡ"» 

ἄοϊον ρατέιτεπίμπι. 165. ὈΧΥῚ. 7. 
ὃ δὶς οἱ ῶοδ ἴῃ συλ νογηβουΐδ γ θα 

Φίγδείξ ἰαδοιν, υἷἱ βοϊοιηυβ, Υ. Ὁ. 
ἷπ ἔοσταυα τοσερία: ἐπ σεν Ατδείξ 
«εἴτι, ἰο δὲ ἔπ ἰαδοιιν. 

ΠΟΝΤΟἝΒΡΟΧΟΣ, "πανὶ κιδηκετ- 
“2. 8 Μδος. Υ]. 4. αονγοβρόχους ἀπ- 
ὥλεσας, ππιατὲ τεδηιετοος Ῥοτα 151]. 
Ἠδεγοἢ. σποντοβρόχους, ὑπὺ ϑαλάσσης 

βρεχομένους. [1ὰ εἴ Θυ!68. 
ΠΟΝΤΟΣ, ροπμέεις, πιατέ. “Ὁ )ὲδ» 

ς Ὠοϊηδη Τορίομ 8. ΒΎΤΩΤΉΔΟΒ. Θαμεϑ. 
ΧΙΡ. 1. -- ΟἿΣν αδψεεως. Εχοά. 

ΧΥ͂. δ. πόντῳ ἐκάλυψεν αὑτοὺς, πιατὶ 
ἰοχῖς 1106. δυϊάδϑ : πόντος, κυρίως μὲν 
ὃ ἔνδον τῆς Χεῤῥονήσου καὶ τοῦ Εὐξείνου 

(ἴεχ. ε Οἷοββ. Βγοιι. Χυῤῥονήσου, ὁ 
καὶ Εὔξεινος) καλούμενος, καταχρῆστι- 

χῶς δὲ σἄσα ἡ ϑάλασσα. Ἠβγοἢ. «ὁν" 

τος, θάλασσα, πέλαγος. 
; ΠΟΝΤΟΤΟΡΕΏ, ρεγ ροπέμπι »ΓΥ͂α- 

ἃ ἴον, πιατὸ ρεγυσάο Βεὺ ῬΕΥΕΤΤΟ, ἨΊΩΤΕ 
ἐγαπδοο. ΤΠ" δ.» ἐπ οογαδ πιατ δ. 

Ῥτον. ΧΧΧ. 10. τρίβους νηὸς αοντοπο- 
μούσης, Β6τ 838 ΠΑΡΝῚΒ ΠΩ 6 ὈΕΤΟΜΤ- 
τεηί. 
Ἡοιοον. Π. Η΄, 72. οἱ Εατίρ». ΗεςιΡ. 
113. 445. Ἡδδγοῖ. σποντοπόρος, πέλα- 
γος διαπορευομένη, πτελαγοδρύμος. 

ΠΟΡΕΓ,Α, ργοϊεοίἑο, ἐποοδειις, ἐ6Υ, 
υἱα. τ» υἱα. ϑγτάτα. 8. ΧΧΙΨ. 

4. --- ΚΟ)ᾺΝ ἰεγπέπες. Νάνα. ΧΧΙ. 

23. δες. οἂ. ΑἸά. υδὶ ἰαταθη Ἰεςῖο 
«ᾳὈρειῶν θη 6 ἀὐΡῖο οὐδ εϑἴ 6δχ ὑρίων, 
χυσὰ τεϊίχα! Πἰυτὶ Βα ρθηΐ. ---- ΤΩ Ὁ 

ἐμοεεσ, υἱα. 8. ΟΕΧΥΤ]]. 96. ἴϑεω- 
ρήϑησαν αἱ πορεῖχί σον, ὁ ϑεὸς, αἱ αορεῖα 
φοῦ διοῦ μου τοῦ βασιλέως τυῦ ἐν τῷ 
ἁγίῳ, νἰἀεραπῖαν να ἴτε, Ο Π ει, 
ψἱ. 1) εἰ τηοὶ τερῖβ, αἱ ἴῃ δβαδησῖαδ- 

Ἵ 
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Τιερίτας γγϑΐοσεδ δρυὰ ὅ 

Πορεία. 

το: Ἐδὶ πομπυἢ}8 πορεᾶχι πατΐ ἐσ- 

ρεάμίοπεε δεϊϊδοα, 4ιο ϑεΏϑα οὐζατ- 

τίς ἀρυὰ Ηετοάϊΐαη. ΠΠ|.- 6. εἰ Χε- 

πορἢ. Αγεβὶ!. 1. 16. Οοπέες δ1:. ἵ. 

5. Ἦδρ. 111. δ. «ορέας. Οἷοκε. ΜΆ. 

ἰπ (απῦος ϑετίρί. δὰ ἢ. ]. τεϑρίσιεη- 

(68 ῬῈΣ αορίαν εἰ ἐμσυρίαν, πετεαίκ- 

γαπι, ἱπτεγργεϊδηῖυσ. Εἴ βυ οΒ. αἱ «-- 

ρεζκι, αἱ ὁδοί, ΝΆ. 11. 5. ἀσϑεντήσααν 

ἐν τῇ «πορείᾳ αὑτῶν, Ἰπᾶτταϊ! ἐγαπὶ τὰ 

ἐδίπεγε δυο. ὅγταμι. Ῥγον. ΧΧΣΕΙ. 

97. πορείας. --- ΖΞ ἹἘΣι Ῥατί,, ἐ 

ανεδιείαπς ἑπίερτε. Ῥτον. ΤΠ. 7. τῷ 
φορεΐαν αὑτῶν, Οὶ ὈΓΟ ΓΞ ΣῪ ὩΣΤΌ ε- 

Βετασε ΤΕΣ}. -τ ἘΠΕ ἰμῖν 
απιδιμαπάο. ἴε8. ΠῚ. 15. --- 59 

ἰπῆπ. α ἢν. 168. ΨΊΠ. 11. αὶ. 

Τηοοᾶ, Ρτγον. ΧΧΧ. 29. - Ἐν οὴ 

ΝᾺ. 11. 6. Φοη. {Π]. 8. 4. ὡσεὶ συρωας 

ὁδοῦ τριῶν ἡμερῶν, τίποτ αἰγαίες 

ἐσϊαὰ ἀϊογατα. --- δ ΝΛ, ἐπῖμ. 

Νυι. ΧΧΧΙΠΙ. 9. -- 3 Ραττ ἢ 

ῬΉ. ἤωριη. ἀρρεεία. ὅετεπι. ΧΥ ΤΙ. 

15. τρίβους οὐκ ἔχοντας ὁδὸν εἰς «ορεῖχν, 

βουὶΐδϑ ποὺ Περοηΐοβ υἱϑῖῃ 86 [τΕΓ. 

- 2.» ἰσαπϑεο. Ναὶ. 1. 8. Ηδ}. 

ΠΙ. 9. ὕπποθδίααο νἱάθπξας Ἰερίδϑε 
Ἴ2.)- Κατᾳκχλυσμὸς σορώας Ναξυτα. 

Ι. 8. εοἱ ἀἠευΐμηι ἐγαποίδης. ---- τοξ» 

εἰσμάμε. Ῥτον. ΧΧΥ͂Ι. 7. Ηϊς]ε- 

δοτυαης ΤῸ» ἰγαπεὶίι8. --- 

γερριιδ. ὅδγθια. Χ. 92. οὐδὲ ἀνὴρ τι αὖ 

ρεὕσεται, καὶ χατορδώσμ πορείαν αὐτὶ, 

πϑαμο νἱν ἰυἱτ, οἱ ἀϊγίσεος νίδιν βυιδαι, 

ἢ. 6. δοῃ ρεῃάεϊ δὴ μοτηϊηὶβ νολυη- 

ἰδῖδ, 4114168 βιιοοδβϑιι8 Βδλττι εἰπὶ 

αἦυβ σοῃδίι5. --- Κ᾽ Ὁ» γα. Ῥγοντ. 

ΧΧΥῚΙ. 7. υτνὲὶ «υρεία εἰ ,ασκίϊα: 

εμπαὶ εἰ στααϊεπαάϊ!. Ῥτεεῖετεα ἱερῖ- 

τὰς ἀρυὰ ϑγταηδοῦυτα ΚΒ. ΧΠ,]. 5. 

ὉΔῚ ἰδηθεη νοῦρα τῆς “τὸς τὸν ϑεὰ 

φορείας, 4υεε δὰ ὨΥΤ ΣΣ ΟΣ τείας ὁ 

1: Μοπείαυςοηϊυε, ἢοπ βυτς ϑγπν- 

τηβ δὶ, θεὰ ᾿ρβίυῃβ ΕΌβοθΙΪ νθσειοπὶς 

ΑἸεχ. σρός σε ὁ ϑεὸς ἐχρ᾿!σαπεῖδε ρτὰ- 

δ οἀάϊῖα. 2 Μβος. 11. 8. ἐξοιῆε 

τὴν σορείων, ἐΐ6 Γ ἐκεῖϊοθαῖ. ὙΨιάὸ εἰ 
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4 Μδβος. ΧΙ. 10. Κδἴτδο. 1. ὅδ. υδὶ 
6 δο αἱοϊξαν : αἱ πορεῖαι αὐτοῦ ἐν- 
στολαὶ αὐώνιοι, ργισοερία εἦὰ5 βυπὶ 
τηδηδαία βἴοσηδ, 7088 86. Δ ϑοΐδγηο 
Ἠοταϊηΐθυ5 ἀοϑεπαν! βαρ θητα οἱ. 
ϑιρσηϊβορι ἢ. }. σορεία δα τι ΠΠΑ ΠΟΠΟΙΩ 
ἩΗἩδϑοῦσ. ἩΤΊ ἔερεε, Ὀγαοορέα, 4 

δἔίδιι Αγδῦ. υἱῶ ἀἰσυπίυν. ΟΟὨΕΟΥ 
ϑυγ. ΙΥ΄-. 88. ΧΙΙ. 108. ΧΙΝῚΙ. 82. 
ϑδρ. 11]. 8. εαέμδ 6 υἱέα, πιοΥε. ΤΟΌ. 

᾿ Χ, 1. αἱ ἡμέρω; τῆς πορείας, τδταρυδ, 
41ιο 16 Γ δ ἴρε0 δοϑοϊνεηάυτηῃ δγαῖ, 
δὰϊ ΔΡϑ0]νὶ μοίεογαῖ. 

ΠΟΡΕΓΟΝ, υελὲομῖμηι, δεδοϊαἑμης 
ἑξπεγϑ. ).., 2υπιεπέωπι. ΟΘΏΘΘ. 

ΧΙΙΝ. 17. γεμίσατε τὰ ᾳοριῖα (Β66. 
ΑἸα. ΑΙΙ Πρτὶ φορεῖκ οἵ φορτία.) ὑμῶν, 
᾿τηρ]οῖθ υελίομία νοβῖγα. ϑυϊάδδ: 
“ορεῖα, τὰ εἰς αορείαν χρήσιμα. 

ΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, ργοβοίδοον, ἐἰδν 
: αοῖο, εο, αὖεο, υαάο. ἼΣΠΝ ΟΒδ)]ά. 

ΑΡ᾿. Πδπ. ἹΨ΄ 84. --- γι; ΟΒα]ὰ. 
Ἐπάν. 1Ψ, 28. Ψ. 8. 1. --- ΠΝ» 
οοηρτερο. Οοδεὶ. 11. 96. 1 Βί6- 
1108. ϑ'6α [Όὲ σροσϑεῦδαι μοί! 16 91- 
[ῸΓ. ---- Δ, νεπίο. αε. ΧΧΧΨΥΙΙ. 
420. Νυη. ΧΧΧΙΠ. 6. εους. ΧΙ]. 
29. --α ὉΓ1Ὶ» 9}.οἰαϊο. Ζδοι. ΧΙ. 8, 

αἱ ψυχαὶ αὑτῶν ἐπορεύοντο ἐπ᾿ ἐμέ. 
Ιἐςῖιοο δρογῖβ υἱξῖοϑα. Ἐεροπθηάυση 

ἱ οβϑί ἐχωρόοντο, αιιο 4}11 ΒΑΡ ΘΠ. --- 
"ἼΩ γ. Ααὰυ. βὅγχηνη. ΤἼροά. 

Ῥχον. ΧΧΙ, 28. Ασοερεταπὶ “ΔἽ 

1π ποίίϊομθ ἀμοσπάϊ, οἴ Ἰοχοσυπὶ ἴῃ 
σοη)υρδύοηο Ρυδὶ. - ΟΠ ]ά. 

Ἐάν. ΨΙ1. 19. --- πϑ ΗἸΡΆ. ἃ 

2)». ἔζεῦμ. ΧΧΧΊΙ. 14. --- Ὁ ΠΣ 

ΗἸρΗ. μηρέο, ἑππουο. ΤΗδοά. υχχ 
209Ρ. ΧΧΙΧ. 20. υδὶ συρεύεσϑω, Ὠοῖϊαι 
»γορτοδδης ὕασεγε, ρυγοΐοεγε. Ν υὶρ. 

: ἐπδίαμταύμιγ. ἯΙ : ΠΩ» Καὶ 

εἰ Ἡπῆρ. Οοποβ. ΨΠ1. 8. ἐνεδίδου τὸ 
ὕδωρ, πορευόμενον ἀπὸ τῆς γῆς, Τοταϊ 
τεραῖ δαυδ, “αδίδης ἂς ἴεστα. Μιᾶς 
εἴ ν. ὅ. Οφερ. ΧΧΙ͂Ν. 42. τὴν ὁδέν 
μου, ἣν νῦν ἐγὼ πορεύσομαι ἐα᾿ αὐτὴν, 
νἱδπὶ 168Π|, ατδ πῆς ΘρῸ ἰρο. 

Πορεύομαι- 

Οεπεβ. ΧΧΥ͂. 82. ᾿δοὺ ἐγὼ σορεύομα; 
φελιυτᾶν, 6006 Ε50 νδῆο δά γῃοσῖθῃ- 
ἀυγη, ἢ. 6. σιοῦ πιο ΐηγμδ δῆς. 
1 ἕδσα. ΧΙΨ. 19. ἦχος ἐν τῇ σαρερ- 7 
βουλῇ τῶν ἀλλοφύλων ἐπορεύετο πορενόμε- 
νὸς, ΒΟΠ118 ἴΏ σλϑίγβ δ᾽ ἐπ οΠΆσ ΤᾺ 
ογεδοομαάο ογοξοοδαί. 4 ϑδια. 1]. 1. 
ὁ οἶκος Δαβὶδ ἐπορεύετο καὶ ἐκραταιοῦτο, 
καὶ ὁ οἶκος Σαοὺλ ἐπορεύετο καὶ ἠσϑένω,. 
ἀοχχὰβ Βανῖα 8 "παρὶς πιαρίδημο ἴπ.-. 
ν᾽αβοαραῖ, οἱ ἀοσηι8 ὅδ} τπαρὶς 
νιαρσίδαμε ἀΟὈΙΠ ΠΑ θαίυγ. Οοπ, Αςί. 
ΙΧ. 81. εἱ [,οχὶο. Ν. 7. 8. ἢ. ν. 
1 ὅδω. ΧΨΙ]. 14. ἐσορεύϑησαν ὀπίσω αὶ 
Σαοὺλ, ἸΡαηξ μοδί δαι]μπι, δ6απ6- 
Ῥαῃπίυῦ ϑαυϊυ. για οἱ “οὔρια. 
11, 8. 238. Υ1. 8. Ν]11. 4. οἱ οοηξοσ 
ας, ΧΧΙ. 8. 1 Εδρ. [1]. 2. πορεύομαι 
ἐν ὁδῷ πάσης τῆς γῆς. αὖδο υἱα οπιπὶξ 
ἔεγγξ, 56: αἰδοθάο, χμο δοίδηὲ Ἠιοῦ- 
ἐαΐδα οπιπεβ, ἮὮ. 6. πιοσ πιογίοπάμηι 
τεὶλὲ ογὶ. Οοπέ, 900. ΧΥ]. 92. 5ὶς 
εἴ Ῥγοΐδῃοβ βου ρίοσγεβ Οὔεοοβ εἴ ὑ 
1, ΔΌΏΟΒ ῬῈῚ ΕἸ ΡΠ Θμϑυγατη (6 ἡπογίδ ἡ 
Ιοᾳὰϊ οβῖοπαυηΐ δυοσίογοβ δυάδα 
ὙΥοΪῆο δά 1,ιο. ΧΧΤΙΙ]. 92. ». 756. 
Οοπίεν οἱ ΕἸδηογαπι δα [υςο. ΧΙῚ]]. 
838. Ῥ.- 241. Ρβ. ΟἸΨ. 40. ἐᾳορεύϑησαν 
ἐν ἀνύδροις ποταμοὶ, μεδαπέ τῃι. Ἰοςὶβ 
Ὁ: 118 Πυταϊηα. [ἃ ἀρυἃ Ηετοάο- 
ἴπτα ΓΔ}. 1. ο. 75. ποταμοὶ «πορεύονται, 
θυνι ἤμεπέ. ΝΟῆσια. Ν]. 17. ἐπιστο- 
λα] ἐσυρεύοντο πρὸς Τοβίαν, Θρὶϑῖο]88 
πε ἐεδαπέμν δα “οϊίατα. ὅδ᾽. σορεῦσαι 
εβὶ σέωψα, Ηδθγοΐο. ΟΟΠΙοΣ αἰιε 
εχ ϑοόρδος] δ ΕἸοςοῖτα ν. 802. ποίδέ 
ΑἸΡδσ ἴῃ ΟΡ 88. Ρἢ1]ο). ἰῃ Ν, Τ᾿ ὑ. 
4204. ΕΖοοὶ. Υ'. 6, ἐν τοῖς νόμοις μου 
οὖκ ἐπορεύϑησαν ἐν αὐτοῖς, ἴῃ Ἰορίθυ8 
ζη6ῖ8 ΟῚ διηρυϊαγιηί. Αἀά6 1 ϑδμι. 
ΧΙΨΝ. 46. υνὶ πορεύεσϑαι ἂς νιεῖϊα 
υιϑιγρδίυχῃ ποῖδί ἀξοκγτενε, ἀεἤμενε. Ὁ 
γτατα. θη. ΧΥ͂. 4. υδὶ ποίδξ πιογὶ, 
“αἰ οοποεάσνε, ςο}}. Τὰς. ΧΧΤ ἃ 
409. .-.- Ἴ2Π ΣΙ» ε0 εο. (δῖ, 1]. 

11. - Ἴ) Ἵ2, 60 εμπάᾶο. (ὐθῃθβ. 

ΧΧΧΙ. 80. 1 ὅδ. ΥἹ. 12. --- ὩΌΠΠ, 

ἐο, ἴ. ἤωχιδ. 1 ϑαῖα. ΧΙΝ. 36. 
Ηἰς Ιορογιης ΤΠ: -- νυ ΗΙρΡΒ. 

8 νὴ "παϊεξιοῖο. σεοη. ΧΙΧ. 7. μὰ 
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Πορεύομιωι. 888 Πορεύομαι. 

“ορμύωϑι. 1.εβετιάατο ἀρλοπθηῷ νό. ὅοε. ΧΣΙΧ, 51. [Ἔρβετται ἡ}. 
ρεϑεσϑε, οτΐεεδ 
-- ΞΕ Ηιῶρ. τπαολέπον. ἀεῃ, 

ΧΧΧΥΙΪ. 18. φος. οοὰ. ΑἸεχ. ἐπο- 
φεύοντο. ϑ΄':ε ἀὉΡ10 δβογιθεηάυτη ἐσο- 
γηρεύοντο, αἱ οοα. Ψαῖ. Βαρεῖ. ἴῃ οοά. 
Οχοη. Ἰορίεαν ὁ βεμιομρατ φυοά 1η 
ϑοΒο] ο ἀχρ Εἰ πρβδ οὶ ἐδολιεύσαντο. 
-τ ον μα. ΤΏγοη. Ι΄. 9. υνὶ πο- 

Ἐ0}}11, ν. ο. Οδρρε]ϊυδ, δίδϊυυηϊ, 608 
ὃ ῬἕῸ γ}5}"» ἀξωκετωπκί, Ἰορὶδθ6 ἡ)» 

8ΔῸ νιν ̓ αδὲγε, δεὰ 68 ἴΐδ εχ Ατὰ- 

Βέδηηο ̓ σβαδίυ ἶδθα ἀοοσιε βου οη- 
δἰυθ ἴῃ Ορρ. Μίη. ῃ. 4905. (αῖε- 
Κα ἐϑὶ μρώνωμνο ἢ, 1. εδὶ ρετγίεγμπί, 
οὐπϑεμείς σμπί. -- ΓΝ» δοογίοτ. Ἀ]. 

ψυὰ. ΧΙΧ. 2. ἐπορούδνη, ῬΓΟ 400 (Δ- 
τηθη Οὐϊδονίυβ ἐπ ΒΙΌ]. Βγϑαι. (ΟἹ. 
111. ν. 447. μδιιάὰ Ῥγεθῖεσ σι ΟΠ θτΩ 
Ἰερεπάσμι ςοη οἷς ἐπορνεύϑη. νΌΪρα- 

ς ἴυ8 ἰδιρδῃ Περοί γείσμὲέ εαηι, υηάο 
ἔοτίαβϑο δ᾽ αι ΐβ σοῃ)οὶδῖ, δο8 ὕτὸ 
ΠῚ Ἰορίϑθ8 ΤΣ -- ὯΠ ῬΙΒ. οὐοη- 

εοοῖα. ἃ Ῥαταὶ. ΧΧ, 86. 8 Ἰοσὺν 
Ὠϊς εἶπα αιδῖο ἢ φαθπὰο ουβαί. --- 
372», 60, απιδιῖο. υὰ. 11. 12. ἐπορεύ- 
ϑησαν ὀπίσω ϑεῶν ἱτέρων, απιδιίαγιπ 

 δοε αἰἴθπου, ἢ. 6. οοἰμεγεπέ 11- 
98. ὙΥἱάδ εἴ ν. 10.1 Βερ. ΧΙ. 10. 
ὕεται. 11. ὅ. 1 ες. ΝἼΠ): 62. ὁσίως 

ὰ φορεὐεσθαι ἐν τοῖς «»οστάγμασιν αὐτοῦ, 
ΒΑΙοῖΘ υἱῦξγε Ἰυχία Ὀγεσορίδ 6118. 
ν6 εἰ Ἑκοο. ΧΙ 20. ΚΧ, 19. 
ΧΧΧΥ͂Ι. 27. Πδη. ΙΧ. 10. εἰ οοπὲ 
1λις. 1. 6. εἰ [κχ. Ν. Τ. Ἂ. ἢ. νυ. 
Ζοη. Τ. 11. 18. υδὶ ἀδ τιδτὶ ἥμοίι- 
απίε αἰοϊζαν, (011. ϑαρ. ΧΥΤΙ. 18. 
ΑΙ. 1 Ῥαγ. ΧΥΊΙ. 11. τοῦ σᾳορευϑῆναι 
μετὰ τῶν πατίρων, αἱ αδεας οἰ Ρα- 
ἐγέδιιε, Ὦ. 6. πιογ ατὶδ. --ἴὸ εἴ δ ἾΣ 

« υποῖίαι. ὁ ες. ΣΧ. 12. 76:. ΧΙ, 
17. -- δέν ἐξθο. Εχοά. ΧΙΝ. 8. 

Ζυα. 11. 14. 0]λ] πορεύεσϑα;, ἐτρεάμῖο- 
πεῆὶ ἤαοεγε ποϊαῖ. 1 ὅαα. ΧΧ. 11. 
Αὐἀὰς 704. ΧΙ. 84. δὶ πορεύεσθαι 
εϑὲ ἱ. 4. ἐχσορεύεσϑαι, σὰτὰ 400 ἰπ 
οοὐὰ. ρεγτηυϊδίυν. ---- “7.», ἀεδοεπεῖο. 

Θεη. ΧΙ.111. ὅ. --- 5) ῬΙΏ, αδεοῖ- 

-- 2} εἰ τὸ, εἰδὲ. Ῥτονετῦ. ΧΙ]. 

18. ΧΧΙ͂Ν. 97. ϑγταγα. ὕβας. ἴ. 8. ἢ 
ἔ οὐπθυ8 ᾿ῖ8 ἰοςὶβ ἀοδυχογοῦξ ΔὉ 
Ἐ2Ρ αἱ αἱξ ἱπιρεγαῖντιε ἴπ Καὶ. --- 
“12. ἀἰκοο. 7ετειν. Χ. 2. ϑες. οσά. 
ΑἸ]οχ. υδὲ σορεύοσθε νὰ] δϑὲ τϑεσα 
οαιηδπάδεϊο Πρρασὶὶ γοὶ δἱλιι8 πιῖεσ- 

Ῥτοῖῖβ δοῆσυπι Ἔχρεϊπιθῖῖθ. Νδαι 
Θατλ ἡ ᾿ερῖδθε ποῦ δδὲ σετοες- 

τα 6. -- οο ΡΒ. οονερίεο. 1 ἔερ. 

ΧΙ. 6. 8ς}]. ροεὶ ΜΝ: φυοὰ "1. 

δ νουι δ 6 Υ Ῥοδίθστη ρετγζεοῖε πιοιαῖ, 
οτΐδοιτα εἰ δ, χυοά, τε βίοοῖα 
αἰΐεσα νοῦβ, Ἐχργββθεγιηί. ---- 7» 

»τοίγαἦο, Ἰζετα δεσυαμάπτη ααοθάδτι 
Ῥγοργεάϊον, εοὄ. Φυὰ. ΧΧ. 57. --- 

γ᾽)» σρρτορίνφιο. - 1οα. Ψ]Π. 11. 
--  } Ρὶυν. “ωεηία. ἴεα. ΧΤΙ͂Υ. 

8. το ἼὩν» ἰσαπδεο. ὅοα. 1Π]. 4. 
1... ΧΧΧΙΠΙ]. 9]. --- ἊΝ 2». 

ἴεβ. 1Χ]Ὶ. 10. --- Ἔπην»» ἀφῆαο, 
οἰγίδιε ἐχλαιδίεις δεπι. 4 ὅδιη. ΧΧΙ. 
1. ἐπορεύλη, ἀϊεοεεειξ ε ργοξέϊο, δεὰ 
δωδάμαι 56 ἴῃ ἰἸοσυτα δϑεογεΐαπι 40:65- ἃ 
σαπάϊ οδυβα, 4υἷδ νἱγῖθιι5 Ἔχ μβαυξῶις 
οταῖ. Ἐσχίδεβεο ηποαια Ἰορειάτπ, 
ἐπονήϑη αι ἠπορεῖτο. --- τὸν» ἀφοφηο. 

2οε. ΧΙ͂Χ. 46. 1 ὅδλτα. ΥἹ. 9. 1 Κερ. 
ΧΙ. 185. -- Ἔν» απὲπιὶ αεἰϊχιίκηε 

Ῥαίΐίογ. ΑΥ̓ΔΌ. ζᾶλς-ς, εὐγένε σία. 

ϑγτοιη. 166. 1,1. 40. ὕυὐὶ διιδρίοοῦ 
ῬΙῸ ἐσορεύϑησαν Τεροπεπάνπι ε583ὲ 

ἤϑησαν, απο θδὴ6 τεβροπάδε νο- 
Θυγαϊοαβ, εἰ ερυὰ ΧΧ τοιάδε 

Ἰεχίταγ. -- Γ᾽ Ῥεγαρτο. 1. 

1Χ11Π].. 1. -- 52), τευετγίον. Ἵ ὅδπι. 
1.10. ϑὅγρυβ. ύεσ. ΝΠ. 6. Ααάε 
06. ΧΧΉ]. 9. υὐἱ (πηδη ἐσορεύθησαν, 
αυοὰ . Μοηϊδδιιο. δὰ ἸΣγῦν ΓΟΌΝ, 

ϑοδαγίδηρογρίο δὰ ϑΕ4Ό ΕΣ 25] 

ῬΕΓΌΏΟσα υἱάσι. --- )» ππρίο. 

4 θρ. 1. 6. Ῥγείοσοα Ἰερίευν δρυὰ 
πο. ἰπῖ. 4 ὅδ. ΧΥ. 12. υδἱ βδέσγτωο 

δ 



“Αμμα πορεύομαι. 

, ρὲ ὅὁ οοπερέναδδονε εἰ οοπγεγαδίοηε 
ἃς Ἰοριπίυν νογρα 
«πορευόμενον χαὶ στερεούμενον. ἴῃ ἴοχία 
Ηρ σ. οχίαδϊ ΥῸΝ ΤΡ. ΝΙδὶ σο- 

ξενόμενον Θχ ἵἱπρὍ6 10 800 Δ 1 [πΐ., 
ἄυε μος ςοαϊπογαηΐ νϑγβίομθθ. Ἐπὶ 
διιζοτα διαβούλιον πορευόμενον σοηδρίγα- 
ἐὲο πιμίοτμπι, σοπ)εγαΐο, αμα οοἰδα ε 
ζαίτμα δεγρί. Ἐοτῖδββα δυιΐθυη σύρευ- 
ὄμενον ϑοααθηϊ! νοοὶ ἐσορεύετο οτίαπιὶ 

» δύῃ φοῦεί. Βασυοῖ, 11]. 38. πορεύ- 
“τῶ 46 3016, ρ»γοάΐϊ, 
ΨΗΙ. 15. πορεύεσλα, ἐν ὁδῷ μετὰ τινὺς, 
.7,απι αν ἐκέεηι οοπέγαλεγε σεπὶ αἴσεο 
8. οὐπεριμμόηι σαμεαηι ἤσοεγε. ϑιγϑο. 
Μ΄ 42. τοῦ ᾳορεύεσδγαι ἐν ἐπιδυμοίαες καροι 
δίας σου, ἢ. 6. αὐ υἱυᾶφς Πιιχία. ὀοπου»- 
Ῥβοθηιδβ ςογα 8 (αἱ. Οοηξ, 1 Ῥεῖζ.. 
ΓΝ. 8. εἰ γοχϑε! ῬΆ1]1ο]. 5. Ρ. 1. ς. 
6. 1 Μαοο. ΥἹ]Ι. δ0. ποῦ αὈροεύεσϑαν 
τοῖ; νομίμοις αὐτῶν ῬΤῸ ἐν τ. ν. α.», υἱ 

ς αγνιδείεηξ ααΐϊ υἱυαπέ Ἰαχίδ ᾿οσε8 5188. 
ἍΊάδ εἴ 1 Μδοο. ]. 28. ἴα ΡΙδίο 
ΤᾺΌ. ΓΝ. ἀε 1,ες. Ρ. 828. φορεύὐεσϑαι 
δὲ τὸν νομοϑέτην δε πρῶτον ταὐὑτῃ, ὅπη- 
«ρ ἂν ϑελήσῃ. 1 Μαος. ΧΙΠ]. 81]. 
δόλῳ ἐπορεύετο μετὰ ᾿Αντιόχου, ἀοἶοϑβα 
αρεδαΐ σὐτὰ Απάοςδο. ὅϊν. ΧΧΧΙ, 
8. ὃς ὀπίσω χρυσίου οὐκ ἐφορεύϑγη, πεῖ 
»οδέ αἰγεηι πο ἀπιδείαί, ἢ, 6. ατο- 
Εἴο ἱπέεσρτείθ, φμὶ 88 δογυμπι ἼῸΠ 76- 
οἱέ ρεοιηῖα. 
ἍΜΑ ΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, εἰπε ργὸ- 

")οίδοοτ. Τ πὶ πὸ ἐεηιθπο ρέπιο. 

[ε8.ὄ ὙΧ. 1]. ἅμα «ουρεύσενται. ψεῦ- 
ἴα Βεος δατιοάυτα ϑυδρεοοίδ ἔπογιηῖ 
Το οε]οίηϊο, ααὶ ἴῃ ὩοΓ8 δα νϑγβ]- 
ομδῖα [,δἴ. ἢ. Ῥγορἢ. Ρ. 241. «ωρί- 
σονται ταϑεϊςαϑη μη ᾿ἰπΖΘΠ 096 60Π]6- 
εἴξ. Νίιῃ σωρέω εβῖ ὶ. 4. σένϑω, [αδί8 
Ηεβγοβίο, ουἱ ἀρργῖπιθ τοβρομάδι 
Ηδεῦσ. "ἸΣΣΠ- 

ΠΑΓΔΙΝ ΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, ἐἑέεγιε 
ΜΟΥ͂. γῦ» Τευεγίογ. ΟΘΏΒΒ. »τγοδοῖξοο 

ΧΙΠΠΙ. 9. 

"ΠΟΡΕΥΌΥ ΚΑΤΟ ΠΙΣΘΕΝ ΜΟΥ, 
ἐποείΐδ ρμοδὲ πιε, Ὦ. 6. ΒΒαΌΘΓΕ τὴ 59 

ΓΝ εἰδὲ ροείεα 86ὰ ροεί. ῬΥΟΥΘΥΡ. 

ΧΧΙΨΝ, 427. σεῖρα Ηδρφρταῖσα ργοθα 
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ἤρα: διαβούλιον ᾿ 

Ῥγοοεάῃ. ϑίγας.. 

Πορνείά. 

ἀϊεϊϊπρυοηάακ σοπβαχαμς ἴθ ὑϑϑτῃ 
ἐπα δ οποσα ὙΠ ἢ). -- νιάς 

ΑἸΟῚ αἰχμαλωσία, ἐπερωτάω, εὐόδως, εἴ 

Ζ΄ σχολμός. ; 

ΠΟΡΈΥΣΙΣ, απιδιιαίδο, σγέεδιι, 
»γογζεοίἑο, ἰἰδο. ΠΌΝΟ «ορι5. θη. 

ΧΧΧΠΙ. 14. Ἐογῖα δίς Ἰοροσγυιηὶῖ 
ΣΠῸν δυῖ, υὐ ΒίοΙο νἱδιτ εϑῖ, 

ἈΡΑγΟΣ 
ΠΟΡΕΥΤΟΣΣ, πιεαδεϊδ, ρεγηιεαδὶ- 

ἢὸς, ρεγυΐιδ, ΡῈ ποῖ απιδιίίατε χιὶ 
»Ῥοίεδί. 8 Μαςς. Υ. 921]. τὸ «“ίλαγος 
πορευτὸν ϑέσναι!. Ἐττηνἶα ὈΥΟν τ ϊ8- 
115 ἀδ 118, φυὶ 86 ογάϊποιη τιδίμτϑο 
ἸὨΨΘΥΒΏΓΣΟΒ οχι βειδπί. Αἀ 61. Εβιῇ. 
ΧΙ]. 4. βασιλεία «ορευτὸς, γορτιιτα 
Ῥεγνίυτη, μος αὐοὰ ᾳυΐδ ταΐο ἐΐαν 
ἔδοθσο 
ΠΟΡΘΕΏ, ἄἴγιο, ευεγίο, υαδίο, 

ορρωρηο. ἽΣ»» σαρῖο. ϑγτατα. Ὠδυϊ. 

7. 35. ἐπορϑήσαμεν 866. οοα. 108. 
Ἠο]τ. 4 Μδοο. 1. 48. ἐσύρδησειν, 
ἀεδεϊϊαυϊί. ϑυϊᾶδδ: «ορϑήσμας, ἕλως, 
λάβως. Ἡδεγοῖ.. συρϑεῖ,, προνομεύειν, 
ὀλλύενν. 
. ΠΟΡΙΓΖΩ, φωαείιηπ Καοῖο, ἰμοτον, 
αοημῖγο. ϑγτατα. (ομεὶ. ΓΧ. 11. σο- 
ἔν 1 ΙΒ τοδροπάδι ἴῃ ἰοχίω 

οὔγ. Μοηίξαιιοομῖιβ Ὀδῦρϑζγδιῃ 
ἐγδηδίι τ ργδεγο ραπεηι. ὅαρ. ΧΥ͂. 
12. ἐκ χαχοῦ συρίξειν, ΕΣ τη8}0 ἰμοτγατγὶ. 
Ἠϑγοἢ. πορίζει, κερδαίνει. 

ΠΟΡΙΣΜΟῚΣ, φωαείμδ. ὅλῃ. ΧΙΠ. 
19: ΧΙΝ. 4. Οοηξοεν 1 ΤΊ, ΥἹ. ὅ. 

ΠΟΡΝΕΙ͂Α, Μογηϊοαΐίο, ξοοτίαίϊο. 

ἃ» 

“ΩΝ, δοϊοπίϊα. ἴε6. ΧΙΝῚΙ. 10. 

866. ΑἸοχ. Ἐδιϊοῦ, δὴ πρόνοια Ἰερ6Ώ»- 
ἄυχι εἰὲ ἢ --- Ἴ)}} Ῥαγί. ἔσειωη. Φ007- 

ἐαπδ. Ἅ6ν. 1. 20. --τ )[}}» δοογξέηι. 

ΜΙΟΒ. 1. 7. τοῦ 9025} Ρίογ. Οθηεβ. 

ΧΧΧΥΠΙ. 44. 9 Βερ. ΙΧ. 49. Ες. 
ΧΧΙΠΠΙ. 12. 90. Ναδυτ. {Π1. 4. υδὶ 
«ορνία λίγα ποία νἱάοζυν. --- 
32} Νμι. ΧΙΝ. 33. 926χο. 11]. 

9. 9. ΧΙ. 27. ---- Γ}}. Ἐξεοβ. 

ΧΥ͂Ι. 1δ. 22. 24. 439. 566. Οοπιρίαέ. 
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ΤΠορνεῖον. 

«υἱὲ ἸΤποοδοτοίῦα τὰ Βεδνες. φορνεῖὰ 
[υ]ὰ. ΧΧΙΠ. 7. [6 ἐεραϊὲ επρίείδονε ἢ 
δ διαϊπὶΣ Ἰερίυν Τοῦ. ΨΠΠ]. 7. υδὶ 
8}}} ἂς ἐπιρμάϊοα ἐξδεάϊπε οοριιληῖ. 
ε ἑάοϊοίαίτία, αἴ δεορα ἴῃ Υ'. Τ., ν. 
ς. Ηοο. []. 8---5. Υ΄, 8., 8ὶς Θὔϊδιω 
ϑαρ. ΧΙΝ. 19. 1)ὲ ὑπριαϊοϊίἑα ο07- 
ἐξ ταῦ] ον Τοσιϊςασίεε δὲν. ΧΧΥ͂Ι. 
10. ϑυϊάδεβ: συρνεία, ἡ εἰδωλολατρεία. 
Ηϊΐης αυοαῦς ἀρυὰ Τοῦ. Ι΄. 18. 

ὁ ἀξ σοῃ]υρῖο οὐπὶ τυ] οτο δ] Θηδ, ἢ. 
6. ΖΕΠΏΪ,, αἰοίϊςατ.) ---α σορνεία καὶ ἡ 
ἀχολασία σαρὰ τὸ ατπωρωμίνον ἔχειν τὸν 
γοῦν. Οοηΐ. αορνεύω. 

ΠΟΡΝΕΓῸΝ, ἕροις, ἐπ φμὸ ϑοογία 
Φὲ ἈὈγοεμμπί, ἱμραπαν, ἀοηιμα πιοτε- 
ἐτίοῖα. “,.), 7ογπῖς. ὅγτοτα. ΤΠδοά. 

Ἐξοοῦ, ΧΥ͂Ι. 80. 38. ---- "1}}» 'πέγέ- 

ἐγὲσ. ΑἹ. 17οξ!. ΠῚ. 3. --- ΠΣ» ἔω- 

Ῥανκατ. ϑυτηχαδοῆ. Νυπι. ΧΧΥ, 8. 
«ε ΝοΟΡ  ἴὰ8 Τθὲ Ἰορὶϊ συρίνον, εἴ δἰίαυοὶ 
ΤΟΙ. Βαροπί συρεῖδν. ϑδ'εα γεοορίε 
Ἰεοσϊίοηϊ ἕανος Ῥσοζορίυβ ραχ. 423. 
ϑγτησηβοῆα8 νεσὸ ρῥγοείδικηι ΟΧρο- 
δι -- ΠΟ ἐποείεμηι. Ἐσοοῖ. ΧΥΙ]. 

94. ὉὍὈῚ τὰ σορνεῖα ἐεπιρία ἑαοϊίδδ ἐκ 
ἐποείεις ἐχείγιιςία ποῖαϊ. --ο Γγ})} ἵν 

δοογίαἶἶο. ΑἹ. Ἐσεοῦ. ΧΥΪ. 428. τὰ 
φορνεῖκ. ϑ.1(149: σαορνεῖχ, τύπος, ἔνϑα 
αἱ πόρναι διάγουσιν, αὰ 85 ϑυπς ἀεϑυταίδ 

4 6 ϑοδοϊὶ. Βίϑειὶ δα Αὐἱδίορῆ. Άδῃ. ν. 
118. 

ΠΟΡΝΕΥΏ, 7γηπίοου, δοογίον, αἀ 
ἑάδοία ἀεοῖο. Γ)}» ἰάεια. Ρα. ΕυΧΧΙ]. 

46. Αἀ δυῃς ἰοουπι τορι οΐθης 
ϑυ δ : πορνεία, ἡ εἰδωλολατρεία, καὶ 
αόρνος, ὁ εἰδωλολάτρης, παρὰ τὸ αόῤῥω 
μὐεν. ᾿Εξωλῶρευσας σάντα τὸν 
νύωτγα ἀκὺ σοῦ, ἐμοὶ δὲ τὸ αροσχολλᾶσ- 
ὦ: τῷ Θεῷ ἀγαϑόν ἐστι. [Ιαδπὰὶ ὅδυῖ- 

6 ἀδ5 ἴῃ ν. ἐξωλῶρευσας. ῬΒδΊηι. 1. ς. 
ῬΓΟ σορνεύοντα ποῦρεπάυστη οδηθοί 

εὐονα. ϑ8ϑεὰ συπὶ δἰἰαβ εἴδη 
ΤΧΧ [μι Ἡρῦν, ΤῊΣ Ρογ φορνεύειν 

ἱπίεγρτείασὶ ϑο]θδηΐ, οοπ]θοΐαγα οἷὰ5 
ἰσεῦμὰ πο ἱπνοηϊ. [6 Βίο 18. 
1 Ῥαγ. Ὗ΄. 25. 2εγ. 111. 6. 8. ϑγζωγη. 
Αἴοοβ ΝΊ]Ι]. 17. δ] να. Μοηίίδυς. 
(ὐπέον εἰΐαπι αὐεε ποίανὶ εχ Ζυὰ. 

ΧΙΧ, 4. ἐπ συρεύομαι.-- “χει ε΄ 
Ζυᾶ. 11. 15. πὶ ὑδηνεῖν ἐπίρηδο: 
ΤᾺΪΕ: νἱάδζυνῦ ἱπορίο ἰἴόοο μοβίπη 
6856, ΓεΕίδιθηδιπι ΠΕΙρα δ 1}} τ. 

17. ταὶ αυ]β ϑέδζιστε πιδ}ϊξ, δυσί. 
Τοῖα ἢι}01.5 ν ΓΒ  Οἢ 8, ΓΑ ΟΠ ᾿ὈΠΣ 
Υ. 14. οἱ 18., τ (16 αοήοηῖδα: εἶ. 

οἷδε, δἄθοχυα 46 ἰάοϊοτιπι αἰ 
Εχρ  Ἰσδπάυμτι θεβα ρυΐδβεο, υἱ ΣΝ 

ἷξ 1. ΤΥ "50 ν' 11. Υἱάε 

δ ". 1. Θομιδυξβηβεσρίυπι. --- “μὴ 

αοῖο. Ψετεαι. 111. 7. ϑροϊιπίαε ἵν 
ῬτῸ «ορνεῦσαι 6Χ σοῃοοῖζυτα 56 
«οιἦσα.. ΜΙΒῚ ϑοτιβιιγο δχργοϑυῖθὲ 
νἱάεηζαν. ΠΝ δοοίμς βαρίμωινμε 

οοπεπεξέεγε συλ ἀοαιι ϑροοίδιπι ΠΟ’ 
,ἴαΐ, δὸ ν. 6, εἰ δοογίαίο, Ὦ. 6. ὑδοὶ» 
γι οἶς, ἰθυΐξιν. --  ἜΡΙ οἴδῶ- 

ἄμε. Ὁευι. ΧΧΠΙΙ. 17. 
ΠΟΊΡΝΗ, μιεγείγι;, τοογίμαι. ΠῚ 

ψοῦυμι. [66.ὄ ὉὉΥὕ1]. 8. - πα 

ἴῶϑβο. Ηοβ. Υ͂. 15. --- Π)} σεπι 

ΧΧΧΙΨΝ. 80. ΧΧΧΨΊΙΠ. 15. εἰ εἰ! 
δ]. -- ΠΣ; τὶν» πεδδον δοσγίεαι. 

δεέγεσα. 111. 8. --᾿ ΤῊ ἔσαν, εχ ἡ 

αἷέεπα. Ῥτον. Ὗ'΄. 8. Ἐσκείμαη Ἰερθ- 
χαῃὶ ΓΙ} - ΠΡ. σευ. ΧΧΧΥ͂ΙΠ. 

91. 29. ---- γὺν ππαΐπδ. Τποοά, ῬτοΥ. 

ὟΙ. 234. σόρνης. ἩΗΐϊς πομπυ 5 Ἶε- 
8.886 νἀ γ,.}, δοοίαπι. ϑεὰ 861. 

δβατῃ βοου δυρξ. ὙΊάα (16 (δο Τοῦδ 
Ουϊβονίυχα ἰπ ΒΙΡὶ. Βταω. (]. 11} | 
Ῥ. 448. 866. 
ἜΚ ΠΟΊΡΝΗΣ, ἐς ςοοχίο, 80. βα- 

ἐμϑ, δρεγίμε. ΘΟ, δρυγίμα. ει 

ΧΧΗΙ,. 2. ἐκ σόρνης. ΑΥΔΌ. - 
οογγμρίας βμὶ, εἴ ἴῃ Οοπ)υς. Ε΄. αν’ 
χερί. ΑἸῈ βιδίαυμξς, 608 ἰορίϑϑε 
“ΘΟ. 8. Ἢν» αἴδοπιηε ἐσεέ. Οουΐεῖ 

δὰ ἢ. 1. ϑρεποεζυῖα ἀἊ 1 είθυς 
Ηξερν. Εἰζυδὶ. 14}. 1. ς. 6. 96εἴ. 8. 
Ρ' 1056. (Ἰαιθης Αἱοχ. ρ. 1ὅ. ὁ αὶ 
πύρνης, ὃς πολλοὺς «ψευδωνύμως ϑην 
ἐσιγράφεται, ἀνεὶ τοῦ μόνω ϑειῦ ἧντος. 



ΤΠορνιπὸς. 

ΠΟΡΝΊΚΟΥΣ, ᾽πεγείγίο. ἩΗΐϊποὸ 
ῬΡΏγαβὶβ εἶδος πορνικὸν, δρεοίξς τιον εἶτ - 
αἶα. ΓΝ ΓΑ ογπαίεις πιεγείγἰοῖξ. 

Ῥτονυ. ΥἼ]. 10. --- ΥἹ8}6 δ ὲ οὔχημα. 
ΠΟΡΝΟΚΟΠΟΣ, "πεγείγισος αἴοπε, 

ἔρμο. ν.).1» οοπιοδφαίοῦγ. Ῥτου. ΧΧΤΙΙ, 

41. υνὶ ταηθη 86 σόοβ πο ἔξηο 
ἀεεισηδῖυτν, βοα σοογίαίοτ, αἱ τΛΘΓ6- 
εῖρυβ 6] οπμἷ8 σοι ἔδτα  ἸΆΓΘ δ6Χ- 
Ἠδυσῖῖ. (Ἰοηθη8 ΑἸοχ. Ρερά. 1]. 2. 
Ῥ. 1565. Α. Ηδθγοῖ.. πορνοχόπος (18 
Θηΐτη Ἰερεπάμγῃ ἰοοο πορνιοχκόπος), ἔται- 
ροτρύφος, πόρνος: υδὶ νάς [πττ. ῬΒΔ- 
ΟΥΪΏΒ: πορνοχόπος. οὕτω Μένανδρος. οἱ 
δὲ ἀρχαῦδι πορνότριψ λέγουσιν. ϑιι  διαηῖ. 
«ορνοχοπία ἸεσὶΡ ἀρὰ ϑοδοὶ. Αὐίδί, 
Αν. ν. 986. 

ΠΟΙ͂ΡΝΟΣ, δοονίαίον. ϑὶν. ΧΧΤΠ]. 
41. 22. 

ἘΠΟΙΡΟΣ, υἱα, ταίΐο ὀχοοριαία 
αἰέφωϊα εβῥοϊεπαϊς, ἴῦετα, ορροτέμπέαξ, 
οοραεῖο. 1 Μδος. ΧΗ]. 40. ἐζήτει πό- 
ρὸν τοῦ συλλαβεῖν, αὐετερας οσσαδίο- 
πέπι ουτὰ οΟΙργεμοπαᾶϊ. ϑ'γσιιβ τοῖα 
τ180}8 δϑ᾽ νοῦ ᾿ς. ᾽, οοσαδῖο. Ὗ αἱρεῖ, 
σμίδῖ:: σκατεδαί οοπργελεπάεγε ἔπμπι. 
ϑ!ς δρυᾶ Ασδδεβ υἱαηὶ φμτγεγέ 005- 
γα αἰέφμεπι οϑῖ : οαμβαηι εἰ ταδίοπειι 
ψικγεγε αἰέσμεπι πιαΐε ἐγαοσίαπαϊ. 
Ψίάθ Οοταμ. ϑυγ. ΙΝ. 38. Ηρδϑγοῖ. 
«ρος, ἀφορμή. ΟομίδΣ ϑιισοῦ! ΤῊ68. 
Ἐοἰεβ. Τ. 11. Ρ. 810. 

ΠΟΡΠΗ, δια, 8ἰνθ ονδιοιζιδ 
ἐξγεδ, 4μ0 υεσίτηιεπία οὐοππεοίοδαπέμγ. 
1 Μδος. Χ. 80. ἀπέστειλεν αὐτῷ “πόρ- 

αν χρυσῆν, ταϊτἰεαι 1}}1 δΡυΐδπι δὰ- 
Τϑδῖὰ, εἰσυϊ οοπϑυείμἀο οταὶ αδυὶ 
οορτιδῖῖθ τασιμι, ορβοσνδηῖθ Οτοῦο, 
τν οἵδῃῖπο ἢυς οΟΠδγΘΠαι18 68. 
ἰδ εἰ 1 Μδος. ΧΙ. δ8. ΧΙΝ. 44. 

[,μοχ. Ογεῖ ΜΒ. Βγεῖμ. σόρπην, φί- 
βλαν, σερώνην (8οτῖϊ6 περόνην) τὴν φερὶ 
τοῦ στήϑους. Ἡδογοΐ.. σόραη, ὁ ἄνο- 
χεὺς τῆ; ἀσπίδος, εἰς ὃν ὁ «ἤχυς ἀνίεται, 

ἣ φίβλα, καὶ τῆς χλανίδος ἡ τερόνη. 
ϑυϊάδθ: πόρση, ἡ παρὰ 'Ῥωμαίοις φί- 
βλα. Τνοδο 8 ΡΟ ]ο ἴῃ ΟἸδιάϊο 
Πατταῖ, να ]οσίδηυμι ρῥσϊποίροῃ Ζο- 
εἴτηο β΄ υσῖθα ῬΤΟΘΌΓΘΓΟΥΙ ῬΓΘΡΟΕΡ 886, 
πὶ ΟἸδιιάϊο οχίσα ἄοπα ἀλγεῖ μόμίας 
αγρομέεαδ ἱππιγαίας ἀμας οἱ Πδιίανε 

84] Πορφύρα. 

αὐγέαμε. Ἐπ Ῥ] 8 Γν, ΧΧΧΊΙΙ. » 
ξΔΡ. 83.: ““ δοά 10 τὴ 6 αυοαια 
1 ἰδηΐυτῃ δάοϊον! πος ]Ἰιχυτία, υἱ 
Μ. Βυυῖ ἴῃ ῬΆΠΙΡΡΙ οἷ αρίϑίοἑεβ 
ΤΕΡΟ δΔηΓυΣ ἔροτωθηΐοβ, ἤρυ]α8 {τἰ- 
ὈυπΙϊΐαΒ ΟΣ δυο ρεῦ,." (ΟΟΠΐῈΡ 
Ποιιβίθσυτη δὰ Βοβίμὶ Απεέαι. Εοτω. 
0. Ν, φλΡ. 31. ραρ. 884. βεα. εἱ 
Ποπδίυτα ΕἸποά. ἱν ΓΑΡΌΧΧΧΙΧ. 
Ῥ- 79. 564ᾳ. Τ. 1. Ορρ. Οτῖῖ. Οτυϊετὶ, 
εἴ ϑραπβθη. Οὔ 88. 1π Ὁ] ]πι. Ρ. 6δ. αὶ 

ΠΟΡ̓ῬΏ, ργοοιΐ. ῬΙΟ: ἰά. 

[ε8. ΧΥΤΙ. 18. --- Δ» ἀρρτορίη- 

χμο. ἶςβ. ΧΡ. δ. αὐῤῥω ἀκ᾽ ἐμοῦ: 
ὩΡῚ Ὑτογηπιῖο 1ορῖ886 νἹάθηζαν ἈΓγ 

ϑεὰ εττανῖ. Νδηι πος Ὕ» 46- 

σούς αὐ ἐο, οοπίγατιυτη οδίποὶ 86η- 
δ.), οἵ (6 οϑὲ 86 γχείγοσξα ἃ πιὸ, 
“Ῥχγοσμὶ α σΟηΈ ΠΕΡ σὶΟ πιθὸ. ---- γΠῪ 

200. ΧΧΙ]. 18. -α ΟΠ [ε8. 

ΤΧΝῚ. 19. 76ἐ. ΧΙ]. 2. --- ΟΠ: 

[.9ὅ. ΧΧΙΠ. 8. - π". 2 Ῥαγ. 

ΧΧΥΙ. 1ὅ. δυοῖν. πόῤῥω, πόῤῥωθεν, 
μακρόϑεν. - ; 

ΠΟΡΡ̓ῬΏ ᾿ΑΠΕΧΩ, ργχγοομὶ αὖ- 
δέῃι. ὈΥΤῚ ΡΙΉ. ρῥγοοιᾷ απιουεο. 168. 

ΧΧΙΧ. 13. 
ΠΟΡ̓ῬΩΏ ΓΙΝΟΜΑΙ, ργοομὶ Μο. 

ῬΤΤῚ 7 ̓. Υ. 4. 

ΠΟΡ̓ῬΏ ΠΟΙΕΏ, ρτγοομὶ ζαοῖο. 
ΡΎΤΊΠ ΗἸΡΒ. φγοομί ἀπιοῦθο. 20". ἃ 

ΧΙ. 14. ΧΧΙΙ. 23. 
ΠΟΡ̓ῬΊΩΘΕΝ, επιέπειδ, ὁ ἰοηρὶπ- 

4μο. ὉΤΤῚ» ἰοησιπημέίας. ἴε8. ΧΤΠ]. 

ὅ. ΧΧΧΙΙΙ. 17. ΧΙΝΙ. 11. --- 
ΟΡΓΓΩ» ἰσηρίηφαῖ. ΟἹ Τ' ἴε8. 11. 

0. τὰ πύῤῥω!Ύεν ΡΓῸ οἱ τἰκ τνος: -- 
ΓΤ: Ις8. Χ. 8. Ἅεν. Υ. 15. -- 

ΡΤ 9 ἤερ. ΧΧ.14. 165. ΧΧΧΠΠ. 

18. ΧΕΙΠΠ]. 6. ἀσὺ τῆς «ῴῥωδεν, 8ς. 
γῆς, 8 ἴεττὰ Ἰοηρίηααδ. --- ΓΤ. καὶ 

700. 11.192. ΧΧΧΊΧ.926.--- ΓΤ. 

Ψψοῦ. ΧΧΧΙ͂ΧΣ. 20. 

ΠΟΡΦΥ͂ΡΑ, ρμπνγριγα. Ἐπὶ ἐξ 
οείγοογιης σΈπογε, ε χα. ρῥγείίοειις εἰς 



᾿ΞΘΞΞΞ - ΞΞΞΞΘΙ ΒΕ ἘΉΒΕΥΝ 

Πορφύρᾳ ἐνδύομαι. 

α ἐἶψμον, Ὁέπα ἱμάμείγὲδ ρεγίιδα, οοἰϊἕο 
ϑεδαίων, φιωὶ εἰ ρμεγρεγα αἰοίμς ἐεί. 
Θυσπιούο ἀἰδεταὶϊ ἃ οοῦοο, νἱὰδ 80- 
ῬΓΔ 8. χύχκος. ἜΡΩΣ ἃ Ῥαχ. 11. 7. 

-- ΝΣ ΣΝ (ιαϊὰ, Ὅλη. Υ΄. 7. 18. 

81. -- ἸΏ Εχοὰ, ΧΧΥ͂. 4. 
ΧΧΨΕΙ. Ρτου. ΧΧΧΙ. 99. ΜΙάἊ 
δὲ 1 Μδοοδρ. ἵν. 438. Χ. 62. δέ. 
ΧΙΝ. 48. εἴ οσοοπᾷ. Ροϊϊποοαι Ὁ. 1. 
6. 4. βεβτη. 45. δβοα. 1 Μδος. Χ. 90. 

ὃ φορφύραν, ΡΏΤρμγεανε υξείεηι, στολὴν 
αορφυρᾶν, αἱ Φοθαρῆυ8 μαρεῖ, υδὶ, πὲ 
ΟΌΣΟΡ τηοΏδδια, 1 Ῥτγοχίσπηθ δηΐδοθ- 
ἀεμεῖρυ Ἰοςο καὶ ἀσέστειλεν αὐτῷ Το- 
Ῥοῃδηάοτηῃ ΔΥΌ ΠΣ χαὶ ἀσυστείλαμέν 
ἀμ. 
ΙΟΡΦΥΡΑ ᾿ΕΝΔΥΌΜΑΙ, »εγ- 

Ῥιιγα ἱπάμογ. ὙἹν ΠΩ͂ Ηρ. ἐὔενο 

8. ργαάϊοο 'πε. Ααυ. ἴεβ. [Χ]. 6. 
Νοὴ Ῥυΐδπι, δυοίογεση ᾿υ}}.8 γεῦ- 

ς βἰοῃίβ, ατὁ Ααυΐΐδ ἢ0}}Ο τηοᾶο 
(θυ ροϊεδῖ, δἰϊΐοσ Ἰορῖββθ, βθα β6ῖ.- 
δ ΘΧΡΓΟβε5ῖδβθ. Νϑιῃ 4έ ἐΠγγε 
εἴ ρεγρεγα ἱπαμέωηι 6586 Ῥαύυτα ἀϊἔς 
ἔεγυαης. Ὑιάο [χ. Ν. Τ᾿ 8. ἢ. νυ. 
ψαὶρ. σερενδίείιε. ᾿ 

ΠΟΡΦΥΡΕΈΟΣ, εἴ οοηΐτ. ΠΟΡ- 
ΦΥΡΟΥ͂Σ, ρμγρησεις. ἸΏ ΣΝ: Ψυά. 

ΨΙΠ. 46. Ἐδίδοσ. 1. 6. ΥἹΠ]. 1ὅ. 
δως. ΠΠ. 10. -- ΣΟ ,ν ἀναοίπ- 

ἀ ἐξμε. Νατα. ΤΡ. 7. βες. οὶ. ΦΌρ- " 
φυροῦν. Ἑὶ αἰ Τηϊογρτείί8. 

ΠΟΡΦΥΡΙΣΣ, ες. ἐσθὴς, υδδίἐδ ρεγ- 
Ῥωγέα. ἡ γνλὰ» ῬΒΤΡιιγα. Α]. “υά. 

ΨΙΠ. 46. πορφυρίδων. Μοχ οσουχτίς 
εἴ δρυὰ 2Ἐ]απαπι Υ. Η. ΙΧ. 11. 
Τιυοϊδπια Νανιρ. Τ. Π1. Ορρ. μᾶς. 
880. οἵ 4]1οϑβ. Οιυοά δυΐοτῃ ἐσθὴς 
ΒΌΙΓΟ]]ροπάυτα δῖ, αἰθοίμγυϑ οχ 
οοάριῃα [Γοίδηο 11}. οἷ. Ρ. 872. 

4 δὶ ἐσθὴς ἀλουργὶς αἰοϊξαΓ. 

ΠΟΡΦΥΡΙΏΝ, ρογρλντγῖο, ποηιθη 
αυΐς ἀφμαίοι τοδίγερη ρμγρεγεωπε εἰ 
»εάες ρμιιγρώγοος λαδεπές, ππᾶξ πο- 
πᾶν παοία δδί. ΠΌΤ "πέγορςε. 

Βει. ΧΙΝ. 17. --- ΓΟ 7ν πιομό- 

ἀμία. 1,εν. ΧΙ. 18. Οοπξον ἀδ 11ο 
Αὐϑίορ, Αν. ν. 468. ΖΕ] Ἰ5η. Ηἱἰοι. 
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 Απῆη. ἐδ. {Π|. ς. 42. εἰ Τιῦν ν΄ ς 

Ἑατὰ «ὅσον. 

48. δὸ ΑἸ δβοπβιπι [10.ΓΧ. ».388. εἰ 
488 ἰπ6 εἰβεπάδς Βερϊοῖτς Εσαρτα, τ 
Ο4]}τὰ. ἡ. 840. 
ΠΟΣΑΚΙΣ, φμοΐξβεε. 9 ΠΟ 

- Ἵν, 'ανε σαοί υἱοές. 3 Ῥαγαὶ. 

ΧΥΠΙΙ. 15. -- ὈΌΥΘ ΓΙΌΞ» φησὶ 

οἱοίδες. ϑγτηταδοῖ. εἰ ΤΧΣΧ 1 Βες. 
ΧΧΙ]. 16. για εἰ δὲν. ΧΧ 17. 
δὲ οοπέες Μεαῖῃ. ΧΧΊΙ. 37. ἴυς. 
ΧΙΠ]. 84. 

ΠΟΣΑΠΛΩ͂ΓΣ, φιοξϊεεειπρας, 26- ὕδως γρῖς [κει το, ἰεε ἀντ ς 

ἔεπεουῦ. Ῥ8. 1,.Χ11. 9. πυσασλῶς (ε΄ 
πῶς ἁπλῶς, φμαηι δἰπεροέίετ, ΄χυο- 
τηοῦο Ἰορὶὶ εἰ τοῦ ἩΠασίυβ.} δὲ ἡ 
σάρξ μου, 86. ἐδίψησε, βεερῖμιδ [6 στο 
ἴη68. ἀεεἰάογαν. ἱρεογυηΐ -Δ3» 

ἢ. 6. φμοί, εἶπα Μαρρίξκ τ Ηδ. Ηε- 
εγοῆ. εἰ 1,οχὶο. Ογσ!! ΜΠ. Βχεπι, 
φοσαπ)λῶς, “ολλαχῶς, ἀναρδμής ἥτως. 

ϑυϊάδε: αὐσαασλῶς, σοσαχῶς, ἀταρῶ- 
μήτως. Ἦᾳατο συπιῦι 6686 ἐσ ἜΠποο- ἃ 
ἀοτοῖο δα Ῥεδὶμ. 1. ς. οὔβεσναξ Καὶ 9- 

ἐο παρ. ΚΙ» ἀεειάσεγτο ἐξπεον. 

ΤἈεοά. Ῥβ. {Χ1]. 2. Τιορῖς ΓΙῸΣ 

8. ΠΌΣ: ᾽άε εἰ δῖ: Χ. 84. υδὶ 
απΐο πιαρὶΣ ποῖ. δὶς ὅγσγι. 
ἐϑυοῖ. σαοσαχῶς, κατὰ αὐσους τρις 

τους, πολλαχῶς. Ιάδπ ρμοεῖ ν. «ὡς: 
ᾳαυσαχῶς, «οσααλῶςς. 1Ἔχὶο. ΟΥΤΠ]}} 
ΜΆ. Βγϑιῃ. συσαχῶς; “λεισταχῶς. 

ΠΟ ΣΙΣ, ροῆο, ροίω. 5 ΤῸ: 

Ὅδα. 1. 10. Ηδ ογοδ. «σις, σύμα. 
ΠΟΊΣΟΣ, φμαπίμδ. Ὠόσῳ μᾶλλεν, 

φμαπίο πιαρὶδ. "5 δ: ϑγτασηδοῖ. 

4 ὅδηι. ΓΥ. 11. εἰ ον. ΧΥ. 16. - 
᾿ξ: ϑγισηδοῦ. 9000. ΙΝ. 19. εἰ 

9 ὅδ, ΧΥ͂Ι. 11. υδὲ Ψαΐρ. σκαπέο 
πιαβίδ. --- ΓΞ» ἰοί, φμοί. ΟἹἱ λοπτὼ 

Ῥεαϊγη. ΧΧΧΙ͂Ν. 17. «ἕσα, 
δυῖ φμαηι ἀπε. Ααυ. 1 ες. ΧΧΉ. 
16. 
ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ. 3 Ἐϑάε. 11]. 

78. κατὰ σόσον τί ἐγενήδη ἡμῖν ἔλεος ; 



[ὅσῳ μοᾶλλον. 843 Πότημα. 

ἐαπέα Ὀδηϊρτϊξαίο αθεοὶς ποα ουθὺ 420, ΗδΡ. [Π1|. 8. νἱἀδίιν πονγαμιοῖς 
[ΘὈΓ. ΤΣΟῚ») Ὅν Όϑ. Ἐπάν. ΙΧ. 

“ΠΟ'ΣΩ, ΜΑ͂ΛΛΟΝ, φμαπίο πιῶ- 
ἰδ. 52 Ὥς ὅποι. 900. ΧΥ͂. 6. 

ΠΟΤΑΜΟΌΜΑΙ, ἐπείαγ [ξωνιῖ- 
ἐδ ΘὐπΟΆ ΤΟ, σοπῇῆδο. ἽΠΡ οΟΗμο. 

ΘΓ. 1,1. 44. σοταμωδϑήσονται 566. οο. 
νυ. Ηεχ. Μεάϊοὶ. Τυϊθυθπᾶδ οϑὶ 
ὲς νοΥδῖο βίπα ἀυῖο Ααυ6, αυἱϊ 
85 δβοεία γοοβ Οσϑθοδ ιἰϑὺ8 α68βῖ, υἱ 
{γτωοϊορίαιηθΒ ἩφΌγαϊοεβ Ὄχρσυῖτηθ. 
οἴ. 

ΠΟΤΑΜΟΣΣ, Πευΐωα, οἱ χατ᾽ ἐξο- ᾿ 
γὴν ΝΊ]υΣ οἱ ΕᾺΡ γαῖα. "δ, ἐμηιθη. 

λη08 ΥΠΙΠΙ. 8. Ἐχ βεπίθηϊ (ΔΡ- 
)6}}1 ἴῃ. Οσϊῖςα 5. Ρ. 6560. Ἰεροταπὶ 
ὙΝΜῸ2» “ἰομέ βωυϊα, οατὰ Ὁ Δ], 

ῬΑΥΔΡῆσ. δϑ6α βεουπάϊνχῃ Βυχίοτδι, 
ῃ Απεοτίς. Ρ. δ8ὅ. ἰάεο βίο ἴσβῃϑ- 
αἰογαηί, αυ1ὁ6 Ἰυαοαγυηΐ, νόσοπὶ 
ἼΝΜ9 ἰάεπλ ἢ. 1. 6586 αυοὰ ἼΝῚΣ 

ΟΟΔΙὶ Ὀσανὶ ἰῺ Ἰοησαπι τουϊδία, οἱ 
᾿οα Ἔχ ϊῖο, ουρθοητδο σδιι88 ἔογίθ), 
ἌΓΩ ΟΧ ΟἰΓοΟυϊηΒί8:1}18 ἰοχίαβ, ζυτη 
3 φοἸαομ σαρ. ΙΧ. ὅδ. ---- ΔΝ» 

Εχοά. 1. 8. σερὶ τὸν σοταμὸν, οἶτοι 
ἤανίαν, ἢ. 6. Νίϊυτα. δὲς εἰ Εχοά. 
ΙΝ. 9. ΝΠ]. 15. [ε68. 11. 18. εἰ 
ἈΠῸϊΪ σοταμὸς ὑχο Νεο Ἰεσὶταγ. δ61ς 
βἤδυι ΖΕ] ἰδηϊ5 1,10. 1. σλΡ. 4. υδὶ 
16 σαπῖθυβ ΖΕ ΖΥΡΌΙΒ: οὐδὲ ἀϑρόως, 
γὐδὲ ἀνέδην, οὐδὲ ἐλευϑέρως ἐκ τοῦ σοτα- 
"οὔ αἴνουσιν ; υὐὶ νἱᾶς {π|ῖ. ---- 

741, ἀφμα. 708. ΙΝ. 7. --- ἽΠ), 
ἤωυδι:. 208. ΧΧΙ͂Ψ. 4. «ίραν τοῦ πο- 
γαμοῦ, αἰῖτα ἤπνίυπι, ἢ. 6. Εωρήγα- 
ἰδσηι. ὟΊΔΟ οὲ ν. 8. 14. 15. ΝΟ. 
[1. 7. 9. ΠῚ. 7. 2οη. 11. 4. φοταμοὶ 
ἰκχύχλωσαν με, βιυιγηΐηα, ἢ. 6. ἀφμα 
παγίβ, τὸ οἰγουιάἀδάετυμί. δὶς 
Ηδρϑιοάυβ ΤΏοορ. ν. 942. ἢ οσῃ 
ὯΡὈ6]]δὲ Δ]! ατ ὠχεανοῖῦ, τελήεντος «Ὁ- 
γαμοῖ, οσδαπὶ, τοίμπαλ ἤμυὶϊ. Ἐπ 
Ηοτηεγυβ Οςεδηϊτι σογαμὸν Δρρεὶ- 
ἰαῖ. γί άς 1ἱνεοϊοίαπι δὰ “οι. Ϊ. ς. 
ὕπάαςε Ηδογο θῖν: σοταμὸς, ὁ ὠχεανός. 
(οηξ. Ὀγχιιρίυπι ΟΡ 58. [,10. Χ. Τρ. 

ψΟΥΆ ἰθοῖΐο 6886, αυδῖὴ Βαρϑηὶ (ὁ- 
(εΏ. αν. Τεσῖυ]]. Αὐρυδῖ. [π δἰΐεσα Ὺ 
Ἰοοξίομα σοταμῶν νἱἀδῖυγ ἀδεββα δμὰ, 
ᾳυοὰ δάάϊε Ηεβγοβίαβ. --- 7) 

Ομαϊά. ὕδη. 11. 10. --- ΓΤ) 

Ομια]ά, στὰ “Ὁ εἰαρμαῖ. Ἐδάσ. Ὁ. 
10. 11. 16. ΄ 8. ΥἹ. 6. --- 971)» 
ἔογτομξ. 1 Ἀδς. ὙΠΠ. 66. 4 Ῥδᾶν. 
ΧΧ, 17. -- 5)» πίσια. Ῥε. ΕΧΤΥ. 

10. 

ΠΟΤΑΜΟῚΣ ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ, ἥ» 
υἱιΣ αἀρμαίω. Ὁ ὃν τπῦτα ρε- ἔ 

ἐγώ. ἴε8. ΧΧΧΙΙ. ἃ, Ηἰς ὕζὸ ἵποσθ 
8.1.0 4114 ᾿πλδΐὴθ 86 ΘΟΠΙΡΘΓΒΙΟΠΘ 
δὶ φυηΐ, θδηϑιι ἴδιῶθῃ ΟΣ χαυίδῖο. 
Ἡουδί χδηῖίο δὰ Β. 1. 077} 1οιζίβϑθ 
νἱἀδηΐζυγ. 
ἘΠΟΤΑΠΟῚΣ, φμαΐϊε. ΠΏ δη. ΧΠΙῚ. 

δ4. δες. οοἄ. (ἢϊ5. 1. 4. ποῦς, Ο0]]. 
ν. δ8. 

ΠΟΤΕ, φμαπάο, αἰἐχμαπάο. ΤΡ δὲν 

δὲ. 700. 1Υ΄. 7. --᾿ Ὑτὼ ΡΙΒ, πιο- 

ἔογ. οῦ. ΥἹΙ. 4. «ότι ἱσκέρα : φμαπο 
ἀο νεβρεταὺ 1 ορετυπὶ Ὁ. -- 

ΠΟ. 200. ΨΙ1. 4. αύτο ἡμέρα, ὡς δ᾽ 

ἄν, φμαπᾶο ἀϊεθ, αἱ. Ααὰ. ΤΒοοά. 
αὐτι. Οοηξοεν Με. ΧΧΥ͂. 80. .-- 
“Ω ἽΝ. [ποετί. Ῥσον. ΥἹ. 9. υδὲ 

φότε εἴ φιμανιάϊι, σι αμο. --- 
ΤΩ )5. υἱοε. ἴε8. ΧΙ]. 7. 2 δος. 

ΧΙΠΠ]. 10. εἴ “οτε, δὲ φσιιαπάο. 
ΠΟΤΕΡΟΝ, «μέγ. ΣἹν φιίά, 

ϑγτητα. Ο(ΟΠοὶ. ΧΙ]. δ. υνἱ Μοπί- 
ἔλυσοηίιβ ταοία ΤοΠ]) οὶ σὥεν 6886 
Ἰοροηάυσι. 

ΠΟ ΤΈΡΟΝ ΟΥ̓ΧΙ,, σΉΉΟΉ, ἨῸΝ"» 
πό. Γ νιωΐχυμι. .0Ὁ. ΧΧΙ 22. 

.πὸοὃς 

αύτερον οὐχὶ ὁ χύριές ἐστιν ὁ διδάσχοιν : 
σύνεσιν καὶ ἐαιστήμην ; ΠΟΉΠΟ (ἸΟΧΩΪΏ ΙΒ 
οϑῖ, αὶ ἀοοεῖ ὑγυαοπεδτ οἴ βοϊθῃ» 
(ἰα ἢ [Δ οἶδ 20». ΧΧΠ]. 2. --- 
"ΝΟΣ 900. Ἴ]. 1. 

ΠΟΎΗΜΑ, ροΐκ, ροίϊο. ΓΤ: 
εν. Π]. 89. Ηεσγοῖΐ. αύτημα, ποτή- 
ριον, ἢ ὁ τύπος (ϑίορμδμπυ Ὀ6Πα ἰ6- 



Ποτήριον. 

4 πεπάπι οδηβοῖ αύεος) αὐτός. ΗἰἸρ- 
Ροογ. ἀς Αἴξεςί. Ρ. 590. 40. 
ΠΟΤΉΡΙΟΝ, ροσμίμπι. ΓῊΡΨΤΙ͂ 

᾿ηῆπ. Η;!ρἢ. ροίαπάμηε ἄατε. Ἐιῃ. 
Ι. 8. Ἐοτῖε Ἰερογυηι Π. --- ὈἿ3. 

κπι. Οεπεθ. ΧΙ. 18. 91. 
4 ϑαια. ΧΙ]. 5. εἴ Δ} βορίυβ. ---- 
"Ὧ., τἰσωξ πιαγε. ΤΆγεμ. 1. 18. 

ἰκρβεταπὶ ὉἿ2 εχ βία υάϊπα 11- 
[εγαγίσι. --- ΠΡ» ττισίσα μαδ- 

δ ομεπι. Ἐπϑοι. ΧΙ. 18. Ιοροθήυπι 
1θὲὶ ἐδ τοτιστήριον. 

ΠΟΤΙΖΩ, ροίο, ροέμπι ὧθ. δ) ΤῚ 

ΗἰἸρΗἢ. ςογδεπάμηπι ἄο. σθηθβ. ΧΧΙΨΝ. 
17. αὐτισόν με μικρὸν ὕδωρ ἐκ τῆς ὑδρίας 
σου, δέδεκπάενα ταὶ ργσδε ρατυτα βαθθ 
ἐχ, γάτα ἴυλ. --- ΠΡΌΣ Ηἰρῆ. 

Οεη. ΧΙΧ. 82. αυτίσωμεν τὸν σατέρα 
ἡμῶν οἶνον, δίδεπάμηι ργαδεανιμς ῬἨᾶ- 
ΕἿ ποβῖγο νίηυση. Ὑι46 οἱ Οθθβ. 

ς ΧΧΧΙΝ. 48. Νυπηοῦ. Κ. 94. 97. 

ἃ Ῥεμεαίογεηι τοάδοτο, ρασίδ 

Ψψυά. ΓΝ. 19. δ». 11. 18. .--- γὼ» 

ξυδεγπαίον, πιοδεγαίογ. Αχα. Οεη. 
ΧΥ. 2. ὁ υἱὸς τοῦ ποτίζοντος οἰκίαν μου, 
Β]1ὰ8 ο7υ8, αἱ ροίιππι ἀδὶ ἀοπιὰὶ 
688. Ααυϊΐϊὰ΄ ἢϊς ΠΟΠΏ.]]18 80- 
οερίβϑε νἱἀδίαγ ᾿υν Ργὸ ΡΨ ΡῈΣ 

α π". Νίάε Κυδηίΐυτα. Θυεϑῖ. 
ΡΏΠοΙ. Ρεπιδβά. 1. Θυκεί. 1. Ρ. 1]. 
Εαυϊάθια τ] 6 πὶ ποτίζοντα Ὦ. 1. αἰ. 

“Δ ὑγὸ 
ἰοῖο. --- Ἴἢ95, ἐγμπάο. 1686. ΧΧΙΧ. 

10. σεσότιχεν ὑμᾶς κύριος πνεύματι χα- 
τανύξεως, δίδοπάιπ νοδὶβ ρῥγαδεΐ, 
βοι ἰαγρίίεν νοῦ ἐδαάϊ βρίτίτιιπι 
ΒΟΡΟΣΊΒ. --- ΝΜ) ἀαιγὶο ἀφμαηι, 

8611. Ἰιαπηοηΐα Ροίαπαϊ οδιι584. θη. 
ΧΧΙΝ, 19. υΥϊλ αοτιῶ οϑὲ δ]108 1ῃ- 
(εγρσεῖβ. ---- δ, }), ἀρρείο. ϑγτατα. 
Ῥβαῖα. ΧΙΨΝ. 10. σποτίσεις αὑτήν. 
ΗΙΘΡοηγ τι : ἐγγέσασ οαπι: αἱ δὰϊ 
ἈΠ ΖΑ ἀεγίνανίξ 8 ΠΡ» ᾿ἰδβθπ8 

ΠΡ, δὰῖ ρηχὸ Ρεοιταυίαι ἢ, ]. 

88 Π| δ᾽ σηἸβοδΟ θλ οὐτὰ πρῷ, 

Ου}118 ῬΟΥΤΩ Δ Ε0118 1π 4118 υοῃυὸ 
“απίιν Ἔχϑιηρῖία, ν. 6. ) εἴ γἼΣ, 

844 Πύτα. 

)ϑάενε, τὴ Ἃ οἱ ΓΠῚ3» ϑρέγπετε, αἱ γα 

Πλδῖδῖυβ δα ἢ. 1. χϑοίδ οὐβογνανῖς. 

ΠΟΤΙΣΜΟἿΞ, ροίνδ, ροϊίο. “λυ τ 
ἐγγίφαίίο. Ααὰ, Ῥτον. [1]. 8. Υἱὰε 
υσᾳας ὅ.ο]. Αροϊϊοι. ΒΠοὰ, [Τ.; 
1247. Ῥμδνοσίη. 58. ν. ἀρδηϑμὸς εἰ 
Ἡδεγοἢ. 8. ἀρδεία. 

ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΝ, ἀφιαγίπ, α- 
φμαϊβομίια, οαπαΐδ. ΧΡ, ὑπ: 

ξυκηι. Τμεοά, Ἐσεςῖ. ΧΙ. 15. 
ἀφὺ τῶν ποτιστηρίων, ὉΡὶ νἱὰ. Μοιιῖ 
-“- " ΌΪΓΤ᾽. οαπαΐεε. Ἐχοί. 1]. 16. 

φὰ αοτιστήρια 866. Ἑοοα. Ογχοη. φιοί 
ΤΏΪΗῚ τ Γυπι φ]οβϑαϑιηδ νοοίβ τὰς ἀν- 
ξαμενὰς 6586 νἱἀ οἴιΓ. ---- χρῦα; 

παΐ. Οου, 'ΧΧΙΨΝ. 20. ΧΧΣ. 3. 
Ογεοὶ σοτισεήριον 81188 σποτίστραν το- 
οὐπὶ. γιὰ ϑρβηβοσαῖ ΟἾ)85. ἰὰ 
ΟἈ]]Π ἴτπδοῖ. ὑ. 165. 

ΠΟΤΙΣΤΗΣ, ροοϊϊαίογ, μέποστηα. 
ΠΡ» ἰάεαι. Αχια. σεπ. ΧΙ, 1. 

ΠΟΤΥΣΤΡΑΙ, αυεὶ, δυϊ οσμαίρι 
αὐ μεοογμπι ροίωεπι αὐαἰογπαίὶ, ἃ τοτζω, 
Ῥοίο. ὈΥΧΟΣΤῸ, “οαπαΐες. [πορσὶ. Εσ. 

Π. 16. βϑέγαθρο ὙΠ. ρ. 545. Οὕἵἱ 
οοα σοτίστρα ἴῃ δοάδπι βϑῆδιι υζιιἢ» 
ἴυγ Ογεοὶ Ποάϊογηὶ, 

ΠΟΤΟῚΣ, »οίαδιεα, οἰ πευῖυι 
Ῥοπίζαῦ ῥῖὸ δβυρδίδμεῖνο, τὸ «τὰ, 
Ῥοίΐο, μοίει5, ἑά φωοά δίδικτ. ΤῸ 

ἄυΔ]. ἀφκα. 70}. ΧΥ͂. 16. --- Πρ 

ἐγτίσιιση. 1,ν. ΧῚ. 384. αἂν τιτὺ, “9 ; 
οπιπὲς ροίως. Ήοτα. ἢ]. Γ΄, 175. 

ΠΟΎΟΣ, ροίαξδο, τοπυίοιασι, 

ρῦσ ἱμπῆη. ΗἸρΡΒ. ῥἐδεπάκνι ἱ᾿ 

ἄατε. Ἐκιμ. 1. 8. Ἐογίε Ἰεσετυπὶ β 
Τρ: - ΠΡῸΣ» πιϊχίμτα δαῖ ρος 

πεϊαίια, 561}. δτοτηδεβυβ. τονεῖθ. ὺ 

ΧΧΙΠΙ. 80. 1 ὅπ. ΧΧΥ͂. 86. -- 
ΓΖ Ὁ» οοπυΐυξεα. Ασα. ϑγπιηδοῖ. 

επεβ. ΧΧΙΧ. 4. εἰ 1ες. ΧΧΥ͂. ύ. 
ϑγιώτῃ. Ρτγον. ΧΥ. 16. ἴῃς. [65. Υ. 
ῷ. Οοηξεν αυοαυς 1 Ρεῖ. ᾿Υ. 8. 
-- ΠΩ ΟΒα]ὰ. ἤδη. Υ. 10.-- 

τοτῳ. Εδιμ. 1. 8. 8 Εβάν. Ὗ. δ} 



Ποῦ. 

Ηθῦτ. ΠΛ Ἐράν. ΠῚ. 7. Ηδέγοι. 

«πότος, εὐωχία, ἄριστον, δεῖενον, ἣ αὐτὸ 

«ὸ σι. ϑυϊᾶαθ: σοτὸς, τὸ πινόμενον. 

Τιότος δὲ, τὸ συμνπύσιον. 

ΠΟΥ, εδὲ, φιο, “ΜΟΥ ΔΙ. "ΓΝ. 

ΗοΞ. ΧΙ]. 10. 14. Ἐχ βοπίθπιία 
ΟΑρρεὶὶὶ ἴα Οτῖς 8. Ρ. 680. αἰτοθὶ- 

46 Ἰερογυπί ;γνὶ» οομ γδ Ἰσθηΐα 

τατηθὰ ϑοβδυηθογρίο, αὰἱ ν. 10. 

1ᾶδο χοῦ τοοῖα υδηβίι 986 βἰδίαϊ, 

,, ὅ6͵ἱ4 βοαυϊταν Μὲ» οἵ Β6 168 ΟΥδ“- 

εἰομῖα ἀοοεῖ, 6886 Ἀ. 1. ἱπίουγορϑίῖο- 

ποιὰ, βεὰ ν. 14. [ΧΧ,, ἀεοορῖοβ 

διο ὶσυϊίαῖθ νο Δ Ρ.]} ν7} 3» 5 δπὶ- 

βοαϊίοποια 6) Ὁ Ἀ. 1. δ᾽ ἴθπδιι 6χ- 
Ῥτεβϑίββο. --- να. Οεῃ, ΤΥ. 9. δι. 

ΧΧΧΙΙ. 37. 1 ὅδ. ΧΧΥ͂Ι. 16. -- 

ΣΤΟΝ: σου. ΧΙ. 9. ΧΙΧ. δ. Ἐχ. 

11. 90. εἰ 4110] Βε6 1118. --- ἡ» «δὶ 

116. Μιοῖ. Ν]Π. 10. -- ΠῚ» φμο- 

"ιοάο. ζετεα. ΧΧΧΥΙ, 18. 001 ῥγὸ 

ποῦ ΟΔρρεοῖο Ἰεροπάσπι νἱάείυγ 
σῶς. ΑἸι ΠΡτὶ Βαδοηΐ σόϑεν. ΑΡά. 

ν. ὅ. Ιερογαρῖ τὴς δυΐ Ῥοίϊυ8 

γῈῈ» 5θὰ γν δὴν χυοά εαἰϊφυδηάο 8ἰρ- 

τλῆσαι πδὶ εβίαυε δαἀνεγρίυτα Ἰοοῖ. 

- ΠΝ. 2 Βερ. ΥΙ. 18. - ΌΝ» 

δὲ ἐΠΠὃ. 1.5. ΧΙΧ. 12. -- γὲν ποῆ. 

Ζεοοαι. ΥἹ. 14. σοῦ ἐστιν εἰρήνη, μδὲ 

οϑὲ ραχ ἢ ἢ. 6. πουϊαυδτα εβὶ Ῥᾶχ., 

ἀ {πᾶ ἔοτίε δρυὰ Ηδογοδίυπι: ποῦ 

ἐν ἴσῳ τῷ οὐδαμῶς. Ῥτεείεγοα γ)λ} 680 

τηϊογάυτα ἱ. 4. ΓΝ» κδί, Οετῖθ 

ΑΤΆΡ. ἘΝῚ εοδὲ δὲ, ὠδέπαπι. Οοπῇ, 

7οῦ. Χ. 7.---ἥξον.- ὅεη. ΧΧΧΥΊῚΙ. 

15. 7αάϊο. Ψ1Π. 18. Βυθι. 11. 19. 
ει Ἰ1ΡΊ. --- γ: 1 ὅδ. Χ. 14. .-- 

ΓῸΝ- Ορη. ΧΥΙ. 8. σῦϑεν ἔρχῃ, γχαὶ 

σοῦ πορεύῃ; υπὰθ νεϑηΐβ εἴ φμογϑμπι 

ναᾶϊβ ψιά6 οὲ ὅεη. ΧΧΧΙΙ. 17. 

ΧΧΧΥΙΙ. 29. εἰ 41}Ρ]. -- ὩΣ) 

ἄυ2]. ππαπε. 206.ὄ ΤΙ. 20. ὩΣ 

᾿. 1 ἴοοα εἰσοίϊβοσι δας ἰαέεγα. ΤΟΌ. 

845 Ποὺῦς. 

ΤΠ. 14. σοῦ εἰσίν ; φιαπιπαηι ρναείαηὶ 
εἰ αίεηι ὃ Βαγυςῆ. {11. 4. «οὔ; εἰδὲ 
φματεπάμηι ἐδ 

ΠΟΥΣ, ρέδ, ζμίογμμι, φγεβδιιδ. 
"2 ον. εν. ΧΙΙΥΤΙ. 8. τῶν 

“«οδῶν. Ἐοτία886 βου θοπάσυμ, οϑὲ ἷπ- 
τῶν, ἀυδία ποίίοηεπι δ δ Βδυά 

ΤΆΤΟ διαρεῖί. νιάθ δμοηὶβ ἴμοχ. Κ᾽ 
Ηερτ. ρ. 920. Τπεοά. μαδεῖ δυνατῶν. 
ΒΝ ΠΠ» »οϑεὲ ἰ6. 700. ΧΧΧΙ͂Χ, 

10. Ἐν ποδὶ, φυοᾶά Ἀ. 1. ποππυ]}} 
ςοὐά. Βεροϑηΐ, νοὶ πηθπάϊμῃ δβῖ ὕσο 
ἐν πεδίῳ, ναὶ 6χ δ]18 ἱπίθυργοίδῃοηο, 
᾿4ᾳυδοὶ αἰεὶ : ρεάείεπενηι υεεέϊσία ἐμα 
ἰεροηξ. ---- ΤΊ δ, δεπεέξα. 168. 11]1..1]. 

τὴν τρίβον τῶν ποδῶν ἡμῶν. Βδμ6 ᾳυοδὰ 
ΒΟηΒΊτΩ. -- Ἴ » ἱποέδδμα. Φ0Ὀ. 

ΧΧΧΙ. 7. --- ἼΠΣΥΤΊ ΗἸΡΒ. ὁ 

οαἴορατο {ποῖοβ. Ψ“υἃ. ΧΧ, 48. κατὰ 
αόδα, αὑτοῦ 566. οοα. γαῖ. Εδί ἔογ- 
856 ΑἸΐὰ8 Ἰηἰογρτοῦςβ. Εά. (οιαρὶ. 
Βαροῖ χατυπάτησαν, 6 ᾳυο Ἰεσ ΟΏΘτα 
χατὰ «όδα οτίδτα 6886 [8116 δἰϊαυ 
ςοῃιοεζοῖ. -- ἣἡ ὯΓ» ττερίδι. 1 

Βορ. ΧΥΤΙΠ. 41. ἡ φώνὴ τῶν ποδῶν 
φτοῦ ὑετοῦ 86ς. οοα. νεῖς. Εα. Οοτρὶ. 
μαροῖ τοῦ ἤχους. 81 Ἰοσξο βδτπιᾶ Θβῖ, 

οἱ φόδες τοῦ ὑετοῦ ποίϊδὶ ὑετὸν σπεύδοντα. 
Ῥοκευπέ δὐυΐοτα ρ]νὶδο, ἱῃρτπαὶθ δὲ 
6 Βυδίδυθ τομὶττα θυ ἀοἰα ϊτυΓ, 

ποῦ ἱποοιαηοᾶς ρμοϑὖθθ {ἰθα]. --- 
πὸ πανία. Ὁ δη. Χ. 10. β6ς. οοᾶ. 

ΟἸ 8. ἐπὶ τὰ ἤχνη τῶν σοδῶν μου. Ξ:1ς 

οἰΐατα ΟἸγγϑοϑίοσλϑ. », "πηαητίϑ, 

οἰίαιη ὧδ απὲπιαϊωπι ροάϊδια ἀπὲε- 
γἱογίδιις ἀἰοίτασ, υὐ ἄοουϊ Βοοδατ- 

(8 Ηΐογ. Ρ. 1. 110. ΙΝ. ς. 7. οοἱ. 

1088. -- Ὁ ἄυαὶ. ογεγα. Ἐχ. 

ΧΙ. 9. ΧΧΊΧ. 117. [ἐν- 1. 9. εἱ 
ΑἸϊθὶ. Αἀάς πο. [μονῖς. 1Ν..1}. - 

γὴδ ΧΩ Ὀἷυγ. εδἰγασιία ρεάαίες. 

Βυιϊδ. Π]. 4. 7. 8. 14. --- ΥΩ» 

ϑίατγο πιεμηι. ΤἬΗΘοά. Ὠδηῃ. ΨΠ11..18. 

ίηθ ἀυδὶο ἀοσίνανις 80 Ἵν. δε. 

-τ ρον» υαἰέε. Ζοῦ. ΧΧΧΙΧ. 91. 
ἐν σοῦ! βεο. ΑἸ. εἰ Οοταρῖ. 116 4π0- 

[1 

ἄκρῃ 



Πρᾶγμα. 

α απὸ Αταρτγοδίιβ ἀδ ἴῃ δΖοδὶ 
ὥρρν. Τ. ἴἵ. ν. 689. γιάοϊυν ᾿]υὰ ὦ 
ποδὶ ναὶ ε ΟἸγυδοβίομνὶ ἱπίοτργαία- 
τἴοηα υΐὰ8 Ἰος!, ναὶ ροϊΐυϑ δχ νἱ- 
[ίοβο σεὸν ὕχὸ σεδίῳ (ᾳαυοὰ Παρεὶ εἀ. 
Του.) οτέατιη 6886. Ὑιὰδ ἰδπιθῃ 
ΒΌΡΓΔ δ. ΠΡ ΎΠΝ:- -- ΔΡν. οαἰσαπεμ. 

αει. ΧΙΙΣ. 19. - ΘΒ Ῥίυν. 

ἑποεϑεδ. ΨΔυά. Ψ. 488. εος. Ὑδᾶο. 
4 ες. ΧΙΧ. 44. Ῥτον. ΧΧΙΧ. 5. 

ὃ ϑ'γιηίη. οἵ οἱ λοισοὶ Ρε. Ε60|}ϑ 11. 1]. 
-- πο» πησμία. [εβ. Ὗ. 98. --- 

Ὅν Ῥδϑεΐτι ἴῃ ἀνα]! ὩΣ. ὅτε. 

Ψ111. 9. ΧΥΠΠ. 4. ΧΧΧΙΠ. 14. 
κατὰ σύδα τῶν «αιδαρίων, Ἰαχὶδ 4768- 
διιπὶ Ῥὰρ στιν ἢ. 6. ᾿ΕΝ ἘΕχοίΐ, 
111. δ. εἴ 41}0] περ  βδίτηβ. -- ἢν 

ῦγν »ίανία ρεάμηι. Ἑξεςῃ. 1. 7. 
-ἶὖν» Ῥεάεε, ρεάιἐϊε. Φετετα. ΧΤ]. 

ὅ. σοῦ οΪ αὖδες τρέχουα, ΗδΡαδταηε 

ὁ Κτὸ Ρἷαγαὶὶ νοοῖβ 5.γ., Ῥδε. --- δηγύ, 
υδηιότια. ΑἸ. ΤΆτοη, ἵ. 10. «ρὸ «οδὼν 
αὑτῆς. ΨιἀεπίυΣ ἡηιδγίας Ῥγοὸ οὐγηΐ 
οχίγεσηϊζαῖε δοςερίβθβθ, 0 Ββεηδβι εἴ 
δρυὰ [,κἴίηοα οοουγεῖί, οἴ μάης οὉ 
οδυδδη με ρείες 11 οτὶυ8 ἘΓδηβίι. 
᾿ΐδθα. δηγὶ αρυὰ (δι θοβ ἰπ υὩϊ- 
γεῦβι ἀθ ἐπι γε υδυγραῖατ, οἱ ἀδ 

 δίοο δαἀμίρεῖυγ. ϑϑ'γυήμῃ. 
χ. ΧΧΨΊΙΙΙ. 88. «ρὸς ποδῶν. ϑγηήτη. 

ἃ ΤΒοοᾶ. [68. Ν]. 1. τὰ πρὸς τῶν «οδῶν 
αὑτοῦ. ψυ)ραῖ. εἰ εα, φμαρ σειὸ ἔρϑο 
αγαπί, Ὦ. 6. βηιδγὴ ἰαία υεετπιεμίὰ 
ὅν, ἡε ϑίγαο. ΧΧΥΙ. 20. αὐδες 

δ65 ρυ]οτὶ, “μίογα ρυὶςῆγα. 
51. αν 80. «ρὸ ποδῶν. Ἐοτγῖα 
ἴθϊ προσιδὼν Ἰερεπάαπι, αιιοὰ αν 
Ηεεγομίο ρὲν ἐμαροσδεν ἐχρ]ϊσαῖατ, 
---Ὗὐὰ 6 101 χλῶνες. 

ΠΡΑ͂ΜΑ, ποροίξμπι, αοἰο, Ορίιξ, 
ε τεδ, ζαοίμπι, πηεπιι5, οὔατα, ἰδ, οαπιδα, 
οοπίγουεγδῖα, οοπίεπίϊο, ἀπὰθ ργαβ- 
πιαϊιοὶ τι )μα στ ἀἸοε απ, φμὲ ἐπ 
ϑὔῶνο ἀϊοίωτὶς οταίογίδες ἀ ἱερίδια 
ας 7μγε ἀγρεπιοπία διδηιὶη δἰ γαδαηί. 
ΔΤ σεη. ΧΙΧ. 22. Ἐχοά. 1. 18. 

ὉΡὶ πρᾶγμα εαὶ γασίμηι, τε5, ι 
εἰ αρίίετ. καῖ. ΧΧΙ͂Ν. δ. αὶ «ρᾶγ- 

846 Πραγμιατιία. 

μα οδὲ ἘΗΝΜΣ εἰ ὑρβαῤρν πὰ δὲ. 
υποῖς ποῦοπε 
Ῥτον. ΧΧΥΝ. 2. υδ] δ ἡ παρρόνοδη, 
διῖ “ροστάγματα ἰερεοιάνιτα εἰς, ὦ. 
υάϊοαγε ποῦ ναΐθο. ὅϑγτηπι. Οεῃ. 
ΧΧ. 10. -- ΔῚ οἱ ΤΙ Ταπεῦπ, ἢ 

ΕΓ ηϑὺ ἔε;. Ἐβιι. 1Π1. 15. -- Ὅτ 

 Ῥβδῖιχ. ΧΟ. 6. Ηἰς Ἰεχεγαπὶ 
ΠῚ οὐαὶ ϑγτατδοῦο εἰ Αααΐλ. 

Υ3).ι, Ῥγοροείβεπε. Οολεὶ. 111. 1. 17. 

Υ. 7. ΝΠ. 6. ὕαχ Ηξερε. ἀραὰ 
ϑαϊοιμόποῖη ἷπ σΈΏΕΓΕ ῬΤῸ περαίο 5. 
τέ βυταϊζαν, δἰσαϊ ϑγγ. ὩΣ ΤᾺ τ τὸς ὁ 

ἐκπίαε, Ῥδββὶπι Ὠ.Ὸ γέ υπδυγρδέυτ. -- 
ΣῚΡ ΟΒια]ά. ργουέποῖα. ἴλαπ. 1. 

48. 40. 5ες, οοα, Ολ18. ἘΠῚ ᾿Πνετῖυς 
(γδηβιυϊοσγυῃῖ, “--- ἜΣΣΩ Ομ) ά. 

υεγδμηι. Ὅδι. 1ἴ. 8. δες. οοά. (δὶς. 
Ι0. ν. 48. 40. .-- ἰποὰν γλῖλ Ῥίυτ. 

ζεγεῖα. ΧΕΙ͂Ψ. 29. ἀπο σει. 

ΧΕΙ͂Ρ. 16. .-- ν»ὸ» Ῥίαπίαίιο. 

Ηερτ. 0}. ΧΙΥ͂. 9. ἀσὺ τοῦ αγάγ- 
ματος ποιήσει καρπὸν, ἔτι 5 ἀοίίοπκα ὶ 
Βυλγυτη ΤΕΡΟΣΊΑΙΪς ὃδς γματοίρίεϊ. 
ϑεβυτη Θχργεβαῖί. ἴπ οχίαὰ εἶν. 
Ἰερίταν: εἰ 7,αοὶεὲ πιεξδενε, δἰσμί δαὶ 
»ἱἰαπίαξϊο. ---- ἃ ΣΙ ΟΒα] ἃ, γεν δρο- 

ΘΌΡΘΙ ῬΓῸ 7} "ν ̓φοϊμηέαα. Τλλῃ, 

ὟΙ. 17. γιὰ 6 ΒΌΡΓΑ 5 »͵ΠῚ 1 Μδος. 

ΝΙ. 56. «ράγματα, γε: θΒ6Ὰ περοίϊα 
“ερπηὶ, ἱ. 4. ν. 57. τὰ τῆς βασιλείας. 
Οοπέ, ϑγητη. 8 Ἐβάγ. [Χ. 13. ἴῃ 
ΠΟΌοΠΘ 7αοἱποτὶς ἸοσίταΣ, αιιοὰ εταὶ ! 
ἦι σοπβιοϊαϊηθ οὐτὰ σχηλλοσῖθιε 
Δ] Πεπί σεηΐβ. 9 Μδος. ΠΙ. 8. τῷ σγάγ- 
ἕατφι, γὸ υόγα, υἱὶ 8 ψυΐγαῖο νετῦ- 
ἴυγ, εἴ ορροπίίυν τῇ ἐμφάσε;,. 1. ν. 
ἤ. ὁ ἐσὶ τῶν «ραγμάτων, φὰυΐϊ οταὶ 
αιυιεεβῖου : Ὥδῖλ φράγματα Βὶματῖβολὶ 
Ῥεομπῖαδ, 6011. ν. 88. Οοηῖ. ᾳυσαυς 
ΟΡε8. Μίβ061}. οὶ. ΝἹΙ. υ. 410. 
8 Ἐϑαν. Ι΄. 18. σρᾶγμα εδὶ Ζερρείδεχ 
86. χέξ, (0]]. ν. 19, 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙ͂Α, ορεγαξίο, περοίϊα- 
ἔΐο, ἐ:αοίδο, ορις, περοίδιπι, Ἐξ. ορας 
Αἰείογέοιπη, ἀμείογίοα ἐγαοίαέίο, Ὃν 
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υεγδμνι. 1 Ἐερ. ΙΧ. 1ὅ. ἡ «ραγματεία 
τῆς προνομῆς, ἐσασῆο ἐγίδε. ΟΟΠΙοΥ 
πράχτωρ.-- Ὁ ν ἀεειάετίμπι. 1 Πρρ. 

ΙΧ. 1. 19. --ο ὈΥΡΨΓΙ ΡΙατ, δαπελὶ, 
1 Ἀερ. ΚΠ]. 82, αἱ «ραγματεῖαι αὖ- 
τῶν, αγ βοῖα δογμηε νοὶ ἐοέωηι ορει8. 
Μ|οβδδὶῖα Θαρρ]. Ρ. 981. τϑοῖδ 180. 
πυϊῖ, ΨΕ ΒΟ ΘΩΣ δῆς ποῃ βοΐϊπτα δὰ 

ὉΥΡΘΤΙ, 564 εἴῖδπι πὰ Ὁ ΤΊ Ῥὲτ- 
ἔἴμπογο, δὲ οσῃίδσοπ στα Αὐδθίουπι 

δ ς ςῦϑω εἰεραπίεν ἠονπιαυΐί. ---- 

δ 

ἐγρ Ὁ» ὁρω. 1 Ῥαγαὶ. ΧΧΥΨΗ͂Ι, 

91. ἐν «άσῃ «α«ραγματείᾳ, ἴῃ οτηπὶ πῈ- 
ξαίϊο. ---- ᾿λ}}ν..}.) Ρὶυγ. πωπιεγὶ. Ῥδ. 

1 ΧΧ. 17. ὅτι οὐχ ἔγνων «ραγματείας, 
υἷα Ὡοη ποΥὶ ἠξέογίοαν ἐγαοίαίοηεε. 
1 Ῥοϊγθίυς πο ἸΟΠρΡῸ 80 ἰηΐο 
οροσῖβ βαὶ : αὐτὸ γὰρ τὸ παρώδοξον τῶν 
«γάξιων, ὑσὶρ ὧν προῃρήμεϑα γράφειν, 
ἑχανόν ἐότι αροχαλέσασϑαι καὶ παρορμῆσαι 
«ἄντα καὶ νίον χαὶ αρεσβύτερον σρὸς τὴν 
ὄντευξι τῆς σραγματείας. ἘἘὲπ Ὠιοάοτ, 
δίς. [20. 1. πο ἰοῃρα δ ἰῃϊεῖο : διὰ 
φῇς πραγματείας ταύτης. ἘΠῚ ῥϑπὶο 
Ῥοβῖ: οἵ τε τὰς χοινὰς τῆς οἰκουμένης 
φράξεις, χαϑάσερ μιὰς σόλεως, ἀναγρά- 
“αντες ἕνα λόγον καὶ χοινὸν χρηματιστῆ- 
ριον τῶν συντετελεσμένων ἀπέδειξαν τὰς 
ἑαυτῶν σραγματώας. Ὑιάς εἰ Ὠ)᾿οά. 
δίς. 1.1.1. Ρ. 4... δῖ. Βιοϊϊυ8. ϑ8εὰ 

ὦ Ἰεςίο «ραγματείας Β'πα ἀπθῖο ἰ᾿] 6ϑξ 
ν᾽ 88, οἵ ζοροποηάαμι γραμματείας, 
αυοά νἱὰδ βδαρτα: υἱ 8 Εϑαγ. ΥἼΠ]. 
34. ὕγὸ ἀραγματικοῖς 'π 4118 σοὐᾷ. 
Ἰερσίίαν γραμματικοῖς, εἴ ἴῃ ἘΡί510}18 
1 θη ἃ Υοϊδο οαϊεῖα Ὁ. 994. ὕχο 
γραμμάτων αἰΐὰαβ οοἄεχ Παρεῖ σραγε 
μάτων. ἩἘβγοβίυβ ἴδηθπῃ Παθεῖ: 
«ραγματεία, σύγγραμμα βίβλου ἢ λό- 
γος. ϑοα νἱ ἄς Οιπμογίυμι ἀ6 ΟΠ 
όοῦι. Αὐγ. 1. 82. Ἰ,ερίτυν ῥτείοτοα 
) δι. ΥΊ]Ι. 4. βοο. οοά. Οἢ 8. δὲ Ὠ1Π1] 
οἱ γεϑροπαοὶ ξὰ Ἰοχία Ηθῦν. 3 Μδος. 
11. 82. τὸ ἐργαστιχὸν τῆς πραγματείας 
«αρωτεδδαι, - ΕἸαϊδοταίδιηλ ρεν ἐγ αοία- 
ἐοπέης ἀοδνυϊῖατα. 

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΙ, πεβροίϊογ, 
νμιοζογ. ῬΌΤ» ἀεείάεγο. ἴ Ἄορ. ΙΧ. 
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190. Αἰδο Ὧλδη. ΨΊΠ1. 17. δες. 
ςοἀ. ([ιΐ8. υδὲ Ομδ]ά, ΓΌΥ τέθρρη- 

ἄες. 
“ΠΡΑΥΜΑΤΤΑ, ἴ. 4. πραγινατεία. 

ἼὭΤ 1 Βερ. ΙΧ. 1δ. βεο. αα. 

Οοτγὶ. 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙΣ, φὍφοἷεγς ἵπ πέρο- 

2 ἀρεπάϊε εἰ τεδωΣ ἐγαοίαπαάι;, αὐ 
τὲ ρεδίας υεἱ αὐ τέγμπι οἱυϊίεηι 
αἀὐηνπἰείγαϊΐομεπι ρεγίϊπεπς, τεαϊίδ. 
Πραγματικοὶ ἀἰϊσυπία Λοηιῖηες ἤν η- 
δὶς ργοϊεεειοπὶδ, χυὶ ᾿ἰδεῖϊοα οοποὶρὶε- 
δαπί εἰ ἐεείαἰίοηπες 
"πἰηἰίτὶ, δογδε. 38. Ἐπάν. ΨΙΠΠ1. 94: 
φραγματικοῖς τοῦ Ἱεροῦ, αὐνπιηἰ δἰτὶς γοὶ 
δογ δὶ ἑοπερί. ΜΊἂδ βυρτα ἢ γραμὰ 
ματειχός. τὰ Β[ 6] π8, χὰ δῇς" 6 Χ- 
Ῥ᾽Ἰοϑ ΟΠ. ϑύδιι δ'πα αὐ ]10 6 νεῦ- 
δ'σῃθ ϑυγίδοα εἱ γαυϊζαΐο δδυβὶς. 
Πραγματικὸς ἴῃ ΠῚ ΘΥΒΌΓΤΩ 18 αἱ ΟΙΓΌΥ, 
χιΐ αἰϊομὶ τεὶ ἰτασίαπάα ορέγαπι δίαπι 
παυαὰΐ, σχεὶ ποεροίὲς οσοραΐμς εεέ, αἵ 
δεο ἴπ 1. 1. π«ραγματικοὶ σοῦ ἱεροῦ 
εἰπῖ, 4Ὁ ἴῃ δηιθοθάθηεθιι8 ἱερόδουλοι 
ἀτςοῖὶ ορδηΐϊ, φκογι Ορετα οἷγοα ϑαογα 
υεγδαίμτ. ἸῺ ἰοζῖι (ΠΑ. Ἐπάτ. 
ΝΠ. 24. ἐδ Χγ5)Δ ὙΠ1)» οοἰεπέεε, 

Ἡ. 6. πεῤπἴενέα. ἐποϊοηέες ἐπ ἐεταρο. 
Φοεορῆυβ δαΐετη ὀδάθιῃ νοῦρα σϑοὶ- 
(8η8 Α. 7. ΧΙ. ο. ὅ. ρΡ. 560. υξΐξαν 
ψεγθῖ8 γραμματεῦσι τοῦ ἱεροῦ, ὉΔῚ οἱ 
βἷπο ἀυδίο οὐ οὔουϊοβ ψογβαῖδ οδί 
Ιοοῖῖο γραμματικοῖς, αὐλχῃ ΗΕ ΥΊ αυ]- 
ἄδτω 1. 1, βαθθηξ. ὅις οἵ Ῥοϊγθῖο 
ΨΙΙ. 12. 2. ΠΠ]. δ. 7. σραγματικὸς ἐδ 
ἀϊοίξατ, φπὲ ἔπ γεδμδ χεγθηξς υετξα- 
ἐμ 7. ; 

ΠΡΑΚΤΩΡ, εχζαοίογ. Ὁ δ᾿ Ῥασί. 

Ἰάοτω. ἴββ. 111. 1]. ὁ πράκχτορες ὑμῶν 
καλαμῶνσω ὑμᾶς, επκαοίογες νεβιτὶ 
οἴηηΐδυβ Ῥοπὶβ γὸβ8 δχυμπηῖ. --α 
ΓΤ} 1)» "7 πεταίον. ϑγνατα. Ῥβδὶπι, 

΄ 

ἐσπαδαπί, αὐ. αὶ 

ἂν» 

ΟΥ̓́ΠΙ. 11. Ηδογοῖ. πράκεορες, ἀσαι- κα 
τηταί. ϑυϊάδβε «ράχεωρ, ὁ τὸν. ἐκικείς 
μένον εἰσαρωττόμενος Φόρον. (οπῆ, 8ι1-. 
σου ΤΏ68. Τ. [1]. Ρ. 810. 

ΠΡΑΞΙΣ, αοίϊο, ορετγαΐϊο, ὁταοίϊο, 
ἐγέδιμέιηι. 122 ΟΠ δ]ά. ἐγέδιρξωπι υεέμε. 

Ἐϑάν. 1Υ. 18. 40, ΨἼ]. 423. --- ΤΉ, 
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« υἱα. 2 Ῥαν. ΧΙΠ]. 42. αἱ «ράξως αὖ- 
τοῦ, 68 ζεδῖξε εἦυδ. Υἱάε εἰ 4 αν. 
ΧΧΥῚΙ. 7. ΧΧΥΝΊΤΙΠ]. 426. οἱ οοηξες 
1 Μαοο. ΧΥῚΙ. 43. ἴξὰ εἰ σράξως τῶν 
ἁγίων ἀσοστόλων δαμιὶ τεδ βοξία, ξαπο- 
ἕογωπι “Αροδίοίογεπι. Ἐδάδτα ποξίοπα 
γοχ οσουστῖ δρυὰ ΡοΪγθίυτα. 16 
ἘΔΡΈΘΙΙ: Απποίδτι. ἐσ δοάθῃ δὰ Ν. 
Τ. Ρ. 391. -- ΠῚ ΤΠ Ηρ. γε- 

πεαϊορίαπι ΥΤεοξΉδεο. 42 Ῥαν. Χ]]. 15. 
ὃ αἱ σράξεις αὐτοῦ, γ68 φεϑίξε εἦιι8. ---- 
"ἼῸ: ποία ἃ Ἴ.. 3 Ἀερ. ΧΙ. 

6. ϑες. ΑἸ]εχ. υ}] ἰδεωθῃ Ἰοοο σράξεως 
δἷῃθ ἀυδίο ἐπ λθξαθτος Θδῖ φράσεως, 
ηυοά τοϊΐαυ! δαρδπῖ, νόθα ποιὴρδ 
ἱπορίε ἀεάυοσίδ ἃ “53, υεναϊαξ,. ---- 

ὅν» οριξ. ΖοὉ. ΧΧΙΝ. ὅ.-Ίήο νῸ. 

. Ααυ. ΟΟΒ}ε]. ΧΙ. 5. 2 Μδοο. 
Ν. 28. ἡ τῶν διαφόρων «ρᾶξις, ἐπασίϊο 

νεοϊἐσαίμρα. Φυάι, ΝΠ]. 38. σρᾶξις 
ο δδῖ ργοροσίέμη, ὶ. α. ἐπιτήδευμα ΠΡ. 
Χ. 8. εἰ ΧΙΠ. 7. Ηδδγοβ. πρᾶξις, 
ἀπαίτησις, ἄνναις, ἢ ἔργου σοΐησις, ἢ βίος. 
1οχ. Οὐνῆ]: Μ8. Βγειη. σρᾶξιν, ἀπαΐ- 
φησιν, ἢ ἄνυσιν. 
ΠΡΑῸΣ οἱ πρᾷος, πιαηδιείμς, ἰεπῖς. 

42}, αὐιΖέσίμα. ΑἹ. ὅόρῃ. 111. 18. 

πρᾶον. ϑγτατα. Ρ8. ΧΥ ΤΠ]. 90, 
ΠΡΑΟΊΤΗΣ, νιαηδιείμαο, ἱοπέίας. 

ὉΠ οἷο. Ῥβᾶϊα. ΤΧΧΧΙΧ, 19. 

ἀ Αἀἁ αυεπι ἰοδύυχα τεϑρίοἰοηθ ϑυϊάδδ : 
«ραότης ἐαὶ ϑεοῦ, ἡ μιχρὰ τιμωρία. Δα- 
βίδ' ὅτι ἐπῆλλε αραότης ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ 
«αιδευγησόμεϑα. Ἡΐο βυτηία 6886 οχ 
Τδοοδοχοῖο δὰ Ῥβδ]μα. 1]. ο. δῃποίδιὶ 
Κυρίογυβ. Οεΐογυμπι νἱ46 ἰηἶτα δὰ 
φραύτης. ---- ΠῚ». Ῥεαΐτα. ΧΙ ΙΝ, 6. 

ϑγίμῃ. Ἰβεοά. γον. ΧΨΤΙ]. 12, 
ἘΠΕ «ραύτης δὰϊ οδϑι "ποάεείέα, δι 

᾿ ραξιεπέϊα ἐπ ρεγεγεμά!Σ πιαΐδ. Ααυ, 
ε Ῥβαΐτῃ. ΧΥ͂ΙΙ. 86. --- ΓΔ) ν» ᾳΠέιο- 

ἕο. Ῥβαϊγα. ΟΧΧΧΙ]. 1. ΤΙ ρβοτυης 
ΤΥ». ϑῖγας, 111..19. τὰ ἔργα σου ἐν 

φραύτητι δηξάγαγε, Ἦ. 6. πιοεδίο 16 ἴῃ 
οἴηηΐθυθ τοθυθ (αἷ8 σογθ, (0]]. ν.Ψ 
20. υδὶ Ἰερσίίαν; τασείνου σεαυτόν. 

ΠΡΑΣΙΑΣ, ατγοοΐα ἐπ λογίο. ΠΛ» 

ἴάετη. Ααῃὶ]. σδπε. Υ, 14. Αφυΐ!. 

848 Πράσοαν. 

ϑγε. δηξ. Ἱ, 1. ϑαμάκε: «γαφαὶ 
αἱ τοῦ κήπου λαχανίαι, καὶ «φασίν, λά. 
χανον. ΗΠ εγοἶ. πρασιαὶ, αἱ ἐν τεῖς χέή- 
σοῖς τετράγωνοι λαιχανίω, οἷον ἰ 
διὰ τὸ ἐπὶ σέρασι τῶν χήξων. ῬΒδγνοτί- 
πο : σρασιαὶ, τετράγωνά τινα Φνήρατα 
ἐν τῇ γῇ. Οοπξ, γοσϑ.: ῬΏ1]οἱὶ. 8. Ρ. 
Ι ο. 13. Ρ. 804. ες ᾿μσχίοου Ν. Τ. 
8. ἢ, γν. 

ΠΡΑΣΙΑΌΜΑΙ, αἀτεοῖΐας αὐ ἑπείαν 
ἐπιόγϑη ομξο. γγν. Α΄. εἰ Εὰ. Νὰ 

Ῥρᾳαὶπι. ΧΙ,1. 4. σεσρασίασται, αἱ ναὶ- 
Ἰὶ5 δύθοὶβ αἰϊδεϊησία οεὲ δὰ σῖνοε ἔ 
δαυδγι. Ἠΐεγοῦ. γυσρατγαία. ἴῃ 
ταρηΐθ Βαρυεγαηξς Σ᾿)». ἀτεοία, 

δυῖ ΑΥΔΡ. ξ .)» ᾳυοά ἂς οαπιί- 

γῶν αὐασκαξοπε ἀδυγραῖατ, ποάς 
δἰἐὶΣ εἰρτ!δοδέίο οοτηταοάς εἰοσίνδείυτν. 
Αἀάς Ααυ. 9οὲϊ. Ϊ. 90. ἐ 
Οοηΐ. τυεῖὶ ΟΡθεῦν. 120. ΧΙΤΝ. ας 
384. οἱ 95. 

ΠΡΑ’ΣΙΝΟΣ, 

«αγάοηψα. Οεη. 11. 12. Αταρ. δαβυν 

εδἰ ραϊμ. ἘΡΙΡΒαπῖυβ ἀθ Οεδεηπεῖς 
ΠΔΡ. 8. Λήθος σμάραγδος, οὗτος καλεῖται 
λαὶ πράαπος. 

ΠΡΑ͂ΣΙΣ, νεπάμο, οπῖπε φωοὰ νεη- 
ἀἴωγ, δβρεοίαειπι γγμηεεηζμπε. Ἢ 

Ιης. εἰ ΤΧΧ Απιοα ΡΙΠΙ. 6... 
“Ἴ20. φιοῖιιδ. 4 ἤσορ. ΧΙ]. 5. 7. Τ- 

ϑογυηῖ Ὅ» 8 Ὁ. υδπαίο. ---.. Ἴ25 

᾿πῆη. νεπάεπάο. Ὦδαι. ΧΧΙ. 14. --- 
ἼΞΌ: Νεδοιι. ΧΙ]. 16. -- ἽἼΘΟΡ: 

εν. ΧΧΥ. 14. 95. 97. Αι. Ώεῦς. 
ΧΥΤΠΙΙΙ. 8. Νοβοα. ΧΠῚ. 15. -.-- 
ΤΌ: 1ν. ΧΧΥ. 49. ..-. ΓΙ» 

ἐπερίϊο. Ἰονὶι. ΧΧΥ͂. 51. ---- ἽἼΟ. 

ἀππονα. Οαῃ. ΧΙ.11. 1. 5Ξεο. Οχοη. 
εἴ ΑἸά. [η,͵ 6. Οοτρὶ. Ἰερίέυν πρᾶσις 
σίσου. ΝεΙ. Χ. 81. Ατοο ΥΠΠ]. 6. 
Βες. Β. ΑἸΔ. εἰ Ογχ]υτα. “" 

ΠΡΑΓΣΟΝ, ρογγιηι. ὝΣΓ Ναπι. 

ΧῚ. ὅ. Ααυ. ἴε6. ΧΙ, 7. Οοπῖος 
ΕἼΠ]ΟΥΙ Μίβςοε]]. 55. 1,5. Γ΄. ο. 18. 

» ῬΟΥΥΤῸ δ1- 
οοἷογὲς. ἘΧΥσ. ὶ 



Πράσσι. 

ὅ85. Ἡδεγεῖι. σράσα, τὸ Ὶ 
᾿ φυκία. ὠὰ 

", ὅτ» ΠΡΑΈΎΣΩ, ἀρο, ζαοῖο, ΟΡΕΥΌΥ͂, 
β0, ἐαηοῖο. 5518» οὦο. Ῥτον. ΧΧΧ, 

50. πράξῃ. ὟΝ οβεοϊϊηρίυβ ΟΠλα8. Ῥϑδᾷ. 
151. δὰ νεσθυζὰ Ηοῦν. οπιοπεαγις 
τρώξῃ, ἱηρσθηιθ βίτι] ἔπδβειιβ, ναϊσα- 
ἔδιη ἰδϑοϊόομθη δοοοχητηοάδίο δα Ἰοοὶ 
ΒΕΏΒΌΙΙΕ ἜΧΡΗΟΑτῖ Βοβ86, ν ΣΟ ὶ ἤζοεγε 
υαϑὰ Ρ]δυτίηο ΔΙ το : φασι βἰ αυΐβ 
ΟΡ Οϑσοσα οὐρα, δαἿγα ροϊοτξ 
Βυϊταδηπυτ δα Ῥεισοῃϊ τη σλρ. 9. 
ΨΙά6 δὰ ἢ". 1. Ψ6ϑροσια. --- Ἴν 60. 

708. 1. 7. ἐν αἄσιν οἷς ἐὰν πράσσῃς. 
Βεὴθ οχ ὑδϑι ἰοφυοπαιϊ Ηδθῦτ. --- 

ΜΝ ΧΩ, ἐπυεηῖο. 168. {01}. 10. Ν. 1. 

-- 2» ἐσῖρο. Ῥδπ. ΧΊ. 90. «ράσ-. 

τῶν δόξαν βασιλέως, σκέσεης ρἰοτΐίατα 
Γαρῖθ. ϑοϊεῖ α]1α8 ἢοαὲ ψϑσῦμτ ἀδ 
θεσμπδαξιηι οἱ ὁδοδ σαλξεης ὁχαοί οπὲ- 
δι8 Βεορὶ8 ϑυγραῦῖ, 146 διοίοτοε 
οἱἰδῖοϑ οἰδσ δὰ 1χτς. 111. 13. μας. 
500. --- γκγν ἀταοίον. ἽὝοοά, [65. 

[, 1. τῶν πρασσόντων με, σαὶ ρεηζίεηι ἃ 
πι6. Ὁ.» ἄο. Ῥτονεῖρ. ΧΙΠΙ. 10. 

πράσσει. ΑἰλΑνα οἶδα ἀνθο γορβιοῦδαι 
ΔοἸβϑθαζ, ᾿ἰοὶ Ἢ Ὁ ῬΡεὲ χακὰ ἔγαῃθ- 

ἵεστε νοϊιαϊεδοηΐ, --- χυ. Οδῃθβϑ. 

ΧΧΧΙ, 28. Ῥγου. ΧΙΠ. 17. ΧΙΝ. 
17. -α Γ25)» τορίοίο. δοῦ. ΧΧΧΥ͂Ι. 

21, οερίοογο αὐ μεοσαίμπι Θβὲ ρε0- 
"αἔπιπε σοπεηξενε, δὰϊ 67μ8 ται 
εν, «ράσσειν τὰ ἄτοκα, υἱὶ ἢ. 1. ΧΧ 

ΑΙ ΒιΪ]Θγαηΐ. --- ν8). 200. ΥἹΙ. 

Ε9. φί δυνήσομοώ σοι πρᾶξαι ; αυἱὰ ρο- 
6 ΓΘ ΓἸὈΪ ποσογε ὃ Ὦ. 6. κπνίζμηι οΣ 
θθοραΐΒ »ιοὶ αεἰγίριομέμηα οαρὲρ. 
Ηδθγεθιβ [ηἰ. τί ἐβλαψά σε; Οοιν. 
εχ. Ν. Τ.΄ 8. σοίω. 200. ΧΧΧΝ, 
5, εἰ ἥμαρτες, τί πράξῃ ; υδὶ χυοαᾳῃε 
τράσσεν 566. ἀδἴίνο ποῖαξ ποσεγα αἶ- 
χδ, ἀδέγάπιερέωηι αἴεγτε. Ψυϊσαξι : 
γα οἱ ποεεδὶ4 ὃ 2οὉ. ΧΧΧΥ͂Ι. 428. 
ἤχου. ΧΧΧ, 20. Ῥγωΐοσγοδ Ἰδρίςυῦ 
ον. ΧΧΧΙ͂Ν. 21. λέληθε δὲ αὐτὸν 
δὲν (86. αὐτῶν) ὧν «ράσσουσι, Ἰαῖοὶ 
γοσο Τατι Ὠἱ ΗΝ ἐϊογεπι, ας ἀριηέ. 

γο;. 11, 

849 Πραὺς. 

ἴῃ ροῦν. χατὰ τὸ ῥητὸν αἰϊῦοχ, 1 Μαοὲ, 
Χ. 8δ. δὶ] ἱπ πηίΐνορβυτη εἰρτιζῆοαι 
οἱοίοηξεν οἱ ἀαγίδεν αἰέχμοηι ἰτασίατέ, 
υἱπρ ἐηζενγε, ἃ ποϊίοιθ δαί σεμαϊὶ, ρον- 
ἑμίαπαϊ 
Ῥεομπίαηι, ἀ8 αυδ νἹὰ. Ῥ Θεβε στο 8 
δὰ Ὠιοάον. ὅ:1.. 1. 18. ϑὲς αυοααθ 
τὸν Βυχηϊ αν Οὐποὶ. ἡ. 1, Ημρῖ. 

58. 99. εἴ 93. πράσσειν ἴθν οξί αρὶ- 
ἐΐωηι, βρϑοϊαιι αὐμἰογίωπι σοπεηκῖξο 
ἔθγ6. --- Ὑιὰδ αᾳυοαῦθ 4110] ὁσίως. 

ΠΡΑΤΟΙ͂Σ, υεπαΐ. 2 Μαοο. ΧΙ. 
8. }αχία 4]. «ρατὴν δὲ τὴν ἀρχιιρωσύνην 
κατ ἔτος σοήσειν, Βυχητηυτα δ ΘΙ 
βϑοοσγάοίίτα υεπαῖε ἀποίδηπ!8 τοά- 
ἀϊζυτγυνα. Ζ 

αὖ αἴψμο υεὶ πεμιίρέαπι υεὶ «ἦ 

. ΠΡΑΥ̓ΘΥΜΟΣ, ἰοπὲὶς απίπιο, πιαἢ» ἔ 
διθίιι, πιῤίδ. ἘΣΎ ὙΠ» υἱα 

ὀαγηὲδ. Ῥτον. ΧΈΝ. 30. υδὶ Ψδοροτο 
7πα 166 Πργασίαβ, δϑϑσγδηθθ ὁσι]ο ἴῃ 
γ. 99. ἀοϊδέι, ᾿Ἰπρουρυεῖὶ ἄθπτο' ὁὉ- 
θοεγαῖ τ τὴν τὑπᾶ6 «ῥαὔϑυ- 

μος ἀνήρ. ---- ΤῊ) θ᾽» λισπίδε δρί- 

γι. Ῥτου. ΧΥῚ. 20. 
ΠΡΑΥΝΩ, ππαπφιμοίε γαοῖο, ἱοηῖθ, 

ἡ ρῸ. ΘΠ ΗΙΡΉ. φωΐδεοεγε ζα- 

οἷο. Ῥβαΐτηα. ΧΟΙΠ]. 18. τοῦ πραύναι 
αὖσὸν ἀφ᾽ ἡμερῶν πονηρῶν, τἰ σιξεεόενε 
)εῖαέ ἡἴπτα 8 ἀϊθῦυιθ τηδ 116. ΕἸ ον εῖι. 
φραῆνω, κατασιγαΐειγ κατακοιμέζει. --«- 
δον ΡΙΆ. ἃ δη2, ὁμδίεπίο. Ῥτονεῦ. 

ΧΥΉΙ. 14. ϑυμὸν ὑδὴν ἐξῦν ϑι- 
ράσων Φρόνμος, Ἰύδτα ηλ πεδραΐ 
βδύνυθ ργυάεῃβ. δίς ἐμ δηπο Υ. Η. 
ΧΙ]. ς. δὅ4. ὀργιζόμενον αραῦναι. 
ΠΡΑΥΣ, ᾿παηδιοέμξ, τὴν φεϑς, 

ἴς. αϑέϊοίως, ραώρεν, ἀμπιξῖα, ἑδηπεέδ. 
ΛΎΤΥῚ ΗΙΡΆ. ἀοδοσπάσγε ἤαοῖο. Φοδϊ. 

1ΠΠ. 11. ἐκεῖ ὁ πραὺς ἔστω μαχητὴς, 
δὲ Πόπηυ]]18 1ορ͵88ε νἱἀεπίασ : ΓἹ2 7 

ΓΤ 868 ὙΠ. Ττοχωγαῖο ΓΥΠΣΣ 

Ρατί. Ῥῆ., σδρροῖϊο ἱπ Οὔ. 5. Ρ. 
ὅ8δ. ὩΣ)» 8. 77» φμλείεδ, ἐγαπ- 

ἐΐμι5, πιρπδμεῖμδ, δὰ ἀπο Ἰοσυγα 
Ομ ηΡευ βία 608 βεηϑιλ υἱουῃ- 

406 το! 886 αὐ ιγδίισ --- Ὑ}» 

5ῊῈ 

φος 



᾿ Πραῦτης. 

« αἱδιοίμε, ἀμνεδδδδ. Νυχλον. ΧΙ]... 3. 
Μωυσῆς «ραὺς , Μοδος αΠ[οίῳ 
νδάε. νιάς οἐ Ῥεδαΐ. ΧΧΊΙΝ. 10. 
ΧΧΧΙΠΙ. 2. ΧΧΧΥΙ. 11. ΧΧΥ. 
9. ΟΧΙΙΧ, 4. Αι. ἴε6. ΧΙ. 4. τοῖς 
«αἷσι τῆς γῆς, λισπεϊόμε ἴοττεο. ---- 
δ} ᾳἱδΡλοίωΣ, ρμαιρεν. ϑγεωση. οἱ 

ΤΧΧ 2700. ΧΧΙΝ. 4. ἐκρύβησαν 
«ραεῖς γῆς, ΔΌΒΟΟΠαΪΚΙ ̓  Βιιπι ἐπορες 
ἴοστο. ἴεο. ΧΧΥΡῚ. 6. σατήσεουσιν αὖ- 

ὁ φρὺς «ύδες “ραίων, ΘΟὨΟΟΪοΔυΩς [1165 
Ῥεΐεδ ἐεπμέμηι. Ζδοῆ. [Χ. 9. σραὺς, 
ἐεπμὲε νεὶ ραμρεσ, 9011. Μαῖιη, ΧΧΙ, 
ὅ. ΑΙ" Ζδοβ. 1. 6. ὑγο σραὺς Βαροηΐ 
ατωχὸς, απετηδάπηοάιτη νὶσθ νϑῦβ8 
βτο «τωχὸν ἃ ϑαη. ΧΧΙ], 28. 4]: 

᾿ Βδρϑΐ σραΐν. ὅῖγδο Χ. 15. ἐχάϑισεν 
πραεῖς ἀντ αὐτῶν, 55. ἀρχόντων, ΒΕ 6 γ6 
ἔδοϊς (ες. ἰῇ τὭΓΟΠΟ) Ῥάκρεγες νοὶ 
λωνεδίεε Ἰοοο.  ογαπι. Οομίοσ [.ῃς. 

ς 1, δῷ. υδί, αυἱ δὶς “ραοῖζ, Ενδηρθ- 
}ιδῖα νοοδὲ τασερούς. ιὰ6 δος ὥ΄͵γδο. 
111. 19. υϑὶ )υχῖα ΑἹ. «ραΐσιν ορρο- 
ὨΌΏΓΟΣ ὑψηλοὶ καὶ ἐπσίδοξοι. ΟΟΠῈΣ 
ἰδιάθῃ Ἰϑοῃ ἃ ΘΟὨίΓα ἤδὴς Βεηΐθῃ- 
δια 8 Βγοειβομποίάοσο ϑρίοὶ!. ὑ. 
321. ; 
ΠΡΑΥ ΤΗΣ, πιαπεμοίαάο, ἰεπέξαξ, 

λμδιῥέαφ. Ὁ γν οἷο. ΤὨεοα. Ῥβαϊτι. 

ΕΥΧΧΧΙ͂Χ, 12. Νά δίας ἀεογίνδδϑα ἃ 
4 ἊΣ ΑΙ δίΐογε, σμίσϑοεγε. ---ο ΓΛ» 

᾿λωημ βίας. ἙΠοοά. Ῥτονενῦ. ΧΥΪ. 4. 
ϑγγήγη. Ῥγοόνεῦρ. ΧΧΊΙΙ, 4. ϑδίῖγδς. 
ΙΝ. 8. ἀποκχρίγητι αὐτῷ εἰρηνικὰ ἐν 
«ραύτητι, ὍὉδῚ αραύτης εαἰ οοιηδίαδ, 
τιοαδείδα, ἰεπίέας, αἱ αυοαὰς ϑὅγγτιιδ 
ἱπιεγργοίδξυϑ δῖ. 
ΠΡΕΜΝΟΝ, ἐγεμεσια, δέῖγρε, να] 

δίρεε αγδοτίδ. ἐν. 10} , »ίαπίαξιο, 

»ἱαπίαγίμηι. ἴπο. Ἐσεεῃ. ΧΗ. 7. 
. φρέμνου, νΕ} πρίμνῳ. αἷς. ἀξ αἀγεοῖϊ 
« ρεγηιὶπὲς δεῖ. [πᾺ6 δηΐπὶ ὑσόσυὶ ἂυ- 

ἷἶο 6]ο58. Μ5. ἴῃ Ἐσϑοῖ. σξέωνῳ, 
βόλῳ. ΑἸΙῖον ἀ6 ας γοοῦ Ηοδγοθίυθ: 
φρέμιχον, στέλεχος, βλαστὸς, ἂν ῥίζωμα 
δένδρου τὸ γηράσχον, ἣ τὸ τῆς ἀμαίλου 

«τὸς τῇ γῇ πρέμνον. 
ΠΡΕΊΠΕΙ, ἀδοεί. ΓΟ “ἰἰδηξξιη. 

Ῥραΐμι. {Χ167.. 1. σοὶ πρέπει, ἐἰδὲ ἀδ- 
δείμεγ. Ἐοτίαβοε ΓἼ Ἵ Ῥγοσθὰϑ8 ομαῖ- 

850 Τὰ σρισβεῖα. 

δεγηί, οἱ Βαρρίετατις δος εοἰϊσον, 
ηυοὰ νεγα οεσία τποπξο δελ εσμἪιν 
εεῖ. --- νν Ῥκίολεν, ἀδοογὼξ ξωπε ἢ 

έγεση. Χ, 1. -- δ» Ῥαΐολεν σαι, 

ἄξοεο, οσοπυεηῖό. Ῥεαϊσα. Ἃ Χ ΧΤΙ], 1. 
ΧΟΙΙ. 7. ϑγυπι. ΤΠοοᾶ. Ῥτονετῆ. 
ΧΧΝΥῚ. 1. ἔσρεψε. --- ἘΡΤΊ 9... ϑγτησι, 

Ῥγου. ΧΥΪ]. 7. οὗ αρίαε!» Ν ΒΡΟΏΙ- 

ἅἄμτι βουίθσῃ οὕδίοσιϊβ οὖχ ἀρμιόφω, 
υἱ ΤΧΧ τεἀάϊάοτυμπί, Ὁδὲ τπδαυε 
«ρέπειν εδὲ οοπυεπέγε, ἱ. ᾳ. ἁρμέζει. 

ΤΟ ΠΡΕΠΟΝ, ἄξοενς, ἀδοάγωπι. 
1 Μδςοο. ΧΙἧ]Π. 11. 

ΠΡΕΠΟΊΤΩΣ, ἀεοεηέετν, ἄξοοτε, ἔ 
ὦ ἀδοσί, σοπυξηϊεπίογ. 9 δος. ΧΥ͂ 
12. Αὐἀάς Ρίπάαγ. ΟἸγεηρ. Γ΄, 16. 
ΖΕ δον}. Αγρατα. 697. 

ΠΡΕΣΒΕΙ͂Α, ἱεραξίο. γ 5}. ἐπίετ- 

Ῥγεξ υοἰμπέαίίε αἰἰομλας, Ὦ. 1. ἔεραῖκε. 
ΑἹ. 4 Ραν. ΧΧΧΙΙ!. 31. Με εἰ 
4, Μδος. ΙΝ. 1]. 

ΠΡΕΣΒΕΙΓΓ ΟΝ, δοπένη, δεπεζίας, 
ἱξ, ρνατγοραδυα αἰαϊὲς, γε, σαὶ: 
᾿ασνμ μὲ παίμ τιαξίπεμδ: ἀπε δρυὰ 

οὔπεσα 1]. Θ΄, 489. «ρεσβεῶν εεὶ 
Ῥγαηκηι ποπογατίμηι, χιεοῦὶ παετείμσ 
Ὅῶ)ὸν παίκ νεῖ τένες υεπεναπάμκε. 
ΓΙ» οαπδέίες. Ῥεαϊτα. Τ,ΧΧ. 10. 

ἕως γήρως καὶ αρισβεου, ἀϑάπε δὰ 9ε- 
πδοίδτηῃ οἱ βεηϊυ τ. 

ΤΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΓΑ, ργταάκε αἰαῖ, 
4: ἃ. «επέϊα. ΓΤ9 2» Ῥγεπιοσεπείωτα. 

Οεη. ΧΙ.Π1|. 88. ἐχάϑισω ----- ὁ «τω- 
φύτοχος χατὰ τὰ «ρισβεκε αὐτοῦ, καὶ 
ὁ νεώτερος κατὰ τὴν νεότητα αὐτοῦ, 56- 

ἀεῦδηί ---- ὑγπηορεηϊζαβ λυχὲδ ᾿σγ- 
γοραίένας αἰαξὲε «μα, εἰ γαηῖος ᾿υχα 
ἡπνοπίυΐζοτη διιδτα. δὶς εἴ δρυὰ ϑυ! 
ἄδια ἴῃ ν. ςρεσβεῖν ἴῃ ἔΓαστεηθεῖο ἴπς. 
Απὐροίονία: ὁ δὲ ἸΠερίανδρος ---- τὴν βα- 
σιλείῖαν κατὰ «ρεσβεὸὼν λαμβάνει. 8 
Μδος. ΝἼ. 1. δενεοίως. Ηΐοι. ϑ8ϑυκ. 
ν. 50. ὅτι σοι ἔδωκεν ὁ ϑεὸς τὸ αρεσβεῖν. 
ΟΨα]ρ. λοποόγεηι σεμεοἐμέϊς, Ὦ.. 6. τηῦ- 
Ὧπ8 Ἰυάϊ εἶθ, ἀα αυοα οἷἶτη πρεοβὺ- 
τερὼ εἰϊρερθαηίυν. πᾶς ἴπ ΑἸοΣ. 
Αἴά. οἴ Οομρὶ. Ἀ: 1. φπρεσβυτνέμον 
Ἰορίεας, χυδπὶ ἰοσξίοποτῃ αποαὺς 
ϑγγυβ Ἵχργοβϑίς. Ψόβορἢ. ἄς Β. «πα. 

ι 

«ο, 



Πρεσβεὺς. 

Ι. 48. ῃ. 118. οα. κνοσο. υδὶ Ηδο- 
Γοἕθ5 ἴγεβ ἤ]οα σιιο8 τορδϑ ἀθβί βΠΔη8 
Βαποτίδιονῦ Ῥορυΐαπι, υἱ αυοιλαθς 
δβογαπιὶ οοἶδπί χατὰ τρισβεῖν, ὕΥῸ παᾶϑ- 
σσπαὲ ογα πε. ΤῊΝ 

ΠΡΕΣΒΕΥ Σ, ἑεπεςΣ. ἽΝ Α1].1 ὅδσι. 

ΨΠΙ. 4. τρισβεῖς. Αἀὰθ ΑΥϊβίορΆ. 
Αοδδση. 03. β.ἢο]. 

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ͂Σ, ἱεραίμα. ὈΥῪΝς 

Ρὶυν. ἰσφαί. Ααὰ. 1.5. ΧΥΤΠῚ. 2. 
πρεσβευτάς. 1 Μδοο, Χ]Π]. 21. ΧΙΥ. 
421]. 22. 

ΠΡΕΣΒΥΣ, δεπεα, ργαπαϊς παΐμ, 
οἴ αυἱὰ δὰ Ἰεραίίομοθ ρυ] 1688 οὉ- 
δ πδ8 μ]οτιιαμπα οἰ ρορδηίαν υἱεῖ 
εεἴδίθ, αἰρηίδια οἱ ῥγιάθηςδ, ᾳυδ 
ΣΩΔΧΙΌΙΘ, ἴῃ ΒΘΠΙΟΥ 5 νιζεί, οοὨ- 
βρίουϊ, οὔδπι ἐεραίμα, ᾿ξ. ρμτίποερς. 
ἸΌτν ππαρηας. Ῥβαῖτα. ΧΥῚ]ϊ- 84. 

ἥξουσι πρίσβεις ἐξ Αἰγύστου, νϑῃϊοηῖ 

Ῥτίποῖρεε εχ ΞΕ αγρῖο. ΑγΩΡ. τς" 

γπεΐς αν Κεῖ. ὙιΔΘ ΒίΑΤΟΚΙΙ 
Οαγηι. Ὠανϊὰ. Ρ. 161. Αρυὰ Ηοιϊμο- 
τυῃ). ἢ]. ΓΤ, δ71. οἱ Ο΄, 904. πρέσβεις 

Β0π| Ζασεγἕοίος δηηηιὶ 560 ΓΟ 6 
ἀπὲιείι6ε. .-τ ΝΡ: Νυ. ΧΧΙ. 

391. ΧΧΤΠ]. δ. θευῖ. Π. 36. -- νυ» 

»μεν. ἴ.8β. ΧΧΧΨΠΙ͂, 6. υδ᾽ῖ᾽ νοχ 
Ηεῦν. ἀὰ "πὶπὶδίγὶ γερὶ Δευτα 
πιο] ερομἄδ εεῖ, αυἱ ἰοραίογυτα 
ΤΠ ΠΕΓΕ Προ ΔΏζαν, ο0}}. ΧΧΧΥΡΙ. 
12. ---Ἢ Ὧην, οὐδίαεο. 1ἴε8. ΧΧΙῚ. 2. 
Ηἰϊς Ἰεβεταπὶ "ἦς. --- ὙΝ [68. 

ΌῚ]. 9. --- "Υν ΡΙαν. ἰογηρβῶπα. 

1ε8. ΧΠῚ. 8. οἱ «ρίσβεις, αὐδδὶ 6ϑ8εῖ 
Ῥίυγ. εχ ν. -- ἔην ἀπριδίνδ. [68. 

γΧ1Π. 9. Ηἰς αυοαυθ Ἰερεγυπί 
ὝΝ Ηδρους ἢ. «εέσβεις, γέροντες, βασι- 

λεῖ;, ἄρχοντες, φροτιρνώμενοι καὶ οἱ αρε6- 
βευταὶ), μεσίτα,, ἀπόστολοι, ἢ ἕνεχα εἰρή- 
νῆς πιμσόμενοι. Οοπῇ, ϑυΐοεῖ! ΤΉΏΘΒ. 
ΕνςοΪ69. Τ. 11. ὑ. 478. 

ΒΑ ΠΟΣΤΕ ΛΛΩ ΠΡΕ ΣΒΕΙΣ, πὶ. 
ίο ἰεραίος. , νεβίο. Ηοξ. Ν. 18. 

ι 

δὲ “ρέσβεις ἀὲ δυὸ αἰΔάϊδεγιηί. 

851 Πρεσβύτερος. 

Βεδγάδο ἱπ Αρραν. Οὔ. δὰ Ὦ, ]. ὑ. 
86. πρέσβεις ρεγίίποτε͵ νἱἀείυΣ δὰ 
Ἵν Ῥῖὸ αῦο Ἰορογῖης Ὡ, ναοὶ 

δάδο 25 }», συοά νοσβθυΐυπι, οἱδὶ 

ἴῃ οοάϊοα βδοῦο ΒΟ ον εἰΐ, ἰδ- 
ΤΏ [ἢ 15 ἔπ1586, δία 46 ἀσοίο- 
γίδιιδ, ἐπίεγργείϊδιια, ἰεραίῖδ, αἰλίδαῃα σ 
6} 08 σοϑῆθυῖβ ῬΘΥΒΟΠ8 Ὀ5ῈΓΡδίμτη 
6886 ροβϑὶέ. .1Ἃπ| δυϑρίοδϊυγ, οἱΐτα 
οἷς βουϊρίυτη ἤϊ886: ἀπέστειλι «ρὸς 
βασιλέα ἰαρεὶμ, ἀείηάθ. ἰῃ ταδυρίηθ 
Δ αδτη Ῥοβαῖδδα σρέσθεις, αἱ ἜΧΡ]]- 
ὉΔΓΕΙ τὸ ἰαρεὶμ, Ῥοβῖθα γθῦῸ υἵγϑι)- 
4υ6 Ἰοοξομθσα ἴῃ ἰοχίατα ᾿σταρ 8896. - 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΙΡΙΟΝ, πιμπς ξοπῖο- 
γμηι, ἢ. 6. »γουϊποῖα 7μαϊοὶξ. Θ΄ ΒΑΏΙΝ. 
ν. 50. ὅτι σοι δέδωχεν ὁ ϑεὸς τὸ πρεσβυ- καὶ 
τέριον, αυοπίδτα ἀράς ΠΕ Ποὺβ ρεν- 
πᾶς δεπίογμπι, Ὦ. 6. ῥγουϊποίαηι 7- 
αϊοὶδ. 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΙ͂ΡΑ, παΐμ πια)ον ζ- 
πεῖπα. ΤΣ» Ῥγιπιορεπίία. ΟΘΏ68. 

ΧΙΧ. 81. ΧΧΙΧ. 96. --- ΠΡ} Ἵλ, 

πιαφπά. Ἐσεοὶ. ΧΥ͂Ι. 46. 60. ΧΧΠΠ]. 
4. -- γΡ σπως. Ζδοῖν ΥἼΠ.. 4. 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ, δοπίονῦ, Ποχηθἢ 
εεἴδιβ οἱ ἀϊηϊταεῖδ. “112 ργέπιο- 

Ζεπίέμα. 00.1.18. 18. -- »υ δίδω. ἀ 

7οι. ὙΠ]. 238. Εχοὰ. ΧΧΧΊΝ. 30. 
8ες. οοἄ. Ναῖ, 00] πρεσβύτεροι ᾿Ισραὴλ 
᾿εϑὲ αἰΐυα ἱπίεγργειβ, χυΐ ξοχταυΐαπι 
ΝΥ 2 [Δ ἐχρ] οαπάδιω εβϑα 

Ρυΐανις Οὗ ν. 31. υ] οἱ ἄρχοντες τῆς 
συναγωγῆς νοσδηΐαγ. (οηΐεν αυοαθθ 
νατιοίδίοη θοῦ μα ἰὉ. ν. 82. ς---- 
5), "παρπειδ, ἴτ. πια7οῦ παίμ. Οθῃ. 

ΧΧΥΙΙ. 1. 15. 42. ΧΙΕΙΝ. 19. 
4 Ῥαγ. ΧΥ. 13. ---: 1» δέπεα. Οεπ, 

ΧΥΠΠ). 11. 12. ΧΙΧ, 4. ΧΧΙΝ. 1. ἐ 
οἱ 4}10] βεβερί:8. -- ιϑηῦ», ἀεογερίμ. 

200. ΧΧΧΙΙ. 6. --- ΟΝ Ῥίον. 

4 Ῥαγ. ΧΧΊῚ]. 1. -- 9) Ομ]. οα -- 

πια. Ἐπραγ. . 9. --- ἶῶ, Ῥγίποερε. 

ῷ Ῥαγυ, ΧΧΧΙ͂Ι͂. 8. ἐβουλεύσατο μετὰ 
τῶν πρισβυτίρων αὑτοῦ, αἰ θοταρδῖ 
οὐτὴ βαηίογίθιιδ δυ}8, νοὶ 1111, ααἱὶ 

582 



Πρεσβύτης. 

8 ἰδεῖ οσεαὶἷα ὁσαπί, Οὐπξοτ αγοσ- 
βύτης. Ἠδγεῖν, πριαβύτερος, μίξιν, 
Φρονιμνώτερος. 

ΚΑΘΕΣΤΗΞΚΩῪῈΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ, 
ὃς δεσυπάυχῃ 41109 ΠΠΌγοΒ πρεσβύτης, 
οοηϑίϊ μένα δοπίον, Ὦ. 6. φμὲ γαπι ἵπ ξαὰ 
αἰαίε υεἰ αἱσπίέαίε σοπείίἐμίμς οεί. 
ΠΡ δ» υἱν οαπειει. φαῖεν. 

ΧΧΧΙΙ. 425. 
ΠΡΕΣΒΥ ΤΗΣ, δέπες, ἴξ. οοπεϊϊα» 

ὃ γίμ, ἰεχαίως. δ11}» παρῆν. ϑγτώτη. 

8665. οοα. (οἱ8]. εἰ ΧΧ Οεη. Χ. 
31. «ρεσβύτου, ξεηὶονῖΣ, πιαγοτγ. --- 
Ἴι ῃ. ΧΙ 11. 97. Ἐχοά. Χ. 9. 

Ψυά. ΧΙΧ. 16. οἱ «ἰοὶ βεδρίυβ. Αχὰ. 
Ἐχοά. 1Π|. 16. ---- γήοχδ»ν ἀδογερίξεις. 

᾿ Μοῦ. ΧΧΙΧ, 8. --- γοῦξο, ἐπέστργες, 
εραία, 4 Ῥαταὶ. ΧΧΧΙΙΠ. 81. -- 
Ὁ) )»}0Ὸ» Ῥτὸ οομξῖε, Ἡ. 6. υἷοε οοεεῖο- 

γμπι|, ῬΕΙ͂ φιιοηι χμαεὶ υἱάεημες. ((οῃξ, 
4 Βνυϊβδοπίυυη ἀθ ἤδρτιο Ῥεσβ. Γ41. 1. 
ὅ. 190. Ρ. 264. υνὶ ἀοοεῖ, Ῥεγβασιιτὰ 
ΤΌΡῸΒ Τα ηἰδίο5 αὐυοθάδηη ἢδθυιΐθθα, 
4υἱ γερώηι οομἶὶ ἀλοῖὶ ἶπε, ᾳιοὰ ΡδΣ 
1Π|ος αυδδὶ ν!ἀοτη!.) Νυμτ. Χ, 81. 
ἔσῃ ἐν ἡμῖν πρισβύτης, οτ᾽ὶ5 ΠΟΡῚ8 Βαποχ, 
ἢ. ε. ἃ οὐμϑι ἐς. ΟΟΠΙ͂ΕΥ πρεσβύτερος 
εἰ Κουσδποηίυπι ἴῃ 908. ΝἼΠ. 9. ῥ. 
160. --- ἦν, ἰεραίις. ϑγτήγω. 168. 

ΧΥ͂ΙΠΙ.1. πρεσβύτας. Οὐηΐξον 9 Μασςο. 
ἁ ΧΙΊ. 894..--. ὩΨ σαημδ. ΖοΌ. ΧΥ͂. 10. 

Ῥγείεσθα ᾿ορίτυῦ αρυ ἃ Θγτησυδοῆυτα 
2 ϑδη. ΧΧΙ. 15. πρεσβύτης γὰρ ἦν. 
Ὅανο πὸ ογϑάδϑ, μβὸ νεῦρα νϑγβίο- 
Ἰϑτὶ νος ΗΕΌΡ. σοπάπογο. Ῥοζίβ 
δυηΐ ΤΠ ΓΌΣΩ 80 βο] οα δὰ μὴ). Εταΐ 

ψΙΡυ ἐχ διιδέιιβ, 86. φυΐα ἕὰπο Ἶδτη 
εοἰδίδ ῥγουθοίΐοσ οταῖ. δ βδηη. ν. 
10. πρισβύται δος. Ναῖ. δὶ γοϊαὶ 
Ἡρσὶ πρεσβύτεροι ἨαΡοΩΐ, 00]]. ν. 8. 
εἰ 94. 

ΠΡΕΣΒΥ͂ΤΙΣ, υεέμΐα, ἀπε. 4 
. Μδοο. ΧΥῚ. 14. πρεσβῦτι, υείεγαπα. 

ΠΡΗΓΘΩ, ὠγο, ἑποσπάο, ἱϊ, ἑπο. 
ἂν ἡπβαίις, ἱμηιάμδ. Νατα. Υ. 41. 

τ 

τὴν κχοίλίαν σου αι πρησμένην, ΨΘΠΓΡΟΙΩ 
ἰπυχα ἑηηήαίμηι. ἘΠ ΒγΟἢ. σπεσρημένος 

7 

8.59 Πρὶν. 

(μεβᾷο ενπρησμένο,), σορυσημάνος. Οατέ. 
ἰάοτα ἱπ «ρῆσαι, υδὲ μασῖϊεσ τὸ 
αγησμένους τοδὶ Ἰερίτατ πυκριώνος. 
πο: ΠΏ» Καὶ εἰ Ηἰρδ. ἐ-- 

ἐμπιέεοο, ἐμηπάενι ζαοῖο. ΝΌ. Υ͂. 
328. «ρῆσαι γαστέρα, ἑπατε νοτήσεαι. 
Νιυη. Ν. 27. «ρητϑήσοται τὴν χαλκα, 
Ῥτο χατὰ τὴν κοιλίαν, ὙΘΈΟ ἐπέματος.- 
οεί. ἴῃ οταπῖρυς Πίδος Ἰοςῖβ «ρῆϑε; 
οὑπὶ αρίϑω 1 (0]]. ρετγηυϊδίτιμι το- 
Ρεγυγ. Οοπέ Βα, Βεττιατάμπι δὲ 
οθερῆ. Α. 7.ὄ 1. 11. 6. 

ΠΡΗΝΗ͂Σ, Ῥγοηνε, μγώσερς, ἵπ 
7αοίενι ἰαρεια. ϑδρ. ΤᾺ. 19. ῥέξειε 
αὑτοὺς ἀφώνους «ρηνεῖς, ἀϊαττστροεὶ ἢ 
ἴοϑ δἷηθ νοῦθ ἐπ “ησίεηε ἴαρεος. Ψαὶρ. 
ἑηβαίοε. Μιάοίυῦ Ἰερῖσδο Ά 
αρήϑω. (οῃέ. 8. Μδος. ΥἹ. 923. Αἰ. 
Ι..18. Ηεδγοῖ. σρηνὴς, ἐπ) «γόεωποι 
«τατωκὼς, ἀσὺ τοῦ ἐαὶ τὴν νεὼν φεατω- 
κένα!, νέον δὲ ἤδη. Ἐπιειδτέυκ δὰ Ηο- 
ταθγαπ Π. Ζ΄, ν. 42. ρ. 476. "Οτι ἰς- 
μηνεύων ἐνταῦϑα ὃ ςοιητὴς, τίς ἐστι ὁ 
ᾳρηνὴς, λέγει" ---- ἐχ δίφρου (ροϊζω5 ἀξ 
Φροιο) σαρὰ τροχὸν ἐξεχυλίσϑη αγηνὶ; ἣν 
χονίῃσιν ἐπὶ στύμα ---- ὧσ, ὡς ὁ 
ἐπὶ στόμα χείμενος «ρηνὴς χεσϑω; λέγε- 
σαι, ὁ δὲ ἀνάπαλιν ὕπτιος. ΔοχΕΙ͂ δὲ ὁ 
πρηνὴς, ὃ χαὶ πρανὴς διὰ τοῦ ἄλφα λέ- 
γέτι, ἀπὸ τοῦ παρανίειν γένεοδγα", ὃ ἐστε 
«ἀρανήχεσναι. ααρανέοντι γὰρ ἔοικεν καὶ 
αρηνής. Ἐσάδπι θϑῆβα οοσηροκίία ἐκν 

νὴς εἴ κχατασρηνὴς Ὀκυχρδηίυτ. 
ἜΒΥΟΝ. ἐαπρηνὴς, ἐπὶ στόμα, λιεξὰς, ὦ 

ἐκιχλινὴς ἐπ᾿ ὄψιν. Ἰάει : χατασρηνὲ 
κατὰ «πρόσωπον, ἐπὶ στύμα, παιττοφερές. 
ῬΊυχα ἀδ νοῦδ πρηνὴς Υἱὰ6 ἀριά 58,- 
οὐγι ΤΙ68. Τὶ. 1]. ὑ. 406. εἰ δ]ῖος, 
4υοβ ἰδυάαιῖ οἰδι5 δὰ Αοέ. 1. 18. 
Ρ. 1011. 8 Μδος. Υ. 43. πρηνὴς ἂε 
ἑεπερίο ἀοείγμοίο αο αἀἰγμῖο ἀϊοῖϊτατ. 

ΠΡΙΑΜΑΣ, διὸ, τεαίνιο. ν ὅε- 

οἱρίο. Ῥτον. ΧΧΧΙ, 16. ϑεωρήσασα 
γεώργιον ἐπρίατο, ν᾽ ἄδῃ5 ἀρτυση ἐτπε- ἐ 
δαί. Ἡδϑγοῖ. οἱ Γοχ. Ογτ ΜΒ. 
Βγϑι. ἐπρίατο, ἠγόραδιν. Αγρτπὰ Ηε- 
ΒΥΘΒΙ τα να]ρῸ τλλ]6 ἰερίξας ἔσρατι. 
-- ὭΨ. Ὅεη. ΧΙ]. 3. 8. 

ΠΡΙΖΩ. Ψιάδ Ῥϑυ]ο ροβὲ «;ίω. 

ΠΡῚΝ, ἀπίεψμαηι,. ργέχεσπι. 



Τὸ πρὶν. 

ω Ἐ “1 ἸΟΤΝ» λεγὶ εἰ περάξειΣ ἐξν- 

ο. 

Θ 

ἐΐπι (ἔοτταυϊα, απ ἀδ φιουῖδ ργοχί- 
πὲ Ῥγίεγο ἱεπερογε υϑυτραῖυν). 
ὅσα. 3. ὅδ. Ὗ΄. 1. ἀλλὰ καὶ «ρὶν, 
ἊΠ0Ὶ ἴδιηθη πρὶν ἔοσία886 ) ργεθῆχο ἴῃ 
βϑαυεπ ΓῺ τεβροπάεί.-- Ὁ ἼΘΙ 

πεπὶ ἀπίε. ϑαταδσῖι. Εχοὰ, Χ. 7. ἃς 
οἱ ᾿ορίβθοῖ ἘΔ 2. τ 25}. Ἐοςἢ, 

ΧΧΧΙΠΙ͂Ι. 29. 3οδ]. 11. 831. ΜαίδοΗ, 
ΓΝ. ὅ. --α ὉΠ» αὖ απέξφιο. 168. 

ΧΙΏΝ. 10. - Ὁ ἽὝΩΝ Ἵν» ἀἄοπεὸ 

μοπ. ϑγτατα. (οὶ. ΧῚΙ, 3.--"ΟἼΡ. 

[πς. Ῥβ. ΧΙ ΠΙ. 2. ταῖς φρίν. ΧΧ 
ἀρχαίαις. - 

ΤΟ᾿ ΠΡῚΝ, οἶδπι. 8 δος. ΥἹ. 4. 
ΠΡΙΝΗῚ οοηΐίτ. εχ «ρὶν ἢ, αηίε- 

4μανε, ργίμϑηκαπι. ἡ»). ὅση. ΧΧΊΧ, 

26. Μ]άδ εἰ Τορ. ΧΙΝ. 382. εἰ ϑίν. 
11. 18. 1κεχ. Ψεῖ. σρινὴ, πρὶν ἂν, 
απίεγμανε, ργίμεγμαηι, απΐθ. Οὐμῖον 
Ὠγχαυίυπι δὲ ΤΟΡ. ]. ο. 

ΠΡΙ͂Ν Ἢ, ἰάσομαι. ἐδ "ὲς Ὑ}» 

ἄοπδο ποη. ϑγτατη. ΟἿμεὶ. ΧἸ. 6. 
ΠΡΙΝΟΣ, ἑΐας, αγδον σίαπάϊῥεγα, 

ἄς αυὰ ΤΒΕοορ γαβέυβ Ηϊ βίον. ῬΙδῃ.- 
τγ. [ΔὉ0. 11]. ο. 16. ϑυδβδπη. ν. δ8. 

ΠΡΙΣΤΗῬ, δεγτγα. ΓΤ )Ὁ» ἰάθιι. 

Ααι 1 ες. ΝΕ, 9. ᾿ 
ΠΡΙΣΈΗΡΟΕΙΔΗΣ, δεγγ δρε- 

οἷεπι τε εν πϑ, δεγγασίεδ, ΛΌΡΕ, Ὁ 

ὰ αονπῖπε ἀοίογιηι, ἴ. 6. τοείσα αομία 

Δ 

λαδεπα. ἴεβ. ΧῚ,Ϊ. 15. ἐποίησά σε ὡς 
φροχοὺς ἁμάξης ἀλοῶντας καινοὺς «ρισ- 
τηροειδεῖς, ἔδοϊ ἴδ, αἱ τοῖλ8 οὕχτι5 ]1- 
(μεσδαιθδα ΠΟΥΔ5, δέγ Λαάγαηι δα- 
δεηπίοε, ἘΔ. Βοτὰ. της ἴδὲ μαθοὶ 
φεριστηροειδεῖς, αυσοά ἴῃ 1, Ομ. εἴ (Δη- 
(ΔΌγ. γυυτδο ἴῃ σεριστεροειδεῖς, οοἶμημ» 
δ «ρεοΐεηι τεξεγεηίε. Τπ (οὐ. ΑἸοχ. 
δαΐοδηῃ ἸΘΡΊΓΟΥ σριστοειδεῖς, αυοα ργε- 
ξδτεπάστη οεπβεῖ νη σα ΟΟΤΙΏΠ). 
ἴῃ [68. ]. ο. Ρ. 406. αυἱ οὔδια 11 6 
ὙΒμονθποῦο νοσῦα Ῥγορβεοίαδε ὑτῷ- 
οἷαγο 1Πυεῖταῖ. Οοπέοσ ουπάριῃ δὰ 
[ε5. ΧΧΥΠΠΙ. 27. Ρ. 129. 58.6ᾳ. (ἐ- 
ἴεγυπι δρυὰ ϑυϊάδιῃμ τρθιηοσϑίιγ 

πρστηροιδὴς αἰχμῆ. 

858 Πρίων. 

᾿ΠΡΙΣΤΟΕΙΔΗΐΣ, φεγγΣ ρωγαηι 
γεζένεης. τὰ ἰὼ Ῥγεθοοθάθμπίθ νου. 

ΠΡΙΏ εἰ ΠΡῚΖΩ, δέγτγα ξεοο, αἐ8- 
5εοο, ἴι. ζγεπάοο. κυ}, ἐγίέεγο. Νατα. 7 
Ν. 91. βεο. οι. ἢ". ν. 92. Απηοβ 
Ϊ. 8. ἔαριξον «ρίοσι σιδηροῖς τὰς ἐν γαστρὶ, 
αἰδϑθολγιηΐ ΒῈ τ 18 ἔστ οἷβ ᾿ηΐδηΐδ88 1η 
υἵοτο, δυὶϊ ροίΐυ8 σταυϊάαϑ, αυἷα δξ6- 
αυΐτυν ἐχούσας. ϑδιιβδπη. ν. 60. τὴν 
ῥομφαίαν ἔχων, πρίσαι σε μυέσον, α᾿ Δ΄ Ἰυγὰ 
ΔΌ6Ώ8, υἰ τηράϊπαι ἴα ἀἐδδεσεί. ΟΣ 

διαπρίω Βαρτᾶ. --- Ὠ» ὑδεπάεο. 

ὄγτητῃ. Ῥβαϊῃ. ΧΧΧΙΝ, 106. ἔριον. 
Ὠγχαοῖυδ βυθρίοδίιν, ᾿οχθμάτιπι 6886 ( 
ἐπηγρίουν, ἐσαδρεγαγμπέ, αἱ Ἰερίταν ἴῃ 
Οδίοα ΡΡ. 66, Τοαπι. Ϊ. Ρ. 629. 
ϑεα οα. ἤοτῃ. Αροὶ]υε οἱ (οἱ εσ- 
Πϊ18 ὕπ118 ἔσριον Βα θης. Βδοίβ 118» 
406 ποῃ υἱάος Μοιριδυοσομῖυβ (ἴῃ 
χα. Ἡθρτσ. 8. ἰι. γ.}, οὖσ Ἰδοῦ ἴοΐ 
Δβοσίδ [ΕΒ ΟΠ 118 ταυϊαπά εἰΐ. 

ΠΡΙΩΝ, δέγγα, ᾿ἰίδιῃ ἰοομδ, δὲ 
7πρα φιπέ υεγίξδγοξα, δΕΥΥΩΣ δρεοίδηο 
τείζγεννα. ΓΤ Ῥίυγ. ἔσῃ. ἐγίσ 

διῖα. Αταοβ 1. 8. --- ΓΛ. 5. ὅδπι. 

ΧΙ]. 851. ἔϑηχεν ἐν τ' Ῥίον, ςιδ)οοῖ 
ΘΟΙΤΣ 8. δεγταοὶέ, υἱ [8 ἴγ8}}8- 
(αἰ, 1 Ῥασ, ΧΧ. 8. ὅγπι. 1 Βορ. 
ΝΙ]. 9. --- Ὸ. [ε8. Χ. 1. Ζυ- 

ἄπ. 111..11. ἀκίναντι τοῦ πρίονος μ6- 
γάλου τῆς ᾿Ιουδαίας, ατιῖδ ΒΕΥΤΆΓΩ τιδρ᾽- 
πλτὰ ζυάκοθ. [!Ὰ0οοὐδ εἷς συ θΡΘΟΌ!8 
οϑῖ, Νυχα ᾿οοο πρίονος Ἰεροηυμι οδὲ 
πριόνος αυΐ σπρηόνος, ἃ πρηὼν 5. φρεὼν, 
ΘΟΠΕΓ. «ρὼν, γερμηι, οοἰϊὲ οπιϊπδης 
(γῺ6 δαἰπγαϑιὶ Εχονο. ΡΠ]. ᾿. 668.), 
υδγίος πιοπ ἐς, ὄρους ἐξοχὴ, ἴδαῖ6 ϑυὶ- 
ἀκ δὰ νοσδϑῖῃ σπρῶνες, (0011, Ορρίδη, 
Ογπερεῖ. 1Π|. 816.} ϑεὰ ποὺ ποῦ 
ψοτοβίγηῖο οοῖ. Θυἷβ δηΐτῃ 116 ΖΨ0- 
ἄεεα, Ἰοῆρο Πΐς βἰἴββ, πποῦβ 6ββαΐ 118 
αϊοῖιθῦ Νυχι ἔοσί ἰοζεηάαπι δδὶ 
πεδίου μεγάλου τῆς ᾿Ιουδαίας δ αἱ 1ῃ- 
(οἸ]ορσαΐυν οδιηρυϑ 1116 Ῥγαρτδηαίβ, 
αυότ Ψογάδηρθϑ πηράϊατῃ θεοί. Αἵ 
Ὦος αυοαὰθ πομ ρ]δοεῖ, φυΐα [ἰὰ 
μέγα πεδίον, αυοά «“ογτάδμποθ βϑοδΐ, 
νἰἀεδέιν αὐλὼν αὉ 60 νοσατὶ οδρ. Ι΄. 
ὅ. ἘΠῚ Πργαῦὶὶ ποῖ βοϊθηΐ ποιηῖπα 

5 



Προαιρέομιαι. 

5 φ«γοιλοῦσα τὴν κεφαλὴν ἐκ τῆς «ἥἤρας, 
ργοϊένεης σδῃρυὶ οχ βδοσυΐο. 

ΠΡΟΑΔΙΡΕΌΜΑΙ, ρναορίο, ρἰρο, 
Ῥγοροσίέμπι πρὶ ἀπέ, οὐπείμο. ἍΤΙΣ, 

εἶξρο. Ὦδαι. Χ. 1ὅ. τοὺς «ατέρας ὑμῶν 
αἰοείλετο κύριος, ῬΔΙΤΘΒ νεβίοβ εἰεσῃ 
Ἰοτηΐπυβ. ιΔς εἰ Ὠευς. ΥΠ]. 6. 
δὶ Ἰοχίτ σὲ «προείλετο χύριος εἶναι; 
αὐτῷ λαὸν, υοἰμῖξ, αἱ ἴὰ ε8568 Ρορυ- 
Ἰυβ βιυθ. ΗΘΕΥΟΝ. προείλατο, ἐπελέ- 
ξατο, ἠδέλησεν. ΤΙροείλετο, οὗ προεΐλατο. 

ὃ Ῥοεϊεσίοτα νεῦρα ὑσγοόοὰϊ ἀυθῖο ἃ 
δ ΟΟΥΤΘΟΙΟΥ5Β Ὀγοΐδοίδ δβαηΐ, 
υἱ 68 ἢ ΠΙΔΥρΙΠ6 Δρροβυΐ δὰ ἴη- 
ἰοδαμάσπι, αυοὰ Ῥγοὸ σροείλατο ἴῃ 

Ρτιοεῖριιθ Ἰορομάυμι εἰζ προείλετο. 
Αἄεοᾳμο, ἀεἰοτῖβ 1115, δρυὰ Ἡ65γ- 
οδυτα ἰΐα Ἰεφεηάυχα : «ροείλετο, ἐπε" 
λέξατο, ἠϑέλησε. Ῥτον. ἴ. 90. τὸν δὲ 
φήβον κυρίου οὐ προείλοντο, ὈΔΟΓΘΙΣ 
δυΐδι! ἰδοχαΐϊπῖ πορ ργωορίαγμηΐξ. 
ἔεχ. Ουυ}}}. ΜΆ. Βγθῃ. οὗ προείλοντο," 

εοχ ϑέλησα, υϊά88: αροιλοντο, 
ἠθέλησαν, προίκριναν. Αἀᾶο ἴης. δου. 
ΧΙ. 4. ὁ πίῃ. Ψο». ΧΧΙΧ, 28. 
Ψυϊργαῖαβ Ὅδπα: δὲ υοἰμέδθεηι χὰ 
ἀάδο. --- Ῥῶτι, αἸΟΓΕ ῃτορεμάθο. 

΄6η. ΧΧΧΙ͂Ν. 8. αροίλετο τῇ ψυχῇ 
τὴν ϑυγατέρα ὑμῶν, εἰορὶέ δηῖτακ ἢ} ΐατα 
γαβίσασαι. -- Ὀδὲ Ὁ, γοργοῦο. 166. ΝἸ]. 

15. ἣ προιλίσϑαι «ονηρά. Ὠυρ]1οἱ 
Το ΧἨ ἤθοο ψουβὶο ἸδθΟΥΑΓ 
νεῖν. Νδπρο ἄσχῃ 
εοὶ αἰευποῦνυτα ἢ, εὐ ἰεζεπήυση 

ἃ προελέσϑω, «ονηρὰ ἣ ἐχλέξασϑά: τὸ ἀγα- 
ϑ.όν. Ῥ,ο α«ροελέσϑαι ἔοτία586 Ἰ6ρ6:)- 
ἄυτι οδὲ «ροίσϑα, (Προΐεμαι δὲ “εῖδ. 
δι [ποῖο, αἶ7ὶοῖο.), ϊδὶ ἐοτίαβ86 
Ἰοροσῖης ΣΣἽΜ. ργχγαοοπομρίδοοτε, υἱ 

ΤΟ ΑἸ ηρσία8. ΟἿοβθ. σπροΐημι, 
οπεϊίο, ργαΐίεγεο, ργιίεγηίο 880. 
ΨΙΙ. 11. προειλόμην αὐτὴν ἂντὶ φωτὸς 

ἔχειν, εἱερὶ 1118πὶ ῥσὸ ἰυοθ Βαρδσο. 
Τχ. Ογυ]]. ΜΚ. Βγϑηι. σροειλόμην, 
φ«ρυσίκρια (Ἰαᾷαὲ εχ θαυ οὸ σπρού- 

δ Χρινα), ἐπελεξάμην. ὅδ. ΙΧ. 7. σὺ με 
φροείλω βασιλέα λαοῦ σου, ἴὰ τὴθ εἶδ- 
διε ἴῃ τεροῖὰ Ῥορυ]ΐ τι. 

ΟΥ̓ΠΡΟΑΙΡΕΌΜΑΙ, πολ οἴϊρο, 
μοίο. ἸΝῸ ΡΙΒ. σεπῶο. Ῥσον. ΧΧΙ. 

8586 Προαπολεοιρίδένω. 

45. οὗ γὰρ πρακιρεῦντα; αἱ χεῖες αὐτοῦ 
“ον τι, ποΐνπὲ ετῆτη τοδεσδ Εἶπ8 
εϊανα ἔδοεσε. Οουῦ. 2 Μδοοδβ. 
ΧΙ. 9. 

ΠΡΟΑΔΗ͂Σ (δυϊ, υὐ ἀραὰ (ἷε-. 
ταδηαΐοτα ΑἸἰοχαπᾶν. ἔοτίδδεε σχεσίυς 

αμέας, ρμτοίετυια, Ῥείμίαπε, ἥππρτο- 
διΣ. δὲ:. ΧΧΧ. 8. υδὲ νἹ. Ὦγιιοπι5. 

ἩδογοΒ. προαλῆς, προαετὸς, τρόχωρος. 
ΠΡΟΑΝΑΒΑΙἊΝΩ, απέε νοὶ ρῥτῖας 

αϑοεπάο. "γον. [ποοχξὰ8 .08. ΧΥ͂. 

8. ιδείας ἰορεπάστη προσαναβανει, 
7Ζαάϊε. ΙΝ. δ. 
ΠΡΟΑΝΑΜΕΙΛΠΩ, »γισεῖνο, ργα- ε 

οαπίο, πίε ἀεραπία. ρ». ΧΥΠΠ. 

Ὁ ΠΡΟΑΝΑΤΑΎΤΩ, φῬταονάϊπο, 
ργαϊετο: προανατάτεομαι, Ῥτόρονα, 
ΠΟΥ ΗΒ, εἰουο. ῬΒ5. ΟΧΧΎΧΥΙ. 

8. αροανατάξωμαι. Ψ υἱᾳ. Ῥγαροσμεγο, 
ἢ. 6. φολδιειδοιπσμα σαπέεδιις βσισυετ- 
ἐεγο. ΟἘὨγγϑοαὶ. ὶ 

ΠΡΟΑΝΑΤΈ ΛΛΛΩ, ἀπέ ογίον. 
πον ἘΠ δα ρεγηεένῖε. Ἐλεεῖ αὦ 

ΧΥΤΙ. 9. τὰ «ροανατέλλοντα. Ο]οε8. 
ΜΗ. ἴῃ Ἐσοοῖ. τὰ σροανατέλλοωνα, 
τὰ στα. Τίσα. ἴχοςτ. ἐς 
ἡτὴν Ἢ Μυρμάϊ δρυὰ Ρϊδίου. [1]. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΈ ΛΛΔΩ, ρφγαπιυρῆο, 
»γϑα αμπεπέο. ὝΠΙ ΗΊΡΒ. ργα- 

πποῆόῦ. Ἐπδεοῆ. ΧΧΧΙΠ. 9. δ)ῖ1᾽ο 
(468. Ηἴβῖ. ρ. 160. 21. Βαῖτω. 

ΦΠΡΟΑΠΟΔΕΙΆΝΥΜΙ, απίεα ὦ 
ἐμαϊοο 8. πιεπδίοποα ζαοίο. Ναχ δὸς 
οὔ ἶβδα ἰη Β Εἰ ἰδ ἐραῦς δ ϑιερδηὶ 
Τμοραλχο ἰορίιν 8 Νίδος. 11]. 25. 
διὰ δὲ τῶν σροαπφοδεδειγμάνων συμαυτὼ 
καὶ ἑταίρων, ῬΘΙ ΤΟΙΏΡΟΙΟΣΕΘ δὲ 30" 
ἀδίεβ, οἠμογμπι ἐπ απίεοεενέδῥεμ 
“πεμέϊοποια Γξοίμεμς. Ἱιορῖζαν συοσοε 
δρυᾶ Ὠΐοῃ. (868. Ρ. 480. 85. εῖμι. 
εἰ Ευτῖρ. ΗΙΡΡοΪ γί ν. ὅ. ϑεῖιο!. 
ΒΙΠΡΟΑΠΟΘΝΗΈΣΚΩ, ργσιμοσίον, 

απίε πιογῖου. 4 Μαος. ΧΙ]. 17. 
ΘυΣὯδ5: «ροασυϑνήσκω, γενικῇ. 
ΠΡΟΑΠΟΔΑΜΒΑ ΝΩ, Ῥνμε α- 

οὐρίο. γεν 1 Ηρ, “ἀρίπο. ἴῃς. 



Προασαίζω. 

«- 1 ιι. ΕἸ, 29. σροασυλαβιῦ, δοά 
ααΐροὲ νἱάει, πᾶπὸ νόθθπὶ αὐτὰ 
νοσο Ηδρτγαῖοα πὰ ο πο ΘΟ ΟΠ Δ ΣΙ 
Ῥοθθε, τε οί Ἰπβεσίδ δε δὺ 
λητογρτοῖο, υἱ 60 ἔδοί τι ποχτιδ γοοὶά 
7 οὐτὰ ψου 8 βοαυθηθθυδ 

γ)} ΓΝ ἱπιε]ερετεΐατ. 

"ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, οἶψρεο οὐέεοίο 
γχοίερο, ὕΓῸ . 4 δος. 7]. 21. 

ΓΧ, 15ὅ. ΧΙΝ, 1δ. 001 ἀθ νοϊυοσρυδ 
ὦ υδυγρδῖιγ. 

ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ (ϑβουθιαιν 4υο- 
48 προάστιον, ϑορῆ. Ε]δοῖν. ν. 1ὅδ6.) 
δμδιγδίμπι, δμδισδαπωπι. Ὁ Δ» 

ἰάσα. Νυμι. ΧΧΧΥ͂, 94. 7. ϑγτητα, 
οί ΤΧΧ βοσ. (οιρὶ. 706. ΧΙ. 4. 
Αἀάδε [πο. Εκοοῦ. ΧΙΙΨ ΤΠ, 16ὅ. υϑὶ 
νά. Μομπεῖ ὃς ὅγιημι. 9006. ΧΧΙ, 
1δ. 866. πιατα. οοὔ. 108, ΗοἸπιθ8. ---- 
ΓΊΘῚ Ρ᾽υν. ατυα. Ααῃ. “96 γαπε, 

ΧΧΧΙ. 40. «ροάστια. (ομξ. ποίαϊα 
Θυρτα ἴῃ ᾿Ασαρημὼν, ἂς Βοῃβροστστη 
δα ΕΛΘΘΌΙΙ τὴ. 8. γ. ᾿Ασαδημώϑ. 
Ἠ ογο. Προαστέων (Ἰερὲ Προάστιον) 
χαὶ προάστειον, πρὸ τῆς πόλεως. 

ΠΡΟΒΑΓΝΩ, ργορτεάϊον, ῥγοοοίο, 
Ῥγουεῆογ, ργοϊοῖο, οὔέδϑοῦθ. ἐδ» 

νεπίο. φῃ, ΧΥΠΙΪ. 11. προβεβηκό- 
σὰς ἡμερῶν, ὕγο ἐφ᾽ ἡμερῶν, ρτουεοίϊ 
“ἰαίε. ἀν το υας ΧΧΙΨΝ. 1. 

ἁ 706. ΧΙΠ. 1. 906. ΧΧΙ]Π]. 1. «ροβε- 
βηχὼς ταῖς ἡμίραις (ρτο ἐν ταῖς ἡ. 
60]]. 11ι6. 1. 7. 18. Π]. 86. 0δϊ] ἐν 
ααὐἰάϊϊυν, εἰ Μονβαϊ ῬΏ]]οἱ. 6. οβ8Ρ. 
9.ν, ργουεσέωδ τοἴαῖδ. ιαα εἴ ν. 2. 
611 Κορ. 1. 1. ϑυϊάδδ: φᾳροβιβηχόσι, 
παλαμοτέρουρ. - Ἢ, ἐ0. Ἐχοά, ΧΙΧ. 

10. ἐγένοντο δὲ αἱ φωναὶ τῆς 'σάλατγγος 
αἴνουσαι, οταιτῖ δυΐδηι ΟΥΘϑΟς 63, 

Ἦ. 6. ογεεοεδαπέ νοσοϑβ [85 8. ΒΟΠ118 
ε ἴδε οὐπίέπμο εἰ υελεπιεπίεν απαϊ6- 

δαίμων, ---- ΠΣ Ἐγω. ε0 εωπάο. ΟΕ. 

ΧΧΥῚ. 138. σεοβαίνων μείζων ἐγένετο, 
ογέξοεπδ τ107}0Υ εδαί, Ἦ. 6. πιαρὶε 
“παρίϑημε ογεεοεδαί. ----- ὙᾺ Ἰν ἀεερεπνάο. 

ΑΙ. Ψυὰ. ΧΙΧ. 11. ἡ ἡμῖρα προβιβήκει 
, ΄'ο8 ργοοοδδεγαὶ νψαὶὰθ, νοὶ 

να]άς ἐποϊδηὔαυεναί. [τὰ Ῥο]γθὶυ ἢ. 

319. ἤδη οἧς ἡμέρας Εν αρεί δύο) ἂς 

δ 

851 ΤΠροβάλλω. 

ἦλτα ἱποϊπακίε. Οοπέες Ἐδρθοΐ 
Απηοίδίς. ῬονΡ. δὰ Βομι. Χ]]Π]. 
12. Ρ. 444. ὅδις ἀκ ε[61118 δα οὐοδν 
βυπι νουρεηθυβ ἰορττυΣ προβαΐνεν 
εἸὰΣ Ἡοιοσ. 1]. Κ΄, 3852. -- 700. 
ΠῚ, 9. χρόνου πολλοῦ «ροβεβηκότος, 
ΤΩΌΪο ἰδιροσα δζαοίο, δὶ ὨΠῸΠ 
Τοβροπάσὶ 1π ἰοχία Ηοῦγσ. Αρυά 
ἴπο. Ηδρ. {Π]. 8. ὃ προέβης 6 ταδν» 
δἷμε νϑηϊΐ, ὯΌῚ οὔτ εδἰστιο 
δα ἀνέβης ἰδπαϊάτη ναγῖα ἰθοῖίο πο» 
ἰδίυτα ἔα. Φυά 8. ΧΥ]. 21. αρο- καὶ 
βαίνουσα ἦν (860. ἐν ταῖ; ἡμέραις 5, ἦν 
χρόνῳη μεγάλη σφόδρα, δατηοάιπ), 
εεἴδία Ῥχονθοῖδ οζαῖ, δ᾽΄10 σροβεβη» 
κὼς δρυὰ 1, υοΐδη. Νίρτ. Τ. [.Ρ. 64. 
οἄ. ἘεΐῖΖ. δεὶ δέημεέζ. 8 Ἐπδάτ, 11, 
290. «ροβαίνειν ἐπὶ “λεῶν, εἱδοττμ 
ἐτεάϊ, ΟΒδϊὰ, ἡ δ.» ἀμβεον, με 

όδερῖι. Α. 1. ΧΙ. 8. ὑ. ὅ50. Ηδ- 
ψεσο., 41 16 ΟΧΡΥΟ5810: μὴ ἐπ) «λέον 
αὐξηδὴ τὸ τῆς καχίας αὑτῶν. 2. Μδος. ἃ 
ΙΝ. 8. τῆς δὲ ἔχϑρας ἐπὶ τοσοῦτον 4ρ0- 
βαινούσης, συτὰ δυΐοτα ἱπίπνοὐξῖα ἴῃ 
ἐδῃΐυτη ργοοεάεγεί. αὶ Μαςος. ΥἹ. 18, 
«ροβιβηχὼς τὴν ἡλικίαν, ρτο κατὰ τ, ἥ,, 
Ῥτγονοςίυβ εἰδίθ. Ὑ166 εἰ 9 Μδρο, 
ΙΝ, 40, 3 Μαοο. ΝἾἼΠ]1. 8. συχνότιρω 
δὲ ἐν ταὶ ἐθν δὴ, ἡ φροβαΐοντα, οἴθυ 
Ὀυΐυβ δυΐογω ἐἰϊυτα ἴῃ τοῦθ ᾿γῸ8» 
Ροτῖβ ὑγοοδάδηϊϑω ; ναὶ, υἱ [,δῃϊς 
γεν: "εχμεπίζμῷ τὰρξ εἰ οϑάετνε ἃ 
φῬγοῖρεσε. 

ΠΡΟΒΑΓΔΔΩ, ρφγο)έοῖο, ἐπιϊξίο, φῇ 
τη 66. σροβάλλομαι, »γΟ ΕΓ, ῥτΌροηο. 
ΤῚΣ ἱρῆ. 8 ἵν .7αοσμΐοτ,, ἱζοτα 

επδίο. Ῥτον. ΧΧΥῚ, 18. οἱ «ειρώμα» 
γο. προβάλλουσι λόγους εἰς ἀνδρῴπουρ, 
τεπίδηΐδβ οταιττπ φασταοηθθ ἴπ Βο» 
ΤΉΪΏ68. --- ὭΓ,, ἀπέρπια ρτγρΐξγο. 
υά, ΧΙΜΨ. 192. «ροβάλω δὲ ὑμῖν τὸ 

2 μου, γ6], πί 4}1}} τρεῦιιβ ι αὶ 
ὑμῖν αροβάλλομαι, ἡπεεδῦ!ο»ν 

ποτ 80] νοπάδιῃ ν ῦ 8 ̓ Ὺ γιὰο 
οἵ ν. 18. εἰ 50. ΧΙΝ, 16. -- ὋΣ 

οὐπάϊο. Ααὰ. Οδῃϊ. 1]. 18. προΐβαλεν, 
Ῥυτοίαἰἑξ, ργοάμαϊ. Ντα προβάλλειν 
αἰεί ᾳυδηάοαυς 6 ἀγροσῖριιβ εἴ 
8115 ἐγσυποδυθ ἔγιισίυ 8 Ὀγοίεγθῃιὶ - 
Ὀυ8 εἴ ργοἀμποεηθιδ. Νόου δυΐοηη 



ἸΠροβασανΐζω. 

« Ἰορίξ ΓΘ 6΄ ΓῊ5), ἐξέεννάενε, τ αἱΐ- 
4ιαπᾶο ορίπαῖσβ συμ), βοὰ ΑΥδΌ. 

ἔδλοι ποιοὶ ̓ιαίωγεδοεγε, υσχὰθ [5 

εδὶ γεριεπέμηι, αυδίοπι5 δα τηδίιτὶ- 
ἰδίετη μεγνεηϊ. ΓΧΧ ἢ. 1. μβαρεπὶ 
ἐξήνεγκε. --- Γγγ, ἐτροίϊο. Ψετειι. 

ΧΙ ΥΙ. 4. σροβάλλεεε τὰ δόρατα, ἐπεί. 
ἐδδ Ἰδιοθδδ. --- ΧΣ "πδέίο. ῬΤΟΥ, 

ΧΧΊΙ. 21. τοῦ ἀσυχρίνεσγαί σε λόγους 
ἀληϑείας τοῖς προβαλλομένοις σοὶ (ἴὰ πο 

ἡ ΒΒ ηοἸ]οροπάσυτα εβῖ πρόβλημα. δορὰ 
οοἷ. ΑἸοχ. παροῖ σε, εἴ ἑὰς σροβάλ- 
λεσθαι ἐπε ἐίεγε πιοϊδῖ.), αἱ ΤΕΒρΡΟΠάθΓα 
Ῥοβϑίβ νοσῦβ σνεσι[δι]9 1}}156, φμὲ 
φμιείίοπες, ἱπρεπίμπι ἐμμηι ρεγίοἰέα- 
ἐμτί, ἐδὲ εοἰυεπάας ΓΉΡΑΙ δαῖ: 
οαμδας ἀγάμας εἰ ἀμδίας 7μαϊοὶο αἰτὶ- 
"πενία: αὐ ἰε αἤεγιηί. ἩβυοἾ. αρο- 
βαλλομένοις, ἱρωτῶσιν. 864, υἱ τεςῖδ 
τοπαϊὶ 96ορζϑγβ δα Β. ]., σροβαλλο- 

ὁ μένοις σὰπὶ οδδιι αυδεῖο σε, αυἱὶ οδὶ 
ἴῃ οοᾶ. Α]εχ., νϑῦρυτι γ]ὺ δίταρ]}- 

εἶζεσ σείεσί, εἱ δυσηστα ᾿ἰοαῖ, προβάλλ. 
ἑάειι 65:96 αυοὰ ἐκβάλλειν Μεί, 
ΙΧ, 388. --- αὶ Μδοοδῦ. 1]. 10. τὴν 
γλῶσσαν αἰτηϑεὶς σαχίως “ροίβαλε, Ἰϊῃ- 
Βύλτα Ἰαῖυ8 πἰδίϊμη ενιἐεδαέ. 
8 Μδος. ΧΙΝ. 46. «ροβαλὼν τὰ ἔντε- 
μα, ἐπι ίδης ἸὨςΕ90 8. 
ΦΗΡΟΒΑΣΑΝΙΖΩ, αἀπίε ἰογφιθο, 

ἁ Ὀέχο, ογμοῖο. 4 Μαςος. ΝΠ]. 4. τῷ 
οβασανισϑέντι, πιοάο ογμοίαίο. [Ὀ]ὰ. 
. 16. 
ΠΡΟ ΒΑΣΙΣ, ργοργεδδιβ. 39 Μδοο. 

ΙΨ, 18. πρόβασις ἀλλοφυ)ισμοῦ. 1 
ΒίοἸι6. δα ἰπ οσρηΐρυβ οοάᾷ. οἵ 
ἐερτῖ9 Θαεἰ5 Ἰερτταν 101 πρόσβασις, Ἦ. 
6. Ἠεϊϊεπῖοηιὶ εἰκάδι. ἘΘροΥ ταῦ 
γεγο βυδεϊδηξνιπι πρόβασις δρᾶ 
Ἐυπιδίυτα 1]. Δ΄, γάρ. 828. 6. εἱ 

« ϑισαροῦοῃ Υ11. Ρ. 440. Α. (Ὠερο- 
[ῸΣ γοχ σπρόϑασις ταργεθ ΘΟὨ)ΘΟΓΓΕΘ 
ΒΙ6}11, συΐὰ8 βοοίαπι Βαρυ Εγησθ- 
ἔστη, 4αυἱ οα, Βοβ. διάβοσιρϑὶξ : δὴ 
πρόβασις ὃ Αἴαυα δυΐϊς Πσοῃ)δοΐαχε 
Ῥτεῖοσ οὐδ [0018 Ὠδχῦχηα ἔδνοσε νἹἀ6- 
ἴὰν Ἄν. ργοζδοξεπι ροπί δ εἰ αἰϊο- 
πίρεπα οοπυεγεαξοηῖ. Ἐ) 

ΠΡΟΒΑΣΚΑ΄ΝΙΟΝ, ρῥγορσὶβ φωοά 
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χάνα καὶ χκεράμβηλα ᾿Ἑλλήνοιν αἱ λόγιν 
καλοῦσιν, ἅτινα Ἰστῶσιν οὐ ἀγροφύλακε 
σρὸς φόβον ὀρνέων, ἢ χαὶ ἁνδρώκων, ταὺ- 
φα δὲ καὶ μορμολύχεια καλοῦνται. Υ Ὴε 
Οεἶερ. Ιορεοϊυτα δὰ Ῥγχηιον 
ΕΙοραβ Ρ. 86. 
ΠΡΟΒΑΤΙΚΟῚΣ, ουξϊίε. γε, οεῶς. ἐ 

Νοδοι. 111. 1. ὠχοδόμρησαν τὴν αὐλὴν 
τὴν αριβατικὴν, τ οαατς ρογίδτι 
ουἱϊΐοι. Μο. οἃ ΝΟ. 11 39. 
ΧΤΙ. 88. εἴ οοπῆ. Ψοἢ. Ν. 9. υὶ] ἐεὶ 
τῇ αροβατιχῇ, δο. αύλῃ, δὰ 
ον]θ. (οα. (ολοῖη. ΟΧΟΥ͂. ΧΧ. 
«ροβατικὴ ἐκαλεῖτο, ὅτ; ἐχεῖ συνήγετο τὰ 
φρόβατα τὰ μίλλοντα σφάξζεσξα; εἰς τὴ 
ἑορτὴν, χαὶ τὰ ἔγχατα αὑτῶν ἐκλύηοτι.. 
γιάς ΑἹρεσεὶ Αρρεμα. ΟἿσες. (τ. 
ἰὴ Ν, Τ΄ ν. 200. ἐ 
ΠΡΟΒΑΤΟΝ, ουΐξ, ρεοκμε. ἔτι, 

ἐχεο. ὥετετα. Χ. 19. Ηἰς Ἰερετυπί 
δ γ. τς Ὁ325. ἀρπε. Τιενῖς. [Γ΄ 

82. ΧΧΙΠΙ. 19. Ναπα, ΧΥ͂. 11. -- 
ΓΦ 33, ἄρπα. ἴενις. Χ͵ΙΝ. 10. --- 

55, ἰάθη οὐτὰ 1)5. ἀβπε;. 1,εν. 

ΕΨ. 836. Ν11. 18. ΧΥΤΙ. 8. δὲ δι. 
ΞΕ Ἰέχνα ΟΣ ταρὶπαΐμε. ϑγτητει. 9 ὅδτη. 

ΝΙ. 18. Ιζὰ ἰηϊετργοίδξυβ δεῖ, υἱ 
ζφεγίδηα βαρ παῖ! ῬΘΟΟΣΙΒ Βρεοΐθση ἱπ-' 
ἀϊοαγοῖ. ---ὴν ᾧ» Ῥέοια. δ. Γ΄. 2. 4. ν΄ 
ΧΙ]. 16. οἱ δἰ10ὲ ΒΕΘΡΙ0.8. --- ἩΑ 

ῬῈῈΣ ταθίβιμεβίη ἐσ γε ᾧ. Ἐπ. ΨΠΠ. 
τ Ξ ττν ουἱξ. σευ. ΧΧΧΙ. 38. 

ΧΧΧΙ͂Ι. 14. -- τῷ, Ῥεομε. δες. 

ΧΧΙΊΙ. 7. 8. Ῥευς. ΧΥΤΠΙ. 1. εἴ 4]}- 
ὮΣ. --α ΙἊ6 ΑΙἸΠῸΣ ἀρνί. Ὁ 

ΠΡΟΒΙΒΑΊΖΩ, ρῬτορσὶδα ,οὶο μγο- 
εἶνε» ὑγοάώμοο, ργοίεγο, ἴξ. ἄοσεο, ἐπ- 
δέγωο, ἱποιῖοο. ΚΙΤΥΊ ἴῃ 1. ΟΠ δ)ά. εἰ 

Βερῦ. ἐἰεπίε ἐμοθο, ᾿ιαπε ἄπο αἐϊ- 
φμεηι, ἐμ δι. Ααπ. Ρ8, ΧΙ Ϊ. 5. 
αροβιβάζων αὐτοὺς, ρῥγαοεάενς δοα: 



Προβλέσω. 

Ὁ] προβιβάζειν ἐεπξ ἰεπέα αο [είϊυα 
ὑγορεδδίοπε ἀμοοτε ἐπ ἐειπρίωπι, 86. 
γοΐδ πυπουρδηαϊ οδαβδ.ὗ.--- ΓΤ Π 

ΗΙΡΒ. ἃ 7 γν, ἄοοοο. ΑἸ. Ἐχ. ΧΧΥ. 

831. προβιβάσαι. ---- Ἰγῶ Ριῆ, δζαομο. 

Ὀριΐον. ΥἹ. 7. «ροβιβάσεις αὐτὰ τοῖς 
υἱοῖς 4ου, ἱποιζοαῤὲς 1116 1119 τυ ΐδ. 
ΘΌ 188 τ᾿ σροβιβάζεις, παροωινεῖς, «εθεις. 
Ηδεεγεὶι. πριβιβάσως, πράξεις. 1,ἐρεη- 
στη νἱάδῖας σροάξεις. ϑδὲὶο δρυᾶ 
Βυπάεδιι ΟΥ̓ΔΙΩΤΩΔΈΌΟΌΙΩ “ροβιβάσαντα 
ΒΧΡΟΠΙ ΤΟΥ προάξαντα. οἰ “ροβιβασθεὶς, 
προαχϑεὶς, ἃς δρυὰ ϑυϊάδτη «ροβιβά- 
σαντες, φροάξαντες. 

ΠΡΟΒΛΕ ΠΩ, ργαυϊάφο. ΓΝ Ὁ 

γΊΆΒΟ], ϑγτατῃ. (ολοῖ. ΝΊ. 9. “ρ0- 
βλέπειν. ---- ΠΣ ν υἱάεο. Ῥβδΐτη. 

ΧΧΧΥΙ. 18. 

ΠΡΟΒΔΗΜΑ, φωοά ἐτρξοαπάπηι 
ρΡγοροπιέμγ, ῥγοδίεηια, οὐδοΊΟΥ σματα- 
ο, φμῷ αὐ «οἱυεπάμπι Ἀγοροη τ, 
ππίρπια. π αηίρηπια. 7υὰ. ΧΙΡ. 

[8. προβαλοῦ τὸ αρόβλημά σου, Ῥτο- 
ροῃ6 φεσείίοπεηι τυδτηθ. ἰδ εἴ ν. 
14. 1δ. 16. 18. Πρύβλημα ἴα 1Ιάδτη 
5ϑῖ, αυοα Οτερεὶδ 4]145 γρῖρος. Αἴδ6- 
Δδο5 1,0. Χ. Ρ. 9921. γρίφος, «ρόβλη- 
" ἐστι «αιστικὸν, «ροστακχτιχὸν τοῦ διὰ 
Γητήσιως εὑρεῖν τῇ διανοίᾳ τὸ «ροβληϑὲν, 
γιμῆς ἢ ἐφιζημίου χάριν εἰρημένον. Β0Β0]. 
ΑΥβίορῃ. 'ὰ ψεβρ. ν. 30. γρῆροι δὲ 
λέγοντα! τὰ ἐν τοῖς συμποσίοις προβαλ- 
λόμενα αἰνιγματώδη ζητήματα «ρὸς λύ- 
ἡν. Οοηξος αὐ 6χ Επϑίεαἰηϊο, Ηε- 
γ οΒΐο, Ῥμανοσῖπο, Ῥοϊ]υςα ἄἀθ 11119 
εγιὶ Βοηΐγοσγιι9 ἴῃ ΨΦυά. 1]. 6. Ῥᾶρ. 
}85. Μιὰς εἱ Βοοδισίυπι ΗἩΐθτοΣ. 
Ρι ΠῚ, ΤΥ. ς. 12. Ὁ. 522. 86α. 81108- 
1ὰ6 Ἰαυάαῖοβ Ζογηίο ἀκ Απίαυο 
Ἰξηστηδίυση ἴθ ἴῃ (οπῖα Νυρί. 
γΩ45. 14. βεα. Ῥεαίη. ΕΧΧΥ͂Ι. 2. 
Δα ἀυοιὰ ἰοοσυτα γοϑρίοῖθηβ ϑυἀδ8: 
Ἰρόβλημνα, ϑεώρημα συντεδον πρὸς ϑεὼ- 
2αν καὶ γνῶσιν, φϑέγξομαι προβλήματα 
ἐπ᾿ ἀοχῆς. Υἱὰς εἰ Ρ8. ΧΙΥΊΠ. 
.. δι. ὟἼΠ]Ι. 28. --- Ὁ» ἐπ- 

ἐγργείαέίο. ἘδΔΌ. 11. 6. υδὶ ἴΑτΏθῃ 
σία ἐογίαββε εἰδία ὰν 6886 ἴγϑῃ5- 
οβ  οπϑαὶ ἐβοίΐδσω, ἰΐα υἱ σρόβλημα 

859 Πρόγνυ. 

δὰ γ )07ν, δήγησις δαύδτῃ δὰ ἊΣ χν75) Ω 

Ρεγεποδί. [Ιἄθτη ἔοσίδαββα γαϊοὶ ὧδ Καὶ 
ϑυτοσοβοβο Ῥχον. 1. 6. 

ΠΡΟΒΛΗ͂Σ, ργο)εοίει, ργοπιΐπεης. 
Ἐρ"Βοΐοι ῥσοιαοηίοσιὶ, βαχὶ οδ᾽δοι 
Βυσάβριυβ. Φ Μδοο. ΧΙΠ]. 6. «ροβλῇ- 
τες λιμένων πύργοι, ῬΤοΟΙΑΪποηΐο8 ΡοΓ- 
ζαυτα ἰΕΥΤΟΒ. δία: Προβλῆτας, 
ἔξω προβεβλημένας ὑπὶρ ἀσφαλείας κ. 
-. Δ. [Ιάρτι ταῦ ααοαυς ῬΒοίίυ 
ἴη 1οχῖσο δι... Ααάδθ Ηοχιεσυτω 
Π, Β΄, 396. εἰ π΄, 407. 

ΠΡΟΒΛΗΤΟΙ͂Σ, »γο)εοίπιδ. γ Ὁ 

Ρατί. γῇ. εχζίεηδις, αἰαπμοίμδ. 76-. 
Χ. 9. υδῇ᾽ ἵληθ 8}}} Ῥγτὸ σροβλητὸν 
τοοίϊα8 ΒάΡασα νυἱἀεηίας σροσβλητόν. 
ΜΙάς ἱπῆρα ἴῃ προσβλητός. Προβλητὸς 
ΤΘρου το αἀυοαὰθ δρυᾶ ϑορβοεὶ. 
ΑἾδο. ν. 845. 
ἘΠΡΟΒΟΛΟΣ, δοορεῖμς ἐπιϊηηξ, 
ἱ (είωμπι νιατὶΣ βαπρὶὶ (ῬΒοῖίυβ 
χ. ᾳρόβολοι, αἱ εἷς ϑάλασσαν προκεί- 

μενα! πέτραι χ. «-. λ. Ἐχ Ἠδγροοτα- 
[ἴοῃ6.), ἴδηι ργοίδοίον, αἰδξηϑοτ. 
ΠΝ Ὁ» ἐπρίκυϊες. Ἰενῖς. 1. 16. 56ο. 

εα. ΑΙὰ. (Ρμοῖάιιϑ : πρόβολος, τὸ πῶν 
σιτίων δοχεῖν. [1 αυοααο Ηδβγ οἰ.) 
Βεϊίχυϊ ΡΥ] μαροπὶ πρόλοβος, ᾳφυοὰ 
νἱἀθ ᾿πἴτα. Οοηΐξες αἀυοαυς δυϊάδηι 
8. Ὑ. σρόβολον, ἂς [πιῖϊ. ΗΕΘΥΟΒΙΪ 5. 
ν. σρόβολος. 
ΠΡΟΓΙΝΟΜΑΙ, απέε ξηι, ρεῖξοῦ- 

ἄο. δηλ.» Ῥεγεργίπον. Ἰενῖι. ΧΧ. 4. 
τῶν γημένων “προσηλύτων 86ς. 
ἍΙοχ. ΑἸά. (οὶ. οοἄ. Καῖ. 
γεγενημένων Βαρεῖ, 2 Μδος. ΧΙ͂Υ. 8. 
φρυγενόμενος ἀρχιερεὺς, φμὶ ζιὲδ ρῥγέμδ 
ΒΔΟΟΓΟΒ δι γη8. 

ΠΡΟΓΙΝΩΊΣΚΩ, ργώποδβοο, ργώ- 
διὶο. ϑᾶρ. ὟΝ]. 13. σρογνωσϑῆναι- 
ψυὶρ. υἱὲ ἐπ δὲ ργὶοῦ οξίεπάαί, Ὦ. 6. 
ἴῃ 11}18 811 ἀεδβϑί ἀθυίασα ὄχοϊῖεϊ. 1014. 
ΝΗ. 9. ΧΥΠΠ. 6. 

ΠΡΟΊΤΝΥ, αὐἀρεπιοισεο. ὈΒΡΙΧᾺ 

Αγυ. Θεπεβ. ΧΙ... 438. ϑεὰ νοχ 
ϑυαβρεοῖα εεἴ Μοηίπυσοπίο. Ἧοχ 
Ηδρτ. ποίδξ οοπίγα ἐποϊπαΐο, αὐῖ ἐπ 
ὅεημα ργοομρδίίε. Ἑοτῖδβδε ἰδαυς 
Ἰεχεοιάσμη εϑὶ πρὸς γόνυ, δος. αὐττε 56 
αἴστετι. 

ἃ» 



᾿ Πραῦτης. 

« αἰΝίμΣ, δεπερδδ.  Νυΐλον. ΧΙ]... 8. 
Μωῦσῆς τον σφόδρα, Μοϑος αἴδίοί 
Ὑδ]66. 146 εὲ Ῥβαΐη). ΧΧΙΝ. 10. 
ΧΧΧΙΠΠ. 9. ΧΧΧΥῚ. 11. ΕΧΧΥΝ. 
9. ΟΧΙΙΧ. 4. Ααυ. ἴε6. ΧΙ. 4. τοῖς 
«ξαίσι τῆς γῆς, ἀμκιδδωδ ἸΕΥΤΘΟ. --- 
ἊΨ» ᾳἱδμοίμε,  Ραμρενγ. ϑγκατη. "οἱ 

ΤΧΧ Τοῦ. ΧΧΙ͂Ν. 4. ἐκρύβησαν 
«ραεῖς γῆς, ΔὈΒΟΟΠΟΙ ᾿βυη ἑπόρεξ 
(εστεο. ἴοβ, ΧΧΥΙ. 6. σατήσουσιν αὖ- 

ὃ φρὺς αὖδες «ραίων, οοπουϊοδιιηὶ [1108 
Ρεάδβ ἐεπμέωηι. Ζδος. ΓΧ. 9. σραὺς, 
ἑεπιὴς νοὶ ραμρετσ, οο]}. Μδίιἢ. ΧΧΙ, 
ὅ. ΑἸ: Ζας!. 1]. ς. Ῥτὸ σραῦ; μαθαπί 
«τωχὸς, απεπιδαπηοάυτη νἱοθ νυ οῦβα 
βο «τωχὸν 32 ϑαα. ΧΧΙΪ, 928. 411] 

᾿ ΒΑΡΘΩϊ φραΐν. ϑίγβο. Χ. 15. ἐχάϑισεν 
πραεῖς ἀνεὶ αὐτῶν, 86. ἀρχόντων, ΒοάδΓα 
ἔοοὶς (ες. ἴῃ [γοπο) Ῥακρερες νεῖ 
λωνελίεε Ἰοοο. Π]σσυχα. Οοηΐος [(υς. 

1, 52. υὐὶ, αυἱ δῖος «ραεζ, Ενδηρο- 
}1οῖα νοςδῖ ταπεινούς. Υἰά6 εἰ ϑῖγδο. 
1. 19. υδὶ υχία. ΑΙ. σραΐσιν - 
ὨΌΠΓΟΣ ὑψηλν καὶ ἐπίδοξοι, Οὐηίεν 
ἰλύθθῃ τηοηΐΐα οομίγα ἤδης βεηΐθῃ- 
ἄδια ἃ Βυοιβομηηῃείάοσο ϑρίοϊϊ]. Ὁ. 
381. : 
. ΠΡΑΥ ΤΗΣ, πιαπεμείμαάο, ἰεηείας, 
λωνελμέαε. γγ, οἴο. ΤΒεοά. Ῥβα]πι. 

ΧΧΧΙΧ. 12. Νἱάεοξυν ἀοείναδβα ἃ 
᾿ ΠΌΤ φιΐογα, φμίεϑοεγε. ---- ΠΝ» 

λιπεβίαα. ΤΗδοά. Ῥχονοῦ. ΧΥ͂Τ. 4. 
ϑγηητῃ. Ῥτόνετῦ. ΧΧΙΙ. 4. ϑβίτας. 
ΙΝ. 8. ἀκοκχρίδητι αὑτῷ" εἰρηνικὰ ἐν 
«ραὔτητι, ὉΌῚ αραύτης οοἱ οοπμδίαδ, 
τιραϊδείδα, ἱεπίέας, αἱ χποαυς ὅγγιυιβ 
᾿πτογργοίδίυ δεῖ. 
ΠΡΕΜΝΟΝ, ἐγωδσεα, δἰγρε, ναὶ 

δέδρεε ατδογίδ. ἤν}. »ίἂαπίαίϊο, 

ρ»ἰαπίαγίμηι. πο. Ἐσεςῆ. ΧΥΪ]. 7. 
. φρέμνου, ναὶ «ρέμνῳ. Ἄα]α. ἀε ἀγεοζς 
« φεγηπὶπὶδ σι. Ἰπᾶς δηΐπὶ ῥγοουὶ] ἀυ- 
δῖο Ο]ο58. ΜΆ. ἱῃὰ Ἐσεϑοῖ. σρέωνῳ, 
βόλῳ. ΑἸίτον ἂς δος νοοά Ηδαγοθῖμδ: 
πρίμνον, στέλεχος, βλαστὸς, αἂν ῥίζωμα 
δενδρου φτὸ γηράσκον, ἢ τὸ εῆς ἀμπέλου 

γῇ σρέμνον. 
ἐμ των ΓΙ δεἰρηἑέμηι. 

Ῥραΐτ, ΧΙΨΝ. 1. σοὶ πρέπει, ἐἐδὲ ἀε- 
δείιγ. Ἐσοτίαβδο ΠΟ ῬΓοΓθῸΒ οὔ - 

850 φρισβεῖα. 

δεσιιηΐ, οἱ δυρρίεττεε Ὠὶος αἰλαοιν, 
υοὰ νογὲ οεσίε τιρτίῈ διδάεενδητο 
εεῖ. --- [τεὴν Ῥεϊολεν, ἀξοονΣ ἔασι. 

“εζοῖη. Χ. 7. -- ΣΝ» »υζολεν ειαπ, 

ἄἴξοοο, οοπυοηὶδ. Ῥεδῖπι. ΣΧ ΧΙ 1. 
ΧΟΙ]. 7. ὅγ. ΤΠοοάᾶ. Ῥτονετδ. 
ΧΧΥῚ. 1. ἔσρεψε. -- ΤΊΣ ΘΎΤΩΠΣ, 

Ῥχον. ΧΥ͂Ι]. 7. οὗ πρέπει, ἢ. 6. βεσυπ- 
ἄμπι ϑθγίθμη οὐδοωνβ οὖχ ἁρμόφω, 
υἱ ΤΧΧ τγοααιάεγαμς, πὶ δας 
«τἔπειν οὶ οοπυεπῖγε, 1. α. ἁρμόζει. 

ΤΟ ΠΡΕ ΠΟΝ, ἀξοεης, ἀδοόσεσ. 
1 Μίαεος. ΧΙ. 11. 

μὲ ἀδοεῖ, σοπυεηϊσπέεν. ὃ Μδεος. ΧΥ͂ 
12. ΑΔ46 Ρίπάασγ. ΟἸγσωρ. Γ΄, 16. 
ΞΕδοῦγ]. Ἄρατα. 607. 

ΠΡΕΣΒΕΙ͂Α, ἑεραξίο. γ)}.» ἐπίετ- 

ῬΧεὲ υοἰμπίαξεε αἰἴουες, Ἐ. 1. ἴεραίκε. 
ΑἹ]. 4 Ραν. ΧΧΧΙΙ. 851. νι εἰ 
4 Μδος. ΙΝ. 1]. 

᾿ ΠΡΕΣΒΕΙΓΟΝ, τενέωνι, δεμεοῖη, 
ἵξ. ρνατοραίϊυα αἰαίέε, 7μέ, ψπω 
᾿Ηκρβ μέ παίω πιαιΣίπεκμ: μρλι πῶ δρυὰ 

οὔχογιμι 1], Θ΄, 280. «ρεσβεῶν ἐπ ἃ 
Ῥνγανιέμης ὀοπογατίηπ, χμορῖῖ ππετείωυ 
Ω7ΟΥ παίμε νοῖ δένεξς υεπεγαπεῖκν:. 
ΠΣ» σανδδες. ῬΕΆα. ΤΥ Χ. 10. 

ἕως γήρως καὶ αγεσβείου, τεϑατια δὰ 56- 
ποοίδπι οἵ 86} 1. 

ΤΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΓΑ, ρσγαάμε αίαϊεε, 
4ᾳ. ἃ. “επίδα. ΓΤ22» »νπππορέπείατσα. 

Οεη. ΧΙ,111. 838. ἐχάϑισαν ----- ὁ ἀρω- 
φότοπος χατὰ τὰ αρισβεχεα αὐτοῦ, ταὶ 
ὁ νεώτερος κατὰ τὴν νεότητα αὑτοῦ, ε- 
ἀοθδηί --- ῥυἱοροηϊ5 Ἰαχῖδ ᾿γ- 
γοβρβαξυας αἰαξὲΣ Ζμα;, εἴ γατῖοΣς χὰ 
ἡανοπιυΐοτα διιδῖη. ὅ:'ς εἴ αρυὰ 5..- 
ἄἴδιω ἴῃ ν. «ρεσβεῶν ἰῃ ἔγαρταθεῖο πο. 
Αποίοτῖθ: ὁ δὲ ΤΙερῥανδρος ---- τὴν βα- 
σιλεέαν κατὰ «ρισβεὴὰν λαμβάνει. 8 
Μεος. ΝΊ]. 1. τεπεοίις. δε. ὅϑυε. 
ν. 60. ὅτι σοι ἔδωχεν ὁ ϑεὺς τὸ πρεσβεδο. 
ΟΜ]. λοποόνεηςϊ δεπεοί μα, Ὦ. 6. ταῦ- 
Ὧσ8 ᾿υά]οῖθ, δῇ αυοα οἷΐτη «ρεσβύ- 
τερο; οἰ χεθαπίιγ. πᾶς ἴῃ ΑἸοσ. 
ΑἸά. οἱ σοιρὶ. ἢ, ]. σρεσβυεέρν 
Ἰεσίζυγ, χυδὰ ἰοσοπο αιορῦς 
ϑγτυβ Ἔχργοβϑίς. Ψ9086ρ0ἢ. ἄε Β. «0α. 

ΠΡΕΠΟΝΤΩΣ, ἀεοεπέεν, ἄξουτε, 



ἱρεσβεὺς. 

38. Ὁ. 118. οα. αςνετο. υθὶ Ηδ. 
(168 ἴτε ἢ] 1.5 δι)08 τορδδ ἀΘϑ, Φ,ΔΤ5 
ἱμοτίδτιν ρορυΐυτα, αἱ αυεηχυς 
γυτ οοἰδηΐ χατὰ «ρεσβεδν, γγὸ παϑ- 
πα ογα πο. 
ΠΡΕΣΒΕΥ Σ, δεηε. Ὑ ΔΑ]. 1 ϑδτι. 

111. 4. σρισβεῖ. Ααάδ ΑΥϑιοΡὮ. 
Θἤδγῃ. 03. βοδοὶ. 

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ͂Σ, ἰεραίωςε. ἘΝ 

ἰὰν. ἐσραί. Αι. 1.5. ΧΥΠΙΙῚ. 2. 
»αβϑευτάς. 1 Μδοο, Χ]Π]. 21. ΧΙΥΝ. 
1. 42. 

ΠΡΕΣΒΥΣ, 4επες, ργαμαϊς παΐμ, 
: αυὶὰ δὰ Ἰεραίομοθ ρυ] 1.48 οὈ- 
τη ἀδ8 ρῥἱοσυηαι οἰ ροθδηΐουν Υἱσὶ 
δία, αἰ χηιδῖα οἱ ῥυυάθηκία, 4165 
ἸΔΧῖ τ, ἴῃ βϑηϊουῖθι5 νἱρεῖ, οοη- 
ρος, οδδιι ἐεραίμδ, ἰξ. ρτγίποορξ. 
ὉΠ» ππαρπας. Ῥβαῖγα. ΕΧΝΤῚ. 84. 

ξουσι πρίσβως ἐξ Αἰγύπτου, νοὨϊοηξ 

γμιοῖρεξ εχ ΖΕ ργρῖο. ΑΥΔΡ. -" 5" 

ἐμἷὲ ζαπιῖ δι. Μιὰ ΒΌΣΟΚΙΣ: 
δγτη. αν]. Ρ. 161. Αρυάᾶ Ηοτηο- 
τη. 1]. ΓΤ, 57]. εἰ Ο΄, 904. σρέσβεις 
πῇ “ασεγάοίες διπιπιὶ δασγΟγΆπι Μμ6 
πἰξείδίες. ---- ΠΝ: Νυῃ. ΧΧΙ. 

1. ΧΧΙΠ]. δ. θοῦ. ἢ. 96. .--- Ἵ» 

πεν. ἴε5. ΧΧΧΥΙΙ. 6. υδὶ νὸχ 
Ἴερν. ἀθ τπὲπίσίγ! τερὶ Αφεγτὶς 
αἰ] οσοπδα δεῖ, αυἱ ᾿οραϊογυτα 
ΔΌΠΟΤΟ Πρ ΡδηΐυΣ, ο0}}. ΧΧΧΥΙ. 
2. ---- ν, οδεοίάεο. ἴε8. ΧΧΙ, 2. 
Τὶς Ἰερογαπὶ "ον. --τ Ὑν ἴθ. 

«ὟἹ!. 9. --- "ὭΣ ΡΙαν. ἰογηθδα. 

68. ΧΙΠ. 8. οἱ πρέσβεις, χιιδ81 εβ8εῖ 
ἸΌΤ. εχ Ἤν. τ ἽΨ ἀπριδίμδ. [68. 

“Χ1Π. 9. Ηἰς αᾳυοαυς Ἰορεογιηῖ 
γ»ν. Ηδογ ΟΝ. «ρέσβεις, γέροντες, βασι- 

μῆς, ἄρχοντες, φροτιμώμενοι καὶ οἱ αρεσ- 
λευταὶ, μεσίτα;, ἀπόστολοι, ἢ ἕνεκα εἰρή- 
ἧς σεμπόμενο. Οοπῆ, ϑυϊοοτὶ ΤὮΘ8. 
ὥοο168. Τ᾿ 11. Ρ. 475. 

ΦΑΠΟΣΤΕΈ ΛΔΛΩ ΠΡΕΣΒΕΙΣ, ηι- 
ὁ ζοραίοϑ. γρῳ» το. Ησοδ. Ν. 18. 

"δὶ πίσβις ἂε 5ὺ0 πὐάϊδετυπί. 

851 Πρεσβύτερος. 

Βαδινγάξπο ἱπ Αρραγ. Οεΐξ. δὰ ἢ. 1. ῥ. 
86. πρέσβεις Ῥετίίποτα νἱάείυσ δὰ 
Ὅν ὉΓῸ αὕο Ἰοροῦης Ὁ ...ν, ναὶ 

δάδο 9... αυοὰ νοσδθυϊυτα, οἷοὶ 

ἴῃ σοῦ!ϊσδ 580 70 ΠΟ ΟὈΥ 1 δἰς, [6- 
τηδῃ ἴῃ δ ἔμπἴ886, δία! ἀα ἀροίο- 
γίνη, ἱπίεγρνείίδιια, ἰερφαἰὶς, αἸϊϊδαιθ σα 
6}018 ΖΘΠΘΣῚ8 ῬΘΥΒΟΠ8 Ὀ5ΌΓΡδίυχη 
6886 ροβεῖἐ. 72}81:ὲ ϑβυδρίοδίαν, οἱΐτα 
εἷς βοσιρίατη Ελ1586: ἀκσέστειλε «ρὸς 
βασιλέα ἰαρεὶμ, ἀεϊπάς ἴῃ τηδυρίης. 
δἰἰαιθη Ῥοβιῖθθα πρέσθεις, αἱ ΟΧρ]]- 
ὍΑΓΕΙ τὸ ᾿αρεὶμ, μοβίθα γϑσῦο ὑὔβι- 
486 Ἰοοίοηστα ἴῃ τοχίυχη ᾿ΥΥΘΡ581886. . 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΙ͂ΡΙΟΝ, πη ξοηπῖο- 
γίση, Ἐ. 6. ρῥγουϊποῖα ἡμαϊ!οῖδ. ϑιΒΔΏν. 
ν. δὅ0. ὅτι σοι δέδωχεν ὃ ϑεὸς τὸ πρεσβυ- ἃ 
τίριον, αυοηίδτῃ ἀραὶ ἘΕὈΣ Π δι πῶς 
πὲ δεμπίογμηι, Ἀ. 6. φγουϊποίαπι 71 
αἱοῖς. 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΙ͂ΡΑ, παίει πιαγον ζς- 
"εἶπα. ΤΥ» Ῥγηπορεπίία. ΟΘΠΕθ. 

ΧΙΧ. 81. ΧΧΙΧ. 46. --- ΡΥ)» 
πιαβηπα. ἘΖοΟΙ. ΧΥΙ. 45. 60. ΧΧΠΙΠΪ. 
4. --- Γηλοῖ» ἀπε. Ζαοι Υ11]. 4. 

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ, δεμίογ, ὨΟΙΘΏ 
εεϊδιῖβ εἴ αἰ ηϊταιῖ8. “}}}, Ῥγίπιο- 

“επί. 900.1.18. 18. --᾿Ἰϑυίδω. Α 

7οε. ΥἿΙ. 48. Εχοὰ. ΧΧΧΊΨΡ. 80. 
8ες. ςοἂ. Κεῖ, δ] πρεσβύτεροι ᾿Ισραὴλ. 
οϑὲ δ᾽ΐυβ ἱπίευργει 8, 4] ἔοσταυΐδμι 
δα Υ Ὁ2 ἰδ ἐχρ οαμάδμι 6886 

Ραΐαν!ε Οὗ ν. 371. υδἱ οἱ ἄρχοντες φῆς 
συνωγωγῆὴς νοσδηΐυγ. (ΟὨΪῈΣ υοαμθ 
ψαγιοίδίοπι Ἰθοῖ 918 ἰν. ν. 39, --- 
851}, ππαρηπεδ, ἴτ. πια)οῦ παίω. Οδῃ. 

ΧΧΥΤΙ. 1, 15. 49. ΧΙΙΝ. 19. 
9 Ῥατ. ΧΥ͂. 15. -- 7» δέπει. ἘΣ Ἃ 

ΧΨΥΊΙ]. 11. 19. ΧΙΧ. 4. ΧΧΙΝ. 1. ὁ 
εἴ 4110] βεερίτ8. --- τ, ν», ἀεοτερέμε. 

Ψ24ον. ΧΧΧΙΙ. 6. --- ἡνν Ῥτίον. 

9 Ῥασ. ΧΧΙΠ]. 1. -- μἾν ΟΒιδ]ὰ. ςα- 

πὲ. Ἑράγ. Υ. 9. --α ἶ »γίποερε. 

9 Ῥασ. ΧΧΧΙΠ. 3. ἐβουλεύσατο μετὰ 
τῶν πρισβυτέρων αὐτοῦ, ἀο] Ποταραῖ 
συ ΒΕ οὐ θα 8 5118, νοὶ 111}15, αυὶ 

5852 



Πρεσβύτης. 

4 ᾿πρ οορ ἀγαης. ΟΟΠΐΣΣ «ρεσ- 
β(ύ Ηδαγοδ. πρεαβύτερος, μείζων, 
φρονιμώτερος. 

ΚΑΘΕΣΤΗΚΩῈΣΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ, 

ἃς βεοιιηάυτῃ 8108 ΠἰὍτου πρεσβύτης, 
οοπείμέμ δεπίοῦ, Ὦ. 6. φμὲ λαηι ἱπ δα 
αἰαίε υεἰ αἰϊσπίίαίε οοπείἑμέμς οεί. 
ἊΡΝ") υ)ηὰλ}» υἱῦγ οαπέ ει. Ὠγουΐον. 

ΧΧΧΙΙ. 25. 
ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ, δέπας, ἴ!. οοκπεὶϊα- 

ὁ γίαξ, ἰεχαί. δ)» πάρη. ϑγτώτη. 

866. οοἷ. (οἱοῖ. οἱ ΤΧΧ Ὅεη. Χ. 
91. «ρεσβύτου, ξΣεμίοΥΣ, πια)ογ. ---ς 
1:1: σεη. ΧΙ,ΠΠ1. 927. Ἐχοά. Χ. 9. 

Ζυᾷ. ΧΙΧ. 16. εἰ 4110] δεορίυβ. Ααα. 
Ἐχοά. 111. 16. --- υὐνϑν ἀδροτερίέμ. 

᾿ Ψοῦ. ΧΧΙΧ. 8. -- γυὮ, ἐπίσερτεε, 
εραίμα. 8 ῬαταΊ. ΧΧΧΙΠ]Π. 31. --- 
Ὁ», »γο οομῖϊς, Ὦ. 6. υἱοῦ οσμῖο- 

γμη1, ΡΕΥ φιεπι φμαξὶ υἱάεημς. ((οηξ. 
4 Βγιβεοηίυτη ὧς ἤδρηο Ῥοτθ. ΠΡ. 1. 
ὅ. 100. Ρ. 964. υνὶ ἀοςεῖ, Ῥογβαγιιπὶ 
ΣΟΙΘΒ ΤΣ δῖ 708 αυοϑάδηι Ὠδυΐθθα, 
4υἱ γερεπι οοιἶς Αἰοξὶ δἰπῖ, αποὰ δὲ 
1106 αυδαὶ νἱἀοτγὶ πε.) Νααι. Χ. 81. 
ἔσῃ ἐν ἡμῖ πρεσβύτης, τὶ ὩΟρὶ8 βεπαχ, 
Ἦ. 6. α οοπεδὶ ἐς. ΟΟΠΣΕΥ πρεσβύτερος 
εἰ Κουςσδοηΐυπι ἴῃ “08. ]ΠΠ). 9. Ρ. 
160. ---- γος, ἑεραίωιδ. ϑγτηνα. [68. 

ΧΥΠΙΙΙ.1. πρεσβύτας. Οοηΐξεν 4 Μδος. 
ἐ ΧΙ. 84. --- 1.) οαπι. 200. ΧΥ͂. 10. 

Ῥγεεΐεσθα Ἰορίτυν ρου ϑυτωστηδοδυτι 
4. ϑατα. ΧΧΙ. 15. πρεσβύτης γὰρ ἥν.- 
χανε πὸ ογϑάδϑ, ες σϑῦθα νϑυβίο- 
Ὥρα νοσῖβ ΗΌΤ. σοππετα. Ῥοξυβ 
διιὴΐ τηϑτυτα ΟΠ] ]οὴ δα ᾿ηγ 5). Ετγαὶ 

ψΡυ ἐχἢδυβῖυ, ΒΟ. αυΐα ἴμης ἦδτῃ 
εοἰδίβ Ὀγονθοῦοσ ογαῖ. ϑυβδηη. ν. 
19. «ρεσβύται δος. Ναῖ. δὶ γεϊ αὶ 
᾿ἰυσὶ πρεσβύτεροι Ἠαροηΐ, 00]]. ν. 8. 
εἰ 24. 

ἘΠΡΕΣΒΥ ΤΙΣ, υεἰωΐα, απμΣ. 4 
9 Μαοο. ΧΥῚ. 14. πρεσβῦτι, υεἰεγαπα. 

ΠΡΗΘΩ, προ, ἱποθηάο, ἴξ. ἑμῇο. 
ν᾿ ἐπβαίμ, ἐρηάμ. Νασι. Ν. 21. 

τ 

σὴν χολίαν σον πεαπρησμένην, νΘΏΓΓΟΙΩ 

ἔαυτ ἐππαίμηι. ἩδογΟΝ. σπεσρημένος 
Ἴ 

8.59 Πεὶν. 

((εβ6 εναγησμένο,), εορυσηρίνος. Οσιῖ. 
ἰάοσπι πὶ αρῆσαι, ἘᾺΝ Ῥασῖτεσς Ῥτὸ 
«γησμένωις το]6 Ἰἰερίταν «ναρηΐναους. 
-π: ΠΣ Καὶ εἰ Η"ρδ. ἐν- 

ἐπβέεοο, ἐμπιμρε σοῖο. Νασ Υ. 
48. «ρῆσαι γαστέρα, ἐπβαγε νετπΐτετα. 
ΝΩΩ. 47. γν ἄζάτε, τὴν χαλίω., 
Ρῖο χατὰ τὴν κοιλίαν, ψΘΏΣῈ ἐπέμπεο- 
οεί. ἴῃ οταηΐθυ5 Βίβος ἰοςῖβ τρῦῦν 
εὐπὶ σρίϑω ἴῃ (Ο]]. Ῥετταπϊδίπιπι τὸ- 
Ρεσοσ. Οοηΐ Εᾶ. Βογπασγάσυιῃ δὰ 
ψόβερῆ. Α. 1. 11]. 11. 6. 

ΠΡΗΝΗῚΣ, ργόνμδ, ῃὩγχγάσσερε, ἐπ 
ποῖειι ἰαρεις. ϑδρ. ΤᾺ. 10. ἔξει ς 
αὑτοὺς ἀφώνους «ρηνεῖς, αἰκτατωρεὶ ἢ.- 
1οθ δἷῃδ γοῦῦ ἐπ “οέθνε ἴαρεος. Αα]α. 
ἑηπαίοε. Μιάείυν Ἰορῖδβε αρηϑεξ 
«γήϑω. (ομί. 85 δοο. ΥἹΙ. 28. Λα. 
Ἰ. 18. Ἠδξεαγοῖ. αρηνὴς, ἐπὶ πγόενεν 
«τατωχὼς, ἀσὺ τοῦ ἐσὶ τὴν νοῶν σεστω- 
κέναι, νέον δὲ ἤδη. ἘΞακιδίδτις δὰ ἢο- 
ταθγαμ 1]. Ζ΄, ν. 42. ἡ. 476. Ὅτι ῳ- 
μηνεύων ἐνγαῦϑα ὃ φοιητὴς, σύς ἐστ ὁ 
ᾳρηνὴς, λέγει" ---- ἐκ ὀΐφρου (βοξίμις ὁ- τ 
Φροιο) φ«αρὰ τροχὸν ἐξεχυλίσϑη ἀγηνὲ; ὃν 
κονίῃσιν ἐπὶ στύμα ---- «αραδηλῶω, ὡς αὶ 
ἐαὶ στόμα κείμενος «ρηνὴς χεδλα; λέγε- 
φαι, ὃ δὲ ἀνάπαλιν ὕατιος. Δοχεῖ δὲ ὁ 
ᾳρηνὴς, ὃ χαὶ πρανὴς διὰ τοῦ ἄλφα λ:- 
γῖται, ἀπὸ τοῦ παρανέειν γίνεσξγα;, ὃ ἐοτν 
«αρανήχισνγαι. παροανέοντι γὰρ ἔοικε ὁ 
αρηνής. Ἐσάδιι βεῆδι οοσαρμοαῖὶλ ἐκν 

γὴς εἴ χατασρηνὴς ὈΞΌΓΡΘΠΌΙΓ. 
δανοῖ. ἐαιαρηνῆς, ἐπὶ στόμα, λιξίς, : 

ἐειχλινὴς ἑα' ὄψν. ἴάετι : χατασγιρὶ:. 
κατὰ «ρόσωπον, ἐπὶ στύμα, κατονζορες. 
ΡῬΙυγα ἀδ νοῦὲ «ρηνὴς ν6 δρυὰ δὺυ- 
οογασα ΤΊο8. Τ. 1]. Ρ. 406. εἰ δ[ΐϊοε, 
4008 ἰαυάαι ἡ οΪδιι5 δὰ Αςε. 1. 18. 
Ρ. 1011. 8 Μδος. Υ͂. 43. ἧς ἀὲ 
ἐεπερίο ἀεείγεοίο αο αἰγαιίο αἰεοῖϊξατ. 
ΠΡΙΑΜΑΣ, ὅπιο, τεάϊηο. ΧΡ, ατ- 

οἱρίο. Ῥτον. ΧΧΧΙ, 16. ϑεωρίδασα 
γεώργιον ἐπρίατο, ν]ἄδῃ8 ἀρτύυτα ἐπέ: ι 
δαί. Ηδεγοΐ. εἰ ἴοχ. Οὐ] ΜῈ 
Βγεῖη. ἐπρίατο, ἠγόραδιν. Αγρυὰ ε΄ 
ΒΥ ΟἈἰυση νυ]Ἱρὸ πιλ]6 Ἰορίταν ἕσρατε 
-- Ὡν. ὅεη. ΧΙ]. 2. 8. 

ΠΡΙΖΩ. Μιάα βϑυ]ο μοδῖ σώ. 

ΠΡῚΝ, απίοχμαπι,. ᾿χέμεχεσιι. 



Γὺ πρὶν. 

νυ ὙἸΘΤΝ» λενὶ εἰ πμᾶδις ἐετ- 
5 (ἔοστηι]α, αὐα ἀ6 φιουΐδ ργοσῖ- 
16 Ῥγσίεγηο ἑεμρογε ἀϑαυραῖυν). 
ὙΤΏΤΩ. 2, ὅδ. Υ'. 1. ἀλλὰ χαὶ αρὶν, 
Ὅι ἴδλθῃ πρὶν ογία588 ἡ) ρσεοῆχο ἴῃ 
Βα ΘΟ ΠΕ ΣΝ τεβροπαᾶβι.-- "Ὁ Ὑ2 ΓΤ 

μῆς πίε. ϑατηδσῖξ. Εχοά,. Χ. 7. ἃς 
ἐ ἰορίβϑος 23: -- 25}. Εσϑοῖ, 

{ΧΧΊΠ]. 99. 908]. 11. 81. Μαΐδοι, 
Υ. ὅ. --- ὉΠ» αὖ απέᾳμο. [68. 

ΓΕΝῚ. 10. -ἰ μὴ ἼΩΝ Ἵν» ἄσπεο 

οπ. ϑγταση. (οβοὶ. Χ]ῚΙ. 2.--" ΟἽ. 

τς. ῬΒ. ΧΙ. 9. ταῖς πρίν. 1,ΧΧ 
ρχαίαις. . 
ΤΟ ΠΡ Ν, οἰδηι. 8 ίεοο. ΥἹ. 4. 

ΠΡῚΝ Η' ΘΟὨΓ. ΣΧ πρὶν ἢ, ἀαηέε- 
μαπε, ργξμεδημαπε. ἡνε . ὕδπ. ΧΧΙΧ, 

6. Μίάδ εἰ Τορ. ΧΙΨ. 39. εἱ 8ῖτ. 
“1. 18. ἴκχ. Ψεῖ. πρινὴ, «ρὶν ἄν, 
Ἤξέχμαηι, ργίμαγμαπι, απίθΘ. ΟΟΜΙῈΥ 

858 Πρίων. 

᾿ΠΡΙΣΤΟΕΙΔΗΐΣ, δέττα Ξρωγαπι 
γεζένεις, Ψιὰδ ἴῃ Ῥγεοδάθπία νοοβ. 

ΠΡΙΏ οἱ ΠΡΙΖΩ, δέγγα 8600, ἋΣ. 
ϑ6οο, ἴξ. ἤγεπάδο. .)}". Ἰγεμγο. ΝΌΤΑ. 

Ν. 21. εε6. (ὐταρὶ. 10. ν. 232. Αὐηοβ 
Ϊ, 8. ἔπριξον πρίοσι σιδηροῖς τὰς ἐν γαστρὶ, 
(ΙβΒβθοδσιηΐ 561118 ΓΤ ΘΙ8 ᾿Π δηἴ6 8. 1ὴ 
αἵἴοτο, δὰΐ Ῥοϊ8 σταυϊάαϑ, αυΐα 56- 
αυϊζον ἐχούσας. ϑυβάπη. ν. 60. τὴν 
ΠΠΡΕΙΣΙ ἔχων, πρίσαι σε μέσον, σα] α΄ τη 
ΔΌΘΠ5, υἱ τηραϊμπαι ἴα ἀἐδδεσοεί. ΟΣ 

διωπρίω βαρτᾶ. --- 7» “επάοο. 

ϑγτητη. Ῥεαΐι. ΣΧ ΧΙΝ. 16. ἔπριον. 
Ὠναδῖυβ βυθρισβίυν, Ἰορθη τη 6880 Ἂς 
ἐπηγρίουν, ὁξαερεγαγεπί, αἴ Ἰερίοαν ἴῃ 
Οδίθηδ ΡΡ. 66. Του. Ι. ρΡ. 699. 
διερα οα. βοτὰ. Α}6}}}ὰ8 οἱ (οϊθεσεῖ- 
08 ὑπτ|8 ἔσριον ΒΑροηῖ, Ἐθοΐδβ 1.» 
406 πο νἱάει Μορμιίίαυοοπϊυδ (ἢ 
εκ. ἩθΌΓ. 8. ἢ. ν.}, σὰν Ἰδοῦο (οί 
δϑοσίδ [ΕΒ 0118 ταυϊδπάδ εἷζ. 

ΠΡΙΩΏΝ, τεγγα, ἰΐδια ἰοοα, εδὲ 
)γυαδίυτα δα Τοῦ. ]. ο.ὕ ᾿ ἰε ; : 
"ΠΡῚΝ Ἢ, ἰάδπν. χξ ὙἩΣΝΦ Ὑν» Πότ πο τείζγοεπία. ΓὴΝ ὙΊ Ρίαγ. ἔσαν. ἐγίω ἃ 

οπἜο πο. ϑγτατη. (μοὶ. ΧΙ. 6. 
ΠΡΙΝΟΣ, ἐΐαν, γον σἰαπάΐεγα, 

6 4ὺΔ Τδεορ γαβίι8 Ηϊϑῖοσ. Ρ]δη- 
ἃν. [ΔΌ. 11]. ο. 16. ϑιυβαπη, ν. δὅ8. 
ΠΡΙΣΤΗῚῬ, φε77Τα. ΓΤλὉ» 1461}. 

ἰψυ. 1 Βορ. Π, 9. 
ΠΡΙΣΕΗΡΟΕΒΙΔΗ͂Σ, δόνγ ϑρέ- 

ἰδπι τείεγεπα, δεγγοίειδ, ΣΎ ΛΈΝΕ) ΟΝ Ἃ 

ογεῖπε αοίογαηι, ἴ. 6. γτοῖίγα αἀοσΐα 
αὖόης. 1.8. ΧΊ,Ϊ. 15. ἐποίησά σε ὡς 
ροχοὺς ἀμάξης ἀλοῶντας καινοὺς πρισ- 
ηροειδεῖς, ἔδοϊ ἴ[6, αξ ΤοΟΐΆ8 ΟὈΤῸΒ αἿ- 
ἀχδαῦθθ ὭοΟνΑ5, ὁ γΣ Πρᾶγαπι ἦσ- 
ἐπίεε, ἘΔ. οιμι. πλα]6 ἴδὶ Βαθοεῖ 
Ἐριστηροειδεῖς, αποα ἴπ 1,οπά. εἴ (Δπ- 
ΜΌΓ. ΤΑ ΔῸΣ 1 περιστεροειδεῖς, οοἶμημ 
ΟΣ δρεοίοηι τεξεγεπέες. Τὰ (οά. ΑἸοχ. 
αὔδηι ΘΕ Ί ΓΙ πριστοειδεῖς, χοᾶ ᾿γ- 
βγοηάσπν σδηβεῖ γι σα ΟὈΥΏΠ,. 
4. 168, 1. σ. Ρ. 406. φυὶ οὔατα 10] 6 
-Βονθποῦο νοσρα Ῥχορμοίθ ὑγῷ- 
ἴατε 1]υβέταῖ. Οουΐδν δυπάρῃῃ δὰ 
65. ΧΧΥΝΠΠΙ 27. Ρ. 1929. βεᾳ. (ε- 
τλ δρυὰ ϑυϊάδμη ΙηθχηογδέιΓ 
ριστηροειδὴς αἰχμῆή. 

δια. Αταοι 1. 8. -- ΓΤ. 5. δ η. 

ΧΙ. 31. ἔϑηκεν ἐν τῷ πρίον, “εδ)εοὶϊ 
ΔΟΙΤΩΣ 8. δεγγαοὶξ, υἱ νυ ρεαῖυϑ (γΔ}8- 
(ας. 1 Ραν. ΧΧ. 8. ϑυτῆτη. 1 Ηδρ. 
ΝΙ]. 9. -- Ὁ. [ε8. Χ. 1ὅ. 20- 

ἀ, 111. 11. ἀπέναντι τοῦ αρίονος μ4- 
γάλου τῆς ᾿Ιουδαίας, Δηζ6 ΒΘΥΤΆΤΩ ΤΑ 9- 
πδῖὰ 06:56. ἔΧΟΟΙΒ Π]ς δυθροθοῖι8 
οϑῖ, Νχη ἰοϑο πρίονος Ἰορεμάιν 6δξ 
πριόνος Δϊ πρηόνος, ἃ «ρηὼν 5. αρεὼν, ὶὶ 
ΟΟΠ. φρὼν, 7εριαπ, οοἶϊδ οηιέπεπδ 
(ΛΙ46 ϑαπιβϑι Εχεσο. Ρ]η. ῥ. 668.), 
συεγίες πιοπέ!δ, ὄρους ἐξοχὴ, ἰδδῖ6 δυ- 
ἄἀακ δὰ νοοϑθῃλ πρῶνες, 0011, Ορρίδῃ.. 
Ογῃερεῖ. ΠΠ|. 815.ὺ0 864 πος ποῦ 
γουοβιη 6 θὲ. Θυἱδ δηΐτῃ 1116 90- 
ἀ6ε65, ἰοῃρθ αἷς 5ἰἴββ, τοῦ β δββεῖ 18 
αἰοῖαθὺ Νυχα ἔοτίε ἰερεηάυπι οδί 
πεδίου μεγάλου τῆς ᾿Ιουδαΐας 5 αἱ ἴῃ- 
6]]αραῖαν σδιαριβ 1116 Ῥσεζτϑηαί8, 
4ιθῖ ογάδῃθ8 τηθϊατα βοοδῖ. Αἱ 
ἢος αυοαιθ ποὴ ἨΪδοοῖ, αυΐἱα 1ά 
μέγα «εδίον, αυοα «οτάδῃεβ βθοδί, 
νυν] ἀοίιν αὐλὼν 40 6ο νοσατὶ οδρ. Κ΄. 
ὅ. ἘΠ Ἰγαῦὶῖ θὰ βο]θηῖ ποιαῖπα 
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Πρὸ. 
“ ποὔοεα ἴῃ ἱρποϊίοχα τυΐδγε, πιὶ σν- 
δίου ἴῃ «ρίονο. Νυπι ἔοζεϊϊδη Ἰοους 
ἐϊα αἰςίιι8 οδῖ, αυοά ἰυχίδ 56 μοαὶ- 
(9 πιοσῃαυα ἀδηΐδθ βαγγοθ ΣΈΡΓΡΟ- 
Βεῃίασεῖ, εἴ Ῥ6ῈΓ δἰἰπὶ δαϊξιβ ρδ- 
ἴογοῖ ἴῃ ψυάααιι ἢ Ηΐυς ἔδεϊϊ, 
αυοὰ οἀρ. Ι΄. δ. Ἰεχίταγ, οὈδῖδὲ 
ἔδυθη, αυοὰ τη δρίε αϊσδῦυῦ 
τῆς "Ιουδαίας «Ῥίων. ἴῃ δυάεδα οηΐπὶ 
Ὠοῆ οΣϑῖ, ἢ66 ψυἀδραε βεῖγα αἰοὶ 

ὃ γοϊεϑθῖ, αυοά ῬῈΥ ἐδ δαϊιβ ἢ. 
δα ἴῃ πιοηΐδι νοηϊῖ, ασυοα ἔογχίαβθα 
ΤῊΔ615 Ρἰδοοῦϊ, [δὲν ἢἰὶς συ 8ε 
δαὶ ςοὐϊοὶΒ ΗοΡτεὶ νοζοὶο δϑῖ, διῖ 
οαγίε οχ δβοσὶ ρ(ϊ8 Ἡεὐυγζαϊοϊς σοῃο!ἢ- 
πδῖυ8. [ἃ εἰ δ} }υ8 εἰ ἴα συλάεπι. 
ϑοσιρίυτα δας ποτε ἴῃ Πρτεοο 
οοάϊοβ δ.) ἸΨΣΌΩΓΙ 525 εἴ νεἱ 
ὁχοϊάεσγὶι 904, νεὶ ἰδοίυπι ποῦ αἱΐ ἃ 
δου ρύογα Ὅτεξοο, δὶς υὐ σου δηβοσὶΐ 

4 ὙΌΣ» ιοὰ Ζέγγαν ποῖα. Ὑ146 

Ιεβ. Χ. 18. υδὶ ἰά μὲν σρίων Οταςεὶ 
τοδα!ἀδτυηξ. Οοηξ Βοϊδηαϊ ῬΑ]ω5- 
ἔἴπαπι ᾿. 742. "᾿ ϑοσυπάστι Β4- 
ἄμε] ]υτα πρίων ἢ. Ἷ. ροπίξαν ῥγὸ ἥχε- 
οἰδωδ απ ἐοοὶ, φμῖ ἑπείαν 
ἀεμέλμηι σέγτα οἰγιοίμα εεί. 

ΠΡΟΣ, απίε, απίεσμαηι. Ρυβεῆχ- 
ὉΠ}. Ἑς. ΧΧΧΨΥΠΤΙΙ. 17. πρὸ ἡμερῶν 
φῶν ἵμαροοῦδεν, ἀἰεθιι8 Ῥτεθοθοπεθυβ. 
τ γ 5}. σμπι πον, ἦχον. ΠῚ. 924. 

-- ογ3 ργίμδαμαιι. Ῥτον. ΥΠΠ]. 

4ὅ. .-- ἼΔ» οογαπε. 200. ΙΝ. 16. 

Ῥεαὶγη. Ο. 4.--. Ἐχοὰ. ΧΧΧΙ͂Ν. 
44. Ῥτον. ἼΙΙ. 93. -- πὴ. 76». 

ΧΥῚΙ. 16. Εσοολ. ΧΙΝ. 8. 4. 7.---- 
ἍῈ, ἐπ οὶ. Ὅδηθβ. ΧΙ]. 10. 

ΧΧΥΊΙ. 7. Αἴωος ]. 1. πρὸ δύο ἐτῶν 
φοῦ σεσμοῦ, ἀμὸς ἀπϑπὸς απίς ἐεγ- 
τ "πποίμπι. ἴα 7οἢ. ΧΙ]. 1. αρὸ 
ἱξ ἡμερῶν τοῦ «άσχα, 80: αἰδε ἀπέο 

4 Ῥασολα. ἸΏνογευδ ογάο Οὔβοῖβ ὩΟῺ 
ἱπβοϊ ἴω8. ϑὅοῃοὶ. Τμυοςγά. 11. 84. 
αυϊ πρότριτα 1ϊα Ἔχρ]ϊοδὲ : σρὸ τρίτης 
τοι τῆς ἐχχομιδῆς. ϑ΄Γ116 6δὲ ἔο.- 
ΤΩΒΠΟσΊΠ : απίθ αἴεηι σεϊπίιε Κα- 
ἑομάας “ευϊδαα. Ῥαῖτα. 1,ΧΧῖῚ. 5. υδὶ 
«ρὸ τῆς σελήνης τοδἀδπάυχη ομηὶ ἔμπα, 
υῖ Ονϊάϊην ἸοᾳυΐξωνΣ Ατηοστ. 1. 1ὅ. 

3 
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ά 

Προύγα. 

δ. ἢ. 6. ἄυτα ποεῖ απ. δε ϑαχεε 
5. ἐμπροσϑεν. -- ἾΨ πεϑότεε. σεπε-. 

ΧΙ]. 4. υδὲ ἰδπποη ῬΠΙ]οροιας μαρ. ἢ 
387. ε. «οὶν ΒαΡεί. ---- ΣῚ Ῥίαν. 

ΘΟΠΣΙΓ. εχ ὩΡ 4 »υϑνεοσοίδἑε. Ῥτοτ. 

ΨΠΙ. 23. --- ΓΌῚΩ Ῥῖυσ. ἐχ 

απέεφιαπε, Ρε. ΟΧΧΥΊΠΙ. δ. [ἢ Ββο- 
ἄοπαε φγῶ, σιρεν, ἂδ ατρπείαίε, εἰ 
λομπογε Ἰεσὶϊον 85 Μδοςδο. 1]. 91. 
κάβ τι εδὲ ΤΡ δς Ἡ ὙΦ ΡΝ «Γάντοων εἶκε μὲ ἅγιος. 

τρὸ χαμροῦ, απίε 

τξισαροαι ϑοὰ οιϑξαχει βῖπιδ ἀυδὶο 
«ρὸς καιρὸν, αὐ επερως δῖτο οΡροτ- ἱ 
ἐμμπε. Μιαάε 101 αὐὼν, ἡμέρα, εἰ ὥρα. 
ΠΡΟΑΓΟΡΑΏ, γο αἔεγμο ἔοψαοτ, 

οαδδαπι αἶοο. 8 ΜΔΟΟΔΌ. ἦν. 48. ὦ 
ὑκὺὶρ αύλεως χαὶ δήμων χαὶ τὰν πρῶ 
σχευῶν «φοαγορήσαντες. 1, δεέτιτι6 γεγο: 
φμὲ ῥτγὸ οἷυμαίε εἰ ρῬορεῖο εἰ εαετῖε 
υαδὶς οαμδάηι Ῥγοξεψιμῖς διεί. ΑἸΏ 
101 Βαρϑηῖ φροαγορεύσαντες. 

ΞΠΡΟΑΓΟΡΕΏ, ἰάδι. Ψάε «. 
“μαγοράω, ,» 80 διῃγακι 1,Ἔχίοσει ΣΧ οεο- 
Ῥδοπῖίευχα 6. ἢ. ν᾿. 
"ΠΡΟΑΓΤΩΝΙΖΟΜΑΙ, ἀπέε αἴδμα 

οεγίο ἀμί ραρνο. 4 Μεος. ΧΥ ΤΙ. 18. 
ὑππμς ρωυρὶὶ ἘΠΕδβασιιβ. 
"ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΗῚ, 

ἀείεηϑοτ. 1 Μδος. [Χ. 11. δες. ΜΕῚ 
Οσμρὶ. γ᾽ Ίάε ἱπῆτα 6. σρωτα ἐ 
Προαγωμστίον ἸερίτιΣ δρυὰ ]δίοει. 
ἀδ 1δασ. 11, 796. Ὁ. 

ΠΡΟΑΊΤΩ, ργοάμοο, Ῥτγουεῖο, ἐκ- 
ἄκου, ὑπκοΐίο, ἴξ. ρτασήενο, τεαγονὲξ αεῖϊ- 
"πο, 1. Ῥγασοεάρ. “2 οο. ἘΒεοάοι. 

ον. ΧΧΧΊΝ. 23. τοῦ σροαχϑῆναι, Ῥτο 
Ὀχζανὴ α εὐνάωπε,-- ΡΣ Ηιρᾶ. 

8 Ἅ» ἀρρτορίπφιατε [ποῖο. Ἐχοά. 

ΧΙΨ. 10. «ροῆγε βε.. Οχϑῃ. εἰ 
Οοτρ]. ϑ΄π6 ἀπδῖο δυΐετα ἰδὲ Ἰερσοη- 
ἄυπι εβί αροσῆγε, αἱ Βαρες οοὐ. ἵ δἰ. 
-- ΤῸ} οὐγατε ἰε. Ἐχοά, ΧΧΙ]]. 

40. «ροώγοντά σε.  αἷρ. φωὶ ρνσοεαοί 
ἐε. (οηξ. Μειῇ. 1]. 9. --- -Ό, τὲ- 
οεἄο. Ἐχ. 11]. 4. θες. Οοσρὶ. ἢτε- 
ἰἴψυΐ ἸΠτὶ Βαθθηξ «ροσάγει. Οεθίδσασι 
φᾳροάγειν ἴΌϊ ργοοσεξάξεγε, Ῥυορτεάϊ ποίες. 
Ῥχόνεῦρ. ]. 8. γὴν σουβίαν τιριήσασα 

Φφο 



Ιροαδικέω. 

προήχϑη, βαρίεπίίεϊη οοδπβ ρέωγίς 
εαέϊηιαία 65ί, δῖ : ΟὟ δβαρίθπεῖθ ου]-. 
Ὥτα πσρηὶ (εξηιατὶ «οἷεί, ΙῊ ἰοχίι 
ΗΠ] ΘΌτ. ὨΠ1] ῥσὸ ἢΐ8 ἰθρίταν. Ηδθγς ἢ. 
τροήχθη, προετιμροἤήθη, σροετρώπη. σ Π}Ἐ. 
Χ. 19. λαμαάδες ἀργυραῦ προώγουσαι 
χὑτῷ, ἰαχαρδάββ ὥγρϑηΐεεε ργαζεγε- 
αμέμγ εἰ. ϑαρ. ΧΙΧ, 192. ἐσϑυμίᾳ 
τροα χϑέντες, ΠΟΠΟυρ βοσηξα ἐποἰέαίξ. 
τοὶ. βϑ'γ. σροήχϑη, ἀρργέβϑμς ἐεί. 
νυ]. υοἰμὲ!. ϑιν. ΧΧ. 97. ὁ σοφὸς ἐν 
λόγοις προάξει ἑαυτὸν, ΒαρίΘ 8 νονρῖ8 
υγουεσῆεί δε ὕρδιηι, Ἰεταρα αὐ πιαΐογεα 
ποπόγεξ εἰ αἐρσηιέαίεθ. ΟΟΌΕΓ 866. 
γυϊραῖ. ρ»γοάμοεί, ϑδῖς Ρ] αἴασοῖο 
βἔϊδτα ἴῃ ΝΌχΩΔ προάγειν 6586 σά ἦο- 
πΟΓῈς ῥχουεΐεγε ΟὈϑενναὶ Οτοῖϊα8᾽΄ δά 
ἢ. 1. 1 Μδοο. Χ. 77. σφοάγειν ἀ6 ΘΧοΣ- 
οἰζιι δϑὲ ργορτεάϊ, ργοοεάεγο. Ἐϊοάδτη 
τῃοάο δρυὰ ῬοΪγθιὰτα 11. 65. 1. {Π,. 
17.1. 2 Μδοο. Υ.'. 18. οὗτος σροαχϑεὶς 
παραχρῆμα μαστιγωδεὶς ἀνετράπη τοῦ 
ράσους, ἷς ρ»γοάμοίεδ οἴ βιαϊέτη ἢ6- 
πο] ἴα Ὁ δυάδοία ταρυΐδιβ. εϑί. 
Οσμξ, αὐτὸ εχ Ῥοϊγρίο οἵ Αττίδῃο 
ποίδέ Βδρδμεϊϊαβ δὰ Αςς. ΧΙ]. 6. ". 
382. 4: Μδοο. Χ. 1. τοῦ κυρίου «ροώγον- 
τὸς αὑτοὺς, ἀογταῖηο ἀμοοηέε νοὶ ἐηιρεῖ- 
ἰεπίε 111ο8. Ἡθεγοῖ. σπροάγομεν, «ρο- 
φέρομεν, προτρέπομεν. 

ΠΡΟΑΔΙΚΕΊΏ, απμέε ἰσάο, ᾿πγωγία 
αἰῆοϊο, ἰαοεδδο. ὅ6ρ0. ΧΨΝ ΤΠ]. 4. 

ΠΡΟΑΥΡΕΣΙΣ, εἰδοίϊο, ρτοροεῖ- 
ἔμπι, ἐπδίμέμπι, δἰμαΐμηι, υοἱμρέας, 
οοπδίδμιπα. ὙὙΓΙΓῚ ἰμῆπ. ΗΠΒΡ. 

δροπίς ξὲ οἤϊεγεμάο. ΤῊθοά. εἰ 1 ΧΧ 
Ζυα. Ψ, 2. ἐν προαιρέσει λαοῦ, εἰδοίϊοπα 

ῬΟΡαΪ],. --ο ν"»» «δέέοιο. ἴῃς. εἴ 

ΧΧ Οοδοὶ. 1. 14. σάντα ματαιότης 
καὶ προαίρεσις νεύματος, οταρῖα γΔῊΪ- 
ἴα5 εἵ εἰδοίίϊο βρὶγῖβ. 0Χ᾽1]᾽ Ηΐεοτο- 
Πγὰβ: ΓΟΧΧ αἀμίεπι ποὸπ Ἐδταξιηι 
ΦΕΥΠΙΟΉΘΩΣ ΘαΡΥ σδεγμηΐ, δε ΘΎΓΙΡΙ, 
ἀϊοεπίος «ροαίρεσιν. ()γὰο πΙ8}]} νϑυῖτιβ 
8886 Ρυΐαῖ Ὠγαβῖι8 ἰη ΕἼΑρτο. Ὑ 
ἴπο, 66. ρΡ. 1058. ουπὶ δδ))γ» ὕο- 

ἐμὰ, ϑγτυ δῖ, ποῖ ἘΡγειμη. 

ΓΝ ἰὰ Ἰίηρυδ ΟΠ] ἃ. ποίας ἀσφμὸ- 
ἐϑοέγε ἐπ αἰΐφμα γο, ἀεϊεοίαγὶ, αἱ 

858 Π ροαιρέώ. 

Ἡδορτ. τ. [μεχ. Ογυῖ!} Μ1 5. Βγεπη. ᾿ 

καὶ προαίρεσις πνεύματος, ὁρμή τις ἀλό- ἢ 
γιστος. Αἀἀθ Οὐδοὶ. 11. 11]. 17. 
96. 1. 4. 6. ΥἹ. 9. --- ἡ νν 

ἑάδι. [Ὡς, οἱ ΧΧ ΟΟΒεὶ. 1. 17." 
Π1. 422. ΤΡ. 16. .-- ΓΟ Γν ἀοίμ. 

ΨΦογο. 111. 5. κατεχρατήϑησαν ἐν τῇ 
«ροαιρέσει αὑτῶν, Θομβττηδῖὶ δυπέ ἴῃ 
Ῥγοροσξίίο βυο. ὥεγθω, ΧΙ͂Ν. 14. 
προαιρέσεις καρδίας αὐτῶν «ροφητεύουσιν, 
οοηδεδα ργοροδίία σοταἶδ' 58ὰ1 ρσορμθ- 
ἰδηῖ. ἴῃ υἴτοαὰξ Ἰοοο ᾿ΠΡῈ γα γοῦ- 
[586 τα πὶ νἱἀδπῖαγ. Οαρρβ]]ὰβ νϑτο 
δίαταϊξ, ἐ08 ἰορΊθθε ΙΘἽΏ ῥεῖ. Π8- 

Ἰοῖἢ, δ΄ ΠΟ, ἱπιαρίπαγὶ, οορίίατε. 

ΜΙΊΟΙΔΕ115 δὰ Ἡ.]. μυῖαί, ΟΧΧ χεῖυ- 

[1588 δὰ ὅγυ. ἰζδαδέ, γιπάαπιεη- 

ἐπα, δῸ ὠλορὶ, Μιπααπιοπία Ἰ6οῖξ, 

ᾶ 

4 Μδος, ΙΧ. 97. “αραχολουθοῦντα τῇ 
ἐμῇ σπροαιρίση, ΟὈΒΕα ΘΠΐδΙ) τηθ88 
οοἰμηίαί. ὙιΔα οἱ 2 Μδςο. ΧΙ. 926. ᾿ 
Ηδβγοῖ. προαίρεσις, ἐπιλογὴ καλοῦ ἢ 
ἀγαδοῦ. ϑυ άδϑ: Προαίρεσις ἐστὶν ὄρε- 
ξις βουλευτικὴ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν, ἢ βούλευσις 
δρεχτιχὴ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖ. Τοῦ γὰρ 4ρο- 
χρϑώντος ἐχ τῆς βουλεύσεως ἐφιήῥενος 
φροαιρεῖται. Βουλὴ δὲ ἔστιν ὄρεξις ζη- 
τητικὴ αερὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν πρακτῶν γιο- 
μένη. Βουλεύεται γάρ τις, εἰ ὥφειλε 
μετελθεῖν τὸ σρᾶγμα, ἢ οὗ" εἶτα κρίνει 
τὸ χρεῖγτον καὶ γίνεται κρίσις" εἶτα δια- 
τίϑεται καὶ ἀγαπᾷ τὸ ἐχ τῆς βουλῆς 
κρὲν, καὶ γίνεται γνώμη. ᾿Ἐὰν ὃὲ 
χρίνῃ καὶ μὴ διατιδῇ πρὸς τὸ χριϑὲν, ἢ 
ἀγαπήσῃ αὐτὸ, οὐ λέγεται γνώμη. Εἶτα 
μετὰ τὴν διάδεσιν γίνεται «ροαίρεσις, 
ἤγουν ἐπιλογή. Ὡροαίρεσις γάρ ἐστι, 
δύο «ροχειμένων, τὸ ἐχλέγεσϑα, καὶ αἱἷ- 
ρεῖσϑαι τοῦτο πρὸ τοῦ ἑτέρου. Καὶ τοῦτο 
Φανερὸν, ὅτι βουλὴ ἐστὶ μετ᾽ ἐσικρίσεως 
ἢ «ροαΐρεσις, χαὶ ἐξ αὑτῆς τῆς ἐτυμολο- 
γίας. Ἡροαιρετὸν γὼρ ἔστι τὸ ἕτερον πρὸ 
τοῦ ἑτέρου αἷρειτόν. Οὐδεὶς δὲ προχρίνει 
σι, μὴ βουλευσάμενος, οὐδὲ “ροαιρεῖται, 
μὴ πεοκρίνας. 

ΠΡΟΑΙΡΕΏ, ργιδορίο, 'εἶδσο, ἰἴῖ, 
Ῥτοίξτγο. “7γ)» ἰάθπι. ϑγταῦ,. 1 ϑδτι. 

ΧΧ. 30. προαιρεῖ. “πἀ ἢ. ΧΙ]. 17. 
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ἂν 



Προαιρίομιαι. 
4 αροελοῦνα τὴν χιφαλὴν ἐκ τῆς σήρας, 
Ῥγοϊέγεηξ σδρυῖ εχ δδορυϊο. 

ΠΡΟΑΙΡΕΌΜΑΙ, ργασρίο, εἰξρο, 
ργοροείέμηι πεῖ λὶ δεέ, οοὐπείίιο. Ὕ, 

εἶξρο. τρις ὅλας 15. τοὺς «ατέρας πὐπρῃ 
προείλετο κύριος, ὨΒΙΓΟΒ νΟΒ17Ὸ8 
Ῥοοιηΐηυδ. Υἱὰ6 εἰ Ὠευῖϊ. ΥἹΙ. ᾿: 
ΟἿΣ ἸορίταΣ σὲ «προείλετο χύριος εἶνα; 
αὐτῷ λαὸν, υοἰμὲΐ, οἱ ἴὰ 68868 Ρορυ- 
Ἰυ8 βυυ8. Ηδεγε. «ροείλατο, ἐπελέ- 
ξατο, ἠδέλησεν. ΤΙροείλετο, οὗ προεΐλατο. 

ὃ Ῥοεϊετίοτα νοῦῦα ργοοιϊ ἄυθ᾽ο ἃ 
τηδ ΟΟττθοΐοσϊβ μχοΐδβοϊα βυηῖ, 
αἱ 68 ἴῃ τδΥσῖπα ἀρροϑυ 86 ἰη- 
Σ ΠΡΡΔΕ εὐ ᾳυοὰ ῥγὸ σξοείλατο ἴῃ 
Ῥτιοτῖρυιβ ] ὅτι αἷΐ προείλετο. 
Αἄεοαμα, ἀεἰεεῖθ 1116, δρυα Ηεεγ- 
οἴτυσα ἰΐα Ἰεσομάυπι : σροείλετο, ἐστ. 0 
ἀν μὰν ἤδέλησει. 
ἀῤκθ, ἠοῖ οὗ αροείλοντο, ὈΔΟΤΕΙᾺ 

ΟΣ, ΠΟῚ Ῥγαορίαγμπέ. 

Ῥτον. 1. 90. φὸν δὲ 

[ακ. Ογε]]. ΜΚ. Βγαιη. οὗ προείλοντο," 
ε οὐκ ἡδϑέλησαν, ϑυ δ : προείλοντο, 
ἠθέλησαν, προίχριναν. Αἀάο Ιης. Πευῖ. 
ΧΙΨ. 2. . 200. ΧΧΙΧ,. 28. 
Μαυϊμεῖυε Ῥέπο: δὲ υοἰμέξδεπι γα 
ἀἴεο. --- ῬΏΓΙ αἸογε Ὀτορεμάᾶεο. 

Ο6η. ΧΧΧΙΨ. 8. «ρορίλετο τῇ ψυχῇ 
τὴν )υγατέρα ὑμῶν, εἰοσὶἐ δηΐταθ Β]Ἰατα 
γοβίσασω. ---- Ὀξ᾿ Ὁ» γεργοῦδο. ἴθ6. 1]. 

15. ἢ αἱ ἰόϑαι πονηρά. Ὀυρ!τεὶ 
τηοῖνο τ δεος ψϑγαὶο δε πρῶ 
ΥυἹ εῖαγ. Νεπιρε ἐγαηβροπεηάμση 
εαοί ἐξ χμρόφϑῤρυς ἢ, ἐς "ἢ ἄυπι 

αἱ πονηρὰ ἢ ἐχλέξα φὸ ἀγα» 
“ϑκ Ῥχο «ροελέσγαι ἔοτία5Β8 Ἰερσα. 

ἄυτα ἐδ σροσϑαι (Προεμαι εἴ »εὲδ- 
δώρε 7ασίο, α)γέοϊο.), τἡὐἱδὶ ἴογῦαββθο 
Ἰοροῦῖης Ὁ» Ῥγαοοπομρέεοετε, αἱ 

τοοπ ΑἸΠηρία8. Οοββ. σπροΐημι, 
οπη ίο, ργαίεγεο, ρυισίεγηἐίο. ϑδρ. 
ΨΗ. 11. «ροειλόμην αὑτὴν ἀντὶ φωτὸς 
ἔχων, οΕ]ορὶ 1Π|δὺὶ ῥγὸ Ἰυσα ΒΑΡόσο. 
Ιχ. Ογ71}}. ΜΆ. Βτϑμι. προειλόμην, 
«ροσέχρια (Ἰεᾷὲ εχ Ηδουοῆϊο προί- 

δ χρινα), ἐπελεξάμην. ϑαΡ. ΙΧ. 7. σὺ με 
«ροΐλω βασιλέα λαοῦ σου, ἴὰ: τα εἶδ- 

ἴῃ ΤῈ Ρορυ]] τυΐ. 
ΟΥ᾽ ΠΡΟΑΙΡΕΌΜΑΙ, πον 

ποίο. ἸΝῸ ΡΙΒ. γέπμο. Ῥχον. ΧΧΙ. 

856 Προακολαμββάνα. 

8. οὖ γὰρ «ρακιρεῦνται «ἢ χεῖρες αὑτοῦ 
«οἱὖῦ τι, ποΐμπί εἰῖπι ταδανὰβ ΕἾ. 
αἰϊχαίά ἔαλοεσε. σουνῖ. 3 Μδοεβθ. 
ΥΙ. 9. 
ΠΡΟΑΛΗῚΣ (δυϊῖ, τὸ ἀρυα (Ιε. 

. ἔογξεαδοε τοῖς 

ἩΦ  τὴὶ τρδλὴς, α«εροτιτὴὶς, «ρόχεξες. 
ΠΡΟΑΝΑΒΑΓΝΩ, ἀπέε τεὶ ὑγῖες 

α:οεπάο. “τὸν: Ιποοτῖὰβ ..0.υ8. ΧΥ͂. 

8. Νιδεῖυν Ἰεσεπάσπι προσαναβαήει, 
Ψψυάιαι. ΓΝ΄ δ. 
ΠΡΟΑΝΑΜΕΛΠΩ, ρ»γοῖπο, μγα- αὶ 

οαπίο, πίε ἀεραπέο. ἔκ. ΧΥΤΙ. 

: δ τα ι λἰαῦδν ΤΤΩ, ἀῤόιλώ, 
προανατάττορμναι, 

πῶς ἬΙΡΕ. εἰς εἴευο. 53. ὍΣΣΑΙ 

ΠΡΟΑΝΑΤΈ ΛΛΩ, ακΐε αὐτῶν, 
πῸΣ ἘΓΏ; δα ρεγνεὲπίς. Ἐσεεῖν 

ΧΥΙ͂. 9. τὰ «ροανατέλλοντα. ΟἾοεε 
ΜΆ. ἴῃ Ἐσοοι. τὰ ἔλλωντα, 
τὰ ἤσαντα. Τίτω. Τιοςτ. ἀε 
ΠΣ τ Μιυράϊ δρυὰ Ῥίδεου. ΠΙ. 

᾿ ΠΡΟΑΠΑΙΤΈ ΛΛΩ, 
γ»γῖηδ ἀππιεηέϊο. ὝΠΠΙΣ ΤΡΏ. ρχγα- 

“ποπέο. Ἐσροῖ, ΧΧΧΙΠΙ. 9. διὸ 
(λε8. Ηἰβὲ. ρ. 160. 21. Βείση. β 

ΠΡΟΑΠΟΔΕΙΈΝΥΜΙ, απίαι τ 

ἑμαϊΐοο 5. πιεπίοηενι ζαοῖο. νοχ μας 
οὔηἶ888 ἴῃ ΒΟ] ραῦθ δς 
Ὑβοφδασο Ἰοσίαν 83 Μδορς. ἢ]. 98 
διὰ, δὲ τῶν πρυαποδεδεγμένων συριαυτα 
καὶ ἑταίρων, ΤῈ ςοταροίαζοο αἰ 80 
ἄδῖοθ, φυογὼπι ἷἴε αἀπίεοεσεμέδιω 
"πονεοπειη ζεοίπιμα. 1 ερσίσαν αυοηαε 
δρυά Ὠΐοπ. (δδ8. Ὁ. 480. 35. επα, 
εἴ Ευσίρ. Ηρροϊγῖ. ν. δ. δεἰιοὶ.. 
ΣΠΡΟΑΠΟΘΝΗΊΈΕΚΩ, 

απίε πιογίογ. 4 Μαος. ΧΙ. ἸΠ. 
δυϊάδβ: ἤἥσχω, γεπκῇ. 
ΠΡΟΑΠΟΔΑΜΒΑΝΩ, τίς δ: 

οἱρίο. ἐδν Ηἰρδ, φαρίπο. ἵπο. 



Προασπίζω. 

ι ϑιια. 11. 99. «ροαπολαβεῦ. 5οὰ 
γα υεε νἱάσι, δῆς νόδσετὰ οὐ 
νοςα Ηευγαΐοβ υ}1ο πλοο σοποΊ ]ΣαΣι 
γ0886, 40}85 Ῥοῖΐι8 Ἰπδβοσία ες δὺ 
Ὠτεγρτοίο, αἵ 60 ἔλοΣ 5 πεχὰβ νοσῖα 
ΜΟΥ οαπὶ ψΕΣΌΪ βοαυεπρυ 

Ἰ2)}) ΓΝ Δ πιο] ορενείαν. 

"ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ, οἶνρεο οδέεοίο 
υγοίορο, ργορωᾷηο. 4 Μδος. Υ]. 21. 
[Χ, 15. ΧΙΝ, 15. υνἱ ἀ6 νοϊυσγθυϑ 
15 ῸΓΡΘΙΟΓ. 

ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ (βοσθγ αὐο- 
016 προάστιον, ΒορΡἈ. Ε]δοῖτ. ν. 1δὅ56.) 
τωδεγδίμηι, δμδιγδαπεηι. Ὁ Ὁ» 

ἰάδπ. Νυι. ΧΧΧΥ. 2. 7. ϑγτονλ, 
μὲ ΤΧΧ βος. σου]. 06. ΣΙΝ. 4. 
Αάά6 [πο. Εσξϑοι. ΧΙ], 1δ. υδὲ 
νά. Μοπεῖ. δς ϑ'γιηπι. 706. ΧΧΙ, 
16. Βοος. πλᾶχρ. οοὐ. 108, Ηοἰπιθη. -- 
ΓΛ Ρἱαγ. αγυα. Α4.. “736 Γαῖα. 

ΧΧΧΙ. 40. «ροάστεια. Οομξ, ποίαϊα 
ΒΌΡτΑ ἴῃ ᾿Ασαρημὼν, δς Βοπγεσιυη 
8] Ἐπθο ὶ; Ὅποση. 5. ν. Ασαδημώϑ. 
ΕΗ εγοῖ. Προαστίων (Ἰερε Προάσειον) 
καὶ προάστειον, «ρὸ τῆς πόλεως. 

ΠΡΟΒΑΓ ΝΩ, ργορτεάϊον, ῥγοσεάο, 
ργουελογ, ργογοῖο, ογέξοοβ δὴ» 
νεπίο. ὅρη. ΧΥ]1]. 11. σπροβεβηχό- 
τες ἡμερῶν, ῥχο ἐφ᾽ ἡμερῶν, ρτουθοίὲ 
ασίαίϊε. Μιὰθ οἱ ὅεη. ΧΧΙΨΝ, 1. 
798. ΧΙΠ. 1. 9006. ΧΧΙΠ]. 1. σροβε- 
βηκὼς ταῖς ἡμόραως (ρτο ἐν ταῦῖξ ἡ. 
00}]. 1κπς. 1. 7. 18. 1]. 86. υνῇ ὦν 
Βα τυν, οἱ ΨουϑῸΣ ΡὨ1]οἱ. 8. σδρ. 
9.), »γουεοέωδ εοἴδῖδ. ΊἋΕ εἴ ν. 2. 
ΒΕ 1 Βερ.1. 1. Βυϊάδε: προβιβηκχόσι, 
π΄αλαιοτίροις.--- ΠῚ, εο. Ἐχοά. ΧΙΧ. 

19. ἐγένοντο δὲ αἱ φωναὶ τῆς 'σάλατγγος 

σξοβαΐνουσαι, οταιιῖ δυΐοτη ΟΥΘΒΟΘΠΓ6Β, 
Ὦ. 6. ογεξοεδαπί γοῦδβ ἴα 88 8. ΒΟου8 
τυ οοπίξπμο οἱ υεἰεπιεπέεν αμάὶδ- 
Φαξειν, ---- Εἶναι 2» ε0 εὠπάο. (δ. 

ΧΧΥΙῚ. 138. προβαίνων μείζων ἐγένετο, 
ΟΥ̓ΕΞΟΦΉΣ πιᾶ)ὸν εδαί, ἢ. 6. πιαρὶξ 
“παρίδημε ογεεοεδαί. -- ἼᾺ, ἀεδρεμαο. 

ΑἹ. 7υα. ΧΙΧ. 11. ἡ ἡμέρα «ροβιβήκει 
σφόδρα, αἴεα ργοοοδεγαΐ νϑιάθ, τοὶ 
να]άς ἐποϊβῥηπαυεναί. Τὰ Ῥοϊγθὲυα μ. 
313. ἤδη τῆς ἡμέρας » ἂ!ε 

851 

ἦκπι ἑκοϊπανέε. 

Τροβάλλευ. 

Οσπίον ἘΔρμοὶ 
Απηοίδίί. ῬοΪγΡ. δὰ Βοω. ΧΙ]. 
12. Ρ. 444. ὅ8ι:᾽΄ς ἀ6 5[6]118 δα οὐοδν 
Βυ ψεεροη υ8 ἸαρΣ προβαΐεν 
δρυὰ Ηοιον. ἢ]. Κ΄, 389. --- 920. 
. 9. χρόνου «αολλοῦ προβεβηκότος, 
τυϊῖο τειροσα ἐχαοίο, ΟΣ Π181]} 
τεβρομπάσί 1η ἰοχία Ηθῦγ. Αρυᾶ 
πιο. Ηαρ. 111. 8. ὅ σροέβης 6 ταλῦο 
αἴηθ νϑηΐϊζ, ὉὈῚ ουπὶ δῖρηο δσιπυ] 
δ ἀνέβης ἰαπαυδτη ναγία ἰδςο πο- 
ἰαΐυτα ἔτ, συ. ΧΥΙ. 21. 4ρ0- καὶ 
βαίνουσα ἦν (80. ἐν ταῦ; ἡμέραις 8. ἐν 
χρόνῳ) μεγάλη σφόδρα, δάτηοάυπῃ 
εεἴδῖθ Ῥχγονθοῖδ εζγαῖ, 8. φροβεβη», 
κὼς δρυὰ [,υοεΐδη. Νίρτ. Τ. ἴ0. 64. 
οἷ. Ἠεὶΐσ. οϑὲ δεημέζ. 8 Ἐπκάγ. 1], 
40. προβαίνειν ἐπὶ πλεῖόν, εἰξογτμδ 
ἐτεάώϊ, ΟΒαϊὰ, κα )}» αὐβθον, 

7Ζοβερῖ. Α. .. ΧΙ. 8. Ρ. δ560. ΗΔ- 
γοσο., 4] "18 ΘΧΡΓΟ5510: μὴ ἐπὶ “λίον 
αὐξηϑῇ τὸ τῆς κακίας αὑτῶν. 2 δος. ἃ 
ΙΝ. 8. τῆς δὲ ἔχϑρας ἐπὶ τοσοῦτον 
βαινούσης, συτα δυϊΐοτῃ ᾿πἰ πη οἰα ἴῃ 
{δηΐζυνη ργοοεάεγεί. 4, δος. ΥἹ]. 18, 
προβεβηκὼς τὴν ἡλικίαν, Ῥγο κατὰ σ, ἢ.» 
Ῥτονεςίι εἰδίβ. ν]ὰθ οἵ 9 Μδρο. 
ΙΝ. 40. 3 Μδοο. 11. 8. συχνότερων 
δὲ ἐν ταῖς εὐημερίαις «ροβαίνουιτα, οζϑε 
Ὀχΐιβ δυΐοτῃ 1: Ἰυγα 1 τοι ῥχοῖ» 
ῬΘΡΙΒ ρτοοθάθηϊθσα ; ναὶ, υἱ 1,διἰπὶς 
γνοτϊς: “2, μΕΜΙ Τὰ εἰ οϑάεγε αὶ 
ῬγΌΞΡΕΤΕ. 
αλλ νι »το)οῖο, οπιίο, οζ 

ταρα. «ροβάλλομαι, ὕ Οὔτ, ᾿ ὍΡΟΝΟ. 
τ ῊὴΠ ἯΙΡΒ. 8 Τὴν .7αομῖον,, ἴζοτα 

εηιέίο. Ῥτον. ΧΧΨΥῚ, 18. οἱ «ωρώμα» 
ν», φροβάλλουσι λόγους εἰς ἀνϑρώκους, 
τεπίδηζε8 δχαϊζ(ππξ φοιταοηθθ ἴῃ ΒΟ» 
ποΐποα. --- Ἢ, ἀπίρπια ΡγρβΈγο. 
]υ4. ΧΙΝ, 12. «τοβάλω δὲ ὑμὴ τὸ 

2 μου, να], υἱ 41} τοςῖα8 : 

φρόβλημα ὑμῖν προυβάλλομομ, ἡμπεεβῦο» 
δῖ δοϊνδηάδιη ν 8 Ῥγόροπο. δ 1ὰδ 
οἴ ν. 13. εἰ σπα. ΧΙ, 16. --- ὮΣΠ 

οὐπάϊο. Αχια. Οαηΐ. 11. 18. προΐβαλέν, 
φ»τυοίεϊ, ργοάωσὶί. Νατὰ προβάλλειν 
ἀϊοῖυ συδηάοαιιε ἀ6 ἃσροσίθυβ εἴ 
4113 ἐγιοῖθυθ ἔγιιοῖιι8 Ῥγοΐδγθης - 
08 οἱ ργοἀμοοηῦθυδ. ΝΟ δυΐθηι 



Προβασανΐζω. 

« ἰεσὶς ΠΌΣ 5.ἸὮ} ἐσέενδενε, αἱ α}}- 

ᾳυκηὰο ορίπαίυβ κυ, οοὰ ΑΥΘΌ. 

ἰσλος, ποῖαι ̓παΐωγέϑοεγε, πὰ ΓΟ 

εεἰ Ξυπιεπίπηι, χυδίοηυϑ δα τηδῖυτὶ- 
(αἴοτα ρεγνθηϊ. ΓΧΧ ἢ. 1. Βαβδηΐ 
ἐξήνεγκε. --α ΚΓ, ἐτροῖϊο. {εγετα. 

ΧΙΥ͂Ι, 4. σροβάλλεγι τὰ δόρατα, ἐπεξξ- 
ἐμε Ἰδυιοδδβ. ---- ων "πείο. Ῥτονυ; 

ΧΧΙ]. 91. τοῦ ἀσυχρίνεσϑϑαΐ σὲ λόγους 
ἀληϑείας τος λλομένοις σα! (ἴὰ πο 

ὃ Βυ 1] 00] οροπάυτῃ εβὶ δοά 
οο. ΑἸοχ. Βαρεῖ σε, εἴ ἰυης προβάλ- 
λεσθαι εηπίίίενε ποῖδὶ.), υἱ τεβροηάθγε 
Ῥοβδὶβ νεσρα ψεγί δι ἰβ 11}}58,Θ φμὲΐ 
φιιείίοπες, ἱπρεπέμπι ἔμηι ρεγίοἰία- 
ἐωτὶ, ἐδὲ εοἰυεπάας ργοροπιηΐ, δαῖ: 
οαμξας ατάμας εἰ ἀμδίας 7μαϊοῖο αἸγ1» 
πεεπαε αὐ ἰε αἴεγιπί. ἩΘΒΥΟΝ. αρο- 
βαλλομένοις, ἐρωτῶσι. 8.64, υἱ τεοίδ 
τοοποϊί 9δερογὰ8 δα ἢ. ]., «ροβαλλο- 

ὁ μένοις οὐτὰλ οδϑὰ αὐδχγίο σε, 4] εδβὲ 
ἴῃ οοἶ, ΑἸ]εχ., νεγρυτα γὺἡ δἰπιρ]!- 

εἰζεσ γοΐεσί, δἱ βυσηθγα θεῖ, σροβάλλ. 
λάδι 6886 συοὰ ἐκβάλλειν Μαί(ἢ. 
1Χ. 88. --- ῷ δοολρΡ. Υ1]. 10. τὴν 
γλῶσσαν αἰτηϑεὶς καχίως «ροίβαλε, 1Π- 
πύλῃ Ἰαῖυ5 ϑβϑίαβιίμη ἐπι ίεδαΐ. 
2 Μδος. ΧΙΝ. 46. προβαλὼν τὰ ἔντε- 
ρα, εἰπ ἡ έξης ᾿πτοϑ πα. 

ΒΗΠΡΟΒΑΣΑΝΙΖΩ, αἀπίε ἰογφαδο, 
ἁ ὑέχο, ογιοὶο. 4 Μδος. ἾΤἼΠΪ. 4. τῷ 

ασανισϑέντι, πιοάο ογμοίαίο. ἸὈϊά. 
. 16. 
ΠΡΟΒΑΣΙΣ, ργοργέβειξ. 9 Μδος. 

ΙΓ. 13. πρόβασις ἀλλοφυ)ισμοῦ. 11 
Β 6} 105. ϑοὰ ἰπ ογτηηῖρυβ οοἀά. εἴ 
Πρ τ δα 5 Ἰορίτων [θὲ πρόσβασις, Ἦ, 
6. Ἡεϊϊομι οι εἰαέι. ἘἈΘΡΟΥΓΟΣ 
ΘΟ ϑβυδπϊδηίνιπι σπρόβασις ἀρὰ 
Ἐππιδίδιυτα ἢ. Α΄, Ῥᾶζ. 828. 6. εἰ 

“ ϑύσδροπο Υ11. ὑ. 449. Α. (Ὠ6Ρε- 
ἴὰΓ ΥὙΟΧ πρόβασις τ΄ργεδ ΘΟὨΪ ΘΟἴΏΣ ΕΣ 
ΒΙοἰΣ᾽, συ βοοΐυτη μαρυϊ Εγηδθ- 
ὕυχι, αὺὶ οἀ. Βοβ. δι βοσι ρϑὶζ - δὴ 
αρόβασις 8 Αἴαπα δΒυὶς οοῃλοοΐαγδο 
Ῥτεῖοσ ΟΥΒΌΟΠΙΒ Ὠθχυτὰ ἔδνοσα νἹὰθ- 
ἕὰυγ αυϊρ. ργοζεοξεηι ρεπε μὲς εἰ αἰδε- 
πίρεηα οὐπυεγδαίίοηϊς. Κι.) 

ΠΡΟΒΑΣΚΑΧΙΟΝ, ρχορτῖε φωοὰ 
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καλοῦσιν, ἅτινα ἱστῶσιν οἱ ἀγροφύλασες 
«ρὸς φύβον ὀρνίων, ἢ καὶ ἀνϑιρώπων, ταῦ- 
φα δὲ χαὶ ὕχειαι παλοῦνται. τὰς 
(εἶθ. Ιοροοϊσυμα δὲ ῬΒγγπιοὶ 
Ἑεϊοραβ ῥ. 86. 

ΠΡΟΒΑΤΙΚΟῚΣ, ουτἶ!ε. ὭΣ δυδ. δ΄ 

Νοδβοιι. 11]. 1. ὠχοδόμησαν τὴν «ὖλν» 
τὴν σριβατικὴν, ἐερ ἤοαθδπὶ 
ουϊέει. Μιὰο. οὲ Νϑβασα. 11, 39, 
Χ]]. 88. εἴ οοῃέ, 201. ν΄. 9. υδὸὶ ἐεὶ 
τῇ προβατικῇ, ες. αὐλῃ, δὰ 
οὐ θαι. (οὰ. Οοἰϑ᾽η. ΟΧΟΥ͂. ΧΥ. 
«τροβατικὴ ἐχαλεῖτο, ὅτι ἐκεῖ συνήγετο τὰ 
πρόβατα τὰ μέλλοντα σφάΐξεοδλα; εἰς τὴν 
ἑορτὴν, χαὶ τὰ ἔγχατα αὐτῶν ἐπλύνωτι.. 
γιά ΑἸρετεὶ Αρρεπά. Ο]οει. 6ι. 
ἴῃ. Ν. Τ. Ρ. 909. " 
ΠΡΟ΄ΒΑΤΟΝ, ουΐξ, ρεσις. ὄντι, 

ἐχεο. ατετα. Χ. 190θ.0 Ηἰς Ἰερετασι 
ὌΝ. -- Ὁ33» ἀρπις. Τενῖις. ΤΡ. 

82. ΧΧΙΠ. 12. Νυμι. ΧΥ͂. 11. --- 
ΓΙ.» αρπα. Ἰανῖς. ΧΙΨΝ. 10. -- 

20, Ἰάδαι σὰτλ Ὁ 55. ἀρπως. ἴεν. 
ΕΥ̓͂. 35. Ν1]. 15. ΧΙ. 8. εἰ δεδὶ. 
-- “ΝΥ, ταρίπαξι. ϑγτονα. 3 ὅτι. 

ΥἹ. 18. τὰ ἰηϊεγργείαϊας δεῖ, υἱ 
ΟΟΓίδυη ΒΑΡΊΩ ΔΕ ὈΘΟΟΓΙΒ βρδοίδχη ἰπ- 
αἸοαγεῖ. ---ὴῖν ἵν» Ῥέσμς. Οςῃ. ΓΝ. 9. 4. . 

ΧΙ]. 106. εἰ 410] βεθρίυδ. ----- χὴὺ 

ῬῈΣ τλοϑ ἢ ϑ ἢ οχ ὩΣ Ῥᾳ. ΠῚ. 

ἩΕΞΞΞΕ 77, ουἱΣ. Οφη. ΧΧΧΙ. 58. 

ΧΧΧΙ͂Ι. 14. --- τρ» Ῥεοιβ. εμεβ. 

ΧΧΠΙ. 7. 8. Πευς. ΧΥ͂ῚΣΙ. 1. εἰ 41:- 
ΡΙ. --- ΥἹάε δἰ! ὶ ἀρνίον. 

ΠΡΟΒΙΒΑΊΖΩ, ρτορσὶς "οῖο ργο- 
ἄγε, ῥγοάμοο, ῥγοΐεγο, ἴξ. ἄοσθο, ἐμ- 
δίγωο, ἱποιῖοο. "ΠΤῚ ἴῃ 1. ΟΒδὶά. εἰ 

Βδρῦ. ἐεπίε ἑποϑάο, πεᾶπε ἄμοο αἰ. 
φμεης, ἀμ σις. Ααὰ. Ῥε, ΧΙ, 5. 
«ροβιβάζων αὐτοὺς, ργαοεάεηε δοα: 



ροβλέπω. 

» «ροβιβάζενν επὶ ἑεπία αο ἤεείυα 
ὉὈρεδδίομε ἀμοεγε ἐπ ἱεηερίαπι, 582. 
Δ᾽ τιιπ σα ρϑηϊ οαθβ8.΄ --- ΓΙ 
ΡΒ. ἃ 77, ἄοοεο. ΑἹ. Εχ. ΧΧΡ. 

ῖ. προβιβάσα:. --- γγ)ῷ ΡΙΗ. ὁσζαομο. 

Ἰδαῖον. ΥἹ. 7. «ροβιβάσεις αὐτὰ τοῖς 
οἷς 4ου, ἱπομίοαδὶξ 1114 [1118 τα. 
αἱ 485 :᾿ σροβιβάζως, παραινεῖς, «εἰθεις. 
[εβυςδ. προβιβάσεις, πράξεις. 1ορϑι- 
ὍτΩ ΥἹΟΘΙΌΥ προάξεις. δὶς δρυὰ 
ποτ Ογδσησηδίίουτηι σροβιβάσαντα 
Χρου ταῦ «ροάξαντα. εἰ “ροβιβασθεὶς, 
τοαχϑεὶς, ἃς ἀρυὰ ϑυϊάκγῃ «ροβιβά- 
ἀντές, ξαντες. 

ΠΡΟΒΔΕ ΠΩ, ρ»γαυϊάεο. Γ Ὁ 

μαβοι]. ϑγταπι. (ομεὶ. ΥἹ. 9. προ- 
ἡλέπσεν. --ο ΠΝ» υἱᾶάεο. ῬΒΑΙτΩ. 

ΚΧΧΥΙ. 18. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ, φυοά εἐχρἰοαπάμηι 
γγοροηλέμτ, ργοδίενια, οὐδοΏΡΙΟΥ σα ε- 
40, φμῶ αὐ «οἰυεπάμπι ῥὈγορομέδιγ, 
Ἐπέρπια. ΓΤ, απίρπια. ὅν. ΧΙΨΡ.. 

13. προβαλοῦ τὸ «πρόβλημά σου, Ῥτο- 
ΡΟΠΘ φεαϑέϊοπεπι ἴυδη. Ὑ166 εἴ ν. 
14. 15. 16. 18. Πιρόβλημα Ηἰς ἰάθαι 
εϑῖ, φυοᾶ Οτεεαὶβ 4]158 γρῖρος. ΔΙδΒ6- 
Ὠδ 18 1,0. Χ. Ρ. 2921. γρίφος, «“ρόβλη- 
ιοά ἐστι παιστικὸν, «ροσταχτιχὸν τοῦ διὰ 
ζητήσιως εὑρεῖν τῇ διανοίᾳ τὸ αροβληϑὲν, 
τιμῆς ἣ ἐπιζημίου χάριν εἰρημένον. ϑοβιοὶ, 
Αὐἰβίορ. ἱπ Ψεβρ. ν. 90. γρῆροι δὲ 
λίγονται τὰ ἐν τοῖς συμποσίοις προβαλ- 
λόμενᾳ αἰνεγματώδη δητήματα «πρὸς λύ- 
σιν. Οομξες αι εχ Επιϑίδιῃϊο, Η6- 
βυοδίο, Ῥμανογίηο, Ῥοϊυοα ἂς 1}]18 
αἴετι Βοηοσίυβ ἴῃ Ψυἀ. ]. ο. Ῥᾶρ. 
885. Μιᾶς εἱ Βοοβατιίυμι Ηΐεσοζ. 
ῬΡ.11.1,. Γ΄. ς. 12. Ὁ. 5322. 564. 81108- 
απὸ Ἰαυαῖος Ζογηῖο ἀα Απίαυο 
ΖΕ οϊριαδίυμι ἴδια ἱπ (απὶα Νυρί. 
Ῥας. 14. 8β6εᾳ. Ῥεβαα. ΟΧΧΥ͂ΊΤΙ. 2. 
Αἀ αυρηὶ Ἰοσύτη τοϑρὶοΐθηβ ϑυϊάδϑ: 
Τιρόβλημα, ϑεώρημα συντεέδον «ρὸς ϑεὼ- 
ρίαν καὶ γνῶσιν, φϑέγξομαι προβλήματα 
ἀπ᾿ ἀνχῆς. Μίάς οἱ Ρ6. ΧΙΤΙΙ. 
4. Πδῃ. ΨΙ11. 28. --- Ὁ» 1..- 

ἐεγρτείαίο. Ἐϊ]». 11. 6. υδὶ ἴδτθῃ 
Τοοῖι8 ἔογία5δε δβίδιυϊτυν 6886 [Υ8}}8- 
Ῥοεϊοπεαὶ ἔδοίδτω, [18 υἱ πρόβλημα 

859 Πρόγνυ. 

δὰ ΠΥ, δήγησις διιίΐοῃ δὰ ἊΣ 5) 

Ῥεττμοδῖ. [Ἂμ ἔοσίαδδβα ναοὶ ἀδ Καὶ 
ϑγτατήδοιο Ῥτον. Ϊ. 6. 
ἘΠΡΟΒΛΗ͂Σ, ρ»γο)εοίωϑ, ργοπιίμηδ. 
Ἐρβοίοῃ Ῥγοσηοηϊοσιὶ, βαχὶ οὈ)θοῖ 
Βυσίρυβ. 4 Μδος. Χ]Π1. 6. προβλῇ- 
τες λιμένων αύργοι, ῬἩΤΟτΑϊΪΠοηΐο8 ΡῸΓ- 
ζαυπλ [ΕΥΤΕΒ. ϑι88: Προβλῆτας, 
ἔξω αροβεβλημένας ὑπὲρ ἀσφαλείας κ. 
ς. Δ. Ιάδπι ττδὰϊξ αυοαυσα Ῥμοίίιι8 
ἴῃ Ἰδχῖοο ϑ8ιοθ.0ὈΌ Ααάς Ηογιοσισα 
Π, Β΄, 396. εἐ , 407. 

ΠΡΟΒΔΗΤΟΙ͂Σ, ργρ)εοίιδ. »Ἠ 

Ρατί. ΡυΒ. εσίεησιια, αἰάμοίωε. 76γ. 
ΣΧ. 9. υδῇῆ᾽ ἴδιβδῃ 811} ὕγο αροβλητὸν 
τεουδ ἤΑΡΘΓα νἱἀδηῖιν «τοσβλητόν. 
Ψιάο πέτα ἰῃ σροσβλητός. Προβλητὸς 
ΤΟρΡουΥ αυοαὰθ δἃρια ϑορβδοοὶ. 
ΑἾάς. ν. 845. 
"ΠΡΟΒΟΔΟΣ, δοοριῖμδ ἐπιπεηδ, 

φμξ αείμπι πιατὶς ᾿γαπρὶ (ῬΒοϊΐυ8 
1εχ. φρόβολοι, αἱ εἷς ϑάλασσαν φροκεί- 
μένω, πέτρω χ. τ. Δ. Ἐχ Ηδτ͵ροοτα- 
«ἰομ6.), ἰΐθι ωῳγοίεοίογ, ἀδίδπδου. 
ΓΝ» ἱπρίμυϊεε. Ἰονῖς. 1. 16. ες, 

εα. ΑἸα. (ΡΒοεξίυβ : «ρόβολος, τὸ πῶν 
σιτίων δοχεῖον. ἴἴα χθυοαυς Η ϑγο  μ5.) 
Βεαυὶϊ ᾿δτ] Παρθης «ρόλοβος, αυοὰ 
νἱὰ6 ταῦτα. Οοπέοσς αυοαᾳυδ ϑυϊάδτι 
8. Υ. αρόβολον, ἃς [π|ϊ- ΗΘ ΒΥΟΒΙΐ 6. 
ν. αρέβολος. 
ΠΡΟΓΙΝΟΜΑΙ, απίε ϑὼπι, ῬΥΖΟέ.- 

ἄο. 3 )ηλν ῬΡεγερτίποΥ. Ἰενῖι. ΑΧ. 2. 

φῶν α; ἐνημένων προσηλύτων 5880. 
ΑΙοχ. ἀ)ά, Οομρὶ. ἐοὰ ςοἄ. εἰ. 
γεγενημένων ἈΔΡοῖ. 9 Μαςοο. ΧΙΥ͂. 8. 
αρογενόμενος ἀρχιερεὺς, ψωμὶ ὕμμξ ργίμε 
ΒΔΟΘΙΓΩῸΒ ΒΙΙΓΊΓΏΙΙΒ. 

ΠΡΟΓΙΝΩΣΚΩ, ργώποεοο, ργζ- 
Φοῖο. ϑδρ. ΨΝΊ. 13. σπρογνωσθῆναι. 
Ψυϊρ. οἱ 1115 δὲ ῬΥΊΟΥ οδίεπάαί, Ὦ. 6. 
ἴῃ 111}15 βἱ ἀοο ἀοτίασα οχοϊϊεϊ. [1α. 
ΝΠ]. 9. ΧΥΤΙΙ. 6. 

ΠΡΟΎΝΥ, αἀρεπιουζαξο. δ" 

Αᾳυ. Θεπε8. ΧΙ Ϊϊ. 48. δοὰ νὸοχ 
δυϑρεοίδ εδὲ Μοπίξειοοηῖϊο. οχ 
Ηδεδτ. ποῖδέ οοπίγα ἱποϊπαίε, ααϊ ἐπ 
βεέπωα ρῥγοομηιδίίε. Ἑοτίδβδε ἴδαπθ 
Ἰεσοπάυτη εϑὲ σρὸς γόνυ, δος. σίπτε Ξε 
πίστετι. 

ἂν» 

Ψ 



Πρόγνωσις. 

“ ΠΡΟΊΝΩΣΙΣ, ρυδοίεπδα. ὅυα , 
ΙΧ. 8. ΧΙ. 90. 

ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΙ͂Σ, αὐ παγογε ρετ- 
ἐἕπεν:, αὐἱέμε, α μγὶπιορεπιοτγί δες υεῖ 
πιαὐοτίδιιε αοοερίμς. ἃ δοο. ΝΠ]. 
17. τῆς τρογονικῆς πολιτείας. 0. ΧΙ͂Υ. 
ἡ. φὴν «ρογονιχὴν δόξαν. 

ο ΠΡΟΊΤΌΟΝΟΙ, »φύογες. δῖ: ΤΙ. 
δ. 8 Μδοοῦρ. ὙΠ. 10. ΧΙ]. 95. 
4 Μδος. 11]. 8. ὁ τῶν προγόνων στρα- 

ὃ τὸς, Οἱ Οοταβεβεῖαε : φμασὲ ργίπις 
ποδεϊἑἑαίς υἱγῖ, πιασίπιεηιια οομδρίοις 
ἑπυϊοία υονιεμάϊπε. Ηδεβγοἢ. ονοζ, 

φπος, προπάτωρ, συγγενὴς, ἢ «ρέσ- 
β ἀνήρ. ἰᾶται : προγόνων, «ατί- 

δ" 
ΠΡΟΓΡΑΙΦΩ, απίἰε “ογῖδο, (ὉΝ- 

δογίδο. 8 Ἑράν. ΥΙ. 832. τὶ τῶν αροῖι- 
γημένων καὶ τῶν ἀρογεγραμμένων, αἷς- 
ᾳιά ΠΠ]ογαπι, απο δηΐθ αἰςία εἰ 

4 βετὶρία βυηΐ. (οηέενγ οι. ΧΥ͂. 4. 
1 Μεες. Χ. 86. «ρνγραφήτωσαν εἰς τὰς 
δυνάμεις, οοπδοτέδαπίμ ἴῃ Θχοχζοῖζυβ, 
τα} 18 αὐαρογδαπίωηγ. εδβρὶοίϊζυγ 
Βας ριγαβὶ δὶ δῃ(Ἰυἱδδβίτηνιαι Σπο σέ τα 
1 ΠΟΤΩΣΩΘὨΪΆΣΙΟΘ ΡΟ] ]οο8, ατοβ αἰς- 
ὄὅμηε γοσδῃῖΐ, γοΐδυθηαὶ τἱ ταν τ0- 
ταΐπα. ἴἵὕὕπαε οὔδιη Του δρυᾶ 
Γλιοίδπυπι 1 ἰπ ΤΊ στη Ρὑ. 158. διὰ τὸ 
μὴ ἔχειν δαλα οὖδὲ ράφην ἦν τ 

ἀ τοὶ ἠφεθὶ γιάς τ γε ὲ ἄς ὭΣ 
ϑτδιατα. τας. Ρ. 88. εἴ οομ!ῇ. 5. δοὶ. 
Αὐίδίορἢ. ἴῃ Αν. ν. 450. 

ΠΡΟΔΕΙΚΝΥ͂ΝΜΙ 8. ΠΡΟΔΕΙΚ- 
ΝΥΏ, ργωριοηδίσο, απέδ σἰρπίδοο, 
ἀεναμέϊο. ΓΝ δρεοίαίως. ἘδιΒ. 

11. 9. 866. Οτῖψ. τὰ αροδεδειγμένα, πὲ 
8111 ΠΡ τὶ ἀσοδεδειγμένα εἴ ὑποδεδενγμένα 
Βαροηί. Δαάς Ἡοσγοῦύοι. 1.0. 1. Ρ. 
84. 2. ἢ 

“ ΠΡΟΐΔΗ͂ΛΟΣ, "παπέγεείμ. ὕἀ 1}. 
ΨΙΠ. 45. ἡ σοφία σου «πρόδηλός ἔστι, 
βαρ οητία [8 τηδη δία οῖ. Ὑ]06 
οἱ 9 Μδοοδῆῇ. 11. 17. ΧΙΝ. 30. οἱ 
οοηΐον 1 Τί. Ὗ. 94. εἴ «ἃ ἢ, ]. 
ΒΑΡἢ611 Απποίδς, Ἡογοαοῖοδδ ἢ. 
482. 0υ0] Ηετγοσοίατη, Ὠ᾿οηγβίαμα 
Ἡ]Ἰοαγηδδβοουτη οἱ Ζοβισηιτα οδάθηι 
ὨΟΌΟΠΘ ΨΟΘΘΙῺ ὈΘΕΥΡΑΓῈ οδίθηαϊε. 
δὲς οἱ δρυὰ Ηρογοβέίυτα λό: δΧ- 
Ῥοηίξυσ προφανὴς, προδιαλαβών. 

860 Πρόδρομος. 
᾿ΦΠΡΟΔΗΔΟΊΏ, απίε ἄδοῖανο, Ῥτα. Ἶ͵ 

7εείο, εὐϊοίο᾽ ἀεοίανο. 8 Μωςς. 
ΓΨ. 114. μεν βιεαχὺ «ροδεδηλωμένς 
τῶν ἔργων πατάπονος λατρεία, 1114 μαυὶο 
δῖα ρυθ)ἶοα ἀξ ππιαπεάϊαία ταυπιετιπας 
ταοϊοϑίοσυμι δοσνϊτ8, Ὑ)ε Ῥοϊγβ. 
Χ. 40. 10, 

ΠΡΟΔΙΔΩΜΙ, ἐναάο. νο, πε- 

ἄο. ϑγτοσλαοῃ. Εχοά. ΧΧΧΗ͂. 95. 
ϑηβΌτα ἜΧΡθδδς ποῦ ΟΡῈΒ εξὶ τίδ- ἐ' 
ἴπογα, οαπὶ σαρέδωχε . Ῥγρ- 
ὍΓοΣΘ ἰοερίτυς [68. ΧΙ, 18. ἴπ πε, 
Οὐὶ νετὶβ ἤ τὶς αροέδοικεν αὑτὼ κ. τ. 
λ., αὺυδ εἴἴδιι ᾿δυάσεδυιξυῦ δ Ῥευὶο 
οπι. ΧΙ. 85., ΠῚ8}] ἔτι ἴεχῖα Ηεῦς. 
Τεβροηάεί. Οααξ υοηυς (500. ΧΠ,. 
4. Ἰυχὶα [,1. ἐγαπεϊαίξοπεηε. Ἠξεςγὰι. 
«ροέδωκχεν, «ροεχώρησεν. 458. Νίδος. ὟἼ], 
87. σῶμα καὶ ψυχὴν «τοδέδουμω «τοὶ τὼν 
φανρίων νόμων, Θοτρὶ5 δἰ δῆχελστη ἰσά- ὲ 
ἄο Ῥεο γμαϊυϊία Ἰοσίθαε. 
“ΠΡΟΔΙΤΗΣ. ἢ, υδαίον. Αηκ. 

2 ϑατα. ΧΠ]. 4. «ροδίτης, πὶ ἔδτησι 
Ἰοερεπάυχο εδὶ αυδίτης. 
ΠΡΟΔΟΜΟΣ, ρογέλομα, μογίϊσω; 

απέε ἀονταε, ἐς φια ἐν} ἐπ ἀγεπ 
ακία, ἴθ: αἰγίωνε, πνερέδυλιαικ. 
Ὁ )η) δὴν ἰάστα. Λαᾳα. Φοε. 11. 17. εἰ 

1 Βερ. ΝἼΙ. 6. Ηεδγοῖν. πρόδομος, 
φροστὰς, αρόστωον. Ἐοῖαετ. ἢ. Γ΄, 469. ; 
εἰ ὩΩ΄, 6738. 

ΠΡΟΔΟΣΙᾺΑ, 'ο, 
ἀδερεταίῖο. ὅ8ρ. ΧΥΤΙ. 12. σεῖαι 
φῶν ἀσὺ λογισμοῦ 

ἐδὶ ργοάἑξο δυχι]οτυτη ἃ βάνει, θρσας 
γεὶ ταϊίοῃα Ῥτοβοϊϑοθπίϊατω, Β. ε. 
ῬΤΟΔΝ οἵ ρϑγαϊξ δὺδ διιχ!])ῖδ εἴ τὸ- 
τηρϊα, αυἱὰ δάϊγοῖς Βοιηῖτ οορ ι- 
Ὠοπθὰ εὖ γδϊίομεω. Μείαδρδογι 
ἀεδβυτηῖα οϑῖ ἃ τα] Ρ.8 Εἰπ|1419, 4υὶ 
ΟΧ Τμμοσα δγζοεῖη δοϑε οδεϊάεπα 
Ῥτοάυηξ εἰ ἀεάυπιϊ. [Ρ]14. ν. 15. τῆς 
ψυχῆς «προδοσία ἀϊοϊτιιτ. 

ΠΡΟΔΟΊΤΗΣ, ογ, ἐγαάδιον. 
3 Μδου. Υ. 1δ. Χ, 18. εἰ 92. 

ΠΡΟΓΔΡΟΜΟΣ, ργοάτοικιε, ὕχα- 
ΘΏΤΒΟΥ, Ἰζοτα ργξοος. π523. ῬγέμενΣ 

ιοίια. [ε5. ΧΧΥΠΙ. 4. 
σύκου, ῬγοοΣ ἤσυδ. Ῥ]ϊπιυ5 ΗΝ 



Προεΐϑα. 

[,.». ΧΥῚ. ο. 926. ,οκς εἰ ργϑοθοθε 
καδεί, χυαε ΔἰλεμὶΣ ργοάγοπιος υὸ- 
απ. Οομξ, ΤΒοοΟρΡγαδίμτῃ ἀθ (δι. 
ΡΊδης. [,}0. Κ΄. 5.1. Ὑοσυπαα' οἵ 
πρόδρομα. ἨΕγοἢ. τρύδρμα, τὰ ἀκ- 
μάφοντα σῦκα. ροπάυτῃ νἱάδίαγ 
εχ ῬΒδνοσῖθο τὰ προαχμάζοντα σῦκα. 
Αρυὰ Ῥβανογίπυμη νεῖὸ υἹοίββιπι 
Ῥτο σρόδροσμα εχ ἘΕΒΥΟΒο σοροηθῃ- 
ἄτα «ρόδρομα. ---- 12 Ρίυχαὶ. 

»γα. Ναιω. ΧΙΠ). 421. πρόδρομοι 
σταφυλῆς. αἴ. ργαοοσιΣ μῦ. ὅδῃ. 
ΧΙ]. 8. ἀπίστειλάς τε προδρόμους τοῦ 
στρατοπέδου, τοϊδὶδῖ! ΥΓΟΦΟΏΤΥΘΟΤΕΣ ΘΧ- 
ΘΙΡΟΙ8. 

ΠΡΟΈΠ ΔΩ, ργαυϊάρο, οἴἶδαι ἱ. 4. 
βίτωρίοχ εἴδω. ἸΞΌΣ ΗἸΡΗΝ. αϑεμοῆο, 

Ἧς οοηδμείμαπεηι ποίμπι ἦα- 
νά ροα ἰογαΐίωπ, (011. Νυα. Χ ΧΙ], 
80. Ρραῖπι. ΟΧΧΧΥΊΤΙΙ. 8. --ο ν»Ν. 

Θγιιμι. Ῥεαὶτι. ΧΧΧΥ͂Ι. 18. προεῖϑε. 
-τπνν υἱάεο. θη. ΧΧΧΥ͂ΠΙ 17. 

ϑγτασῃ, Ῥεαὶι. ΟΧΧΧΥ͂ΙΠΙ. 16. 
ϑγίθα. Ἀβδία. ΠΧΥ. 18. Οἱ σπροιΐ- 
δων, υἱάογε, δεῖ απϑπασυεγίεγο, αἀ6- 
φγελοπάεγε. Ααὰ. ἰδών. ὩΧΧ ἐϑεώ- 
ρου». Οοπξ, Ηοιηον. Πίδά. Σ΄, 527. οἱ 
μὲν τὰ (6611. πρόβατα) πγοϊδόντες, ἐσέ- 
ὅραμον, Ἀὶ ουὐτὰ υἱάεγεπέ Βα ονεβ, ἴΏ.- 
συγγοραηῖ. ΨΙὰῈ εἴ βϑδρ. ΧΙΧ..2., 

ΠΡΟΕΚΠΕΜΠΩ, ργέμε επεϊξίο, 
ἐπείο, ἀεάποο. πγῦ. πεέίο. 9: ϑδτα. 

ΧΙΧ, 81. ΑἸ ΙΌῚ ῥγὸ αροεχαέμψαι 
Βαρθῆς αροσέμψα;: εἰ ἐχαέμψαι. 

ΠΡΟΕΚΦΕΡΩ, ργοίενο, επιξίο. 

Ὠ»» ὦο. ει. ΧΧΧΥΠΙ. 48. 

ΠΡΟΒΓΑΕΥΣΙΣ, ργορτεβδῖο, ἐσέ. 
ΝΙΝ Ὁ, ἰάετα. ϑγτατη. Ρο. ΟΧΙΊΝ. 9. 

7υά, Υ. 2. - ν. ὅϑγῆτι, Εχοά. 

ΧΧΙ. 8. Ιησ. Ρᾳ. ΟΧΧ. 8. 

ΠΡΟΕΝΕΧΟΜΑΙ, 2.απιὶ ἀπίε ἐπι» 
»ἱϊοον, ἀδέϊποοῦ, ΘΟΗδΙΤΊΗΘΟΥ, ἐγτείμἐμδ 
ἔεποον. 4 εος. Υ. 18. φροενέχεσγαι 
πολλοῖς ἁμαρτήμασι, ζαπι απίο ἐπιρὶξ- 
οαἰμηι ἑσπετε τη 8 ῬΘΟσΔΙ8. 

ΠΡΟΒΞΑΠΟΣΤΕ ΛΛΩ, απίρα 
αἰϊηἐο, ἀπέεηιέο. ὦ Μαος. ΧΙ]. 91. 
ὁ Τιμϑεος αροεξαπίστειλε τὰς γυνωῦχας. 
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: , 

΄ Προῖχο. 

γἱὰθ Ῥοϊγθ. ΠῚ. 86. 9, ΧΥΠΙ. 9. 
ὄ. 
ΠΡΟΕΡΕΏ, ρνιαϊου, απῆεα υεὶῖ ἢ 

δεργα ἀἶοο 8. ἰσυμάο. 8 Ἐπάν. Ὑ]. 32. 
3 δος. [1]. 338. 1Π]. 7. 38. τὸ τροῶ- 

γαζοφυλάκιω. Γὰ. ΙΥ. 1. 
φᾳροιιρημένος Σίμων, ἰ. ᾳ. οδρ. ΙΝ. 23. 
«ροσημαινόμενος Σίμων. 8 δος. ΥἹ. 
8ὅ. καθὼς προειρήκαμεν, αἱ σωργα αἰχὶ- 
“"Η. 
ΠΡΟΕΈΧΟΜΑΙ, ργαυεηίο, ργώ- 

οδῦο, ργοΐεο, ργορτεάϊογ. ἾῬΙΌΝ, 

ἐονΎΉΣ, αἴσειι. ϑγτασι. ΠοὉ. ΧΥ͂,Ϊ. 6. κα 
Νοὶ ἀοάυχίς Ὁ Ῥθὲν βοὰ ἃ ΡΌ)» 

οὔλ., ἐβγοεδι εεἰ, οαίδ. --- “2 

ἐο. ἴπο. Πα». Π|. δ. ---- 0 ἼΝ1Τ. 

ϑγτήχα. Ῥβ. ΓΧΧΧΙΨ. 14. - ΕΝ ̓ 

ἐγαμδεο. ει. ΧΧΧΙΠ,. 8. σροῆλϑεν 
ἔμπροσθεν αὐτῶν, ργασεάεδαί οοτδτα 
1116. ΨΙΔδ εἴ ν. 14. οἵ οοῃε, ϑῖσεο. 
ΧΧΧΙ͂Ι. 11. --α 9» σπίε. ϑγτωχ. 

20». ΧΧΙΠ]. 8. Πα Βιεϊίπα. ϑοὰ 
φροίρχεσϑαι 101 ροίζι8 τεβροπάεί ἔοτ- κα 
ταῦ ΣΡ Ἴ2: 3 Μδοο. Ι΄. 84, 

ἔσεισεν ἐκ τοῦ ἀσύλου προελϑεῖ, ροζδιι8»- 
ἀοθαῖ, υὐἱ εχ δϑύ}]ο ργοάϊγεί. [ἃ 
ἈΕΙ δὰ Υ. Η. ΓΧ. 91. ἐπεὶ αροῆλθεν 
αὑτῆς, τχο ἐξ αὐτῆς, αὐαὐτὰ ρῥγοιιἐδϑεί 
οχ 1116, 5011. ἀοταο. 2 δος. Χ. 97. 
αροῆλλον ἀπὸ τῆς α«ὕλεως ἐπὶ σαλεῖν, 

ἐ2δὲ δμπί ΔῸ αὐ υἱζογί8. 8'ς 
ΞἘπδηυ Γ΄. Η. 1Π|. 18. προελϑεῦ σε- 
ραιτύρω, ἈΥΟΡΤΟΟΙ ἱνατί. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΊΖΩ, ργώρατο. ΓΘ : 
ῬΙΒ. ἀρενγίο. ἴε5β. ΧΧΨΝΙΠΙ. 44, ἃ 
σπόρον «Ῥοιτοιμάσω, «ρὶν ἐργάφασϑαι. 
1λθοτε νοσίοσειπὶ ὧδ ϑαεπρὰ ταπηρσὶδ 
΄υαπὶ ἀ6 σοσἷβ 80] οἷ. Μ146 εἰ 
ϑαρ. ΙΧ. 8. υδὶ ἀεοέγπενε Ὡοιδῖ. 

ΠΡΟΕΧΩ, απέέεοοϊίο, ὀηιῖπθο, ὑγα8- 
ίο, Ῥτορσῖθ : απίθ πιὸ ἤαδεο. ἾΣ Ὧν, 

ἐπχοοίϊοπέἑα. ϑγτατα. (οδοὶ. Χ. 10. 
προῦχει. --- 'αἰδαὉ, Ῥἷυσ. ἐαδεία, ἃ 

Υ: ΑΙ. 1 Βερ. Ἴ. 29. σροέχοντα. 

νιάσξυν οἰΐτα γοχ Ηερσ. μαπο δὶρ- 
πἰδολίομσιι μαϊρυῖδδα. (ὐσείθ 770 



ΤΠΙροηγέομιαι. 

« »νίμοῦρειι, ἀσπιόσεσε τποῖκὶ. Ῥγιεῦετεα 
Ἰορίταν Ῥεαὶπι. ΧΧΙῚ. 2. υδὲ νεσρα 
«γόσχες μοι δεσυπάυμι Επρεθίυοι Ὡοα 
ἰοχυπίυν ἴῃ τεχαϊ Ἡεῦτ. ϑοᾶ γεσο 
Ρεσεπθηί δὰ κι} ον }8, αἱ ἀμ εα- 

τυπάεη «ἀἀἰσϊίοηυπι νογβίομθβ ἴῃ 
Ὀπυμι ΟΟὨἸδοίδ δἰηΐ, δὲ ἰορεσίηςϊ 
Δ 

ΠΡΟΗΓΕΌΜΑΙ, απίεοεάο, ργοῦ- 
ἄο, ἄμοο, ἄμ δια. .)9}» ἐπ 7χεῖε, 

ὃ οογανι. Ῥτονυ. ΧΥΠ]. 14. σροηγεῖγα! 
ἂ τεῆς ἐνδώας στάσις χαὶ μάχη, ργάοε- 
ἀξ δὐΐοτη ἐρεεϊδίθαι δε ο οἱ ρυς- 
88. Ηδεγοῖ. «προηγεῖται, αροοδηγεῖ, 
«ροτέμπει. Μαὶο ἴῃ Ἠοχαρ]α Μοπεῖ. 
“μηγιίαι πὰ Ὁ) τείετίυγ. Ἐεδ- 

Ῥοπᾶεί ροῦυδ τῷ 425), φυοά εἰΐδτα 

Ἔαρ. ΧΥῚ. 18. μεσ ἡγεῖῦϑαι το άϊάε-, “κα, ἐοττείπμε. ϑγτατα. Ζοῦ. ΧΧΥ͂ΠΤΙ. 
τυηΐ. -- ΜΝ, σσρωΐ. δαϊ. ΧΧ. 9. 

ουμάνους τοῦ λαοῦ, ἀμοξα ῬΟΡυΪ,. 
« 8 Ἐδάτ. Ι11. 28. προηγούμενοι αὐτῶν, 

ἄποεε ἐϊογεηι: ὉΌΣ τῷ ΗφῦσΣ. Ἐπάν. 
[1]. 4. Ἰορίουν ϑρυ 3. Μδοσαρ. 

ΨΙΙΠ. 92. 28. ΧΙ. 8. 

ΠΡΟΗΤΌΡΟΣ, ημὶ »γΣ αἰὲς αἰεὶ 
4. οὐποϊοπαίετ, ἴδ: σεὶ μγέμδ σαὺ- 
Φαπι αἰοὶ!, ἀεϊης δἴαπι βίπρ] οἰ ἴοσ : 
φργίπιι. 9 δος. Ὑ]1. 2. εἷς δὲ αὑτῶν 
γενόμενος αγοήγορος. Μυϊραῖιδ: μημς 
αμέεηι ἐς ἐἰϊὲα, μὲ ἐγαΐ ργίπιμς. 01]. 

ἀ Ὑ. 7. Ο»Ὁὶ᾽ ὁ αρῶγος αἰείζαν. ϑ'γγαδ: 
5.9. Ιδ]4. ν. Φ. ΑἸ" υἱτοδίαυα 

γνεσίιπί : ρογίμης οοποιοναίοσ. [18 
ᾳυοαχυς Β᾽16]18, αυϊ δαάϊτ: ϑΚ'ῖς οἱ 
ψοσθυτη φροαγορεύειν (ροῦ 8 προαγοριῦ) 
ΧοΠοΡΒοΣ [2}. Υ. ἀε Εὶ ἱξ. ὅνὴ 
Ρ. 835. (ἙΔΡ. 5. ᾧ. 6.) ἰΐα υδυγρδΐ, 
ὩΣΪ αἰρτιίδοοῖ »γὰ αἰδὲς ἀΐοεγε, υεγδα 
ἴαοενε. Μιάε ϑυίάκσω ἵπ σροηγόρει. 

ΦΙΠΡΟΗ ΚΩ, ργοσεάο, ρμγορτεάίον. 
« ὦ Μαδοο. Υ'΄. 4. τὴν ἡλικίαν ᾿φροήκων, 

δείδία ργουξοίει. 

ΠΡΟΘΕΡΙΖΩ, απίεα ἀεηιείο. ΑἿ. 
Ζυὰ. ΧΡ. δ. τὰ σροτεϑερισμίνα, απίεα 
ἄεπιεερα. ἴτι τεχέι ΗδΌγ. ΜΙ] ρσὸ 
δας νοὺϑ Ἰερίίζαγ. ϑυπὲ δυΐδη ἱρὶ 
αροτιϑερισμένα δοβείες ἐπ τεαπὶρμῖοε 
οοἰϊεεία. Ὑιάε δὰ Ὦ, 1]. Ἡοἰναδείτιτη. 
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᾿Ὁογάονι Τ. 1. Ῥ.- 179. “ΤΡ 

Προϑυριόομαι. 

ον φαρατεϑδεριαμένα ἰερεινῖντε" 

ΠΡΟΘΕΣΙΣ, ργοροεῖῖο, Ῥυοροεὶ- [᾿ 
ἕμηι. ὝΞΙ ΗΒ. Α 155» Ῥγάραν 

Ααυ. 860. οοὐ, Οοϊδετε. Ῥα. ΣΧ. 17. 
τὴν αρόϑεσιν τῆς καρδίας. ϑοὰ νεῖθο ᾿ 
μας οὴ Ααυΐε ἰτϊθιθιάδ, Ῥοῖΐα: 
ϑυτιδοῦο νἱπαϊοδοδ εςὶ ες. Τμο- 
οὐογοίυπι Τ. 1. Ρ. 670. εἰ (αίστετο 

--.,5 

ογάϊπαΐο, ἀϊπροείξο. ἃ ῬΡασ. ἘΠ. 4. .-- 
ΤῸ» ἰάετι. Ἐχ, ΧΙ,. 4. -- 

οορτίαϊοπεε. ἴῃς. δαῖτα. ΟΧΙ. (. ἐ 
«ροϑέσειςς ἃ Μδοο. 11]. 8. τὴν τοὺ βα- 
σιλέως σρόϑεσιν, ργορσείδειπε τερί. --- 
Ψιάδ 4110ὲ1 ἄρτος. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, 5Βεἴ. ὥρα, ἐππρκε 
ργαβηΐδεηι, ἰεγπιῖνδς σοπείεϊαεξιι. τῷ» 

8. προϑεσμίαν, ἐετηκέπιενκ οοπσίξμηκεαι. 
ἩξεβγοΝ. προϑεσμία, καιρὸς, ὅξεσις, (Ῥαὶ- 
ἸΏΘΣΙ8 86 (ἤτοη. Μάδστω. Ασυπήεὶ. 
Ῥ.- 701. Ἰερεπάππι οσῃιοῖξς χαρεῦ δε 
σις, αι οοπἠεοΐαγδ. ΔΒϑθΏ δι ΣΏστο- 
ἴυγ.) διορία, ὅριαμα. (ομζες ΓΤ εχ, Ν. 
ΤΙ 5. ἢ. ν. ϑυϊάδβ ἃ σροϑεῖνα; νόσδπι 
ἀεσιναῖ, φυοίίε5 ἐεερες ἀστοῖδὶ οὐ 
λονεμόδες οοπείἐιέμηι: οἷτε αιαΐδην ὁ 
ἴδεο ἀφβηέέμηε εἰς, ἃ «ρεϑεσείζε;, μγα- 
ἀἴσετε, ᾳφαοὰ 1) οὶ ρτορσγὶο εἱξ, δγοεῖ- 
εἷι. δοὰ στηοσϊζο δὴ 1119 αἰϊδορηῦς 
ΕἸἰδποσιβ δὰ ὅδ]. 1. 2. γμαρ. 189. 
ΟΧΙ ΒΕ Π]8η8, γΌγατὰ δὲ βοΐϑση ογὶρι- 
δῖ ΨΟΟΔΡυΪ 6886 ἃ εἶναι οἱ αρὸ- 
ϑεσις. ([ἀδπὶ ποθ ἤδη. ΓΧ. 96. 
ἴῃ ϑιγιασηδοδὶ ἐγασταθηῖο, συοὰ 
νμυΒ ἴῃ Ερίδι. ἀ6 Νονα έετς. 
ΑἸεχ. βἀὐϊείοπε Ὅχου. 1779. ὑ. 6. εχ 
οοα. ΟΒϊ8. Ῥγοῦις, Ὀ18 οοςεχτεῖς. Κ.) 
ΠΡΟΘΥΜΑ, ραίεγα, τὰς ετεῖρε. 

επάο φαηρσμΐπὶ υἱοί. δὶς μαΐίετα 
δβιορίυ8 δρυὰ (οοσοσιθια. 28: Αα. 

Ἐχοὰ. ΧΧΙ͂Ρ. 6. ὲ 

ΠΡΟΘΥΜΕΌΜΑΙ, ργομείο εἰ αἷα- 
ογὲ διῶ αἀπέηιο, δωηι 2, Ῥαγα- 
ἐμ, ἴξ. δροπίε οἤέεγο. ὙγΓῚ ἩΠΒρ. 

ἐε οὔϊεγο. 1 Ῥαι. ΧΧΊΧ. 6. προε- 
φρμϑηλαν οἱ ἄρχοντες. τῶν «ατριί, 
ἐροπΐε οὐέωϊεγικέ ῥτὴποῖρες ἔκταν ἱα- 



Ἱροϑυμία. 

αὰ. γ᾽ ά6 εἴ ν. 0θ, Ηδεγοῖι.. σρο- 

νμήϑησαν, μετὰ φροριρέσεως προσῆνεγ- 
αν. ἴ,οχ. Οὐ! ΜΆ. Βγϑιι. σροῦϑυ- 
ἤϑησαν, μοτὰ προαιρίσεως, ἱκουσίως, 

αρρὶ8 εχ Ἡδβυοῃϊο προσήνεγχαν. 1 ᾿ 
Ἂν. ΧΧΙΧ. 17. ἐν ἁπλότητι καρδίας 

οὐ προεϑυμήϑην ταῦτα, ἴῃ Β᾽ ΟΡ ΟἹ δ[8 

οὐϊθ. τοὶ ςροπίε ἦχο οδέὲμϊξ. ---- 
ΤΩΣ λαιγίο, οἰίατα ἐπλὶο, σμρίο. 

στα. 700. ΧΧΧΥῚ. 20. σροϑυμη- 
ἧς, οἰμάεαξ, οορίεα, δαίαραθ. 1 
δος. 1. 15. «ροεϑυμήϑησάν τιγες ἀσὸ 
οὗ λαοῦ, ραγαϊέ ἡμεγκπὲ ἀαϊ ἄττα 6 
Ὀρυϊο. 1 Βιεϊίυ8. ϑεὰ σρῶυ- 
εϑαι ἸΌΪ οοῖ 1. ᾳ. ὀϑυβιζϑα,, ἐπ 
πέπιρπ ἱπάμοετε. (Οοηΐεν ϑγγιπι. 
᾿ Μδος. 111. 17. σροϑυμηϑέντων ἡμῶν 
ἰσελϑεῖν εἰς τὸν ναὸν, συτα ὑείζοπι [οτὰ- 
μι πὶ ἹΠΈΓΔΓΘ. 
ΠΡΟΘΥΜΊΑ, ργονιξἐμαιο αἀπὶπιὲ, 

Ἰαογίία. ϑῖτας. ΧΗ. 82. 
ΠΡΟΘΥΜΟΣ, ργοπιίιι απίπιο, αἷα- 

γί. ΤΊ Ῥαγῖ. εχ 1.137» ὕεπναπε. 

740. 1. 8. ---- )1). ΦΡοπίαπειιδ. 1 

Ἄγ. ΧΧΥΠΙΠ. 421... 3 Ρασ. ΧΧΙΧ. 
1. ΨΙάο εἰ 4 Μεος. ΙΥ͂. 14. 

ΠΡΟΘΥΜΟΊΤΕΡΟΣ, ργοπιηεον απὶ- 
ιο. 2 Μδαεοι. ΧΝ. 9. 
ΦΙΧΙΡΟΘΥΜΟΏ, ἷ.- 4. προϑυμίω. 

ΔΕΣΙ» “ροπίε οὔϊετο. 1 Ῥᾶν. ΧΧΙ͂Χ. 

. 866. ΑΙοχ. προεϑυμώϑησαν. 
ΠΡΟΘΥΜΩΣ, ρτοπηιίο απίπιο, αἶα- 

γεν. αὖ Ἤ., Τεοίμδ οογάε. 9 

Ὁ. ΧΧΙΧ. 84. Αἄάε ΤοΡ. ΥΠ]. 9. 
Μεςο. ΥἹ. 98. ΧΙ. 8. 
ΠΡΟΥΘΥΡΟΝ, φμοά 6εὲ απίε 7απι- 

η, ἐένιεη, υοσίεδιιζιηι. --- Ἡ ταν ΝΜ 

Ἴεγα. ἴπο. Εσ. 11. 16, -- ΤΙΝ» 

πισ. ἴοα. ΤΟΧΥΙ. 17. ἐν τοῖς προ ύ- “ 

μς9, Ρῖοὸ ἽΠΝ ἽΝ» Ῥοσέ μπαπι. 5ἱ 

τοᾶδϑ ΜΙ|Π1ο ἴῃ Ὦ188. 86}. Ρ. 372. 

ουϊύχη ἱπίοπάεσυπε ἴῃ Ποδπὶ Η6- 
αἴϑθῃ (βδης δηΐτα ΡῈ ἽΝ ᾿πῦ6}16- 

10), αὐ}ὰ8 βἰπιυϊδοταπι δηΐθ ἔογοϑ, 
, προϑύροις, Ῥθηΐ 5οἰεραί. Ὠοθάετ- 
5110 δχοίάϊβθε ν᾽ ἀδηῖον ἷο αυ8- 
ἰ'ασὰ ψοῦυΐα, οὐτὰ νοσεῖ Αταρίοδ 

8Ρεαῖ: εἰ απίε απμαδ εἰ ἱπ δερίδει8. 
ΤΩ]. ροϑὲ λαπιαπι ἐπέτίηδεσι : ὉΌΪ 

868 Προΐεμαι. 
ἽΠΝ σαπιᾶηι νου, εἴῃο ἀμῃΐο οΣ 

αϑιι 1. ΟΒα]4. εἰ ὅγε. Ομαϊά. ἽΠΝ 
οϑ οἰαμάογε, οἱ ὅγτ. Ἰςωυἡἱ, απκα, Γ ' 
οδέζεπι, ΤΌΓγε5, τεραρμίμηι. --- ΠῚ» 

»οφεῖν. Ἑσθοι. ΧΙ. 2.--- Ὁ Ὁ εἴ 
μ᾽. υμεῦμπι, σγρήϊία, ὕόγπαα ἰαίε- 

γαγία. Ζατετα. ΧΙ.111. 9. [ἃ ΒΙ16- 
ἸΣμ8 Ττοχωσαιῖ διιοϊονιδίοτω βθοια. 
Βογϑαπῖο ἱπ Νάεί Οσίτς. δά ᾿. 1. Ὁ. 
δ85.1ΧΧ τεβροχίβθα νἱἀθηῖυς ΑΥΔΌ. 

[6λ., εἰγαυὶ ἰαρίἀίδιια φοἴμπι, απᾶε 

(δὶ, λιϑόστρωτον, ραυϊνποπέμι, δοένιης 
εἰγαίωηι εἰ οοπιρϊαπαΐμπι, ἰοϑῖβ ΟΟ]10 ἃ 
Τι6χ. Αὐδρ. Ρ. 318. ΜΙΒῚ νεῖο ἀδ 
᾿, 1. 1 νἱἀεῖατ. Ὑοοὶ ἸῺ τὸ- 

βροπάθης νεῦρα ἐν κρυφαίῳ. Ὶ 3) 

δαΐομι ἱπιοἸοχογαηΐ ἂς ραυϊπιοπία- 

ἔοηε ἰαίοτία 8. ραυϊπιεηίο απίε }α- 
πμας, αυοά Εχοᾶ. ΧΧΊΝ. 10. ἌΡΡΡ) 

ἀϊεϊϊατ. Ὑιάα Ορυβουΐα Οτοα Ρ. 

8381.--- [ΠΥ 79 Ὁ» υεείἐδεῖμπι. ϑγτα- 
2. 4. 5 

τηδοῖ. ὕυά. 1]. 98. σπρόϑυρα. --ὦ 

Ὶ ὨΡΌ» ἔηιοη. Ἐσοοῦ. ΧΙΝΙ. 8. -τὰ 

ΠῸ» ᾿ἰάδπι. υὰ. ΧΙΧ. 27. 1 Βδρ. 

ΨΙΙ. 50. Εξεςοῖ. ΧΙΠΠ. 8. Δα. 

Τηεοοά. Εσεοῦ. ΧΙ͂Υ͂Ι. 6. 7.- -ΠῖῺξ» 

)απμα. αεῃ. ΧΙΧ. 6. 7ετετῃ. 1. 1ὅ. 

οἴ δἰ01 βεθρίυβ. --- ὦ γν ἰλαίαπιις, 

τ. οχοιδίἑογίωεπι. Ααὰ. Ὑμοοά. ΕΖ. 

ΧΙ, 7.-- 11 πιεάϊωπι. 168. ΩΧΥῚ. 

17. ϑεά νἱάδ βυρτβ δὰ ἽΤΠΣν).- 

ΠΡΟΙΈΜΑΙ, ργο)οίο, αὐ)ιοῖο, πέ- 

εαἰῖρο, τεπηέίο, ἐπιπεδέο, ἀϊημδίο, ὉΤο- 

ἄο, επιδέέο, ργοΐίεγο, εἴοψφμον, 7αοίο. αὶ 

ΜΔ ΗΙρἢ. ἃ »»» εγμοίο. Ῥτον. 1. 

938. Ἰδοὺ προήσομωι ὑμῖν ἐμῆς «νοῆς ῥῆσιν, 

6608 ᾿γοάαηι 8. εἰοψκατῦ ψΟὈΪΒ ϑρί σῖτα 8 

τηοὶ ἀἰςτίοποια. δαγοῖ. προήσομνα!» 

«ροδώσω. ϑυϊάδβ: «ροήσομαι, προπέβι 

ψω, προδώσω. ---- ἼΒΠ ΗἸΡΒ. γοηεϊΐ- 

ἐο, αἀϊπιίο. Ζο᾽. 11. 18. ἕως τίνος 

οὐκ ἐᾷς με, οὐδὲ προΐῃ με; αυουδαὺθ 

ΠΟΙ βἰηἷ8 τὴ6, πδαι αἐπιδέέἑς τὴς ὃ 

(Ηϊης οοττίρεπάυ ΗεεγοβιῖυΒ, ρυὰ 



Προῖε ἔς 

α θά ππῆς νυἱεῖοθα ἰορίσιν : 
(ϑετῖθρε σροΐ"} μ4, πτροδώσεις μα.) Ὥ 
δρυὰ δυϊάδτα : «ροεῖγα;. λαβὼν εἷς τὰς 
χίδας «ροιῖντα; αὑτὸν, τουτίστιν ἀφήσει, 

ψε. Ἱποοσί εἰ ΧΧ 270}. 
ΧΧΥΤΙ. 6. ἀπαιοσύνῃ δὲ αροέχων, οὗ 
μὴν αροῶρμνα;, 8 Ε1{{16. διαΐδη ορασζατῃ 
ἄδπϑ ποὴ γερεέαπι, ᾿. 6. 7μδίε ἀρεγε 

ὃ ἀυβμρίο οαυίραπω ἑαϊῶ οἱ ἐπε τὰ 80, 
4αυἦό Μοπίληυβ ὑὯκιι5 εδἴ, οοχγυρίθ 
διυδίυμι νυἱάεοϊοσ οὗ μὴ πρίωμοω,.), οὗ 
φαροαιχωρήσω. [Δ Κἰ αυλς γροσίαι. ἷπ 
ΟἸομϑ. ι; Ἔχρουξιν εἰεόμ 
οὗ μὴ σω, οὗ μὴ ἐάσω, οὗ 

ύ τον γον ἢ 16: ἵν, δέου ᾿ [πᾶς εἱ δρυά Ἠδεεγυ- 
οἰΐυπι Ργὸ «ρόσομωι, ἐάσω, ἀροχωρήσω, 
τοροπεηάυτα: σρόωμα,, ἐάσω, «“ἀρα- 

«ς χωρήσω. δὶς ἰάδτα σἰρῖίπι βι ᾽ αησς : 
«φοώμεϑα, ἐάσωμεν, παραχωρήσωμεν. 
8οεῖΡ. ἐάσομεν, “αραχωρήσομεν. 1,Εχ. 

11} ΜΒ. Βγϑι). σροώμεϑα, προδώ- 
σομαν, οἵ ϑυϊάαε Βαρεῖ : μαν, “ἃ- 
ραχωρήσω. Ζοπαταβ ἴ,6Χ. 8: οὐ 
βὴ «ρόωμαι, οὗ «αραχωρήόν, οὗ σροδώ- 
σοι. --- ἢ ἰμδμος ρον, ΧΧΧ, 

82. ἰὸν πρόῃ σεαυτὸν εἰς εὐφροσύνην, εἱ 
ἑχταχ βου ἰς ἐπ [αἰ ᾶτ. ὕδορογο 

ἁ δὶ ἢ. ], «ρόμ σεαυτὸν ἀδρτοταΐυτη νἱ- 
ἄεαιν ἃ ΝΠ σν αυοά οὐκὶ Οτε- 

οὦ Βαρϑῖ Πο[ΟΠΘΙῺ 8686 ῬΕΥ ἐν ϑοΐδν- 
ἔδακε 4}Ἐγειες αἋὉ ΓΟ αὐ ἐπ δὲ.- 
ἄὔπενι αἰἰχμαηι. Ἰἴάδτα αἀυοαθς ο0π- 
θείς εἰς ἀφροσύνην Ῥτο εἰς εὐφροσύνην. 
-Ρ᾿ ἄο. Ῥτον. Ὗ. 9. ἵνα μὴ πρίῃ 

ἄλλος ζωήν σου, τι6 41118 ὑγοΐδαί νἱξατη 
ἔμδτη. ἴπάο ἀγντιὰ Η δ ογοβίυτη τοα- 
ἀἴπιν προβάλῃ, εἰ πὶ 1,6χ. Ογτγῆ!: 

. 4 Μ5. Βτεπι. σροδῷ. ΑἸ. Ἔχ. 1ΠΠ|. 19. 
οἶδα, δεῖ οὐ σροήσιται ὑμᾶς Φαραὼ, Ὠο- 
γί, αυοὰ ποὴ αἰπιδθωγμδ νῸ8 δὲ 
Ῥδδῦδο. ὅγτωσ). 0}. 11. 4. σροήσε- 
σα!» ργογοιεί, ργοίμμάεί. 8. δος. Χ. 
84. λόγους ἀδϑεμίσους προΐοντο, ΒΕΤΤΩΟὨ 65 
Ἐοίδησοϑ Ταοίαδαπί. ὁ Μαος. ΧΥ͂. 19. 
λαλιὰν προϊέμενον πρεπόντως, ΒΕΤΤΩΟΠΕΊΩ 
εητίοηίσηι ἀἰθοθηῖοσ, ἢ. 6. ἄδοοσο 
αἰοηΐοτη ογϑίοηἷβ ζθποσο, οἕ μο]]- 
ἴω ἱπ ΟΥΔΕΪΟΩΏΘ ἃς ΒΟ Π6. 4 

864 Προΐστεμ:. 

Μεοο. ΧΥΤΠ. 3. σγοξίριωοι, οὐ είει- 
ἐεε. Οομξ, ῥείδομεαι.- 

ΠΡΟΣΣΤΗΜΙ, απίε εἰαίωο, ;τα- 
βοίο. Μεοὰ. «τοάσταμαι, απίε εἰο, ὕγα- 

σιηι, ἀφίεπάο, ργοίερο, ἕμεοτ. ὝΣΣ 
εἰ το απεῦχα, δετοέγε 7, οῖο, πια- 

γογό αὔῶ[οῖο, δοιὰ ἀεΐαεεο. 165. ΧῚ.Π|. 
44. (βεο. ψαϊσ. [π οοᾶ. Α]οχ. ἱερ 
ΔῸΣ Φρούστην σου, ἢ. 6. ΗἸετσηγεθο Ρ΄ 
[εγρσεῖε : ἐείενδ ἐξ.) ἐν ταῖς ὁμα;. 
φτίαις σου προύστης μου, τὶ ῬΘΟΟΒ[8 [πῃ ς 
απίε ττε δέείἑεἰδ, ᾿ι. 6. πεαπ  ξεῖπε πιλὶ 
δε Ῥδούλσιϑ Ἰορεϑαιλδ' πλθδ8 υἹο- 
ἶδπβ. [ἴΐὰ οοὔ, ναῦς. 1ερετυηὶ 
ἩΥΤΟΥΠ γεὶ πὸ ΓΥΤΟν ὟιΔε δὰ 

8.1. ποίαβ [,. Βοβῇ, --- ΠΌΤ με]. 

οοηβίτ. αὐ ἰαίετα. Αταοα Ν]. 10. ἐκεῖ 
τοῖς «ροιστηχόσι τῆς οἰχίας, ἀἴεῖι {Π|-, 
αυὶ ρναβιενγεηξ ἀογταυϊ. Οοπηΐξ. 1 Τίαι. 
111. 4..-- Ἴ2}» ἐγανδεο. Ῥεοτναῦ. 

ΧΧΥ͂Ὶ. 17. ὁ «ρωσνὼς ἀλλονρία; χοί- 
σεως, ΔΙΙΘΏΔΙΩ, ἀπ ς αεζεκάειε. Ὰ 
Ῥοιμοβίμομα Οταῖ. οομῖσα ΤΊπιοοσ. 
ἰπῖο : χα) τυσούτῳ ῥᾷξόν ἐστιν ἐδίᾳ ταὰς 
ἡερασεύεν, ἢ τῶν ὑμετέρων δικαΐδο ἀγοΐς- 
τασλω. Οοηῖ. ΕΉΙΕπταν τὰ Ἐοσί Ὡς 
ΔΌΣ Ὁ. 931. οἵ αυεὸ δ Γεσεσιϑοῖ 
Ὑγοϊδῆυε δὰ ΤΙς Η1]. 8. Ρ. 571. (α- 
ἴογυχα Ῥτον. 1. 6. ΕΥ̓ Χ Ἰερόσαῃι ἔ- 
ἐεγὶΣ ἐγαπορονῖιε ΣἸΌΓΌ “ἢ 

δαῖαβ : φπὶ τπιϊδοοίμν τίσ αξέεπας. --- ὖὖ 
δ λῷ ΡΊΝ. ῥγορτίε ἐσαέξο, εἴεοο αὔτ 

φίδι, οοἰΐοοο αἴημεπι ἐπ ἴοοο εϊ- 
ἰο, αὐ φμεπι ποθ ἔαπι ὕασξίες αὐ 
ἐδ Ραίε, ταριδρβοσῖοα ἐμεοσ, ἐπ - 
ἔμπι ρταδίο᾽ αἰΐφκεπι. πο. Ῥα. ΧΙΧ. 
2. προσταϑείη σοι, ῬΔΙΤΟΟΙΠΘΕΩΣ ὍΝ. 
[ὑδϑῖγῦ [6. Ουία ἤος νοεΐεχι ἃ 
Οτγβοὶβ ῥγορτίε οἱ δἰ θβαπίεσ ἄς ρα- 
ἐγομῖδ, αροστάταις, αἀἰειϊατ, ρεορίεσεα. 
σγοάτε ΕἸΒοδογβ ἴῃ Οἷανί ἢ. 73... 
ΘΥΤΩΠΊΔΟΒΌτη 6686 ᾿ἰυσα ἐπίεγρτγε- 
ἴ6π|, συἶπ5 ποτλθη ΠΟΡὶβ οοάοχ (οἱ5- 
᾿ἰπιϊδηυ8 ἰην]αϊ, 1 Μβοσβθ. Υ'.. 10. 
αρόστητε τοῦ λαοῦ τούτου, ὑγαξείο εϑίε 
Ῥορῃ]ο δυΐς, 56ὺ ῃχοδρίοίε, σπγατε 
Ἴμι ᾽ς 5 ῬΗϊοσϑεως ἴπ 

1. Βορῆϊςοι. Ὁ. Η]. ο. 3. Ῥ. 666. 
ἂθ ὙΤμοοάσιο: οὗτος «ροὔστη μὲν τῶ 



) 
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Προκαϑηγίομαι. 

᾿Αϑηναΐων δήμου, ὨἘΐς ΑἸ ϑηϊοηβίυτα 
10 ργισίμί. ἃ Μδος. ΧΙΨΥ͂. 0. -- 

1646 δἰ δὲ οἶκος. 
ΠΡΟΚΑΘΕΓΈ ΜΑΙ, ἄκμοθηι 6 

»ταδεο, ργώξο, ργαξνηι. 8 Ἐβηνυ. 
ΝΙ. 18. απροκαϑηγούμανοι, ἄκοαι. 8 
Ἐπάν. ΥἹ. 12. Ομια]ά. ὙἹ ΝΥ) 

ὩΙΤΟΝ ἢ» υἱτογκηε, φμὲ ἐπ οαρίδδιω 

εονμηι, 60]1. Ἐξᾶν. Υ. 106. ΑἸ ΠΡ εΐ 
101 Ἡδθοηΐϊ σροχαϑήμενοι. 

ΠΡΟΚΑΘΗΈΊΈΩ. 1 Μδος. Χ. 39. 
560. οὐ. ΑἸοχ. εἰς τὴν προχαϑήχουσαι 
δαπάνην. ϑὲ ᾿ΘΟΕο β8:)ᾶ 6δϑί, πθο ἔοχ.ς 
ἴθ ἰοραμάυτῃ ἤκουσαν, Ὀῖ ἴῃ 
Οονρ]. ἸορίξυΣ, προκαϑήχειν οτῖῖ ἢ. 1. 
1. 4. ϑἰπιρίοχ καθήκειν. 

ΠΡΟΚΑΓΘΗΜΑΙ, απέε ςεοάευ, απίς 
δσέέμς διεηι, ργαείαθο, ργάϑξδες δμηι. 8 
Ἐπάν. ΥἹ. 11. βες. οοὰ. ΑἸοχαηάσ. 
τῶν προχαϑημένων, (Β4]ά. Ἵ ΝΥ) 

Ὀν» υἱτογίη, φιὰ ἴῃ οαρῥἐέδωδ 

δογη, (011. Εϑαγν. Ὑ. 10. ὉὈὲ 4}1 
᾿ρτὶ σροχαϑηγουμένων Βαρθοπξ. 8 Εἰ δά. 
Ι, 80. ὦ «μααϑήμενω, ργοοόηξε, ἄποσε, 
1. 4. οἱ ἄρχοντες, ὉΒὶ ἴῃ ἰαχία ΗδερΣ. 
2 Ῥαν. ΧΧΧΥ. 25. τον. 3 Ἐδαε. 

ν.. 68. Ηεῦν. ον, ο0}1. Ἐπάν, 

11. 12. 8 ἙἘπδάν. 111. 28. ο0]]. 
Ἐπάν. ὙΙΠ. 1. 8 Ἐμβάνγ. ΙΧ. 45. 
Ἠδῦτ. ὮΝ ΓΙ» (0}1. Νὰ. Ἴ]. 

ὅ. ϑυϊάδβ: προκαϑήμενον, ἐξάρχωντα. 

ΠΡΟΚΑΘΙΖΩ, απέε οομείάεο, 
(Ηαπες. "1. Β΄, 463.) ργωείάεο, ρε- 
86: ξιι. 4 Μαοο. Υ. 1. 

ΠΡΟΚΑΘΕΣΤΗ͂ΜΙ, ργαοσοηϑιο, 
οοπείίμο. ΤῊ}, αοοὶρίο. πο. ΙΧ Χ 

7υά. ΧΙΝ. 11. αροκατέσεησαν αὑτῷ 
ἑταίρους τριάκοντα. 

ῬἘΠΡΟΚΑΚΟΊΏ, απίε αὔρο, απίε 
"παῖε ἰγαοίο. 4 Μδος. ΧΥ]1. 22. “ἢ 
ἘΠΡΟΚΑΛΕΌΜΑΙ, ργούοοο, ευο0- 

οΟθ. οχ δος ἴῃ ΒΙ16}1}} ΤΠ δβαυτο 
οτηἶβϑα στερεσίϊατ ἀρυῇ ἴῃς. Ῥβδίγα. 
ΧΧΧΙΧ. 2. υνὶ .ὉΝ 125)» εἰ ἀεοῖϊ- 

παυϊέ 86 φά τχξ, νοτιϊτοΣ χαὶ σῥοκλη- 
ϑεὶς, σὲ ααἀυοοσαΐμδ. ϑηθ ἀπ0]10 8ι1.- 
τοτὰ θὲ Ἰεχοπάμτα εδὲ σροχλϑε)ς, ναὶ 
“ροσχλιϑεὶς, ἃ προσχλύω. ἘΠΙΘΓΟΥ- 

νον: 11. 

8685 Προκατασκιῤῥόομαι. 

γΩῸ8 : φἐ ἐποϊβδιηαίμ 6εὲ αὐ 46. 
γ οι. σροκαλεῖγαι, καλεῖ, σροτρέστε, 
γιὰ6 ἀυοαμθ ϑυϊάκιη 8. ν. φροχκα- ἢ 
λεκῶδαι. 
ΠΡΟΚΑΤΑΛΑΜΒΑ ΧΩ, ργοσοι" 

»Ὀο0, οσομρο, αἀπέϊοῖρο, απίευεγίο. ---- 
ἩΠ» οαρῖο. Ῥεαῖτι. ΟΧΧΥῚ. Φ. αρο- 

χατελάβοντο φυλαχὰς οἱ ὀφδαλμοῖ μου, 
Ἀ. 6. ϑοιζπιβ δΔΌ οου] 5 χηοὶβ φῳγολὲ- 
δείαν. ---- γ)» αὐεσίπάο. 2 ῬατΑῖ. 

ΧΧΧΙΊ. 1. Ψοχ Ηθρν. Ἀ. 1. υἱ οα- 
Ῥέτε ποῖδῖ.---Ἴδ., 60. 1 Βερ. ΧΙ. 24. 

Εοτίθ Ἰοσοσυηΐ Ἵ 3}. ὕμπαε Βι6] 19 

ἢοοθ ἀδδμτηβεσὶ, ἴστιοσο.-- Ἴ2)Ὁ» θα» 

»ἷο. Φυὰ, 1. 19. 18. 111. 28. 2. Ῥας. 
ΧΠ]. 19. 9 ὅδ. ΧΙ]. 96. εἰ . 7. 
δὶ οσυτλ καταλαρμβάνεν ἴῃ οοὐά, ρεῖ- 
χτηυίδίατ. πο. Φυά. ΓΧ. δ0. υδὲὶ «ρο-. 
χκαταλαμβάνοιν στὰ Βἰτρ] οἱ χατα- 
λαμβάνειν ἴῃ οοἀά. ρῬογιιυϊαῖο;, απἀ6 
Ἱπουϊθηϊος ἀρραᾶγαῖ, Ῥγεροβ  ἰσπθῖα 
«πρὸ ἴῃ ΘΟἸΩροβθ Βδυὰ σάτοὸ τεάμῃ- 

Ἦω-. . 

ἄλγε. --- ΠΡ ΕἸΒ. απέϊοῖρο. ϑγτοχα. ἃ 

οἱ ΧΧ Ρρ. ΧΧΥΠΙΙ. 8. συά. 
11. 8. 1 Μαζοβν. Υ. 8. 2 Μαρορδῦ. 
Χ. 37' 

ΦΠΡΟΚΑΤΑῬΧΟΜΑΙ, ὑποὲρίο. 
ΓὩ}» ὁαπο, εἴ αυϊάοτῃ οογέαἐδηι δα 

ῬΕΥ τεδροπδογία. ἴῃς. Ῥβ. ΟΧῚΓΥ͂ΊΙ. ' 
7. ὉΔὲ πορίοποιι φγοϊπεπαξ ἈΔΌρίῖ. 
ΠΧΧ δὶ Βορδηῖ: ἐξάρξατι, αυρὰ 
γ]Δ6 βυρΓα. ᾿ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΙΡ̓Ῥ ΟΏ, ἱἰ. 4. 

ᾳροκατασχιῤῥόω, αυοα νἱ δ δυο Ἰοοα. 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΊΖΟΜΑΙ, απίε 

»ιοίτογ, ργαραϊο. ῬΥο]. ϑ':τ. αροχατα- 
σχευαξομένους τὰ ἤδη ἐν νόμῳ βιοτεῦειν, 
ᾳῃὶ υοἱμηὶ ταοσθθ δα Ἰερεῖα Μοβδῖ- 
6311 ΟΟΧΏΡΟΏΕΙ͂Θ.. 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΚΙΡ̓ῬΟΌΧΜΑΙ, α".- 
ἔφα οσοαΐίεο, ἐπυείογαγ, οδαπγεδοο, υ6» 
ἐόγαδοο. 8 Μδος. ΙΝ. 1. τ τηος 
ῥωμένης, ἐμπυδέεγαίε οὐδ. Ιὴ ς 
ΑἸεΣ. Ἰερίταν «ροχατεσχειρωμένης, Ὁ] 
βουβεηβυμπι υἱάθίυνγ σπροκατερχειῤῥω- 
μένης... Α. Ἰορίθδα νἱάρίυῦ χατεσχη» 

ρωμέγῃς. [πὰς Θπῖπλ ἔοσίαϑοθ δρυᾶ 
Ἡεὐύγοδίαμῃ : κατισχηρωμένης, πεπαὰ- 

λομωμώόνης. ᾿ 
41 
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ὃ:- 
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Προκαταχωρίζω. 

ΦΠΡΟΚΑΤΑΧΩΡΙΖΩ, ἱ, 4. εἰπι- 
Ρὶεσ χασαχωρίφω, δειπουδο, δέρατο. 
8 Μδος. 11. 29. δος. οοἄ. ΑἸεχ. :ρ0- 
καταχωρίσαι εἰς τὴν προσυνισταλμένην 
αὐδενείαν, ἐπ ῥυοοπῖγδο- 
διὰ θοσίδίοση, υδὲ Καῖ. καταχωρί- 
σα! : 

ΠΡΟΚΕΙΜΑΙ, ργαά)ασεο, ρτορο- 
ΜΟΥ. Ὀλὰδ» ὁορο. Ἐξ. 1. 8. οὗ κατὰ 

τὸν αροχοίμενον νόμρον, ΠΟῚ ᾿υχίδ ργὸ- 
Ῥοειίαπι νοὶ ργαεογὶρίαπι ἰεσει. 1Π- 
τοτργείδα βυηΐ, αυδϑὶ ἴῃ ἰαχία ἰερζο- 
ΤΕ ὍΝ [2 γῈ: - πεν 

ἐσπὶίωπι εαογίβοιηπ. ἴον. ΧΧΙΥ. 7. 
γ᾽ άἀεπίαν τοὶ ΠΝ Ῥτογθαϑ οπιϊδῖβθε 

οἴ «προκείμενα ἄἀδ βϑυὸο δά ϊ586. --- 

ἘΞ} Ἴχν ούγαπι ῥαοίεδιιε. Ἐχοᾶ., 
Χ, 10. --α 9} Ρἷαγ. ,αοῖεε. Ναχα. 

ΙΝ. γ. Αἱ. Εχοά. ΧΧΧΙΧ. 86. τοὺς 
φροχειβένους. 
ΦΟΥ̓ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ. ὉΝ 80. ΠΤ 

ϑγιίατῃ. Ῥεβαὶπι. ΧΧΧΥ͂. 2. 

ἸΡΟ'ΚΛΗΣΙΣ, ργουοοσαίϊο. ὁ Μϑος. 
ΙΝ. 14. υτἱ᾽ τοῦ ὀίσχου «ρόκλησις ε5ὶ 
Ῥγουοοαίϊο δὰ Ἰυοθ ἰῃ ἀἴβοο ἀ6ΒΟΣΡ- 
ἴοα οἵ ργβπια Ἰθίάθτι οὐ]. ἴῃ 
(οά. ΑἸοχ. Ἰορίειν σρόσχλησις. ῬΆΪ- 
ἰοχ. «ροσχλήσει, αοοῖέα. 

, ΒΠΡΟΚΛΙΝΗ, ομδὲϊε. ἴτυν, ἰά. 
δῆς. 1. 16. προχλίνη ἡμῶν σύσκιος. 

4 ἴα ῬὨ͵]ο πῃ Οοϊππι, δα ἢ. 1. ῥ. 48. 
ϑεουξὶ δυηΐ ἤδης Ἰοοϊίοποιι Οτρο- 

τ 66, 5. ΑἸαΡτοσῖυδ, υἱ δα ἢ. ]. ποίδί 
ΕἸδυνη. ΝΟΡΙ]. 
ΦΗΡΟΚΛΙΝΩ νεὶ ΠΡΟΣΚΛΙ͂ΝΩ. 

γιάς βυρῦα ἴῃ προκαλέομαι. 
ΠΡΟΚΟΠΗ;, ργοΐεοίμε, ἱπογεηιθη- 

ἐμπε. ὅ8:.. 1. 28. «ροχοτὴ ἐγένετό μοι 
ἦν αὑτῇ, ἱπογεπιεπίμπι νελὶ ἐγαΐ ἕπῃ 
ἐΐα, ᾿. 6. πιωϊωηα ργοξδοὲ ἐπ ἐἶζα. 
9 Μδος. ΝἼΠ1. 8. εἰς προκοισὴν ἐρχό- 

ΟΜενον τὸν ἄγδρα, δὰ ἑπογαηιεπίτη νϑηϊ- 
δπΐσιῃ ναὶ ργοστγοδδι Δοϊθηΐδιι νἱ- 
χη. Ηδέγοι. σροχοτῆς, αὐξήσιως. 
γοσοῖα Πδης ἀδόκιμον ἰταάπηϊ Ῥῆγν- 
πὶοῆυ9, ΤἼοτηδϑ Μαρ δῖον οἱ δυίΐά ας, 
86 ΡΙυϊαγοδατῃ, Ὠορέποια 1,δδν- 
τίυγα, Ῥοϊγθίυμν 1}4Δ 46 ρνοἤεοῖπ 
1.808 6886 νἱγὶ δγ  ἰβδἰγηὶ ἀοοιιο- 

866. Προλαμβά». 

τυὴξ, Ὑιὰς Μοϊδυπι δὰ ΡΆΉΣ. 1. ; 
12. Ρ. 180. ΕἸἰεπεοττα δ 1 Ὑπη, 
ΙΝ. 15. Ρ. 801. εἵ Ογξνίμσω δὰ 
Ἰμαοῖδηὶ ϑοϊοϊδίδπι τ. 746. 
ΠΡΟΚΟΉΤΩ, 'ο, ρσγοῇτε:- 

δὼ 7ποῖο. 5 ἐπερέηξο. ϑόγτατα. 

Ῥεαῖτα. [Χ. 4. σροχοψάντων. ϑιοὰ [δὲ 
βἷἴπα ἀυδὶο τοροποπάυτη εξ πρράχο- 
ψάντων, Ὡδῆι προσχόατειν, Ἰοῖϊ δΐδτΣ 
φᾳροχόστεν, τοϑροηάες ἩΡΌΣσ. οὐδὲν 

δ δες σου δέοπα Ῥτεοροβίθο- α 
Ὠυχὴ «πρὸ εἴ αρὸς ἴῃ νετὶβ τλάχπτ 
ΘΟΙΏΠΟΘ1Ε18 οϑι 8886} ο᾽..5 νἱάς ΕἸ-- 
ἙΒοσυτῃ ἰπῃ Απίτηδάνογεβ. δὰ εὶ- 
Ἰογὶ Οταδιημιδίῖ. υ. 359. οἱ τπ (Ἰδυὶ 
νερββ. 66. ρΡ. 76. Ἐσοάδσεη πιούο 
Φυά. ΧΧ. 89. ῥὕγο «ροχόστουσι, χυοὰ 
πῃ Οοά. Αἰοχ. ὑγο Ηδθργ. Στ δ» 

οὐδὶ, Ἰερίτατ, εα, Α]Ἰά. 6εἐε (οι. 
γϑοίί8 σροσχόαγοται ΒαΡδς. ἴῶὺε 
αποαιθ δυργα 8. ν. σφόχλῃσις. --- ὁ 
ΓΟ: ΑἹ. Ρβ. ΧΗΙ͂Υ. δ. «ρόκοστε, ρτο- 

οεδ, ργοργεεεΣ [χ6. (Οὐοπ. Οτανι 
Νοῖδθ δά 1λιοδηὶ ϑοϊαθος. Ρ. 745. 
γοχ α«ροχόστω τεαἀφηα ψιοηυς τἱ- 
ἀοίυν (οαϊοὶ ΑἸεχ. 8. Μδος. Υ͂. 18. 
δὶ πυης Υἱείοϑα «ροσχοστούσης Ἰερ]- 
ἴΣ. 

ΠΡΟΚΡΗΜΝΟΣ, ρτγοικέπεης ἴονσε 
ἐπ πιαγε, οριΒοΐοῃ βαχὶ, Ῥχοειοπῖο- 
1]. 4 Μδοσλρ. ἼΙΙ. 56. σρόχρηροο ' 

ΠΡΟΚΡΙΓΝΩ, »γάξετο, αϑπέδρονο. 
ϑδρ. ΚΠ]. 8. σ«ροέχρινα αὐτὴν σχήατρων 
καὶ ϑρόνων, Δηϊοροθαϊΐ ἢ απὶ δοθρίσις 
οἱ τπτομΐδ, ὅ:1. Ὠιοάογωϑθ 8ῖς. 1}. 
Ϊ. Ῥ. 2. τοὺς «ρισβυτάτους ταῖς ἡλιπκως 
ἅπαντες τῶν νεωτέρων ἀροχρίνουσιν ἐν ταῦ, 
συμβουλίαις, αἰαῖ Ῥτονοςῖοβ. πηῖο- 
Εῖθυ8 ΟἸΣΏ68 ΔΗ ΓΘΡΟΠμηϊ 1 ΟΟΙ 5115. 
[πᾶς σεόκριμα, φιοὰ δρυὰ ϑυϊάδι κα 
Ἐχροηῖζυτ ἡ φροτίμησις. (ϑγτητηβοῆι 
ἔταρταθεπίυσα, αυοὰ ΜιΔάἀεϊδογρε πὶ 
Ουγῖβ Ηδχαρὶ. πὰ Φορθυτὰ Ρ. 93. δὰ 
ον. ΧΧΧΥΙ. 21. γρτοίυϊις, ςο]]. 
αι. Νιοεῖ. Ρ. 5ὅ92., 118 νεγϊδηάυτη 
Ῥυΐο: ὅτι τοῦτο προέκρινας τῆς «τωχ εἰ- 
ας. Κ. 
ΤΡΟΛΑΜΒΑΝΩ, ργαοοονρο. ϑ6Ὀ. 

ΧΥΊΙΙ. 17. 



ἹΠρολέγω. 

ΠΡΟΔΕΤΊΩ, ργαάϊοο. ιχῚ Ηρ. 

8 Ἴ)5, παποῖο. 168. ΧΤ. 46. 

ΠΡΟΔΈΓΝΙΟΝ, ἑογομίατν. ρν 14. 

Γεθ. Υ. 2. Ν 

ΠΡΟΔΟΒΟΣ, ἐπρίμυϊοδ, δίπες ἐϊϊδ 
ἐη αὐἱμπι σμέμγε, ῥγίπιμηι ἐπηπῖδ50- 
χεπι οἰδογεπι τοοθρίασμζἬιιπι, ΟΧ «ρὸ οἴ 
λιοβὸς, χυοα βΒεουπάνχα ΗδογοΒίται 
Ο»Ή6 ἐπσέγεηνμοι δῖνα οηημε ἐχίγεησα 
Ῥατα. γγν Ὁ» ἰάθτα, [μενῖς. 1. 16. 

δ Θυϊάλθ: φρόλοβο;, ἐπὶ τῶν ατητικῶν 
δονέων λέγεται αζόλοβος ὁ μετὰ τὸν στό- 
μμαχον χόλπος νευρώδης, ὅμοιος σχύτει, 
εἰς ὃν ἡ τροφὴ ἀκατέργαστος μένει, ὃ καὶ 
τοῖς ἀλεχτρυόσ; πῶὥσιν ἔνεστιν. ὃ χαὶ ὑκ᾽ 

ἐνίων καλεῖται φύσσα, Ἀ. 6. δοίϊα. Οἱ, 
εἴ ϑυίϊάδγα πῃ γ. πρόβολος, εἴ “ροηγο- 
ρεῶνας. Ῥγοοορίαβ βὰ 1,ον!. 1. 1. ἴῃ 
(δίοη. Ἐμβεοοάος. μαρ. 963. εἴγτθομ 
νοοὶϑ μος βίδα : τὸ σρολαρμβάνον τὴν 

5 φροφὴν. ; 
ΠΡΟΜΑΧΕΊΏ, ργορμβπο. ἈΝᾺ 

ΗΙΡΗ. δ γ., ἐεέρο, οοπίεπάο. ϑ'γτα- 
τηδοῆ. Ρ8. {ΧΧΙ1]. 22. Ίά6 εἰ 
54}. ΧΥ ΤΠ]. 91. σροεμάχησε. Μυϊρ. 
αερτεοαγὲ, Ἀ. 6. ἀοργεοαπαο ρ᾽Ὀρερ- 
ἤΩΓΕ. 

ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ργορμρπαομίαηι. 
Υ, ἐμγτὶσ ἰΐρπεα, πιμηεῖο. ἘΖεοοΣδ. 

ἸΝ. 2. --- γγτν φίαάῃμδ. “ετετα. 

ἀἁ ΧΧΧΠΙΙ. δ. υδὶ νἱά. Οοὰ. 8γτ. 
Ἡοχ. Μοαϊοϊδηθηβιβ. “-- ἦχον μιὰς 

γι5. ὅογετη. Υ. 10. ΙΠοΡ. "γἹὉ» 

ἐμετὶ. Μιᾶς εἰ Το, Χ111. 16, Ηδεϑ8. 
«ρόμαχοι, βασιλεῖς χαὶ τὰ τείχη. Υῇρο- 
μαχᾶῶνες (βϑῖς οπίπι Ἰερεηδσμθι ῬγῸ 
πτρομαχόνες. Δα ϑυίοοῦι ΤΒΘΒΔΌΤ. 
Ἐςοἷε8. Τ. 11. ». 848.) δὲ, οἱ ἐπὶ τῶν 
τειχῶν «ρόβολο. []1άδτ;: προμαχεὼν, 
αύργος. ϑυϊάδ8: προμαχῶνος καὶ προ- 

ε μαχεῶνος, τοῦ τίξχους, τῆς ἐσάλξιως. ' 
ΠΡΟΜΕΤΡΟΣ, γοῦεσμδ. ΨΝ 

10: οἱ᾽ τιν δεγ, (8 ΤΩ» Θχίοπ. 

411) Ἢ, 6. υἱν ἐχορίδισ, αἱ Μαϊραῖυϑ 
αὐδηϑίυε, ϑγω. 9 ϑδαα. ΧΧΙ, 
20. 

. ΠΡΟΜΗΝΥΏ, αμίε ἱμπάϊοο, ργέ- 

867 

παπῆο, ρυωησνάοο. ὅϑ80. ΧΥΤ1]. 
19. ὄνμροι͵ ϑορυβήσαντες αὐτοὺς τοῦτο 
«ροιμήνυσαν. 

Πρόνοια. ᾿ 

ΠΡΟΝΟΕΏ, ρφγώποεοο, ρχουϊάφῳ 
σμῸ, σεταηι βέγο, δίμαδο, ο0 
ἽΔΠ ΗἸΡΒ. ἐπέεϊϊερο. Ὧδι. ΧῚ. 87. 

866. οοἷ. Οἢ15. ἐσὶ τοὺς ϑοοὺς τῶν «α- 
φσίρων αὐτοῦ οὗ μὴ «ρονοηϑῇ, καὶ ἐν ἐκτ» 
ϑυμίᾳ γυναικὸς οὗ μὴ προνοηϑῇ ; υδὶ 
αρονοεῖσϑδα: δεῖ ἰ. α. διανεῦϑα.. ΥὙ146 
8 ἢ, 1. δορδαδσίιυλ. ---- “Ἴ)[υ)ῆὴν 60Ὰ- 
ἐεπερίογ. 900. ΧΧΤΙΝ. 16. οὗ προνοήσει 
με ὀφθαλμὸς, ποπ οοπδιάεγαδεί τὴ 
οουΐϊυ9. Τμοοά. 700. ΧΥΝΤΠΙ. 15. .--.- 
Ὁ 5. ἐπεοϊϊεσέμδ. Ῥτον. 111. 4. προ- 

νοοῦ καλὰ ἐγώπιον κυρίου καὶ ἀνθρώπων, 
σεγα, αὐθὸ ὈΟΏΑ βδιιπΐ σΟΥ8πὶ 0260 οἵ 
Βοταίπῖθυ8. Οοηξεν οι. ΧΠ]. 17. 
εἰ 39 (ον. Ι11. 21. Προνοεῖσϑα, 681 
αἰρεπίεν οορίίαγο, δέιμίετε, ὀρέγαπι 
ἄαγε. Ααυ. ὅγιηπι. εἴ ΤὨδοα. δά- 
Βδηΐ σᾳερινόησα. Οὐδίογυτα ὨΣ ΟἸΔΠ68 
Ῥχοῃυπίδγαης δ 5.)3.- Ηδεγοβίυβ : 

«ρονοοῦ, ἐνυμοῦ, ἐπιμελοῦ. 8815 πρόνοια 
δρυά εοὐυπάριῃη εχροπίζυῦ ἐσιμέλεια, 
ῥῶντίς 8 Ἐάν. 1]. 28. σρονοηϑῆναι, 

ὡς μηδὲν παρὰ ταῦτα γένηται, ρτῸ- 
δρίσεγε, αἴ Ἠ1ΠῚ1] Ὀγεοῖδ θὸο δῖ. 
ϑδρ. ὙΙ. 7. προνοῦῦ περὶ «άντων, ογη- 
Ὠΐμα ΟμΓαΉΙ “. δ'ς 2Ε]Ἰδηυ8 
ν. Η. 11. 91. λέγουσι δὲ τῶν βαρβά- 
ρῶν οἱ ᾳροειρημένοι, καὶ εἶν ϑεοὺς καὶ 
προνοῖῖν ἡμῶν, 3 Μδος. ΧΙΨ. 9. τοῦ 
περσταμένου (Ῥτο περὶ τοῦ σεριϊσταμά- 
νου) γένους ἡμῶν «ρονοήϑητι, Οἰνουτα- 
βίδ [18 ζοηῦ8. Ποϑῖσθε σμγαπι ΘΈΤΕ. 
Οοηΐον ΖΕ] αι Υ. Η. ΧΙΝ. 11. 
Ηδεεγ οι. προνοεῖ, ἐπιμελεῖται. 

ΠΡΟΎΟΙΑ, ρτουϊδοπίδα, ργμάδη- 
ἐξα, “ἰνάξεη, ἐπα σίγία, σοκδίδγαίζο 
απέε {αοία. ΤῊ» δοἰεπίία. 108. ΧΧ. 

8. βες. σορίυϊ. «ατάξαντι ψυχὴν 
ἀκουσίως ἅνιν «προνοίας, ῬεΡουΓΘητ 
δηϊχηάτη ἱηνοϊυηΐατία, δῦϑαυθ 005- 
“ἰο. ϑ8ϑὶς 2Ε]6ηπ8 Υ. Ἡ. Υ. 1δ. οἱ 
ἐκ προνοίας ἀποχτείναντες ϑυπδ 40] σ05- 
“μἰίο αἰϊαποτα οοείάεγαμξ. Οοπέος 
εἴ ᾳυὸ δὰ ἢ. ]. εχ Ατἰ βίο βὶ!β ῬοΪπῖ. 
ΙΥ. 16. παϊαὶ Οτοπονίυ8. Ηδογο. 

512 

ς κα 

ἀ 



Προνορεύω. 

σρώνωα, πρυϑύμησις, ἐσιμέλεια, φροντίς. 
“-- ον, “ασϊα, 7 ποία. ' ϑγτωτα. 

Ῥεαΐτα. ΧΧΥῚ. 19. 860. Ὠγιιδίαγα, 
Ἀρυὰ Ἐυρεδίυπι εἰ ἱπ ἀπορυ5 Ἦθ- 
εἰϊ8 Ἰερίζαν ατρνοίας. εοτεία θεὶ 
ἐν “αυογόηι δυτϊ 1. 6. βασία Ἀεὶ ἴῃ 
πηνάνμς Ῥανίάϊα.. ϑαρ. ΧΙΝ. 3. ἡ 
δὲ σὴ, πάτερ, διακυβιρνᾷ σπρόνωα, ὍΛΔ 
δυΐδηι, ρδίοσ, ρμεουϊάεπδα συρογτδῖ. 
γιὰο εἰ δα». ΧΥΝΙ1. 9. 2 Μδοοιρ. 

δΊΝ, 6. ἄνυ βααλικῆς απγονώας, 8186 
τορῖδ σμγα. 
ΠΡΟΝΟΜΕΤΥΏ, Ῥγορῦί ρμαδιία- 

ἐππε εργεδον, ἵξετα αγηνεπέω.Ἅ 
φμε αὐΐρο αο ἀϊν ρίο, ἀεϊπθ δἰ ρ}}- 
εἶξε »γωάον, ἀϊγερίο, οαρίέσεπι ἄμοῦ, 
Κ2ολὲν» ὑπέπείοις, Φυά. 1. 14., σροιο- 

μδύοντων 860. οοα. ΑἸΘΟΧ. --- 7, ῦγ- 

ἦα. ἴε8. 11]. 8. --- τὰν Νιυχῶος. 

ΧΧΧΙ. 9. 82, 68. (αὐϊ βοβοὶ. ἀντὶ 
ἢ φοῦ ἐχεήσατο, οὖκ τχονοποίησε.) ζ δυΐϊ, 

11. 85. 111. 7. εἰ ΔΒ. -- “ΠΡ: 

ὅεη. ΧΙΨ, 11. βες. ΑἹὰ, -- ΡΝ} 

δενιο. Ἑσοοῦ. ΧΧΧ, 94. Ν.Ὶ, --- 
Ἵ ῬΙΉ. ἀεείγμο. Νυ. ΧΧΙ͂Ν. 

17. Τὸ ΡῚΡ ἰορβεγαπί, χυδεὶ ΒΟΙΡ- 

ἴσα ἔπϊβϑεῖ 2). 2 ποίαξ ρα - 
μπι, Ὁ 2 διχῖ σγέβεξ ἐπ ραξοιξ 
ραϊαπίεες, εἴ ᾿ἶπο 2.12 εδι ραδεϊατὶ, 

-- πο» σαρέδυο. Νυτὰ. ΧΧΧΙ. 0. 

ἃ Ὁδαῖ. ΧΧΙ. 10. Οοπέ δὲς. ΧΙΥΠΠ. 

! 14. “- δον. 

16. 1 Μδοοδρ. ἾἼΙ. 10. -- τν, 

υαείο. Ῥτον. ΧΙῪ᾽ 3. Αἀάδ6 Ααᾳυ. ΡΒ, 
ΟΧΧΧΥ͂Ι. 8. ΤΊ ΤΩ ἢ προνενομάυ- 

μένη. --οῦν' 7ετετα. 1,.ὄ 10. Ἐχεϑοδ. 

ΧΧΥ͂Ι. 12. ΧΧΧΤΙΧ, 10. -- πρῴ: 

πω (Ὁ Ρ"τὸ Ὁ). 168. Χ. 18. ΧΥ͂ΤΙ. 

Ψψυὰ. 11. 14. 16. [6κ. 

ΧΙΠ, 16. πο. 1 ὅϑεσζὰ. ΧΥ͂Ι]. 58, 
Αφυΐα 1 ὅδ. ΧΧΠ]. 1. ϑίγας. 
ΧΊΝΙΠ. 16. υὉ] νἱά. Οτοῦμυδ, αὶ 
τηρημ, φπρονομεύειν Ἠ6Ι]Θη ΒΒ 6886 
οαρέξυμπι ,άσενε. 1 Μαςς. 1. 64. “;ο- 
νομμεύειν ΤΟΥ "500 αὐάϊοεγε τοάογα 
ΥΩ Ά Πα. Ηεβγο ἢ. προνομεύει, ϑεσπίξει, 

868 Προνομιᾶ- 
λβ ει κατασύρει, αἰχμαλωπείαι. ϑεὶϊ- 
ἀδε: σρονομεύω, τὸ ληήΐζω, καὐ αὐχμέ- 
λωτίζα. 

ΠΡΟΝΟΜῊΝ, ἐρτγεεεῖο ρμαδεῖς οαπ- 
4, ραδιίαξιο, ϑεωνιεπίαξιο, ἀεγερέιο, 
τς δὲ ἐπ ραδιϊαίδο, Ἰθετα ρνιξάαβο, 
τὰ 0, 1. »γαάα, οαρίϊειξας, τΕΡ ὅν 
ΠΕΣ ἴς. ἐγιδιέμπι. 1, ργιξάα. Νυτα. 

ΧΧΧΙ. 82. ἴε6. ΧΙ.11. 92. Ζεζγεσι. 
11. 14. εἰ αἰἢοὶ. --- ΓπΔν Ἰάετα. Ἐπ. 

ΧΧΙΧ. 19. κῃ. ΧΙ. 24. --- ῃ-- 
ψεέτθυμ, ργσάον. ἴε8. ΣΧ. 9. -- 

ἴπῆη, ΡΙΝ. ἀοράβοετε. ἴοδ. Ὺ]. 13. 
-ἸΞ  ἰαβη. ΝΙρβ, εχ 71} φεαάμη- 

ἄο. ἴει. ΧΧΊΨΝ. 8. --- Ἰ ΚΓ, σία- 

ἀἰμα. ἴε5. ΧΙ11. 422. 86ς. Οχαῦ ἐν τῇ 
φ«ρονομῇ. --- 

Αι. Ῥβδῖυι. ΧΧΧΙ. 4. εἰς παρενρμεήν 
μου. Ὁ ῬῖῸ ῥγεεροβι(σῃα βαδετι, ποι 
Ῥῖὸ Ἰἰΐεγα ὑϑι δ], οὲ Ἰερτε ὙΤἹῸ) 

δυΐ ΤῸ 8 τῷ ἀεεέτμενε, οὐτὰ 

ΓΧΧ, Ὑπεοὰ. οἱ Ἐά. Θυξία, υἱὴ 
Ἰοχίταν εἰς ταλωπωρίαν. ---- Ὁ» "ὦ 

δμέμι. 1 Βερ. ΙΧ. 18. ἡ σραγματεία 
τῆς προνομῆς, ἐχαοῆο ἐγ διέε, ΜΊΑΣ εἰ 
Ῥχονυ. ΧΙΙ. 25. ἴῃ ατοηαε Ἰοοο ποὰ 
Ἰερετυπῖ 12» αὐ ποπμι}}116 Ρυἱδοιπ, ἃ 

βϑα αρονομὴ εδἰ ἐγίδιεέμηι. ὅϑ:. δρυὰ 
Ηεεγοβίυτα «ρονόμια, δατιξ τιὰ ὀξειλέ- 
μενα τῷ ἀξιώματι, φια εἰεδενπέων πια- 
εἰεἰταίκὲ, --- ΠΟ. 3 ες. ΧΧΙ. 

14. ἴε8. ΧΙ. 99. -τ Τῖρε δ» δεπε- 

5. Ἑπξοοῖ. ΧΧΧ. 94. Ν.Ι, -- 
Ὁ» οαρίδοίίαι. Ἰδευΐετοι. ΧΑΧΙ. 

10. «ροομεύσῃς τὴν προνομὴν αὐτῶν, 
ἧῃ βεσνιαἵεπιὶ ἀμοδ οδρο νι διοπι 
Ἰοσυτα, ἢ, 6. σδρῦνοβ ΣΠ]Ποσύῖι ὶ 
ΘΙοϑε. 1 ἴῃ Οεἰοῖ. «ρονορὴν, αὐχριαλω- 
σαν. -- συλ ἰάε. Ὦδμξ. ΧΧΙ. 

11. ἴδῃς ἐ ἐν τῇ «ρονομῇ γυναῖκα καλὲ», 
ν δα ἸΠΊΕΥ οαρέξυοε ται] ξεζατο ρμυ]- 
Οἴδσα. --- ὦ). γταρῖπα. Ααυ. τον. 
ΧΧΙ. 7. Ῥδεαΐγη. ΧΙ. ὅ. εἰ ἘΖ25}. "Π. 
17. Ααυ. Ηοο. ΓΙ]. 18. .- κὰν 
υαδίαἰἶο. Ααυ. ὕ0Ὁ. ΥὟ΄. 21. «ρορομῆς. 
-- )ῳ" Νυπιεγ. ΧΧΧΙ, 11. 19. 

"ἽἼ» Δι ΟΥ, δισοες. Καὶ 



Τρονοριὴν ποιέω. 

Ῥευξ, ΧΧ. 14. οἱ αἰϊοὶ βοερίπ. Νἱὰο 
ἵπες. δὰ Ηδευο δ. δ. σρονομέα. 
ΠΡΟΝΟΜΗΝ ΠΟΙΕΊΏ, ργαάαηι 

«δαοῖο. γᾺ Ἷ» φ»γαάον ργαάασηι. ἴ6β. 

ΧΧΧΙΠΠΙ. 428. --- ΙΔ Αἰ] σχῦλον. 

ΠΡΕΝΟΥΜΗΝΙ.Α, απίέοπουϊίμη:» 

τηπ, αἰεδ, φμὶ ρὑγαοεαϊξ ργίπιαπι ἔπ- 
παη. 71. Ι]11. 6. 

ΠΡΟΟΔΕΥΏ, απίεσεο, ργιξίεγ- 
60, Ὀγαίεγρυ ον. "Ἢ γ᾽ ϑγιδυηδοῖ. 

Ῥβαΐ. {χ ΧΧΙΊΤΠ. 7. «ροοδεύων, 1. ̓ ᾳ. 
Βτηρίοχ ὁδεύων. Κτονδβδιρίο Ἰορεϑη- 
ἄσπι νἱάἀετυΣ «ἀαροδεύων. Ὕεγρο «ρο- 
οδεύειν Ῥγωῖοσ [δόμα Ὠ᾿δοοηυτα 
1} δυοίοτοθ Ὀ6 16 τυ ἴ08, ΘΧοιαρ] 19 
Σομποίβ ἀοςσυϊ Ηδβα δά [,βοηϊβ [)͵8- 
φοὴὶ Ηἰϑἰοτίδτω Ρ᾿. 199. 

ΠΡΟΟΔΗΓΟΙΣ, ἀμ υἱαΣ, ἀπίδοσα- 
5ογ. 9 Μδος. ΧΙ]. 86. 

ΠΡΟΟΓΜΙΟΝ, ργοανεῖμηι, ργ- 
ς 7αέϊο, εκογάδμεπι, τς. ραταδοία. ΩΣ ὩΤῚ 

8 

ξηδη. Ηἰἴρῆ. ἰδπάσαπι Ὠοπιεη, ὅο- 
“πὶπαίω. Ζοῦ. ΧΧΝ. 2. Ηἰς Ἰεβε- 
τυπί ὑψΌ: - Ὁ ΓΝ» ἰπδη. ἃ 

ΜΝ Ὁ, αεέοϊϊεγε ρμαγαδοίαπι. «005. 

ΧΧΥῚΙ. 1. ΧΧΙ͂Χ. 1. εἶπε τῷ «ρου» 
ὐῳ, αἰχὶ! ραταροΐδβ. ϑοὰ ἴῃ οἴηῃὶ- 
Ῥυ9 ΠἴΒ Ἰοςῖ8 τ τ] τρϑηάυσα δι: 0 6586, 
δἴδοαδε ἰεκεπάμπι ν᾽ δεν σαρωμίον, 
ἱ. 4ᾳ. σαρωμία, δὶ σαρύμοιον. Νατα 
γλ 1. εἴ φαρόμωόδν τι, ἀαεεὶπιαέμης αἰδ- 

φεῖα. 

ΠΡΟΟΡΑΊΏ, ργουϊάεο, απέε υἱάοο, 
Ῥτοεριοῖο. Τγγῳ ῬΙΒ. ργαρατο. Ῥβ. 

ΧΥ͂. 8. προωρώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου 
διαπαντὸς, Ῥγοδρίαιοραπι Τοτηυπη 
ΘΏϊ6 Τδ ΒΕΙΏΡΟΙ, Ὦ. 6. ΒΟΙΏΡΕΥ δάυ- 
οἶδ σβθα ἰῇ Ὧθ0 ρΡοεῖία οδῖ. Ρυγεείδβγεβ 
Ἰερίίαν 8 Επδβάγ. Ν΄. 63. βεςο. οοά. 
Αἰεχ. σροεωρακότες, Οὐ το] απὶ ΠΡ τὶ 
ἑωρακότες ὨΑΡΘΠΗΐ. 

ΠΡΟΠΑΊΎΤΩΡ, αὐμδ, ὈΓΟΘΟΜΜΟΥ, 
αἰαυμδ. 1» "ποπς. ϑγτοτα. . Ῥϑαΐῃλ. 

ΧΧΙΧ. 8. «ροτάτορί μου. 1, ερί888 υἱ- 
ἀεῖυΣ ἐπὶ μαν ἢ Ῥτοβεπείοτι, Δ ΓΤ 

οοποὶρετε, φίβηεγε, αἱ δα Μοπίίαυ- 

869 Προκηλακίζω. 

θοΏι15 σοπ͵θοϊξ, εἴ ποίαίυμι οδί ἃ 
ΟἌρρ6]1ο ὑῖς. 5. ρ. 844. ΝΙΒΙΠομιὶ- 
8 [ΔΊ 6ῃ σοηδίδί, τηοηΐοθ δ᾽] υδι- 
(( τηδίογεβ ἃς ραγϑηΐεθβ ἀϊἰοὶ. Ηδ68. 
«ροπάτωρ, πατρὸς πατήρ. Τιοχ. ΟΥτ 7 
Μϑ8. Βγεσῃ. «ροπάτωρ, φρόγονος, «ρό- 
«οαΐϊπαος. 

ΠΡΟΠΕΜΠΩ, πο, αἀεάπμοο. 

γον πιο. 8. ϑάτα. ΧΙΧ. 81. 6δς. 

Οομρὶ. Ζυάϊἢ. Χ, 16. ἀφ᾽ ἡμῶν «ρο- 
αέμνψουσίν σε, ἃ ΠΟΡΪ8 ἀδάμοοπέ ἴα. 
γᾶ εἰ 1 Μδοο. ΧΙ]. 4. ϑδρ. ΧΙΧ. 
2. μιτὰ σπουδῆς προπέρνψανγες αὐτοὺς, 
οἰ ου ον γερέεπίες 1106. 9 Μδοο. ΥἹ]. 
38. ταχίως λέγων «ροσίμαεν αὐτοὺς εἰς 
φὸν ὥδην, ἀἰσαηβ, υἱ ΘΟΙΟΥΕΣ νεέε- 
γεμέ ἴῃ βορυϊοίγυμ. ϑρϑεϊδεῖπι «ρο- 
φίμπων τοῖδὶ ἐπδίγηογε υἱαίδοο εἰ 05ι- 
πεδιι, χφμα διεπέ αὐ εν ζποϊοπάμηι 
πεοξεξαγία, ηυοα 1.,Δ01Πὶ ὑπὸ νοῦῦο 
ἀεάμοετε αἰουμπῖ, αυοὸ ἰρϑὸ υδι8 οδὶ 
Ψυϊγχεαῖίυβ [π|. 8 Εδϑάν. [Ρ, 47. ΟΣ 
εχ. Ν. Τ. 8. ἢ. ν. 

ΠΡΟΠΕΊΤΕΔΑ, ρεϊμϊαπίϊα, ἐσηιετί- 
ἰας, ὑγαοΐριαπίϊα, ᾿γχ, ἐττοτ. 3. ὅδ). 

ΝΙ. 7. Ψυϊκ. δμρον ἱεπιογαίε. 

ΠΡΟΠΕΤΗΣΣ, Ῥείμίαηδ, ργάοσορε," 
ἐεημευ αγίμδ, Ὀγοσασ. Ὁ» δέμζέμε. 

Ῥτονεῖῦ. Χ. 15. στόμα προτετοῦς, ο8 
Ῥ»ταοϊρι ἐδ. ---ο Ὁ Ὁ Ῥατί. ἀϊυαγίοαπε. 

Ῥχον. ΧΙ]. 8. προπετὴς χείλεσιν, ργο- 
σας ἰαδὲϊε, ἱπιρμάσπίογ ἰοφμας. Ἐδῃ- 
ἀεῖα ποϊομποια μαροῖ αὐοαμς νοχ 

Φο 

Ἡδοῦτ. ὁχ Ασδθίδτωο. ᾿.. λιν.) ποίδϊ 

ἐγάρί!, ίάα οἱ 5ῖσ. Χ. 98. 5ῖς ΑἹ- 
οἰρῆσου 1,0. ΠΠ1. ἘΡ. 57. τὴν προπετῆ 
γλῶσσαν διαμασσῶμαι. ἘεεγοἾ. τρο- 
«ἰτὴς, τροπίπτων πρὸ τοῦ λογισμοῦ. 81- 
δε: προπετὴς, ὁ αρόγλασσος. Αρυὰ 
ουπᾶστι προπέτεια ΘΧΡΟΠΙΩΣ : ἡ ἀχα- 
λδωτος γλῶσσα. 

ΠΡΟΠΕΤΗ͂ῚΣ ΓΓΝΟΜΑΙ, »γοερς 
δεηι. 112» Ῥγορενο, ζεείηο. ϑόγτατα. 

ΟοΒεϊ. Υ. 1. μὴ προπετὴς γίνου, πε 
“ἴ:. 

ΠΡΟΠΗΔΑΚΤΖΩ, ργοῦνο, ἐπγηνία 
αβίοῖο. ΕΥ̓ ἰάετα. ϑγιωσα. Ῥβδίπι. 
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Προκπηλακισμὸὺς. 

«ΕἸ. 18. --- Υγ}, Φρέγθο. ϑγτατα. 

Ῥεα]ηι. 1,ΧΧ]Ὶ1]. 10. «ροσηλαχίζων. 
Οοπξ, ῬΒΠΟΏ οι ἴῃ ΕἸδοσυτ Ρ. 670. 
ϑυϊάδε: Προτηλαχίϑων, ἀδικῶν, ὑβρί- 
ζων, διασύρων, ἐξουϑενῶν. καὶ - 
κισμὸς, ὕβρις. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ «ηλὸν 
ἐαιχρίεσϑω, τὰ αὶ α τῶν ἀτιμίαν καὶ 
ὕβριν χαγα τηριὶ ομάνων, οὖς ἀρτίως ἀσ- 

βόλῳ χρίουσι. 
ΠΡΟΠΗΕΛΑΚΙΣΜΟΣ, ορργοδτίενι, 

» ἱρποπιέπίοδα νεχαΐϊο. ΠΡ ἰάστη. 

5 πον Ῥβαΐτα. ΧΙ,111. 14. ΑἸερ Ἀν. 
111. 5. 

ΠΡΟΠΙΠΤΩ, ργοοίάο, οσαάρο, ὁ00- 
ομπρο. ἀδννν ἐρτεάίογ. ϑγτοχω. Ῥδ. 

ΕΧΧΊΙ. 17. δὶ προπίπτειν ἐσὲ ᾿γῸ- 
αἶγε, ργοοεάενε.. Υἱὰς εὲ συσπᾶ. 
ΧΙἧΠ. 3. 4 δος. ΧΙ. 50. 42. 485. 

ΧΥ. 28. 

ΦΠΡΟΠΟΙΕΏ, απίε νεὶ ργΐμε ζα- 
ς οἷο. δ »» τερεπάο, γεπιμπεέτοτ. ἴῃς. 

Ῥεαῖα. ΟΧΧΧΥῚ, 8. ἃ σπροεσύησας 
ἡμῖν, δίομέ ρῥγίμδ ἀ(ε ποδὶ πιεγίία ἐε. 
Ιὰ Ὁγυδῖυβ ἐσ δὰ. Βογηδῃδ. Βδηθ 
υοδά βεῆϑυπι. ΑἸϊὰ5 ΣΠΌΟΓΡΣΕΘ ἰΏ6. 
ν᾽ ἐσοίησας Βαρεί. ΨΙ1Δδ βυρτὰ 8. νυ. 
«οΐω. Οομδ, ϑοΠο]. δὰ ΤὨμογά. 1,10. 
11. Ρ. 175. 47. Ἡετγούοι. 1]. Ρ. 16. 
11. (ϑεὰ Μομπιξ εχ οοά. Βερ. τεο- 
(ἴυ8 ὅπερ ἐποίησας ἡμῖν 61 1586 νἹά6- 

ἀ ἴυγ. ΟΟΠῈΥ θΏΡΓΆ 8. Υ. «ἀραστιϑέο. 
Κὸ 
ΠΡΟΠΟΜΠῈΣ, ργαπιὶεεὶο, ἀφάμο- 

ἐΐο εἰ οοπϑξαίας, φμο ῥγαυὶα ἐμγδα ἐπ 
ῬονιρὶΣ δοϊεπιπέδις απίεϊς ζεγομζὲς 
»οιραγμηι, οοπιαίπ. 8 Ἐϑᾶγν. 111. 
δ8. 

ΠΡΟΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, ργατσεάο, ργω- 
ε0, Θἴδτα βαρ]: οϊ τεσ 60, ἑποεάο. γ1»» 

υ7εειϊπο. 08. Χ. 18. --- 2 60. 

ε ὕει. ΧΧΧΙΙ. 10. Εχοά. ΧΙΝ. 19. 
ΧΧΧΙΙ]. 1. υδὶ εδὲ 1. α. εἰμρὶοχ 
σορεύομαι, οὕτὰ αὕο Ἀ, ]. 'π οοὐά. 

Ῥεττηαίαϊατ. ---- 70)., Ἰάρωι. Εχοά. 

ΧΧΧΙΙ. 1. 38. Ὠευΐεν. ΧΙ. 7. υδὶ 
ψοσα αροσορεύομα! ἀϑι8 εϑὲ, αὐυΐα [δὲ 
βεσῖῃο εὐ ἀδ ραῖγτε ἢ]106 διιοβ ἀυ- 
σοπίθ, οἵ ἐπῖοῦ ουπάσπι αἰπὶ ἰγ 5153 

8170 

16. 208]. 11. 17. -α ὐνν οετόν. 

Πρύευλοι. 

οουίδθυϊδηϊο. ---- 22 ΝΙρῖν. ξξρανυ 

“πιο. Νοδοῶ. Χ. 98. -.--. ΝῸΣ Ῥτοῖ- 

εἴδοοσ. Νυμ. Χ. 33. -ὋὉῬ ἱγαπι ἢ 

ἐο. Ὅεμοβ. ΧΧΧΙΠ. 16. 91. Ἐχοὶ. 
ΧΥΠ]. δ. οἱ 4}10ὲ. .- Ὧ5} (ΟΥ̓ 

ᾳοῖο. ὅτποι. ΧΧΧΙ͂Ι. 17. Ῥτονεῖθ, 
ΧΥ]. 4. ἴπο. Ῥτγονεγὺ. ΧΥ͂. 83. -- 
Δ» αρρτιορίηψμο. Ἐχοὰ. ΧΙ, 30. 

2.8. Χ. 34. 1 Μδεος. ΙΧ. 1]. 
ΠΡΟΊΉΙΣΙΣ, »οἰδο οπεπίμπη γγδα 

εἰ απίε οἰδεπι λαιιεία, ἰύετα ργορίε- 
ἐἰο. Ἑδιὰ. ΨΙΠ1. 1. δεο. γεὶ ΑΙ: ὡς 
δὲ προῆγεν ἢ φπρόσοσις. ί 

ΠΡΟΠΡΑΎΤΩ, ἀπέεξαεῖο, μὴν 
αρο. 8 Ἐϑὰν. 1. 38. τὰ τροτραχίεπα 
ὑσ’ αὐτοῦ, ργίμα αὖ ἐ0 ρεεία: εὶς. 

σι τι ΤΣ 32 Ῥαν. ΧΧΧΥ͂. 

96. 8 Μδος. Ἴ. 97. τὰ προτεςραγρί- 
να 4 ησάμενοι, ΘΧΟΙ ΒΔ} 069 68, (εἱ 
λαοίεπις ζαοία ἐγαπί. Αἀὰε Ἔμλυ. 
ΟΒοδρβ. ν. 884. Τ1;πεΐδη. αάίο, ἴο: 
ςαἷ. ρ. 98. Α. Ὠίοη. (88. ἢ. ἢ8 
φῳ͵ Ἐοῖπι. 

ΠΡΟΠΤΥΏ, απίφ ταὶ τρω, τε 
ἀπίγογδωρι πιὲ ἐη ἤξοίο τπείαν ἐρυῦν 
ἐδ. 9 Μδος. ΚἹ. 90. «ροστύσας. Υς. 
ἑπίμεη ἀμίσηι. ἘΦ ϑεηίεητλ τοι 
Ἰερχὶς αροστεύσας. ϑεὰ δηὴο τοῦδῃ 

ἱσπογδηῖ 1, Ἔχῖοα τε. 
ΠΡΟΉΤΩΣΙΣΞ, ργοοίδεπβα, Κ᾽ 

“ἰγαίϊο. 9 Μδοολρ. [1]. 21. σαμρηῖ 

«ρύστωσι, ῬτοδιΓΔΌ μοι (8. [5 δέ; 
πυΔ. ΑἸΣ : οομομγ νη!) ΒΟΙΏΙΠΗΝ! 
ΟἸΙῺΪ8 ΒΟΧΌΒ, δεἰδίϊβ οἱ οὐπαϊμοηὶς 

Ιι. ΧΠΙ. 19. 

ΠΡΟΠΥΛΑΙΟΝ, υδείϊδίκπι. ΒΝ. 
οοϑίδδιίπα. ὅϑγτωτα. Ἐσεῦ. Ὑ11 

ἰκπι. ΑἹ. σοῦ. ΧΙ, 1ὅ. -- 

»οτία. ΑἹ. ἘπεΟΝ. ΧΙ, 19. τρῶν 

λαίου. Ἡεδγ εἶν. αροπύλαιον, τρϑια. 

ΠΡΟΠΥΛΔΟΝ, ἰάξδιι. ἰλνν ἰάδαν 

Βγηατα. Ἐδοςῖ, Ν111. 16. εἰ ΧΙ, ἢ 

1 ϑβτα, Ἱ. 8. εὲ 1 Βερ. ΥΊ]- ὁ ας 
“Ὡϑηνν γοδιν εογίσπ. ϑΎΠΆ. ᾿ 

ΤΙΧΧΊΙ]. 4. τὰ πρόπυλα αὐτῶν. ἱμεὶ 

ὩΡΡῚΝ» 80 θην» νετί δαίμν, ΡΟ 



ὃ 

δ 

, 

Πρὸς. 

ἐξομσ. -Ί Ὁ» ἀἕπισπ. βορῇ. 1. 10. 

--Ὡῦ; Ιάθῃλ. Ασηοβ [Χ. 1. -- ΠΠΡ. 

,2απμα. Ζοτεα. ΧΙΧ. 2. 

ΠΡΟΣ, αἀ, ἀρκά, σερτα, αάυετ- 
5:8, σοπίγα, διδ. ἰγχλ}. [68.- ΧΧΧΙΠΠ. 

6. λαλεῖν πρὸς κύριον πλάνησιν, Ἰοχυΐ 
αάνεγϑις Ἰδοταϊηυπι ΘΥΓΟΓΕΠΙ. -- 
ΜΝ}. ἐπι σωγίδιδ. 168. ΧΧΧΥΠ. 

29. --- “Εν εἰΐαηι. (απ. 1. 16, βες. 

Οομρ]. πρὸς χλύνην. Ἰμοβεπάμῃι ἃΓ- 
Ὀϊίτον, ὡς χλϑη ἡμῶν σύσχιος, αἱ ἴογ- 
ἴλθβε ν ἰοβρεσίηί. γι4Δ6 Ἰπέτα 8. νυ. 

ὧς. ---- ΣΙΝ αρυά. 4 Ῥατ. ΧΧΥΝΤΙ]. 

15. [ε6. ΧΙΧ. 19. Ζεγεα. ΧΙ]. 17. 
-- ὮΝ 9έτγθαι. ΧΧΧΥΙΠΠ. ὅ. -- 

Ἃ Ῥτεῆχαπι. Νυῃ. ΧΧΙ. ὅ. «ρὸς τὸν 

ϑεὸν, σάυεγεια Τδυχι. ---- ΤῊ υἷα. 

Ἑποοὶ. ΧΙ, 421. 96. ΧΙ,1]. 1. 11. 
12. 15. --ς ἑῃ πιᾶν. 1 Βοα. 

ΧΥῚ. 13. 1ε8. ΧΧ. 9. .-- υγ ὃν» αὦ 
γ»ιαπμδ. 4. Ῥαγαὶ. ΧΧΙ͂Χ, 27. --- ἢ 
Ῥγθῆχ. εν. ΧΧΙΠ]. 48. τί τὸ ἄχυρον 

τὸν σῆτον; σμα ραῖρα αὐ ἐγέέοιπι ἢ 
Ηἰλῃ Ομ ομα ΤῸ μῆς ῥαδεὶ  ---- 
Ὦ Ρὑταῦῆχ. σε. ΧΧΨΙΠ. 11. ἔλαβεν 
ἀπὺ τῶν λίϑων (86. τινὰ) καὶ ἔϑηχεν 
“ρὺς τῆς κεφαλῆς αὑτοῦ, βϑυπημεραῖ 6 

Ἰαρίαἴδυ8 Ἰοςὶ αἰίψαθπι, εἴ Ῥοπεῦαῖ 
αὐ οαρυῖΐ δαυπι. δι] 6 Αὐἱδῦο- 
Ῥἤδηδο ἴῃ ΡΙμίο ν, 643. ἀντὶ προσχε- 
φαλαΐου λίϑον εὑμεγέϑη «ρὸς τῇ κεφαλῇ. 
-- Ό})» Ἢ γερίοπε. Ἑχοᾶ. ΧΥΤΙ]. 

19. -- Ὁ) δὼ» ὁ γεβίοπε. 308. 1Χ. 

1. πρὸς τῷ ᾿Αντιλιβάνῳ, αὐ ΑπΕΠΡα- 
ὨΙΠΠῚ. -- Ἃ)» σωδξεγ. Ἐχ. ΧΧΧΥῚ.. 

20. --- 22)» ὕεγσμδ ἀἰδίτμπι. Ἐχ. 

ΧΧΥ͂Ι. 18. --- Ἴ)}»»» ἐς αάνετδο. 

Ῥχον. ΧΧΙ. 80. οὖκ ἔσει βουλὴ φρὸς 
σὸν ἀσεβῆ, ὩοΠ δα: σοπϑιϊίατα ἀανεγ- 
διι5 Ἰταρίππῃ. γι46 δᾶ ἢ, 1. Ψδθρθ- 
τιπ,. --- ἤν» ομπι. Ηοϑ. Ι΄ 1. 

Ὡν Β. 1. εϑὲ οοπέγα, πδτὰ 46 1106 
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Πρϑρι 

ΧΙΙ. 34. -- γὴν» μι ἐδιΉΡΟΥΕ. ὅξεη. ᾿ 

ΥΠΙ|. 11. τὸ σρὸς ἑσπέραν, ααἱ νξΕρθ- 
τάτα. θη. ΧΧΙ͂Ν. 11]. τὸ πρὸς ὀψὲ, 
αὦ ναϑρϑγαῖι, βοτο, ιἀα οἵ 8. ὅϑ'δπι. 
ΧΙ. 2, --- ὃν. αεη. ΧΧΧΙ. δ0. πρὸς 

᾿ φαῖς ϑυγατράσι, διρεν ἢ]145. Ἐχοὰ, Ι. 
1δ. καὶ ὦσι πρὸς τῷ τίκτειν, εἴ Ρ 
Ῥδζαιπι ογυπί.. διε ΜΡ. εἰ 7 
ρατγίμςΣ ἰεπιριις αἀνεπεγὶί. . (οηξδΡ 
9 Μδοο. 

αηρμΐμε. Ἐχ. ΧΧΥΤΙ. 18. ΧΧΧΥῚ. 
φῷ, ἙἘχεοῦ. ΧΙ Ν. 7. εἵ δἰμρὶ. --- 
5), οὐγαπε ζοῖε. Ἰν. ΧΝΤΙΙ. 

33. γυνὴ οὗ στήσεται πρὸς πᾶν τετράπουν, 
ΥΩ ΟΡ ποὴ Βίδ Ὁ αὐυξγϑδδ ΟΥΏΠΘ 
ΔὮϊτΔ] αυδάτιρεθ. 3 Ῥατ. ΧΧ. 153) 
τοῦ ἀντιστῆναι «ρὸς τὸ «Δῆνος τὸ αολὺ 

Π. 20. -- ΝΘ οοπδῖσ., 

τοῦτο, αἱ ΓΟδΙΒίΔι8 τοᾶρτα ἈΠῸ 4 
τουϊευάτηὶ. Νοῖ. ΨΝ]. 19. εἴ «0 ὲ. 
-- 50, ὧν ασριοἱοπάο. ϑαῦεῦ. 

ΧΧΠΙΠ. 11. 704. ΧΙΧ. 96. --- ΟῚ 

οΟὨδίτ. ᾿υεγδμδ οτίδπέεπι.Ό. Ἐποοΐ. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 11. «ρὺς τῇ ϑαλάσσοῃ, δὰ 
ἸΏΔΤο. 8’. ἴπ|ο. ΧΙΧ. 87. σρὸς τῇ 
καταβάσει, δὰ ἀδβοοηϑιμι. ---- 2» 

ἐπ πιεάϊο. Ναπι. ΧΥ͂. 24. ΤΟΡ. 11. 
19. πρὸς αὑτὴν, ρῥτορίεν ἰἰατα. 8" 
τυ ἢ. 1]. ὅ. αρὸς τὸ μὴ ἀκούων, ΠπΟῊ 
ονοϑάϊεηάο. ϑαρίοηι. ΧΥ͂Ι. 28. σρὸς 
ἀνατολὴν φωτὸς ἐντυγχάνειν σε, απίε 

ογίυτη 8019 [6 ργθοῖρυβ δάϊγε οροῦ- 
(εἴ. Ῥαι]ο δηΐο ἀϊχογαῖ: δεῖ φ')άνειν 
φὸν ἥλιον ἐπ᾿ εὐχαριστίαν δου, «οροτίεϊ 
Ῥτεενθηΐγα βοΐθηῃ ρτδιδγιπι δΔΟΙΙ ΟΠ. 
3 Μδοο. Υ͂. 1. ὁ πρὸς τῇ τῶν ἐλεφάντων 
ἐπιμελείᾳ, ααϊ οὔγάτῃ Βαροὶ δἰθρῆδη- 
ἴατι, ἐλεφαντάρχης. ἰἱα. ν. [4. ὁ 
ρὸς ταῖς κλήσισι τεταγμένος. ϑῖ0 

Ῥοϊγν». ΧΡ. 27. 16. πρὸς τοῖς γράμ- 
μασιν τεταγμένος, 4υἱ Θδϑὲ 4 ερίδ[ο 18. 
1 Μδος. ΚἼ]. 6. ἀςουβαγιιηῖ πρὸς τὸν 

ἂ»»- 

φ᾿. 

βασιλέα, αρμὰ τερβετα : ς0}]. 2 Μαος. ᾿ 
Χ, 18. ὅσας. ΧΧΙΨΥ. 19. γείαέε αἷ, 
σοπιραγαίε, μικρὰ σἄσα καχία «ρὸς 

χακίαν γυναιχός. 8 Ἐπάν. ΕΧ. 9ὅ. «ρὸς 

σὲ τὸ «ρἄγμα, μα ἐδ ἦς γέ8, τξξ 
ροδίία ἐδὶ ἐπ ἰε, ΗδὈτ. ὃν) Ἐδάγ. Χ, 

ΒΕΤΊΩΟ Θρῖ. ---- ΓΌν» ἐτέρίοπε. Νοῖν. ὁ. 9 δος. ΤΥ. 28. πρὸς τοῦτόν ἐστι, 

; 5314 ' 



Ἐ μὴ πρὸς τινὸς. ᾿ Β1242 ΤΠροαάγω. 

4 δωῖο οοιερείμ, Αμὴμδ οεί περοίίωπε, μεουῶ, καλοῦφ. 1 Μαοο. ΧΙΡ. 40. 
(0]]. Ρογ. ΥἹ. τὸ. 7. 8 Ἐεδάγ. Ν]Π, σροσαγορεύονται οἱ 'Ιουδαλι ὑπὸ ̓ "Ῥωμαία 
85. τὰ πρὸς αὑτοὺς, εα μα μοεεϊἀεπὶ, φίλοι, υοσαπέμτ Ταδεεῖὶ αὶ Ἐοκιδηΐς 
ὅοπα ἐξίοτμηι, ἩΘΌν. ἢ Ἐδάγ. ΓΧ. διινὶοὶ. 2 Μδος. ΓΥ͂. 7. εὲ Σ. 9. ᾿Α-.- 
12. διν. ΧΧΙΧ, 25. πρὸς ἐπὶ τούτοις, τιόχου τοῦ φροσαγορειϑέντος "Ἐπιφανοῦς, 
ἔπειρεν Ῥτεοῖεγθϑ. ΑΠΌΟΟΒΙ οορποπιέναίξ Ἐρῖρβδιῖς. 
εἰμὶ ΠΡΟ ΤΙΝΟῚΣ, ργορέμωμς Μιὰς εἰ 4 Μδοο. ΧΙΥ͂. 37. εἴ οσπ. 

ὅπη: αἰδομὶ, ἀπὸ αἰέχωξιε, ἔαυεο αἷ- δρΥ. Ψ. 10. 
ενὶ. ἐν ΓΝ» “ἐκ εἰ" Θεη. ΧΧΊΠ. ΠΡΟΣΑΊΩ, αἀδποο, οἥῆενο, ἴξσαι, 
18. ἐπειδὰν «ρὸς ἐμοῦ εἶ, εὶ πελὲ τ δ Π 6] δοῖο ἐμαυτὸν, σοσσεῖο. ΟΣ 

ὃ ρῬεησιις Φ 1 ποι Ρτο 1) ἰορίαρε νἱ ἐπ- ορηρστερο. ΑἹ. συᾶ. ΠῚ. 13. σε. 
ὮΣ ἣ. ϑυϊάεὰ οἱ Γ,οχ, Ογεῖι ΜΆ. ήγαγιε. Στὰ ΔΝ» ἐπσίάϊον. Ῥχογοτχὰ, 

Ἐτετα. ἐμοῦ εἶ, εἰκεΐς μου (ἀρυὰ ΧΧΙΊΝ, 15. μὴ αγοσαγάγῃς- ἴκρε- ς ϑυίάκπι Ἰαρίευ μοι), ἐγγύς ἄμρ; Αυ τας τυηΐ νεὶ ἡ ΔΡῸῺ νὰ] “Ἴ2Ζ, υοὰ 
μου, παρ ἐμοί. -- δῷς Γγγ}) ΝΙρβ. Ῥτγορίυδ δὰ ἱπιρσϑβεασα ᾿βοϊομεπι 8ο- σά ΝΕ πεὲ αἰϊοωὶ, Οετ, ΧΧΊΧ. 58, ὡραΐι... ΝΠ ΕΠΡΒ. ἃ » 4, τεπείτε 
ἦν σῷ νῦν κωωρῷ «ρὸς ἐμοῦ ἔσται ὁ ἀνήρ ὃ τ- ἘΕΩΡΗΝ μῶν, Ἶδιλ Ἀιπο ργορεηδησ εγὶί τοὶ οἱδποῖο. Ἐχοᾷ. ΧΙΧ. 4. 1 ενῖς Ι. 4. 
Ἰαρτιϊυθ τηδι8. Ῥω. ὁορωζαδίδιν. 14- Νυπι. Ἴ. 12. αροσάξε; ἀμνὸε, σ΄. 
ρπξ, 1.. Βοα. Ρροΐορ. ἢ ὩΧΧ πες. ΟἿ γεέ δρτιῦχη, ---- Φγλ)Ὶ Ομ]. ρέγ- 

ς ΟΔΡ. Ἰ. αυἱϊ οἴίατα δυο τοΐεγε ὕδηθθ. εἰν » ἀρρυυρὶπ κυ. ΨΙΠΠ. τ. 
ΧΧχΙ. 8. υδὶ ἴδηθη Βίο] 5 οχὶϑ- Ἀνρεγλρεδεε, ἢ. ἐμσοτ τρσση ἐπερείπιι ὕπηαῖ ΓΟ «ρὸς ἐμοῦ Ἐταμποοῖ, δὐἀϊείο- ἵποϊοπίεηι. Ἠδαγοῖι. ἀροσάγω, 4γεεί;. 

᾽ » “ ΒΥ Η͂ β9 7 ξ ε Ἀφαι τεσ Βαῦετε «ρὸς ἐμέ. χίται. --α ΣΙ ΗἰἴρΒ. δ. 5»), γε- ὁ 
ἜΔΟΤΕ Σ, ἠδ ος αἀ ἡ ΝΕ» νετίὶ Καοῖο. Ῥτονεῖθ. ΧΙΧ. 94. [ιε ἯΥ απρμίμε υἱα. Ἐποοι. ΧΙ]. 12. πασίιθ Τπο.Ψ ἴπε|ὶ Τάραντα νογίεσυπέ. 

“«-- γιήε αἰϊδὶ ἄλληλοι, αὐτὸς, ζωὴ, νυΐμας. σρρᾶοαί. τ ΠΡ» ἀρειρῖο. 
πρωΐ, ϑεὸς, εἴ χάρις. ; ’ Ὅεη. ΧΙΨΊΠΠ]Ι. 9. προσάγαγέ μοι: αὖ- ΠΡΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, ἰδὲ, φμὶ φαὖ- τοὺς. οὶ]. ΠΡ 5εᾳ. ὉΝ ποίας ῥγο- δαΐπηι απίερτοάπιγ. 5 τὸ, ταδδα- . πα ΑΝΝ ᾿ τς Ῥω: ΧΟ τῷ ἑ ᾿ Ρίαις αὐ αἰέχωεπι αὐάποετε, ---- δνὴγν ἰπ. ἴ8. .« 1 ιἴ. 866. γαῖ. οἱ " τ 

« ΑἸεχ. τοῦ «ροσαββάτου. Ἐοτίαδϑε τοῦ ἕαπρο. ἴδηι. Χ. ΣΌΌΒΕΡ. Οδία. ΡΝ 
πρώτου σαβθάτον. Ν ἄθ δὰ ἢ. 1]. [ηξῖῚ «ροσήγαγί μοι, ΒΗ ἘΠ6 ΠΕΡ ΚΈ Σ ΟΣ ἢν Αἀὰε συάπα. ὙΠ]. 6. Ῥετα ψεσϑεσαπέ. ---- 175. : ΤΠ ΣΓῚ, Καὶ 
ΠΡΟΣΑΓΓΕ ΔΛΩ, ἀππεηοῖο, πμη- εἰ ΗἰἸρΗ. ἀρρτορίπφιο, οἷο, ἀφίετο, ἱπαϊοο. 4 Μδοο. 1Π1. 6. φατε ὕποῖο. ὅφη, ΚΆΤΙ. 86. 

προσήγγειλε περὶ τῶν χρημάτων, πμπέϊα. ἄγαγξ μοι, αὔεν πελὶ. ὕοα. 111. 9. 
υνὲ ἀθ Ῥεσυη 18. 3 Μδος. Χ. 91. σροσ- προσαγάγετε ζδο. ἑαυτοὺς) ὧδε, ἀοορατέε αγγιλϑέντος δὲ τῷ Μακχχαβαίῳ, σαχα Βυς. Ψ]ὰΘ οἱ 1 ϑᾶμ. ἵΧ. 18. ΧΧΧ, 
ψ ΓΟ πιμηϊαΐιῃ εεδοί ΜΒοσΑΌφοο. 231.} Βερ. ΧΥΠΙῚΙ. 21. (σροσή Ἶ 
ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΏ, οονιρείο, αἰΐο.ς δὶ Οοαρ!]. σροσῆλϑω) 80. 76γεσω. 

6 4μογ,, ἀἷοο, ποηιῖπο, οορποταῖπο. 9) 7, ΧΡ. 3. φροσαγάγετε (8ο. ἑαυτοὺς) 
.“». δἰς πόλεμον, αοοεαϊίε δὰ Ὀγερ]ϊατνε. σιατο. Ῥααϊ. ΧΧΙΠ. 6. οὐ προσαγυ- ““ξ ς ς ; 

ρεύσως εἰρηνικὰ αὑτοῖς, που ἀἶΤεε τὔιν Μαὶϊ. 1.1 Ι. τ «αντὶ τύπῳ ϑυρίαμα 
Ἷ ἢ. 6. ὕὸσ βαϊαταρίβ 11ο0, 1: σάγέται, ἸΏ ΟΥΔΏΙ ἴοοο 50 Πιει}8. Οἵ- Οομέ, ἵλιο. Χ. δ. 8αρ. ΧΙΝ. 29. “Ὀγίμγ. Μαὶ. 11. 13. ἐκ αροσαγόντων τοσαῦτα χακχὰ εἰρήνην προσαγορεύουσι, "υσίαν τῷ χυρίψ. Ἰεκεταιὶ ΣΘ Ὁ. ἴδπίβ σηδΐα Ῥδοδῖῃ ἀρρεϊϊαηί. Νὰ6 Αἀάε ϑγυστόδοῦ. 9000. ΧΙ, 14. δὶ εἰ 5 Μεαες. 1. 86. Ηξβγοῆ. προσαγο- «ροσάγεσγαι τῇ μαχαΐρᾳ ποίαϊ σσοϊπρὶ 



Προσαιτέν. 

α φἐσεϊο.--- "3, ταῖρο: ἴ9)).. ὁοθ. 
1 βα. ΧΙ]. 6. ]Ἰορεγαπξ οὔτι 
Βομίη γ}}»» ἀοοέβσὶέ. Ψετρα βυῃῖ: 

ὅτι στενῶς αὐτῷ μὴ προσάγειν αὐτῷ, 6 
αυΐδυβ ματι δρρατγοῖ, φροσάγεν ἢ 
Ἰ,. 6886 σαοτίγὶ ἠορίεπι, ππιρείμηι ἦοε- 
ἐίεης ἕαοετε, Ῥασίω θεπὸ υὺχχΧ 
δηΐα ἵν) ἸΏΒΟΣΊΠΣ850 δε ουδτα Π6- 

βαπαϊ “ὦ. ἴπο. Ῥτὸ μὴ προσάγειν 
δαθοῖ ἀναχωρεν. Μαϊραῖα8 τγϑηβῖα- 

Ὁ τ: αὐϑήΖΤιοίειδ ἐπῖηι ἐγαΐ ρμοριίμα. Αἀ- 
ἀδ 1 ϑιω. ΧΧΧ, 91. --- 5, οἷγ- 

ομηιδο. 1 ὅδτα. ΧΧΠ. 17. --ο Ὁ. 

οἷαμάο. ΑἹ. φη. ΧΙΧ. 6. προσέαξεν. 
ΟἿ, νοοδῖῃ «ροσάγω. ----- 2» ἐγαπδ- 

οο. ο5. 1. 5. ἔσοοῃ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 
9, --- “γῶν τεοεάο. Ἐχοᾶ. 111. 4. 50 
ΒΟ βοΐστα ἢ. ]. βοιὶ εἴδη ν. 8. σοσε- 
ἄενε, ἀρμγορὲ γε τκιαῖ, Ὦ. 6. φρυύ- 
άγειν Ἐ. 1. δρόμο φᾳροσύρχεαναι. ἥμι. 

ς προσάγει, «ροσέρχεται.----- ἐν 

Καὶ εὐ ΗΙΡΒ. σρρτορίπσμο, ἀρρτορῖπ- 
φμαγε [αοῖο. ἴον. Ν]. 88. ὁ Ἡρεὺς ὃ 
«ροσώγων ὁλοκαύτωμα ἀνδρώπου, β80εΓἴ- 
ἄος οὔεγεης Ἠοϊοσαιιδβέαμι ΒοΙΆΙἢΪΒ. 
Τνῖι. Χ. 19. σροσαγηόχασι τὰ «περὶ 
τῆς ἁμαρτίας, οδέειιϊεγωπέ ΒΆΘΟΣ Ποῖα 
Ρῖὸ Ῥετοδῖβ. Ηβυοῆ. σπροσαγηόχασι, 
προσήγαγον. ἴα οἴίατη ἴῃ ΟἸ]οββὶῖβ ἴῃ 
Οεοίαΐ. οἱ ἰῃ 1,εχ. Ογυῖ]!} ΜΆ. Βγεπι., 

ἀ ἰβὶ αυοά νἱοβα ἰπ 11118 βου βαΐυσ 
φ«ροσαγιόχασι, εἴ ἴῃ Βος προσαγειόχασιν, 
δξ ἴῃ Βος ργθῖοσο δ αδίυν σροδήνεγ- 
χαν. 1 Βεορ. ΧΧ. 20. προσήγαγεν ὁ 
πόλεμος, ἀοοεάεδαέ ργαϊϊεπι, δυῖ: 
φγνοαίδιωπ εδὲ ὀοπιπιίδδιι. Προσάγειν 
ἀαῦνο ρεσβοῆδβὲ ἠυποΐυτῃ ἱπίογάυγα 
πῃ βαηϑὰ σψϑποῦοο δαμιθείυσ, υἱ 
ποῖοι σεπὶ λαδοτο, πιαϊτἐπιοπέμηι ἐπῆγα. 
ΤΟΡ. [Ὗ΄ 16. ὅτι δαιμόνιον φιλεῖ αὑτὴν 

ς λαὶ οὖκ ἀδικεῖ οὐδένα «λὴν τῶν προσαγ ὄν- 
των αὐτῇ. Ιῃ νεοῖβ. Ηδεῦσ. δα. Ρ. 
Ἐαρὶϊ νει υτγ: πίσὲ εἰ υἱγο, ομὲ πωρ- 
ἔμηι ἀαίιν. ΗΟΒγ  Βῖυ8 : προδαγόμδνον, 
ἀγααήσαντα. (οηΐ. Οὐδ ὅυγ. ΙΨ. 
19. εἴ δ} ν. εἰσέρχομαι, εἰσαορεθομαι 
80 σροσκορεύομαι. 

ΠΡΟΣΑΙΤΈΏ, πιενάϊοο, εἰέρεπι 
ρείο. την νὩν ἐδ, ποπὶ δαίογ οἰδο. 
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θοῦ. ΧΧΥΙΙ. 14. πγοσαινήσουσνν, 

Προσαξίόν. 

τοθῃα!οβδυηί, ΕἸδοίσι ῬσῸ ἐδῦδα δ 
Ῥοβυογυμπῖ. 
ΠΡΟΣΑΝΑΒΑΓΝΩ, αϑοεηαο. 

Ἐχοᾶ. ΧΙΧ. 98. 705. ΧΙῪ: 17. εἰ 
ΑἸΪΌΪ ϑεορῖυβ. ο (888. Ρ. 214. ὅδ. 
Ἐδο τω. ᾿ 

ΠΡΟΣΑΝΑΙΒΑΣΙΣ, ἀδοσηδμδ, 68- 
σθηδίο. ΠΝ ἰάδτη. .09. ΧΥ͂. 8. 

Ἐπιίβιἢ. Οάἁ. Γ΄, ῥ. 865. 4ὅ. : 
ΠΡΟΣΑΝΑΛΕΤΟΜΑΙ, ἐπδιρεῦ 

γεοΐίο, παττο, οοπιόπιοτο. ἃ Μδοο. 
ΨΠΙ. 19. 
ΠΡΟΣΑΝΑΠΑΥΌΜΑΙ, γεφμίεδοο, 

ασφμέδδοο. ϑδρ. 11. 16. Αοὔνυμι͵ 
τχρε αρόρμοι ᾳυοά ποίδλϊ τεφμέσξοετε 
᾿ἴκοεγε, γεφμΐοηι ἄαγε, τεβοοτε, Ἰεκὶ- 
τΩΣ δρυὰ Ῥο]ΥΡ. ΤΥ. 738. 8. 

ΠΡΟΣΑΝΑΠΛΗΡΟΏ, σμρρίεο. 
βαρ. ΧΙΧ. 4. ἵνα τὴν λείτουσαν “ροσ- 
αναπληρώσωσι κόλασιν, αἱ ταϊαυδτα 
Ξξωρρίεαπί ραπαια. ὕεσρο υὐταν 6- 
τίατα ΔΡοβίοϊιιϑ 4 ον. [Χ. 12. ΧΙ. 
9. Ὠιοά. 5ϊς. Υ. 71. 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΡΕΊΙΩ, ἐπϑωρεῦ εὕε᾽- 

ἐο, γ6ὶ βὲγωρ)οῖϊονς ἐνεγίο, διδυετίο. 
δὲν. Χ1Π]. 27. 
ΠΡΟΣΑΝΑΦΕῬΩ, οἵενο, γεΐετο. 

Τοῦ. ΧΙΠ. 16. οὗ προσαναφέρουσι (δα. 
σῷ ϑεῷ) τὰς υχὰς τῶν ἁγίων. 
Ζυά. ΧΙ, ἼΤΡι 
ΠΡΟΣΑΝΟΙΚΟΔΟΜΕΊΏ, γεααάὶ- 

οαπάο αὐἀείγωο, τεσίαιταπο (ἀὶῇ- 
οαἰΐα αὐάο. ὅῖν. 11]. 18. ἀντὶ ἁμαρ- 
τιῶν ᾳροσανοικοδομηϑήσεταί σοι, Ἰοσο 
Ῥεςοδιοσισα ἐπδωρεν αὐείγμείιῦ ΕἾΌῚ. 
Οοηξ, Ὀτυβίυτι δὰ ἢ. 1}, [1 ΒΙ6} 15 
δὰ ἢ. ]. διε σροσανοιχοδομεῖσγα: Ὦ. ]. 
εἰοραπίος αἰοίζαν, φμοά αἰξοιὲ ἐπερει- 
ἐαέων, εἴ αυἱάοτι φρεοϊδῦστα αὐ γεπιδδ- 
δίοπεπι ρεοσαίογμηι, 6011. ν, 17. εἴ 
Μβ]. 111. 156. 16 δχρ]ἰσασυαπῖ ὅυ- 
τὰ εἴ Ασὐδρ8. ΝΟΏΏΟ]] εἰ ρμδδὶῃ 
αυφτυπῖ, αὐ ΡΥ Ροβίο ἀνὰ ποῖεΐϊ 
αἀπαϊορίαπι )μείἶ σὲ τιογοοάΐδ, Ἀος 
Βοηθα : 6Χ ᾿υβῖα αὐδάδτῃ γεςγῖθυ- 
ἄομε οἵ οοιῃροηβαομε δεῖ Εἰδὶ 
το βοβίο οἵ σταβίδυσαίίο Ἰδείζυσε 
ΡῈ Ῥβοσδβίυτῃ ἔβοῖβ. 

ἘΠΡΟΣΑΞΙΟΏ, ἐμσμρεῦ ΤῸΡῸ» 

ὃ" 

ἃ" 



ΠΙροσωκειλίω. 

α αδεϊάμε τορο. 8 Μαος. ΝΠ, 10. τεὸν 
βαωλία «ροσηξίωσαν. Καὶ. 

ΦΠΡΟΣΑΠΕΙΛΔΕΏ, ἐπδαρεν πεπὶ- 
ἐον, πεπας αὐάο. ϑίταο. ΧΙΠ]. 3. 
φροσασειλημήσιται δες. εα. (τ ]. 

ΠΡΟΣΑΠΟΘΝΗΣΚΩ, ἐπερεν 
ψῈ] οἰέαπι ῬΙΟΥΓΊΟΥ. ΤΠ ΓΛ. Εχοά. 

ΧΧΙ. 90. 
ΠΡΟΣΑΠΟ΄ΛΛΥΜΙ, ργαίεγεα νεὶ 

δἰπιεΐ ρετάο. 4 Μδος. ΧΙ]. 4. δεὰ 
ὃ ἿΌΪ οσϑὲ ἱ. 4. βἰτηρίοχ ἀκύλλυμι, τιαῖὰ 

Μεμεΐαδιιδ 801.5 10Ὶ᾽ ἀἰοίτυν ἰηϊογῖθο- 
ἴυ8. 
ΠΡΟΣΑΠΟΣΤΕ ΛΛΔΩ, αδίερο, ε- 

μι 0. 8 Μαος. ΧΙ. 14. γιάο 'ΓΠοτα. 
Μαρ. ἴῃ ν. ἐφίάμενος. 
ΠΡΟΣΑΠΩΘΕΖΏ, ἀερεῖϊο, γορεϊϊο, 

ῬΓΟΡΕΙ͂Θ ἐμθμρεῦ 8. ἀπιρίπις ἐσρεῖϊο. 
δίνας ΧΙΠΠ. 28. σπροσαπωϑεδαι ὑπὸ 
φίλων, ΔΌ] ες δυΐ πορ ρίτν 4 

ς ῬτΙ δ Σ6 δισαυ 8118 διε ΐοΐθ δι 18. 

ΠΡΟΣΑΡΤΙΏΣ, ἱπέεργε, οοἦσ- 
γεμπίεσ. 1ῖὰ νυΐϊρο νεσῖυτ. ϑ'εὰ 
8 Μδος. 1. 16. 0] Ἰοερίτυν αἱ δὲ χαὶ 
«Ῥοσαρτίως ἐσταλμέναι, νϊἀδί  πεΡέτγ, 
αὐνεοάμηει Ὠοΐαλγα, αἱ δἰς 1. ᾳ. βίτη- 
Ρἷεχ ἀρτίως, Δα ΘρΏϑιι8 δῖ : υΡΊΈΝΟΣ 
"ποῦο υεείονα πμρέϊαίεηι ἱπαμέα. 

“ΠΡΟΣΒΑΙΓΝΩ, ἱ. 4. ἀναβαύω, 
αὐεοεκάο, ρῥγοβοίϑοονῦ, οἱ ἹΠΡΤΊΤΩΙΒ 

ἀ δ ἐεπεγίδμς αὐ ἴοοα αἰξέογα αἰοϊξυτ. 
Ιερῖὰν 8 Ἐδβάν. 111. 1. σροσέβη 
Ἔσδρας. Ψοθερθυβ ἴῃ εδάδθαι τὸ 
ΘΏΒΙΓΔηἀδ υἱοῦ νοῦρο ἀναβῆναι, 
Α. 2. 110. ΧΙ. α. δ. Ρ. δ60. δ6ἀ. 
Ηδαχν. 1)6 πιοπέῖρυς ἀϊοιζουν ΨυἋ5:}. 
ΙΝ. 7. εἰ οἂρ. ὙἼ1. 10. προσβῆναι 
ταῖς χορυφαῖς τῶν ὀρέων. ΦΕγΟδίι : 
προσβαΐνει, ἐγγίζει. 

ΔΡΟΣΒΑ΄ΛΔΩ, 80. ἐμαυτὸν, ἔπερε- 
ε ἐπῆε ὕζαοίο, ἔγτμο, ἀσρτεάίογ, οοη- 
στγεάϊογ, σοΗἤἶρο, ὀρρυρηο. ΓΝ 

ΟΒαϊ ἃ. Αρῇ. 8 [7η» ἐγισιρο. Ὀδῃ. 

ΝΙ]. 2. ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ προσίβαλον 
ν᾿, αἷς τὴν ϑάλασσαν, νΘλῖὶ σοΩἷ: ἐπιρδέκηι 

͵οίεδαπὲ ἴῃ τηδτα. ---- [γ, ἐσροϊϊο. 

ΑἹ. Ζεγεπι. ΧΙΝΙ. 4. «ροσβάλετν τὰ 
δόρατα, ἀρρίϊοαίς Ἰαποθϑα. 8 Μδοο. 
Χ. 48. προσέβαλον ἑκάτεροι, πιαπ 
ΘΟΉΔΕΓΘΓΕ σοροταῃῖ υἱτίχυς. 4 Μδος. 

874 Προσβιβάξ, 
Χ. 85. «ροσβαλώοτες σῷ τεῖχει, ἔπερε- 
ἐμπὶ ζποϊεπίες πὶ χταυστε. Ὑ1άε εἰ 
4 Μδος. ΧΙΠ. 10. εἰ οοπξ ΖΕ] δ. 
Υ. Ἡ. [Γρ. 1Π|. ς. 14. 2 Μίβδες. 
ΧΙΠ. 22. αγισίβαλε τῶς περ τὼ 
᾿Ιούδαν, οοπστεαιξεδαίετ οὐτὰ [θάδ. 
Ἠδογοδυ : προσβάλλοιντο, «ἃς τα 
ἄλλων (ϑορίηρτιθ θεῖα Ἰορχῖς ἀλλή. 
λων) ἔβαλον τῆς ἀϑλήσεω;. (πίοι 
“ροσβολή. 4 Μδος. 11]. 7. υδὶ αὐπὶ 
πολεμεῖν ἴῃι ςοὐα. μετταυϊδευτ. 

ΠΡΟΊΣΒΑΣΙΣ, αδοξνεεῖο, ὑππρείκ:, 
Θἄδια ἀορέδεμδ, ἃ «ροσβαίνων, χυοῦ 
ὯΟΠ ἴδ) ἀδοεπάεγδ, αἀυιᾶυὰ ἀςιεάετε 
ποίας, υἱ ἴῃ 110 Χεπορβοπᾶς Ἰοοο 
(Δροὶ. ὅοςσ. 33.) χωρίον, δα εἰ 

πρίσβατον ϑανάτῳ, τερῖο, διὰ αιιληι 
ΤΊΟΣΒ ρεγυεπῖγε τοῦ ροίεϑέ. Ἠειγοεὶ. 
“ροσβαΐνει, ἐγγίζει. ΓΙδνΌ» ἀϑεεηεῖο. 

08. ΧΥ. 7. 4 Μεαος. Ὁ. 18. «ρίε- 
βασις Ἑλληνπομοῦ, αοοεεξεῖο Φ6 δουσι- ἡ 
"ποάπῆο ὑμκάσονγωιπι αὐὐ τῶπε Οταα»- 
γῆι, δβοὺ ᾿εἰϊεπενεὶ εἰμάξεια. Ὑιὶε 
ΒΌΡΓΒ 8. πρίβασις. ΣΈ δεδηι 
Ψυάϊ. ΓΝ. 7. 838 δος. 1. ὁ. 
«πρόσβασιν ἐποιεῖτο, ἐγγμεναϊ (πδτηρο ἰῃ 
ἰοαρίυμι Η]ἸΘροβο γτα απ τω) ρετ:- 
οὐἱυπὶ ἔδεϊς. Ῥγείεγθα Ἰεσιίατ ηυο- 
ᾳμ6 δρυὰ ΖΈΞοἘγ}. Εὐυχηδα. 117. εἰ 
δο8ο)]. Ηδγοάοι. 11]. ὑ. 903. 7. 

ΠΡΟΣΒΑΣΚΑ ΝΙΊΟΝ, ἐἑεγτχάσμία- 
γιεηέιθη. (Οδαϊ. ΤΥ. Ῥίον. νυν. 90. 
δἃ αυοπὶ Ἰἰοσὰπι Οτοῖίίαβ ἀκ Μιᾶς 
νοοα 14: Ζιοὶ δοίεγε αροσβασκάννν, 
ΠΟΉ «ριβασχάνιον, ἀροεέ πος Ῥ΄τγ- 
πιοΐμδ: φιὲ ἰαπιόπ ἐαπὶ ἴρδαπε υοσσα 
μὲ πιϊπμ ρέταπι τε)ιοὶὶ, υμέφμε ἀϊα 
βασκάνιον. Ῥοοαδαπίων αμέεηι εἰς ζ0τ- 
Ἴ φυσάασπι νἱαϊομΐς υαΐεγε στε 
αὐ αὐυεγίεπάμτε ζαδοίπμηι, ἐπὶ φόνῳ 
ἀνατροπῇ, εὐ Ῥοίϊεις ἰοᾳφιέεν, ρῥγοάπ- 
οοπς Αγιδίορδαπὶς τὰ δ γε ἴοεινι. 
Ἡδοῖιι8. ΒΟ ΣΟ] βασχάνιον, ἀοιεὶ 
Ῥαυν. Νοῖ. δὰ Ρ Ἰοῆυτα Ρ. 31. 
(οπῆ, προβασκάνιον ϑιργα. 
ΠΡΟΣΒΙΒΑ΄ ΖΩ, αὐπιουεο, ἐπερείϊο, ὦ 

ἑποϊίο, αὐαἀάμοο, υεγδὲς υἱαάεῖϊοεῖ, ἱποὸὦὖ 
δίγμο. ΣΤ ΕΗ ΡΕ. ἃ ΓΤ"» εἴοοου.. 

Εχοά. ΧΧΧΨ. 81. δὶ τάζθδ δἰ 



Προσβλέπα. 

α σοιο. Ὦκαυϊ. ΥἼ. 7. «ροσβιβάσεις δες. 

οοὔ, 44. Ηοϊγα. 0δ᾽ τοι ααὶ {Ὁ τ] 

«ροβιβάσεις ἈΔρεμ ᾿ 
ΒΙΡΟΣΒΛΕΙ ΠΩ, οοπέμεον, ἱπέμεοῦ, 

αϑρὶοῖο, '. ᾳ. ἐπιβλέπῳ. Ὅν τ ΗΙΡΙ.. 

ἃ ἴ5 2)» ἰάθιη, ϑυταγαβοθυθ Ἀβδΐῃ. 

Ἴ1,ΧΧΧΙΠ. 10. Ιάδτὰ “20η. 11, 5. 

δυϊάαθ: προσβλέπω, δοτικῇ. Οὐλδδὲ 

προσβλέπειν ἂν ἔτι δυναίμην αὐτῇ. 

ΠΡΟΊΣΒΔΗΤΟΣ, ρἰμέπαίος, ΡγῸ- 
ὃ ἀμοίωδ. Ὁ ῬΑΤῖ. ῬγΒ. ἀπμοίμη, 

ἐτίοπειη. 96γ. Χ. 9. ἀργύριον αροσ- 
βλητὸν, ατρεπίμα ἀμοίμηι. ἘΜ ΘΒΥΟὮ, 
“«ροσβλητὸὺν, χολλητόν. 

ΠΡΟΣΒΟΔΗ͂;, αὐπιοίϊο, ἐπιρείμε, 
»ταϊἑμπι, οοπατεδδῖο πιλβῥατίδ, ρερπα. 
ῷ Μδος. Υ. 8. προσβολὰς γινομένοις, 
γε] ργαῖΐα γαοία, ρωρτ οοπεπιῖδεα, 
νοὶ οοἰοηεε 7αοίς, οἰ οοπργεδδίονες 
"εἰατος. 1,6χ. Ομ ΜΆ. Βτέση. 

6 προσβολὰς, ὁρμὰς, παρατάξεις. Μ᾽ ὰΘ 

εἴ 2 Μβδος. ΧΥ. 19. 

ΠΡΟΣΒΟΥΛΩΣΙΣ, ἐτασμέϊο, ἔξπια, 

αυοᾶ Ῥ6Σ δᾶπῃ εἰἷζ “ροσβολὴ αὐ ΤῈΣ 
ἔμπαπάαδ. 18 δοῖυβ φροσβολοῦν αἰεί ΌΓ. 
Κίτοδοσο ἱπίθγρσγοίθ, υἱβ, ἐπερείεδ. 

ΣΎ. ἴπο.. (5π6 ἀυθίο Ααα14) 

1 ὅαπη.. ΧΙΙΠ]. 41... ἐγένετο ἡ «ροσβόλω- ὃ 
σι; στομάτων (βὶς Θηΐπι ἰερεπάυῃι 
νἱἄεῖαν ῥτοὸ στόματα. Οετίε ἱπί6]16- 

ἰ βεῖαν στέματα ἔχουσα, Ἦ. 6. λαδοπδ 
ογα δὰ αοὶοξ.) τοῖς ἀρότροις, ἤεραῖ 
ἐχδοιο δοίθγιιπι δσδίγβ8. Προσβολὴ 
4148 ἀριἃ Ὠϊοπθῖλ Οαββίατη, αὖ ἴῃ 
1,εχίοϊθ οὐρβογσνδίυσ, ὑγὸ ομδρίἀε εἴ 
εἰαάτε πικόγοπε υἀδυγρδίατ. 

ΠΡΟΣΓΕΛΑΏ, αγτίαεο. ὈΠ» 

τάφο, αττίοο. ϑυτώτα. 9200. ΧΧΙΧ. 
34. φροσογέλων, υὧὶ “ροσγελᾷν Ὠοίδξ 
δεπῖσηο αὐ ϑέγεπο υμἶξε αἰδᾳμόηι ἀδρὶ- 

« ἐεγε. Ὁομίδν ἰδὶ Ῥάδγδ]] δ] ἰβυλὰπι 856}- 
ἰδπεΐγυτα. γ146 εἰ 8 Εϑατ. ΙΥ. 81. 
δἴτας. Χ11Π]. 8. 15. 
ΠΡΟΣΓΙΝΟΜΑΙ, αὐφωπι, αάὔμπ- 

ὅ0 πιο, αϑδοοὶο πιεὲ αἰδομὲ. "γη}» ῬΕΤΕ- 

ετίπον. Ἐν. ΧΥ͂ΠΙ. 96. ΧΧ. 2. 
Νυω. ΧΥ͂. 12. --- ΠῚ αδδοοῖο, 

οοηγωηρο πιδ. ϑγτατα. 7οῦ. ΧΥ͂Ι. 4 
γίάο οἱ 1 Μδος. ΠΠ. 42. υδὶ ῥτὸ 

815 

᾿γεγραμμένοι, 

Προσδέχομαι: 

«οοσυγενήϑησαν, αθοά παεπὶ ΑἸδχ..ὄ 
ΑΙά. εἴ Οοιρὶ., ϑοΐα8 Καῖ. οοάοχ Κ 
Βεροί προσετέϑησαν. 
ῬΠΡΟΣΓΡΑΦΩ, ἐμδρεῦ δογίδο, 

ϑογρέῖς αὐάο, οἴἴδτα αὐδογίδο, ἢ. 6. 
αἰέγίδωο. ἴδατι.. 111. 8. οἱ σροσγοεγραμ.- 
μένοι Βος. οοἄ. Οϊ8. ἢ. 6. ἐϊξετὶς 
αγοσδεια 8. αοοϊ , 81 Ἰδταρα ἰδοῖϊο 
888 εϑ. ϑεὰ βοβαυ θοῦ ρίι8 ας 
Μ|οδιαδ]18 [0ἱ ἰαρεγθ ταδὶ ας αρο- 

(απέεᾳ οοπιπιεηιογαίξ, 
ογῖση απέεα τπεπίο ζαοία 64) αυ- 
8 Οἰΐδιη δοοδϑϑὶςΐ ΟΣ ΘΔΥΠ8,. αὧΣἑ 

ποίδί, ἰάσομαι νἱτατη ἴῃ. οοἀ. ΑἸαχ. 
1,10. ΠΠ]Π. Ἐπάν. ς. ΥἹ. 81. τϑροσῖσὶ. 
Ῥμοῦυβ [,μ6χ. προσγράφει, «ροσκχρίνει. 
Ιάετα Ἰορίτῦ αυοαὰς ἀρυὰ Ηδεγ- 
οἰυνη,.δο ϑυϊάδπι. 
ΠΡΟΣΔΕΙΚΝΥΜΙ, ἐπεερεν οδίεν. 

ἄρ εἰ πονδίγο, οομιηιοϑδίσχο. Οὐδηῖ. 
Τι. Ῥυογ. 12. σηύματι τασωνώσεως 
προσδειχϑείημεν. ΤΑ ΒιοΠ8. δρὰ ἴῃ 
ογρηῖθυ8 οοὐἀά. ἃς ᾿ΠΡτῖ8 φα 8 Ἰορί- 
τὰν 101 σροσδεχϑϑείημεν. 

. θὲ 

ἃ» 

ΠΡΟΊΣΔΕΚΤΟΣ, αἀοσοορέμδ, σταξι. 
ἡ τν δοπορίαοϊέμηι. Ῥτον. ΧΙ]. 90. 

ΧΥῚ. 16. ἱτορίαᾳια Ῥσο αρϑίτδείο 
ῬΡοδβιυεγιπῖ οοπογείππι. 146 οἱ ὅδάρ. ᾿ 
ΙΧ. 12. 

ΠΡΟΣΔΕΌΜΑΙ, ἑπάϊφεο. “ὙΌΤῚ 

ψοῦθ 8]. ἐπάϊ σι, ἐρεπμδ. Ῥτον. ΧΠ]. 
9. πο. 1 ϑδη. ΧΧΙ. 16. γιά οἱ 
ισ. ΙΝ. 8. ΧΙ. 13. ΧΙ]. δ. βες. 
ε. Οοχαρϊαῖ. εἴ ιε δὰ Ας. ΧΥΤ1. 
ῷδ. οχ ῬὨΠ]ΟΠα εἴ 411|15 ποῖαϊ ΑἸΡοσεὶ 
ἴῃ Μυβθοὸ Βτε. οὶ]. 1. Ρ. 115. 
Θυ Δ8 : προσδεῖσϑαι καὶ ἐνδεσϑαι δια- 
Φέρει. τὸ μὲν γὰρ δηλοῖ ὀλήγων τινῶν 
κτῆσιν, τὸ δὲ παντελῆ ἀαορίαν τοῦ ὅλου 

. ΠΡΟΣΔΕΧΟΜΑΙ, αοοϊρίο, ἀσοξρο. 
ίο, τεοϊρίο, ἰοίετο, ὕενῸ, ἴῖ. ἐσδρεοίο. 
ΦΥ͂ ΡΒ. ἃ ψηΓ υεεἰῖπο. Ῥε. 

ΕΝ. 8. σπροσεδεχόμην τὸ» σώζοντά με, 
ἐπ ρεοίαδαπι ᾿]Π τὰ, φὰὶ ᾿Πθοσαγεῖ τη6. 
Τερογυπῖ ἜΡΝΔΟΝ πδῖὰ 7) ἴῃ 

ΗΡἢ. εϑι εἐχερεοίαγε. ΝΟῺ δηΐμπὶ 
Ρἰδεοθῖ οοπ͵εοΐαγα εογυπι, αὐϊ βίδί- 
απΐ, σεοσεδεχόμην δοίατα ἢ. 1. 6558 
ΕΧ προσέσχον. ---- "ΠΏΠΟ Γχν ομδοίας 

ΙΣ 



Προσδέχομαι. 
α ἐκ “νι, ἩπδΡ. ὦ ΓΤ: 2. ὅκα 

ΧὝΥ. 28. εες. (οταρὶ. δς Τποοάοτγε- 
ὅππ|. ΓΡογῖυ5. νεγίετυπί. --- ΩΣ 

Ηἰρῆ. α “γι, γεάϊδτε ζαοίο, Ὦ. 6. 

»Ῥατοο. ϑγτοτυ. Ατηοβ ἴ. 8. σροσδέξο- 
βα:- --α γ8 ἀεἰεοίογ. ϑγτατα. Ῥδ8. 

ΙΓ, 41. «ροσδέξῃ. -- ΤΊ ἔγέινο. ΕΣ. 

ΧΧΧΙΙ. 10. «: σὴν στῶσιν 
αὐτῶν, ἐχερεοίαπέεε Ἰηϊοτίζαχῃ 1110- 
τατο. Οδρρεῖὶο ἴῃ Νοῖίς Οὐ. δὰ 

δ}. ]. Ἰοχίαθε νἱάδπίασ ἡ ΓῚ, ΠΏΣΩ 

δ. ἴῃ ΗἸΡΙ. εἰρυίβοας ἐτερεοίατε. 

δε ποῦ ορυδ οδὶ ἢδο ουηήεοίιχα, 
αᾳυΐϊὰ ΤΠ ἢ. 1. κιείωμενγε, φοἰϊούίατα 

ὅ2:2ε ποῖλῖ, αὐδὴν ποϊποποῖι ΘΕ. 
ΥΟΙ͂ αγροσδέχεσϑα: δά. δυΐάδθ : 
φροσδεχόμιενοι, «ροσδοχῶντες. Τάδτη ἴη 
Ψ. σροσδοχία αυφάκιη Βεαρεῖ, υπὰς 
Ἰποδηι νογεῖο τῶν ο΄ ἘΖεςἢ. }. ο. δο- 
εἰρίε. Επ 11 : παὶ ὁ φοβούμενος αροσ- 

ς δοκᾷ, ἀλλ᾽ οὗ προσδοχᾷ ἀγαϑὰ, καχῶν 
γὰ φᾳροσδοχία ἐστὶν ὁ φόβος. ὈοπέεΣ 

υς. ΧΧΙ. 46. εἴ δὰ Ἀ. 1]. ΕἸδποτΌΣΣ 
Ῥ. 975. εἰ ὙΝοϊδυχι ὑ. 7409. --- ΓΤ 

ΡΙμι. οὐρπονεῖπο. 168. ΧΙ. 4. «τοσ- 
δίξοωα! σε, τεοέρέαπι ἴδ. ψετθα Ηδεῦτ.. 
Βαιμίυδ θεπα ἰσδηδέις : ἐἐδὲ ῥγουὶ- 
ἐἰεδο. ---- ΤΡ: Ἐχοά, ΧΧΙ. 1]. 

οὕτως «ροσδέξεται ὁ κύριος αὐτοῦ, ἴΐὰ 
αοοῖριεί Ὠοοταῖπιβ ἴΠὰπ|. Ῥα. ΥἹ. 9. 

ἃ χύριος τὴν προσευχήν μου “«ροσεδέξατο, 
Ποιιΐπυβ Ὀγθοαβ σθα8 ἀοοερίαυϊξ. 
-- ἀξ)» το. ἀεποθ. ΧΧΧΙΙ. 20. 

ἤσοις γὰρ αροσδίξεται τὸ «ρόσωπόν μου, 
ζοτίκβϑδε εηΐση γεγεέ υμΤίίξς πιξοτε : 
πἰδὶ β΄. Βοὶ. ἐάν σὼς ἐνγρασῇ ; απ ρετ- 
ΦΟΙ͂ΔΕ Ἴι6Σ τευεγεηία ἀμοαίωγ 8 ἘΧ. 
Χ. 17. προσδέξασθε οὖν μου τὴν ἁμαρ- 
τίαν ὅτι νῦν, ἰοίεγαίε ἸρίΊτΟΥ Ῥεδοσδίυτα 
τηθαγη δας πίη. --- )Ὸ (δ), 

« οϑρίίο, ἐσὶδίέπιο. πο. δῃ. ΨΠ1. 95. 
Τεῖρυϊς Βυΐς νοοῖ ποϊοποιι ἐσορεο- 
ἑαπάξ, ἀλδτα Ὥν βαρεῖ. γ]άθ αιιο- 

486 ἱπέγτβ 8. ν. σροσδοκάω. ---- ΤΩ Γν 

Ρὶυν. δερρίδοες. Θορῇ. 111. 11. σδρ- 
ΡΕ}]ο 'ῃ Νοίι. (ει. Ρ. 124. εἴ ἴῃ 
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Οπείοα 8. 1,1. ΤΡ. ε. 18. ξ. 6. γαν. 
751. σὲ 768. ὑγεο προσδέξομαι Ἰεζσει. 
ἄυπι νἱἄθαιν προσεύξορυα,, ηαΐα ΓΙ 

εἰρτιβοαι ργεοαγσί. 8εὰ νόοετη 
φροσδέξομαι, απδλαι ΓΧΧ ἢ, 1, δεῖβις { 
Οδῦδα ἀ6 βυο δήάϊάοσιεις, σχοϊάο.- 
γιηΐ νεῦθα: τοὺς ἱποτεύοντάς με, 4πῷ 
ἴη (οἁ. Β. εἰ ἀρυὰ Ἐπδβεθίυτα 18. 
Π]. Ἰδεταοηβῖσ. Ενδηρ. Β. 51. ζεγῖε 
δα" Ἰερυηῖαγ. ἘΕοχίαϑβε ηὐυοηῦε 
ἰεροταπὶ ἼΣηΝ συγ Ἴ ΠΑ] ΘΗ, ᾿γσαι- 
ἐπα, ραταίες δεἰξ, αὐγιωξ, ρτεκείο {εὶὶ. 
-- Ὁ» οὐγαπι "χοῖθ. 168. 1Υ͂. 19. 

«τροσδεχόμενοι ὑμᾶς ἐν ᾿, ἐρέξηίε: 
γὸ8 ἴῃ ρσαυσίο. ---- ὅ' τ Ρῆν ἢ Ῥα, 

ΧΙ]. 18. αγοσιδέξατο αὑτοὺς Δαβ, ᾿ 
φσερὶρίοδαὶ 1Ἰἰοα Ἰλανϊά. Ἐιη. ΓΧ 21. 
αφοσεδίχοντο αἱ ᾿Ιουδαῖὸν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, τε- 
εἸρδεδαπέ ἴῃ 86 ὕτι εκεί. Πυϑῖ. ν᾿ 95. 
-- Πρ Ῥπι. ϑγεηγιδεῖ. .0Ὁ. ΧΧΧ. 

36. σροσεδεχόμην. ---- τὰν δεπερίαω- 

ἔα βαὄεο. ἴεν. ΧΧΥ. 43. «ροοῦξ- 
ξωται τὰς ἑαυτῶν ἁμαρτίας, ἀορερία- 
δωκπέ μεοοδία βσιδ, ἧι. 6. βασιδα ρεῦ- 
σαϊογυϊῃ δυογυτα ραίδενίεν έγαι. 
Ἐξσεοῖ. ΧΧ, 41. ἐν ὀσμῇ εὐμδιας τροδ- ἡ 
δέξομαι ὑμᾶς, πὰ οἀοξε Βοιιεο ἔταγ- 
ΓΑΏΙεε ἀοοερίαδο νοβ. Ψὶάε εἰ Ἐς. 
ΧΧ. 40. ΧΙ]. 97. εἰ οοπέδε μος. 
ΧΥ͂. 2. Απιος Ὗ. 92. ϑυσίας ὑμῶν οὖ 
“ροσδέξομαι, Ξδετί Ποία νεϑίσα ποῖ δο- 
σορίαθο, ναὶ: . πο ας ἐ0.1|}}} 
ἐγμπὲ βδουιῆςῖϊδ νοϑῖσα. Μα]. ἵ. 10. 
ϑυσίαν ὑμῶν οὗ προσδέξομαι, βαςτὶ Βοῖττω 
ΠΟῸΠ δοοαρίδρο, ναὶ: ποῃ ἀοσερέιπε 
πεϊλὲ ἐτὶἐ 6 τοδηϊραβ νεβίσῖβ. (οηξεν 
ϑ8Ρ. 111. 6. 3 Μδοςβϑῆ. Ι. 986.-- 

ἘΡ. ναηρο. Ῥε. ΟΠ]. 12. σροοὰξ- 

ξοντα; ὄναγροι εἷς δψαν αὐτῶν. Ψυ]ρ. 
ἐτδροοίαδεμέ οπαρστὲ ἐπ δὲ σια. 
Ῥβαϊτουίστα γεΐαδ εὲ Αὐσυπάπυε δὰ 
ἢν]. τεάάυπε: διδοίρέεπέ ὁπαρτὲ ἐπ 
δήδέπι διαπι. ἘΒδιηαθδ νου πὶ 
Ργεῖοσι (ο]οπηεβὶυς ἴῃ ὅδοσ. 
Ρ. 643,, αἰζοτατα νετο Βίεϊϊ8. σδρ- 
Ὀ6]ο ἰῃ Οὐἱολδ 8. Ρ. δ46. ὑγὸ «ξζοσ- 
δέξονται Ἰερομάυτα νἱἹάεξιγ ἤ 
σοντα,, αἱ αυσάθο Ἰπάϊοαν!ς Δα σι 
ἴπ ποῖῖ5 δα Ῥβαϊζδείασα ϑγγίδσασι μ. 
2333. δϑοᾶ προσδέχεσθαι ἰαυ ΤΑΓῸ 



Προσδέω, 

ἃ εξ ἷ. 4. προσδεκᾷν. Οσπῇ, 1,6κ. Ν. Τ'. 
8. ἢ. ν. π. 4. Ἐᾳφπΐάσχα διμῖο, ΘῸ9 
Ἰερῖδϑδ 50», πϑίῶρθ δίῃ ἴοοο 

ϑοδίη. Ἢ Ψ ἴῃ ΡΒ. ἐχερεοίατε το- 

(Δἴ. --- πη) ΕΝ. Εσξι, 1. 19. 90}. 

11. 9. «προσδεχόμενος τὴν ἐλαίδα τῆς 
σωτηρίας μου, ἐχρεοσίαμε πρετὰ βαϊυίβ 
1688. ἴη ἰοχῖὰ ΗΘΌΣ. πὲ} ὕτὸ 
Ηὲβ. Ἰερτέαν. [ε85. ΧΧΥ ΤΠ. ν. 10. 
ϑλῦψι ἐπὶ λήψει προσδέχου (ΑἸ ἸοΣ ἰδ 

δ τοχία Η687.), ἐλσίδα ἐπ᾿ ἐλαίδι, 4110- 
εἰοποτι δυρεν δἰδιςσημοπι ἐχερεοία, 
ϑροῖαι ἰῃπ θ8ρε6β. Ἐδϑάδξε ρῆγακί πεν 
Ευτῖρ. ΑἸ]οθβῖ. ν. 190. νῦν δὲ γήνα βίου 
ἐλπίδα σπροσδέχομαι; οἱ Αροδίοϊιϑ 
Ασι ΧΧΙ͂Ν. 15. εὐ Τις. 11. 18, κε 
ἐλαίδα σροδμινέίνω, ϑρέπι ἐπερεοέεί, 
ἄϊχε ΤΒοορηῖθ ν. 1146: Οὐπῆον αἱ 
χυδὶ αχ 3 ΜαδἼἊιβδῆ. Υἱ]. 14. ποίδία 
ϑυπίἪ!, ἴῃ φροσδοκάω, δ8ὲ Ῥ οϊδπτι δὰ 

«ς Τί. ]. ο. Ῥαᾷ. δ64. ὅδ». ΧΙΝ. 29. 
ἀδικηϑῆναι οὗ «ροσδέχονται, Ἀ. 6. 1:8- 
ἀεπάοα 86 ποῇ πιθηῖ. 8’. αυοηθα 
ΦΡΟΥΟΤῈ ἀρυὰ ὙΥἹΕρΊ] τα, ν. ο. ΖΞ. 
ΙΝ. 419. υδὶ ἀοίογεξιι φρέγαγε σου. 
τὴς. 

ΟΥ̓ ΜΗ ΔΥΝΑΜΑΙ ΠΡΟΣΔΕ-- 
ἘΑΣΘΑΙ, πὸν δι ἀοοέρίαγε. 
ὉΦΙ͂Ι ΡΒ, ,ααϊο. δον. ΧΧΧΙΊΠΙ, 

20. 
 ᾿ΠΡΟΣΔΕΏ, αδὲρο, αὐεέτίπρο. 

ϑίν. ΧΥΠΙΙΠ. 82. μὴ εὐφραίνου ἐπὶ “ολ. 
λῇ τρυφῇ, μηδὲ ἀὐλήρει συμβολῇ αὖ- 
φῆς, π᾿ ἀἄδ τηυϊεῖβ σαιοδη (6116 19, 
ἤδη αὐδέρεγὲς δοσυτη ΘΟΠΒΟΣΕΟ. 
γιάθ Ῥοὶγν. Χ. 384. 8. [λιεΐδῃ. 
Αϑβῖῃ. Τ. Η. γμαρ. 606. δ. ΒεὶΣ. οἵ 
ϑιθδμδηυϑ ἴῃ Τβοβδισο, υδἱ Ἰαυάεας 
ξοττηπίδγη προσδεδεμένοι τρυφῇ, αεἰξοϊὲς 
αὐείγιοἰδ, Ἦ. 6. 115 ργογε αἀεαϊὲὶ. 

ε Οστορὶ. μΆΡεῖς ἢ. }, «ροσδεηϑῇς συμβο- 
λῆς, αυδτ Ἰεοοπεια αυοαῦδ δοου 
διατὶ ὄγτυϑ οἱ Ασαρβ. 

ΠΡΟΣΔΙΔΩΜΕ, ἐπρρρεν (ἄο, αὐάο, 
ραγίἰοῖρο, ἐπιρεγ ο Γ. Δ ἄο. Οεῃ. 

ΧΧΙ͂Σ. 832. Αἀάε ἴπα εἐἐ ΕΧΧ Ἐπ. 
ΧΥ!. 33. 
ΠΡΟΣΔΟΚΑΏ, ἐτερεοίο. Ὦγγν ΙΗ. 

ΑΙ, Ῥραῖπι. ΟΧΧΙΧ. δ. -- "20 

871 Προσδοκία. 

ΟΠ] ἃ. οορίέο, οπὶεϊέεο. ἴπο.. [ 8. 
ΝΙΙ. 35. αἱ ποῦ τῖρυϊς παϊς νοοῖ 
πούοπετα ἐσϑρεοίαπαϊ!, ἀυδτα μαροὲ 
ΣΦ ἱμ ΡΙ εἰ, ϑοα προσδοχᾷν δὶ Ὦ, 1]. 

Ροΐξιβ ορίπαγὶ, ρμίαγε, οτἰδῆπιαγε. 
Οομΐοεῦ ΑΡγθβοδιίυη δὰ Χρηορῆ. 
ΕγΡδεβ. [10. Υ. οἂρ. 29. ϑειη]οσο 
ἤδθο νευβὶο οσΐδ 6δ86ὲ υἱεῖ εχ 
ὑπονοήσει, αυοὰ Τποοδοῦομ διαῦοί, 
αυοά 4}11} οοηΐιἀοτιηξ συτὰ ὑπομένε 
δῖαια ἱπᾶάβ ἀροσδοχήσει οἴ προσδέξεται 
411: ἔδοουιηῖ. --Ὧ» “«ἰἶἶο. Ἰ)δαῖς. 

ΧΧΧΙ͂Ι. 2. ὅς. 
ἄυτη Ταγὰ οβὲ 'ῃ Οτὶθηῖο, ευρῖἀε οχ- 

1 βοϊεὶ.Ὠ Ἐχ οβοην θεῖ 
βοηιϊθη8 ΕἸΧΧ «ροσδοχάσθω τρδηβία- 
Ἰεγυπΐ, αυδϑὶ οβϑοῖ νυραὶθ δΌ ᾿» 

οογυῖς, αὐἱάξ, Ὀν. πεὰ οεγυΐοε 
ἐχδρεοίοέ. --- ΓᾺΡ 

16. ϑγιαχη. 20}. 1Π1. 9. προσδοχηϑεΐῃ 
φῶς, καὶ μὴ ἐπ. Μιᾶς Κιτεγβεῖρίὶ 
ΟΡ 88. Οσπε. ἴπ ὅταοοα «001 [π|ΐ, 
Ρ. 9. Αφυ. ϑὅγιωμι. Τμεοά: Ῥβδίνα, 
ΟΧΨΊΠΙ. 95. υνὶ δοηδυ τδὶο υὑϑυζο 
Ῥδΐυν, υἱ κέ οδεεγύυανε, ἱπειάϊατὶ, 
ϑγταη. [68. {,Χ. 9. υΡὶ ῥὑγὸ πγοσδο» 
κήσωμεν ΒοΙοπάσχη ᾿ προσεδοκήσα μον. 
γιὰ δὰ ἢ. ). Μοπιαυςοηίυι. --- 
ἽΔὉ, αηπρο. Ῥβαῖτα. 1 ΧΥ}11. 424. 

Τα ρονυηΐ »ΥῊ ̓ Ψ ῬΕΣ δῖ, υἱ ͵δ 

ΟὔὈβοσνανὶ ΟαρΡοῖ 8. Ψψεσρὰ ΟἹεο- 
ο8 δυπί ὀνειδισμὸν προσυδόχησεν ἢ «ψυχῇ 
βου. Ἄαὶᾳ. ὑαργορεγίμηι οτϑρεοίαυὶξ 
ΟΟΥ̓ πιδπι, Ὦ. 6. ΟΧβρϑοῖο ἢοῃ ΠΠΡοσδσ 
Ὀοποιι, βοα πσνὰ δι δ᾽πᾶθ ῬγΟΌΣΔ εἴ 
ΤΟΙ βου 185 πεείμο. ἴῃ ΠΟΌΟΙΣ νπείῶη σὲ 
αροσδοχᾷν Ἰερῖ ταν αυοαθο “ρυὰ Μο- 
πιδηάγυτα Εγδρτη. ᾿. 9. ν. ὅ. αἰτεῖσθαρ 

τι. ΤΆτοη. 11.. 

ἰανῖδ, ψαε δύο. 

ἂν» 

γὰρ ἅμα τὶ προσδοκᾷ, Ὥδγα βἰται] πες ἢ 
ἐμὶξ, ἃ 86 αυϊρρίδατα ροϑτυ]αίατη 1τΊ. 
γι ας φυσαῃθ 8, πφοσδέχομαι. --- ΧΟ 

ΡΙΆ. Ρ8. ΟΠ: 428. ΟΧΥ͂ΠΙ]. 165. 
4. Μδοραρ. ΨΊ. 14. τὰς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ 
«ροσδοχᾷν ἐλαΐδας, ἃ ἴ[ζὅδο ἐχερεοίαγε 
βροη. ΥὙ]άθ χυε τροῦο δηΐα ποίδία 
Ββιιηΐ 1 προσδόχομαι. ἐς 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΙΑ, ἐκδρεοίαίϊο ἐπ τι- 
ἐγαπιᾳμε ρατίρηι, (ἰδοαυς ΠΟ 50] 11} 
δρ65, βοΐ οἰίδια πιείμις. ΤῊ} 2.».ζ0τ- 



Προσδοκίαν δίδωιωι. 

« ἐμιμᾶο. ϑγταια. Ῥα. ΕΧΧΧΙ͂Χ, 10. 
«πρὰ αροσδακίαν, ᾿τεεῖεν ἐπερεοίαξο- 
πεῖ. ϑεηβυϊη δχρσοβεὶι. Νδιω ἴῃ 
πχαι σῦν. Ἰερσίτυσ ς δὶ δα ᾿τοθ- 
Ρεῖδ νδἱοτιυιϊπα μεζαν, 81 ν1ΓῈ8 ΟΟΣ- 
Ῥοτγὶς σρλχίτηθ ργϑϑίδηί. --- ΠΡ 

σβετεκαίιο, ἰΐοσα οὐεαϊεπέτα. Οεηακ. 
ΧΙ ΊΧ. 10. προσδοχία ἐθνῶν. δ ἀεπίυν 
Ἰομίδοε τὴρν εἴ 111 α δοςθρίδθα ὈσῸ 

ΓρΙν το δῷ. Ῥβ. ΟΧΥΤΙῚ. 115. 

» -- Σοτ. ὅϑγάμα. {0}. ΧΙΨΡ. 

19. Ρε. ΧΧ. 56. Τμοοὰ. Ῥτον. Χ. 
48. 4 Μδος. 1]. 91. τὴν τοῦ μεγάλως 

διαγωνιῶντος ἀρχηρίως «ροσδοχίαν, ἀπ- 
αἰείαέενε ῬομΈ οῖ8 δυισαγαο πιεῖ ΓΕ" 
νεῖ. ϑυϊάδε: διαφέρει «ροσδοκία ἐλ- 
αἰδος, ἐλαὶς μὶν γὰρ ἔστι προσδιχία ἀγα- 
δῶν: καὶ ὃ φοβούμενος προσδοχᾷ, ἀλλ᾽ 
οὗ «ροσδοχᾷ ἀγαϑά. κακῶν γὰρ προσδο- 
κία ἐστὶν ὁ φόβος, ἀγαϑῶν δὲ ἡ ἐλαίς, 

ςε Αἀάε Ἰποπι. Μασ. ρας. 747. δα. 
Βοιῃαστᾶ. δἀάδ 8ϊν:. ΧΙ, 8. υνὶ 
ἐσίνοια προσδοχίας εδῖ ἐπιαρὶπαίο Τάς 

γμπε πάσγεηι. Ζοβερῇῃ. Α. . 
ΧΥῚ. 8. Ρ. 809. οἀ. Ηκνεσο. ΡΟΪγΡ. 
Ι. 91. 8. 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΝ ΔΙΔΩΜΙ, ἐ-5- 

Φρεοξαξίοποηι «ἷο. ὝΣΟΠ ΗΒ". «Γ( 

ίηρο πιαίγίοεπι. 168. ὨΧΥ͂Ὶ. 9. [.5- 
πεοτυπὶ οὐπι 81}. 

ἀ ΠΡΟΣΕΓΓΓ ΖΩ, ἀρργορίπρκο. Ὅν» 

ἑαπρο, αἰδπρο. Ὦδῃ. ἸΧ, 21. 866. 
οοἄ. ΟἨ 58. ---- γ᾽ ὅεη. ΧΧΧΠΙ. 

8. 7. Τονῖς. 11. 9. ΧΧΙ, 21. -.-- 
. πρλχτ ΗΙΡΙ. ἀοοράετε αοῖο. Δᾳυ, 

1 ϑαι. ΧΧΧ. 7. υνἱ ἀυρὶοχ νογβῖο 
οἱ ἐὐδυϊζυγ. --- Ὼ γεερίιοϊο. 

Τμεοά. Μαὶ. 1. 18. δε]. Τὰ» αἱ 

οἵἴηπία νοσρα υἱάεπαϊ, δὰ ἑέεν αυδῃ- 

ἄοᾳφας ἐταπαίετίαν εἰ υἱάπι. Οοπΐενῦ 
ε διτηοηὶθ εχ. Ηθῦτ. ρϑῦ. 1298. --- 
ΔἽΡ- 706. ΠΠ. 4. 3. ὅδτα, ΧΧ. 17. 

Ἔσο. ΧΥΠΠΠ. 6. -- Ῥρν ΦΡιο. 

Τονῖς. ΧΥ͂. 8. εες. οοἄ. ΑἸΕΧ. προσεγ- 
γίσῃ, αν ταδὶ ΠΠΡοτῖ5. νοττββο νἹ- 
ἀεΐαν δυοίος μυ]ι5 νοσβίοτι8. ΑἸῈΣ 
γΘ͵Ὸ τηδ] υυυῖ, προσεγγίσῃ οτῦαγα βαῦσω 
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ἀεδετε τῷ προσαελίσῃ ναὶ «αμοκαιαλίσῃ, 
ᾳυοὰ ἱπ τεϊηυϊς ᾿Ὀτῖ5 ἰεσιζας. 
ΠΡΟΣΕΔΡΕΥΏ, αεειάεο, ἐπσεείο, 

ἐπείο, ομῆς οἰμαάδο φμοάσιπε ἐπείρο. 
1 Μδοολρ. ΧΙ. 40. προσήδρευσεν αὑτῷ, ἢ 
ἐμέγεπίεν σε εἰ ἀρεδαὲ, σπε δἰπάϊο 

ὄρεύει, σχολάζω. 

ΠΡΟΣΕΔΡΙΑ οἵ, πὶ ᾳηοηπα 
δυσὶ ίξυν: αροσεδρεία, αεεάμείαε, Ρὲ7- 
ἑξευεγαπέϊα ἐπ αἰἰφιο αδονγε. 8 Μεςς. 
ΙΝ. 1δ. μετὰ αἰκρᾶς στουδῆς καὶ 4»- 
λοτίμου «ροσεδρίας. δὶς «ρόσεδρος Ῥεορε. 
ἐκηὶ ποίας, φεὲ αδείαίεί αἰδοιὲ γεὶ, ν. 
ς. ορέβεῖο, ἰπετὶΣ, ἀεϊμεῖα, υἱ 1Δ(. 
αεφεϊάκεις, ον ΦΕΉΡΕΙ εἰ ἱμπάξζεεεα ε 
Ὄρετα ἐπ αἴηκα τε ἰαόογαξ. ἘΠεεγελ. 
φροσεδρεύεν, σχολάζειν. «(οκεμΒ. ς. 
Αρίου. 1. Ἦν Ζοδαγαβ ἴψεχ. οοἱ. ] 578. 
ᾳροσεδρεία, ἢ ἐπίμονος καὶ διηεκὴς ἀσχε- 
λία. ὀδίφϑογγον. 
ΠΡΟΣΕΓΔΩ, αεριοῖο. ϑαρΡ. ΧΥΉ. 

9. 
ΟΥ̓ ΠΡΟΣΕΙΓΔΩ, ποπ 

ἼΣ» Ῥεγβάξ ἀαρο. 2οὉ. ΝΊ. 18. 

ΠΡΟ ΣΕΙΜΙ, αοοεάο. Ὁ7}»» ἀρρτο- 

»ίπφιο. 1 ϑαὰ. ΧΝ]]. 16. προῦγε ὁ 
ἀλλόφυλος, ἀοοεεδεγαί 4) Θπίρετιδ, 
Οὐυπι ἀδίϊνο ποίδς αὐδαοο, αὐξεαι, 
οοπήμποίες ει. διν. ΧΙ]. 30. ϑ8ες. 
Οοιάρὶ. ἀγαθὸς ὁ «λοῦτος, ᾧ μεὴ «»όσ- 
ἐστιν ἁμαρτία, Ὀομα βυπί 6οἔ Ἠομεϑ- 
(α ἀἰνίτα, ποῦ π᾿ δῖο ταοάο μεατῖαε, 
φυΐδυιθ φιδδὶ Ὠ18}} ᾿Π] ΒΘ 186 σάμιΣ- 
ἐμπε εοἰ. ἴτι. τεϊαυθ 1]. εἰπιμλος 
ἐστὶν τοροσϊζωσ. 

ΠΡΟΣΕΚΚΑΙΏ, ἀοοεκᾶο. ΤῊΣ 

Νορλαΐ, ποτηθῃ υτοΐϊθ. Νυτα. Χ ΧΙ. 
80. Ηἰς Ἰερεταπῖ Π19.}».0. Ῥχε- 

ἴετοδ Ἰθρίξυν δρυὰ οι. (688. γὰρ. 
101. δὅ7. Ἐεὶπι. 

ΠΡΟΣΕΚΧΕΊΏ, εὔωπάο. γγγ;, σρατ- 
ξο. Ἐχοὰ. ΧΧΙ͂Χ. 16. ᾿ 

ΠΡΟΣΕΓΔΕΎΥΣΙΣ, ἀοοεεσΣ. “33 Σ: 
Ιης. Ρβ. ΟΧΧ. 8. ἐπέγατε ἐαμιη. --- 
Ὡὴ ν᾿ ΤΛΡίυΣ. ἐσέέμς. ϑγτατα. Ῥσου. 

ΙΝ. 248. υτἱ Κτογεείρστι5 Ἰεχεπάσπι 
σϑηβοῖ αροέλευσις, αυοά νὰ δυργα. 

»- 



Προσεμβριμάομιαι. 

ΠΡΟΣΕΜΒΡΙΜΑΊΌΜΑΙ, δἀπερίξει: 
ενιο, ἱπέετηκίπον. ϑῖγδο. ΧἼΊΠ]. 4. 

ΠΡΟΣΕΜΠΡΗΙΘΩ, αάπνο, ἀοοξη- 
ἀο. 3.2) ΝΊΡΆ. δον, οοπφιπιοτ. ἘΣ. 

ΧΧΙΙ. ὃ. Ηδεγοῆ. σ«ροσεμαρῆσαι, καῦ- 
δα. 

ΦΠΡΟΣΕΜΠΥΡΙΖΩ, αἄμγο, αο- 
οφπεο. Ὁ). ΝΊΡ. εἄοτ, ΟΟΉΣΩΠΊΟΥ. 

Ἑχοά. ΧΧΙΙ. 6. προσεμπυρίσῃ 566. 
οοἄ. 186. ΗἩοΐπι. 

ΠΡΟΣΕΞΑΠΟΣΤΕἪ ΛΛΩ, δὲ δηιξέ- 

ἐο, ἀαπιαπάο. ἃ δος. ΧΙ]. 21. υδὶ 
Ἰερεπάυτα νἱἀδίυῦ σπροεξαποστέλλω. 
γιά, Βεαάμοϊα8. 

ΠΡΟΣΕΞΗΓΕΓΌΜΑΙ, διηιμ ΘΉΘΤΤΟ, 
»ταίεγοα παγγαπίο αὐ7ίοῖο. 4 Μαδρο. 
ΧΨ.. 11. προσεξηγησάμενος ὄνειξον, ΟὕΤΩ 
ἸΏΘΌΡΟΓ δχροβιιϊββοῖ ΒΟΥ Ώυ1.. 

ἘΠΡΟΣΕΠΑΠΑΤΑΊΏ, ἐμπδρεν αἶε- 
εἰρῖο, ἱΐετα οἰαπι φεδάμοο 8. τεριοῦεο, 

; δγίρίο. ΝοΧχ δος, αυε ἀεβι ἀδγδῖῦ 

8 

ἴῃ ΤΒοδδυσο Βιοϊίδηο, Ἰορίτυν “οὉ. 
ΧΧΧΥῚ. 16. υδὶ ΠΧΧ μεο. αα. 
Βοια. Ηερτ. ἸΓΡῸΤ ΠΝ εἶ εἰξαηδὲ 

ἀεοερὶξ βεὰ γεηιουὶέ ἰο, ἰχαπιϑιυ]ϑγαηΐ: 
καὶ «ροσεπιητάτησέ σε. ρά βεὲηε ἀυδὶο 
Ἰεσθοηάσπι 6: καὶ «ροσίτι ἠπάτησί 
σε, αἱ Ηδθθτεουβ 866. ϑοδοὶ. δΒαροΐ, 
δῖ πρὸς ἐπεὶ ἠπτάτησιν 86.. ΑἸά. οἱ 
(οπαρί, υἱ ἰοσο νυ]ραῖδ οτίδ δῖ ὃχ 
οοπίϊηυδ βου ρθηάϊ ταίίομθ. δ ση ]}18 
νΟΧ ἴδιηθῃ δβϑεῖ προσεπατειλέω, προσεπ΄- 
«σφέρω. 

ΦΙΡΟΣΕΙΠΚΑΤΑΤΕΙ ΝΩ, ἐπέεπάο, 
σώβεο. 4 Νίδος. [Χ. 10. τὸν τροχὸν αγο- 
σεσικατατείνοντες, τοία ἐπερεπεῖδα αοία. 

ΠΡΟΣΕΠΙΤΙΜΑΏ, ἀπιρίδεδ ἐποτε- 
,ν ψα] οἰχαρ οἰϊεν ἑποόγόρο. ϑΊτδο. 

ΧΙΠΠ. 45. 
ΠΡΟΣΕ ΠΩ, αἰοφμον. δι. ἄϊοο. 

7Ζυά, ΧΥ]]. 9. βοο. αὶ. σου. ΥΠ. 
138. .-- ἜΝ οἰ εἰϊαηιδὶ. ἸΤὨοοά. 

7.0. ΧΧΧΥῚ. 16. καὶ «ροσέπει. ἴ,ε6- 
τἶο πες, 4088 εἰΐδηι ἰδ άοτη ἀρυά [πς. 
Τ1π||. τϑρερίτων, ϑϑὲ δρεγίε ἔβα. ϑοσῖ- 
Ῥδηάσμῃι οὶ χαὶ «ροσέτι, γε] πρὸς ἐπεί. 

.-- ὑμο,Ἠ ἱπέεγγορο. ἴπο. 1 881. 

5819 Προσέρψομναι. 

ΧΧΝ. δ. σροσύσατι, Ὦ. 6. σαϊιαίδ. 
Οσπέοε σο]!αο8 ηἰογρσοῦῖθα. 
ΠΡΟΣΕΡΙΖΩ, ργούοοο αὐ ἐγαηι, 

ἐγτὴίο, ἐσάβρετγο. ΣΎ 2 Δ΄. Εχοά. 

ΧΧΠΠΙ. 91. μὴ προσερίσῃς, τα αὐ ἔγαπι ὦ 
γουοοῦβ. Ἰάθτα Ῥβ. ΚΝ. 11. ϑ'γιωχμι. 

Ῥβ. ΙΧΧΥΝῚΙ. 8. Αᾳα. ᾿0ϊ4. ν. 17. 
Ῥᾳ. ΟΙΝ. 28. 86. οοα, Αἰοχ. Ααυ. 
ϑγιητα. 860. σοα. 108. ΗοΪμλ. Ὠοαί. 
ΙΧ. 7. προσερίζοντες. [ἴὰ επῖτα Ἰεροη- 
ἄστη Ἰοοο νἹτἰοβὶ σροσρίζοντες. ---- ὮὩ» 

γεδοίϊο. ϑγτατα. 1 ὅδ. ΧΥ. 28. τὸ 
“προσερίξειν. -ττο 9 ΝΙΡΗΕ. οὐγεμγήπμγο. 

Αι. δας. 1. 27. προσηορίσατε. ἴ(Ὰ 
Μοπιξ, ὁ οοα. ΜΆ. Β4511. Βεά ρεῦ- 
ποῖ μος νὸχ δὰ ἡ Γ ἰῃ δοχαγηδῖα 8 

δηϊεοοάεπίθ. Οοπῆεσ Εἰβομογατα ἀδ 
γε γβϑ. 66. Υ. Τ. ν. 81. 86α. 

ΠΡΟΣΕΡΙΣΤΗ͂ΣΣ, οοπέομπίϊοδιιδ, {2- 

ἐἰφίοξις. γ, τεδείϊιο, ϑγτατα. Ἐμ2. 

ΧΙΣ, 8. Οουξεν χυοηὰα Μοπίῖ, δά 
Ἐζοςοι. ΧΙΙ͂Υ. 6. 

ΠΡΟΣΕΙ͂ΡΧΟΜΑΙ, ασἀνεοπῖο, ἀσοεαον» 
υεπῖο αὐ. γις ῬΥ.. οοσαδίο ἀαέμγ. 

Ῥβδ]πι. ΧΟ. 1Ὁὖ. --- ΝΟ» υεηῖο. ἴον. 

ΧΧ,. 285. Νυ. ΧΧΧΙΠ. 2.1 ϑδτα. 
ΜΙ]. 18. υδὲ ἐγγμόγε, ἱπιρείμηι ἔπεα 
ποίδί, 1. ᾳ. ἐσύρχεσ)λαι, συτῃ 400 ρδΓ- 
τηυζδῖαν ἢ οΟ066. ἢ. ]}. -- Ὦ» }έγδ- 

ετγίμογ. Ἐχοᾶ. ΧΙ]. 48. 49. 1μον]ῖ. 
ΧΙΧ, 88. Ααυ. εἰ ΤΧΧ Νυπι. ΙΧ. 
14. --- Μ»2Π[ ΗΙΡΒ. ἃ 592» ὑεμῖγε 

μοῖο. ΑἸ. 1 ὅδια. 1. 2ὅ. -- 057, 

ἐπίεἰϊοσεγε Καοῖο. ἴ)απ. ΤΧ, 92. 566. 
Ομ8. ϑίπε ἀυρίο Ἰορογυαμς δ)", 

υδ Ἰεοῖϊίο οἵ γϑγᾷ 6888 νυἹἀβίυγ. --- 
Ω͂ ΗἸΡΗ. 8 123» ἐπίωεον. Ῥβαῖγα. 

ΧΧΧΠΙ. δ. --- 1)» ἐεο. 308. Ν. 18. 

- "Ἔν σάάο. Ἐχοάᾶ. Χ. 98. πες. 

Οχοη. φροσελϑεῦ. Ἐϊ: 4]15 Ἰπΐευρτο- 
εἶθ, 4υϊ τἴα 86η8:.8 οδϑα νεσίδπάυτη 
6886 ΔΙΌ ΣΑΣ οὐ ῥγεβοθάθῃβ ὅτι, 
οἱ νοχ φροσϑήσομαι ἴῃ Τα] αυΐ8 1]. 
ἱποοχατησᾶθ δα ἀἰζαν. ---- υ)2), ἀρΡτῦο- 

ρίηφιο. Ἐχοᾶ. ΧΙΧ. 15. τρεῖς ἡμέρας 

ὃ» 



᾿ Πάλιν προσέρχομναι. 

« μὴ τροσίλϑητι τῇ γυναικὶ, ε5 ἀἰδκ τι 
αοοεάαξς «αἱ ἀπκοζετο, νοὶ πὸ γθὲ ἄα- 
δεαίΣ οὐτὰ ὑχοσθ. Ἐδάδθιι ρἢγδϑὶ 
Ἡετγοάϊδηυϑ Γἰρ. ΠΠ|. υδυ6 οδι. γ᾽ 
Ἐδδβαὶὶ Αἄνογε. ὅδε. 0. 11. σδρ. 
16. Ρ. 190. 1 Βερ. ΧΧ. 18. προσῆλθε 
φῷ ᾿Αχαὰβ, δοοραεθαί δὰ Αςδδθαπι. 
18. ν. 93. προσῆλ)ε προφήτης «ρὸς τὸν 
βασιλέα, δοσεάεμας Ῥγορβεῖβ δὰ σε- 
δετα. --- Ἴν}2 ΝΙΡΒ. νν οοπϑεπίο. 

ὃ Νιυμΐ. Χ. 4. ..-- Κ)Ὁ)»» ὀοσμγτο, εἰ 56. 

δὲ} αοοεάο. ἤετονα. 1]. 15. μὴ σρὸσ- 

ὄλϑῃς μὼ «πρὶ αὑτῶν, Ὧε δοοδάδε δὰ 
ΣΩΘ Ῥτὸ ἢΐ6, ἢ. 6. ποὶὲ ογᾶγε Ὀγὸ ἰδῖ!α 
Βοιριθυ 8. -- [23}, ἑπεγρο. ἴῃς. 
4 ϑδη. ΧΙ]. 17. «προσῆλθον, ---- ΣῪ» 

αρρτορίπσιο. Ἐχοά. ΧΙ. 48. ΧΥῚ. 
9. ἴεν. ἾΧ. δ. οἱ δἰἱὶ βερὶν8. --- 
“Δ ΟΒαϊά. θδη. 11. 8. 237. ΟἹ. 

12. ΤΊΣ. 16. -- ΛΔ, ἐπίονίξηων, 

6 πιράξεηι. Ῥα. 1,Χ111. 7. 1ερεταηῖ 
ΣΡ τ ΥῚἽ Ῥγοχίσιως. ἘδΙΆ. 1. 
14. Ιρετυῃῖ ΔῊΡΠ 8601 ΛΓ. --- 

"ὭΣ ΟΒα) . ἐωνιμἐωατὶδ οοπυεπίο. 

ΑἸεχ. Ῥδη. ΥἹ. 7. 11. υδ᾽ νἱά. 
ϑοβαν θηθοσρίυβ. δῖγας. ΕΥ̓͂. 16. Ὀδὶ 
φροσέρχεσϑα! ταὶ ποίας αάἀδλάνγετε, οοπ- 
δίαμίεν αἴφμοπι δεσιδ, ψαηιϊατίδεν 
αἴϊᾳιο κἰξ, ο0}}. 1. 80. εἰ ὅδφῃ. Υ͂. 99. 
Ῥηο ἀ6 Μῖσν. ΑὉσ. ρ. 401. σροσελ- 

ὦ ϑόνεις ἀριτῇ. Αἀἀ6 1 Μεος. 11. 16. 
σροσῆλοον. Ἄαἶρ. σοπϑεμίἑεηέες ἀοοδε.- 
ϑεγμπέ. [δ] ὰ. 111. 1. προσίρχεσϑαί 
τινι, ἀπιομέσηι αἰλοι)δ ἀρρείεγε. 5]. 
1.1. ποίας ἀσρτεάς υεἰΐε δοιὰ ἐπ απὶ- 
"πὸ λαδετε. 

᾿΄ ΠΑΔΙῚΝ ΠΡΟΣΕῬΡΧΟΜΑΙ, ἐξόγιιπι 
αοοξάο. “γγγ}., τευεγίογ. Οφδη. {{(Χ1]. 
34. 
, ΠΡΟΣΕΊΤΙ, αὐΐμο, ργαίεγεα, ἑπσι- 

Ἢ μεν. τγκκ. Ἠεῦσ. ἱπ|, Ψον. ΧΧΧΥῚ. 

16. Αἀάε 3 ὅδιι. ΧΟ]. 11. --- 9)» 

ϑγια. Ρε. ΧΕΙ. 8. χαὶ προσέτι 
χα, 4 Μδος. Χ. 8. ΧΙ. 14. 

ΠΡΟΣΕΥΧῊΝ, ογαίϊο, »γεοαξίο. 
ΓΛ, τογέρίωγα. 1ε9ὅ. ΧΧΧΨΊΤΙΙ. 
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9. ὕοχ Ἡοῦχ, ἢ. 1. σανγτνδα τοῖαξ ὁὐε- 
ἐπεο: ἐμὰ σταϊαγωνε ἀρέλοπειε 
δεπεβοῖο, φκοα ἀαοοέρεταί, Μίαε δὰ 
᾿. 1, ΗΙεγοηγταυπι. - ὙΤ. τοίτσν. 

Νααι. ΥἹ. δ. Ρ6. ΧΧ1. 6. πτοδίᾳυε 
«ροσιυχὴ ποῖαϊ γέοξί, ηιυῖδες τοῖα . 
ἀπποζα ἡμεγαπὲ. --- δ. ῬΡεαΐπι. 

ΤΧΧΧΝΊΙ. 15. τὴν «ροσευχήν μου. 
ΘΟ] ΘΓῸΒ ΠῸΠ ἔεσοηάσσῃ 6886 706]- 
οδέ δῆς Ἰϑοϊξοῃο, οὔτ δΟΣΊΡοη- 
ἄυτα ἔποτγὶς ψυχὴν, υἱ ἐπί 1π 1ἴα]α εἰ 
Μοαϊοϊαπθπβὶ Ῥβαϊζοσῖο. Εδυσὶ ἐδσηεο 
εἴ ἐχουβαγὶ ροῦεϑξ Πὲς γεσβῖο. {ΣῈ 

Ἀ.]. εβὲ ἀεείἀετέωηι απὲπιξ, εἰ χμλέεει 
υεγδὶς (οταίίοπε εἰ ργεοὶδιμε) ἐσρτε:- 
δώηι. (οηΐξ. ν. 14. Αὐσυϑείητι εὔϊδπι 
εἰ ΜυϊραῖυβΒ Βαρϑηϊς ογαξέοπεσε. --- ξ 

υὐν» ἐἰππίο, δἰσερίξωπι εάο. Η4Ἐ. 11]. 
156. Ἠΐϊς ποῃ Ἰεσοσιπὶ ἸοσΌ. αἱ 
Βαβιγάξίυ 608 [ὰ ϑιιῖὶ8 οοαὐ ἃ. δϊυϊεοα 
Ῥυΐαρας, ϑεὰ ἡος ὁ υἷε, εἰ εἰρ- 
αἰδοδέίομα δοοερεσιης, αθα ϑυτσίς, 
Ομ). εἴ Αγδρ. ἤγδαυθηβ δεῖ, αυὶ- 
8 ΝΩ͂Ν εἰ ἐονῬ δδὲ Ἵγαγε, ῬγθοαΤΊ. 

Ατδρῖρυβ χυοαὰς δἰ ἰο υἱι. 2 ἴῃ 

Οομ). 11. εοὲ ργεοαγὶ, υτᾶθ 51..., 
Ῥγεσαίο, δὲ ἴσοι ἱοπὲ 
᾿υῦν οαπδοιην. 

Οοον βδίλγοκε Ὁαστηίμα Ὠανϊαϊς ῥ. 
184. -- ΓΣΠΓν φυρρίϊοαϊἶο. 1. Πα. 

ΥΠΙ. 45. --- ῦθ. 3. 8ύ. ΥἹΙ. 
57. 1 Βορ. ἼΠΙ. 238. 2 ἤεᾳ. ΧΙΧ. 
4. Ῥε. ΧΙ. 9. υϑὶ ἰδεῖ ϑεδυοκὶο 
ἴμ δι, θενὰ. μ. 164. σροαιυχῆς 
ΣΑΘΤΏΣΩ ΒΟ ΠΟ] οπ φοθὲ νά δξιςΣ ἐλᾷ 
φωνῆς. ΤονΡ. ΧΙ]]Π]. 1. φροσευχὴ εἰς 
ἀγαλλίαων σαγπιεη ἰωμάαίονίεπα, ἀψοι- 
πμῆι ποῖκξ, (0]}. 1.65. ΧΧΧΥΊΙΤΠΙ. 9. 
ΦΙΓ. 1. δ. ἡμέραι φᾳροσευχῆς, ἰερυ5 Ἵ 

δὰ οαἰαπιαί δ, Ἰάδοχυθε Ῥγχϑοῖπη 
Ὦρανα δὰ δνογίδηραε στρ], 8 Μδρο. 
ΨΙ]. 20. κατὰ τὴν τῆς συμωποσίας τόκον 
«ροσευχῆς καϑιδρύσαντες, ἱπ' 1110, δὶ 
σον νιυτη οὐδέ, ἴοοο Ῥτοφεμολαπι 
εὐ ζεπίεβ, δὶ Ἰοοο σροσιυχῆς οὐπὶ 
Οτοῦο σθροπεπάυχη εϑὲ αροσενχὴν, εἰ 

Ῥγδοαξδίοηες. --- 

Ῥραΐγωη. ΧΙῚΪ. 9. ὁ 

Προσευχη. 

Ε 



᾿ΠΠρεεεύχρμοαι. 

α σονχὰ βγορευφῆαδονι, ἢ. Θ. οὐναιονύμηο, 
αφι, ἴησις Ὡο(λλ, υδὲ ογαίν, δεὰ 
οὐϑ ἤμπί. τ ᾿α. 1. ὄγτυχα δὸ ἴ- 
Ν. Τ. 5. ἢ. νυ. , 

ΠΡΟΣΕΥ ΧΟΜΑΙ, οζο, ρτέουχ. 

ΤΙΣΙ Πρὶν, ρυρρίος «το, Ἐχοᾷ, 
Ἃ. 17. -- γΟΥΜΆΙ ἩΒΈῈΡ. ρνοείεγϑπο 

γη6. Ἑραάγ. Χ, 1. ὅς. ΟΥ̓ θη 8168 ὑσο- 
αὐδι θη οα 56 δάθγασο βοϊθρδηΐς. -- 
ΟΡ ΜΒ. Θεπεθ. ΧΧ, 7. 1}. 

1 ὅαπι. 1. 10. ἃ βδπῃ. ΨΙ1]. 927. οἱ 
ΑἸοὶ Β6Ε ΡἾ8.--- ΥἼΞῸ τεάμπο. 1 ὅδπι, 

ΧΙΝ. 46. ὅς. νἱμάϊοδίία ζορρίμδηὶς 
8. τοῦθ, ΄σιυδ ἢ. ]. τα Πρ, ἰρθαΐν 
ἴὰγ, οἰδοςιι9 ἀθργθοβεηΐβ ᾿ρϑογασῳ 
οχαῖ. -- νὰν: ΝΟΣ ΟΒαϊ]ά, Καὶ οἱ 

Ῥαῃ. βὰν Υ1. 10. θαι. ΥΊ. 10. --- 
ΩΓ. Ῥγεοραίϊο. Ῥε. ΟΥ̓ Τ1]. 8. (αν 

σἱ. Πιοροιτα ]] συ) οἱ ΟΧΕ]. 1. 

ΤΙΡΟΣΕΧΟ ΝΈΩΣ, αὐεπέε. ΓἹ ΤᾺ» 
ς ἐπ εαρίοηΐία, Ἀ. 6, δαρζοπέεγ. Ῥγον. 
ΧΧΧΙ. 26. Αἀὰς Ατἱβίομα. ΑἼβδγη. 
νυν. 964. βεδοϊ!. εἰ ΗἸΡρούν, ἐς Ὠδῆ- 
{μεοῃα Β. 267. 38. ᾿ 

ΤΠΡΟΣΕ ΧΩ, αὐαλίδεο, αἀυογίο, αὐὐπο- 
φεο, αὐλατεο, ἀξάϊδεις φενσι, αἰδεπέμε 

δέ ἰραυύονθ πάμφορος μρῤδ 

φυο, 1.. οαυθο.. ἥν ξῷ νοίο. ῬΡΝΝ. 1, 25. 

τοῖς δὲ ὁμοῖς ὀλόγχοις οὐ «ροσιΐχεεε, ταοῖα 
εἰ διυίοτῃ τορσολιθποιουσθωο βοὺ αὐέσμαε.- 

δαί4. Τὰ αυοαυα ἴπο. 1ὐδρσθ νϑῖ- 
(χαπῦ: αὐδδὶ ἰῃ ἰαχίι ἸοσοσοίαΣ 
ποίιἐδέὰς αὐτο. Ἄ ]Ὲ οἱ 5. ΧΧΧ. 
9. -- ",» σις. Ῥβαίω. ΧΧΤΙ, 1. 

φρύσχις μοι, ἡαδοὶ ερϑεῖ "λλᾷ», οἷ τι6. 

ἈρΡοσία ἃϊς ἄν οραϊσοσοιά, ταῖς 
βἰοηθϑ. ---- δὲὲ δὁ} πεπίο αὐ. 166. ἢ, 

23. χρίσιν (ρτο εἰς κρίσιν) 'χηρῶν οὗ 
προσέχοντες, δὰ ᾿δυβδηι ΥἹΟΌΔΡΌΤΩ 

ἐ Ὥοηῃ αὐουσγίαπίεε, 86. τὸν νοῦν, ἢ. 6. ὯΟΠ 
οδιιϑατα ἀροδὶ νυἱάπιλγηι, -- ΡΔ 

οοηφίμξπον. αφῃ. ΧΧ ΧΤΙΥ. 8. σροσ- 
ἐσχε τῇ ψνχῇ δΔδείνας, αὐλατοδαί 
ΒΗ ΪτλεΒ πε, Ὦ. 6. ἐπιρόπδε απιαζαὶ 
Ῥίηδτη, νοὶ ρίαπε ἀοάϊι ἐγαὶ Ὀϊπε. 

ὕοι. 11], 

881] Προσέχω. 

ον ἘδρΠοΙἐ Απησίκί:, Ῥοϊψῇ. 
«ἱ Αςῖ, ὯΙ, 10. Ρ. 838. το γγρὴ 7» 

αετοα ργαῦεο. Ὠεαῖ. 1. 45. οὐδὲ προσ- 
ἔσχεν ὑμῶ, μϑαυς αἰξεπας γοὈ 8. γ1Δ6 
οἱ Ὁφυς. ΧΧΧΙΠ. 10 Ρέ. ΠΟΧΧΨΗ!. 
1. ΟΧΙ, 1. [680]. 10. τραίχετι (ἐρ) 7 
γόμω Δεοῖ, φἰίοπάξε Ἰερὶ 1})6 1]. ---- 1.2 

ΗΙΡΒ, Ἱ» ἑμείϊερβο. 165. ΧΧΧΤΙ. 
4. «προσέξει τῷ ἀκούειν, αἰδεπαδὲ δὰ. 
διά! πάη. .8 ἰδιάοπι 

οαροσίξει τοῦ ἀχούεν. ϑεα τηδὶθ α- 
ἰίδαυθ γεχβίο ἴπ Ἐεχαρ 8 ταΐετ- 
ἴα δὰ ἢν} )ν δ ροᾶῃβ Ρεῦ- 
ἔμοὲ δὰ ἌΡΡΌΡΖΑ γ. 8. -- ΡΠ 

Ηρ. 8 »θν δρίδπδεο. «οὗ. Χ. 8, 

βουλῇ δὲ ἀσιβῶν «ροαῖσχες, ΘΟΙ51110 
δυΐδηθ ἰτωρίοσιυῃ ἀφ πρ ϑάρὼ 
οἱἶμϑ άυες, πατὴρ Πα δάἦυναῖν 

ἥο. Ἑυπάουα βοηβύση πδῦεπὶ 400» 
4υ6 ἢ. 1. ντοῖδα Ηεδγ. Νίδιιλἕμα εἴ 
πἷϊον υμῖι ἤχυογέηι εἰστάβοις. Ο(ὈΠ- 
ἔδυ Ῥ5. 1,. 2. 1, ΧΧΧ, 2. Βογδβθηΐῃβ 
δὶ ἢ. φομέετί, Αγαῇ. δ. 3. ΡΠ ΡΏΘΗ, 

αὐἰοογίέ, αἰοπαϊδι, οοηδίἀεγαυῖϊ, οἱ 
Ρζονθοας δὰ Ῥρεΐζω. ΧΧΧ. 2. -- 

ΧΧΥ͂ΙΣ Θ, προαίχων δικαιοσύνῃ, αὦ- 
ἀιοης ἡποιδίδε, νοὶ ὀρέγαια ἄανδ ἃ 
ει. ἢ Ηεκοθοίυδ 1. [Χ. 
ἀροσιῦχε τοῖς γυμναϊαίοις, ἀαγτρπδεὶϊα 

ΨΙΙ. 18. Οομπᾷ οἱ δὰ ἢ. 1]. ΒΑρμε 
Απποίδιξ. εχ Ἠετγοδοίο μ". 6238. εἴ 
841 Τίμι, ΓΧ. 18. Ρ. δ7δ. -- ΠΤ 

Ηἰρι. ἃ Γδ)» ὑνοΐνο. [ε5. ΕΥ͂. 8, 

φροσέχψε τοῖς ὡσὶν ὑμῶν, φἰἰεπάέᾳ δὰ- 
εἰρθυδ νοϑιτα, Ὑἱάα οἱ ες. ΧΧΥ͂. 
4. 1ε:. ΥἹΙ. 24. οὐδὲ «ροαίσχον. τὰ οὖς 
αὐτῶν, πραυο ααἀπιουεγμμέ δυχοιλλσὰν 
δι. Ίὰ6 εἴ ν. 28. --- ἐγ 7 ΗἸΡΆ. 

4 ὙῈ0» ἐνίρίϊο, Ῥμαῖ. ΧΧΧΊΙΥ͂. 26. 

φρύσχες τῇ κρίσω; μου, αἀυεγέα δὰ οδὰ» 
ΒΆΡΩ τὐὐθιϑϑ ὉὉὲ ΕΡΑἪ 0118 
οοοδδοθδθε οοροπίε, οὐδθδιέ, ΘΟΑ 

δῈκ, 

δυὶ 8 



Προσέχοω. 

“Ῥῖο ΠΡΙΧῚ ἰδίθοε ὶ 
δ ΣῚ ΗΠΡΆ. ἀκδοκέϊο. Οδπξ. ΝΊΠ: 

13. προσέχοντος τῆς φωνῆς σου, αἰΐδη- 
ἀεπκίϊε νοςὶ πώ. Νοῆ. ΓΧ. 84. 10Ὁ. 

, ΣΧΙΗ͂Ι. 6. [ποοτί. 1 ὅδ. ΧΥ. 22. 
ὅγτηστα. Ῥε. Χ. 17. ἑτοιμάσεις καρδίας 
αὑτῶν. προσέχει οὖς σου. Γεβεμάυτα 
δδὶ αγοσέχει, ἃ υἱ δρία ἑτοιμάσεις 
δυρΡρίεμάυπι δι εἰς, μος βεῆδα : σά 
» αδονεῖν οογαδ εοτιηι αἰϊεπα 

ὃ αωτΣ μα. Ὑιὰς 
Ρ. 176. Αᾳφυ. Ρε. ΧΙ. 1. πρόσχες. 
Αψα. ὅγταμι, Τβεοάοί. Ρτον. []. 2. 
φοῦ «ροσέχειν τῇ σοφίᾳ, αἱ σμδομίίες 

βερίεπεῖεε. --- ΣΧ} ΗΙΡΒ. ἃ Γι γ), 
Ροπο. 20}. ΝΠ]. 17. αγοσύχεις τὸν νοῦν 
εἷς αὑτὸν, αὐυενίἐΣ ταρπίοια δὰ ΠΠ]υ πὶ. 

. Νοῖδ, αυοὰ Ὦϊς δἀάδῃξ τὸν νοῦν, 
4ιοά Α]1α8, οὐὑτὰ ἰάδιι νογρυτα 68- 

ποίίομα υϑυγραηπῖ, οπιϊευηῖς. 
ς δὶς εἴἴδτι ρῥτγοΐδηϊ. Ατίβίοριι. Εᾳυϊε. 
νυ. 1011. ἄκουε δὴ νῦν, χαὶ πρόσεχε τὸν 
γοῦν ἐμοί. Τιποίδηια 164]. «ον. οἱ 
ΠΗ͂ ΔΡ ᾿πὶξ. ἔλαττόν μοι «ροσέχεις τὸν 
γοῦν. Οοπίεν εἰ 1,.. Βοβ Ε]}1ρ8. Οτ. 

132. Μιὰβ αυοαυθ 40 ἴῃ Β. ν. 
Ροδὶ Πεῦτ. 2) [9 ). εἴ 5.3) Ὁ 
αἰϊεία δυηί. --- Π71, ἀεείείο. 8 Ῥαν. 

ΧΧΥΙ͂. 16. πρόσεχε, ἵνα μὴ γε ΡΑ  ψεβέ 
δαῦε τἰρὶ, τὸ ἢδρο]])οτῖβ. Οοπηῇ 8 

« ΧΙ]. 11. 2 Ρασ. ΧΧΧΥ, 91. τὰ 
σὺ ἀκσὺ φδεοῦ τοῦ μετ᾽ ἐμοῦ, σαῦε 

ἐς 8ἃ Ὧδο, αυἱ πηδουτὰ οοὲ. [ἴπ 
ΓΟΙῸ Ἰοῦο βϑῆβ βεηβιπι ἜΧΡΓΕβ- 
δογιηῖ. ---- 0.7 ..,.επο. ῬΕ. ΧΧΙ. 

40. εἰς τὴν ἀντίληψιν μου «τόσχες, ὥο- 

οδδ βδοὰ ἀΟΟΏΤΥΕ δα ΔΌΧΙΪ ΌΣῚ χη6- 
Ὠΐη. ὙΙἃἋ6 οἱ Ῥβαϊη. ΧΧΧΥΙΙ. 98. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 18. εἰ ΤΧΧ. 18. --- ὕην 

ῬΊΏ. ἐξερεοίο. ΦοὉ. ΧΧΙΧ. 21. ἱμοῦ 
ὁ ἀκούσαντες αροσίσχον, το διά ϊδηξεβ 
αἰεί ἐγαηΐ, ---- ἢΌ» αὐάο. ϑορΡΆ. 

ΠῚ 19. υἱοὶ ῥτὸ προχῇς ἰῃ ΑἸ115 1,- 
ἘΠ’ ἀοτίδεθε Τοοῦ 8 ἸΟρΊ ΟΣ προσθῇς. 

“ΓΡΞ. οδέεβρο. Οἱ λωποὶ «οὉ. 

ΧΥ. 18. σροσίχῃ, υδὶ ἱπ ἴοχία 
Ηεβ». Ἰορίξωσ : ἑέγγα πὲ ορενίας ξα"- 
ὐὐώω πεν. Ὑετοὶο δαχηοάμση 
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Ορυδουϊε Οὐίςς, 

Προσέχω. 

Σπροεητηοα. ϑαιερέους, ἰερειμάσση 
6866 σροσδέξῃ, ἐεγτα πὲ τεοὶρίαε, πεα: 
πε δίδαε δαπριίΐπεπι πιξωνε. --- “Ἢ. 

Νῖρβ. αὐποκεο. (οἰμεὶ. ΓΥ͂. 18. ἃς 
οὐκ ἔγνω τοῦ «ροσέχειν ἔτι, αἱ πισὰ 
ΠΟΥ͂ »πεπέεηι δτωρὶ δ αὐλίδετε. Τιλ 
Βιεϊῖυδ. . 5. Ψυϊραέος νεστξ »γα- 
υἱάεγτε, Μοπιέ. ργουίΐάδετε. ---- Ἢ) » 

“εραγο. ἴεν. ΧΧΤΙ. 2. σπροσνχύτοεαν 
ἀκὺ τῶν ἁγίων, οαὐεαπέ Εἰ ϊ ἃ δαιηςοῖλα. 

 Γοπΐον 5... 1]. 14. ΧΙΎ;, 84. ΧΥΠ. 
11. εἰ Μαῖδ. ΥΙ1. 1δ. --- Όν2 
ΝΙΡΉ. οαυεὸ τεὶλὶ, εἰ βοτηοὶ πὶ Καὶ. ἐ 
Οεη. ΧΧΙΝ. 6. πρόσεχε σεαυτῷ, οατε 
εἰ]. Ὑιάς εἴ Εϊοΐ᾽ Χ. 928. θευξ. 
ΓΝ. 9. Πευς., Γ΄. 38. «ροσέχετε ὑρεῖ;, 
μήκσοτε ὑτιλάγηδνε,. οσυεὲς ψοῦΣ5, τιδ 
ΟὈἸνἹβοδι πὶ. ---- ἽΣ ἊΨ ἄο. ϑγτατα. 

(ΟΠ οὶ]. ΥἹΙ. 83. «προσέξει τῇ ἢ δια, 
τηθηΐα αἐεπάεί. Ἡϊοτοῖι. ἐπ νμλνν 
αὐ πιεπίεπι. ---- Κ͵ Ὁ ΐπ ΗΙΡὮ. αμε- 

ομἶίο. Ααα. δβ6ο. ςοἂ, 108. Ηοξαι. 
Ὀραυΐοτουῃ. ΧΧΥΤΙ. 9. .-- ἢ 
ἘΞ Ὁ Ρίαν, ἑαδιῖα. 1 . ΚΥἱ'᾽ . 

99.. αδὶ ἰαηδα δαὶ ῬΙῸ προσέχωτα 
σεοῖ5 αροίχονγα ΒΑΡοπῖ. --- ἢ 

τεερίοίο. Νυτα. ΧΥ͂]. 15. μὴ 
εἷς τὴν ϑυσίαν αὐτῶν, τι6 τεερέοιας αὐ 
νἹοτλδτα ΠἸἸοσαπι. ΗΠ ογοῖι. πρόσχες, 
ἐπίβλεψον. --- Ὑγν ἀρργορίηφιο. Ῥπ. 
ΠΧΥΊΠ. 99. αρόοχες τῇ ψυχῇ μου, 
ἀρρτορίπφμα διύχαξε ταθοα. ϑυ δε: 
«τοσίσχε, χατῇρεν, ἐπλησίασει. ΕἸοεγ οὮ.. 
«ροσέσχε, «ροσῆλϑε. --α 1.5» ἕκετη. 

αἰέεπέία. Νοδθτ. ἷ. 6. 11. ἴστω τὸ οἷς 
σου «ροσῖχον εἰς τὴν αροσευχὴν, αἴξ δασια 
ἴυΔ αἰΐοπία δὰ Ῥτεοεβ. -- ΓΊ ΨΩ 

Ῥἷαν. σέξεπέςΣ. Ῥε. ΟΧΧΙΣ. 4. γε νη- 
ήτω τὰ ὦτά δου «ροσέχοιττα εἰς τὴν 
φωνὴν, εἰπέ ΑΥΤΕΒ ἴδε αἰΐονίς δὰ νο- 
Οδππ. --- Ὁ) Ὁ930» Ῥόνο οὐτ. Ἐχοά. 

ΙΧ. 32. ὃς δὲ αροσέσχε τῇ διανοίᾳ εἰς 
τὸ ῥῆμα, 4] δαΐεπα πιοηῖδ αὐέεπεϊμηί 
γερο. {00}. 1. 8. αροσίσχες τῇ δικ- 
νοίᾳ σου κατὰ τοῦ ϑεράσποντός μον ; τυλπι 
δηΐτηο αἰΐεπαἐεεξ δα βοῦνυχσα τείχη ἢ 
0». 11. 8. -- μΌν, Ὁυῶ, ἰάδμι. 

φῦ, 



-Τροσέχα ἰσχυρῶς. 888 Περοσηλυτεύοω. 

ει. ΧΧΧΙΊΙ. 48. ᾳροσίχετε τῇ καρ- 
ἕῳ ὑμνῶν ἐπὶ πάντας τοὺς λόγους τού- 

"ους, αἰξοπαϊε οοτὰθ δά οτηηΐβ ἤθς 
γσθδ. --- ννψ, αμκαάϊο, ϑγταυιβοῆ. 

Εἰχοα, ἼΙ. 22. προσέσχεν. -- Υ)» 

"ἐδρίοῖο. αεπ. Ι΄. ὅ. ἐπὶ δὲ Καὶν καὶ 
ἐστὶ ταῖς ϑυυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχεν, δά 
(ὑδίπυμι δυΐδι εἴ 550 ΥΒοία οὖ118 ὩΟῺ 
γεερεχὶί. Ῥτεοῖθυθα Ἰδρίταν αρυὰ 
ϑδτηατῖς, χοῦ. ΧΙ ΧΥ͂. δ. Ὁδ1 νοῦρὰ 
κατὰ τὸ σροσέχειν ἀλλήλαις τι}}}} [ια- 
Ἀεπῖ ἴῃ τοχία Ηδεῦγ., οὐἱϊ τοαβροπάε- 
δηῖ, οἵ βυηΐ ΟΥΔΌΟΙΪ8 δι} 1 Ποδη δ 
σϑ98. δ. ὅαρ. 111. 18. φ3.γ- 
“ομένῳ «ροσέξουσι, Ἰοχυοπτὶ ἀμρομίία- 
διπί. Οοπξ, 2Ε]ίδπυμπ Υ. Η. Υ1Π. 
16. εἰ ΧΙΨΜ. 38. δ:ν. ΓΝ. 16. προσί- 
“χων, αἱ αἰΐομ δ νεῖ ἐπίομαϊδι. Ψ αἱρ. 
ηαὶ ἐπξιοέμτ εἰΐαπι, αι δβὶ Ἰεροτις προσ- 
ορῶν.. ϑῖν. ΧΧΙΠ], 84. οὐδὲν γλυχύ- 
τερον τοῦ προσέχειν ἐντολαῖς χυρίου, Ὡ181] 
«Δυ]Ἱοΐι9, αυδπὰ οδέεπιρετατε Ῥτεθοαρ- 
116 Τοταηϊηὶ. 0. ΧΧ ΧΙ]. 24. προσέχει 
ἐντολαῖς, οδίενιρεγαί Ῥτεοσερίίβ, (0]]. 
ΧΧΧΝ. 1. δίς ΖΕ] Ιπυ8. Υ. Η. 
Χ11.1. τῷ προστάγματι οὐδὲ προσεῖχεν. 
1 Μεδοςο. 7Ἴ]. 11. οὐ προσέσχον τοῖς 
λόγοις αὐτῶν, ποὰῃ ,άεηι λαδεδαηέ 
ψοσθῖθ Πόσα. (ΟἿ. δινυ. ΧΧΥΠΙ. 
17. Αςι, ΧΙ. 14. εἴ δὰ ἢ. }. ΒδΔ- 

᾿ ΒΒ 6111 Απποῖδις. ἐσ Ῥοϊγθῖο ἢ. 8352. 
5866. 
ΠΡΟΣΕ ΧΩ ἸΣΧΥΡΩ͂Σ, υεδέεηϊθη.» 

ἐεγ οαϑεο. ᾺΤῚ Ὁ ἐαπέωπιπιοαο οὗ- 

Ἄγπιον. Ὅσαι ΧΗ]. 28. «ρόσεχε ἰσχν- 
ὥς, τοῦ μὴ φαγεῖν αἷμα, σαυε [ἰ0] υε- 
επσμίεῦ, ἼΘ Βα συ ϊμοτη ΟΟΙΘαΔ8. 

Βδπα ᾳυοβά δοηβιιπι. Ο]οββ. πὰ Οο- 
1Δῖ. «ρύσειχε, ἀσφαλίζου. 

ΠΡΟΣΗΓΈΟΝ, οοπυεηῖξηξ, ξοθη8. 
. ῬῊ» Ῥαγίίον, ἐπιρεγίδου. ϑγτητα. 

ες. ΧΧΙΧ. 26. οὐδὲ προσῆκιν αὐτοῖς. 
Ὗοχ Ἡεῦτ. ἢ. 1. αδείσπαγε τιοῖδϊ. 
8 Ἐοὰν. Ψ, 75. ὡς «προσῆχον ἦν, 5]- 
ουξ ἀεοοδαΐξ, δοιι οομδεπίαπειηι οὐϑῖ, 
ὩὨΘΙΏΡΘ ΣΟΡΙΕΓ ργϑοερία : ΗδθΡσ. 
ΘΟ» ἐπ γμαϊΐοιο, Ἐπάν. 11]. 14. 

Ἰαχὶο. στῆ ΜΜΩ, Βγϑιι. σροσῆκον, 
δέον, φρέπον, ἁρμόζον. 

ΦΙΡΟΣΗΚΟΝΤΩΣ, οοπυεπίοημΐοτ, 
ΟΟΜΡΥΜΘΉΪΕΤ. 4 Μδοταρ. Υ]. 88. 
Ἡδβγοῖ. σροσηκόντως, ὀφειλόντως, «ρε- 
φσόντως, ὀφειλομένως, δεόντως. ᾿ 

ΠΡΟΣΗΚΩ, αάνεπὶο, ασοεάο,. 
οοπάμοο, ρεγίπεο. ΡῚΤΡ ἐπιΡΕΓ ΠΟΥ. 

ϑγτάτη. Πευΐ. ΧΧΊΧ. 26. οὐδὲ «ροσ- 
ἦχον αὐτοῖς, πραθθ σοπαάποοδαπὲ 11118. 
ϑεὰ νἀ βιιρσα 8. προσῆκον. --- »» 

ρργορίπημο. ΑἹ. Ἐζεοῆ. ΧΙ Ι͂Ν. 
15... προσήξουσ. ῬῬγερογοα Ἰορίτ ὁ 
ϑρυα υτητηδοῆυμι ῬῈ. ΧΙ᾽. 2. υδί 
γΟΡα ἃ σπροσῆχε Ῥοδῖ ἐννοῶν, χυῖρυϑ 
Ὠ181] τοϑροηάες ἴῃ ἴόχιὰ Ἡοῦτσ., ἰάθῸ 
δἀὐάϊία νἱἀεπίαν, αυΐα ἐννοεῖν τηδ]οὸ 
αιποαὰθ βθῆϑι αυδηάοαις δά ἢ] 6- 
ἴυν. 2 Μδος. 11]. 6. οὐ προσήκειν αὐτὰ 
πρὸς τὸν τῶν ϑυσιῶν λόγον, πΠΟῊ Ρεγίϊ- 
πεγε 1116 δα βδοῦ ἤοίογαμα γϑ 61. 
4 Μεος. ΙΝ. 8. Ηδδγοῖ. προσήκει, 
«τρέπει, διαφέρει, χρὴ, ἁρμόττει, συμφέ- Ἀ 
[ὦ 

“ΠΡΟΣΗΛΟΊΏ, οἷαυὶς αβῆσο, ἰῖ, 
αῇῆσο, αἰϊῆσο Ββἰταρ)!οϊϊου. 8 Μδος. 
ΙΝ. 9. τοῖς φυγαῖς τῶν πλοίων αροσηλω- 
μένοι (κατὰ) τοὺς τραχήλους. Ἠοδγοῖι. 
«ροσήλωσαν, «ροσίσηξαν, ἔτρωσαν. ϑια]- 
ἀδ8 : «ξοσηλῶ, αἰτιατικῇ. Οοπέ, [.π- 
οἶδηὶ Ῥγοπιθῖδ. Του. 11. ᾿. 186. δὲ 
205. οἀ ΒοϊῖΖ. εἰ 16χ. Ν, Τ. 8. ἢ. 
γ. οι 

ΠΡΟΞΣΗΔΥΊΎΕΥΣΙΣ, λαδίἑαξδο ἐπ 

ἴοοο αἴΐφμο ἱπείαῦ ρεγερτίπὶ, αὐυέπ 
ΟΟΠΏΠΟΤαἰἷο. "3 Δ» οοπιποταΐίο. Ααὰ. 

Οδϑμοβ. ΧΙΥ͂ΊΙ. 9. υδὲ υἱέαπε ποῖδξ, 
(Ο}]. ν. 8. αυδιηδαταοάμππι, «αροικία 
1Ῥεῖ..1. 17. - 
ΠΡΟΣΗΛΥΤΕΥΏ, ἑαπημαπι αὐ- 

θέμα ΟΠΗΟΤΟΥ͂, αὐυέπα δέηι, ὑέγεογ, 
δεηι. λ, ἰἸάοια. Ααυ. ΡΒ. Υ. ὅ. οὗ 
προσηλυτεύσε σοι! πονηρὸς, ΠΟῚ εγὶξ Β6Ὰ καὶ 
υεγϑαῤιέετ' τοσυτῃ ἰταρὶπ5, ἢ. 6. ἕὰ ὯὨῸΠ 
Ῥοΐεϑ Ὧθα 580168 ἔξσσε 1πρίοαβ. Οοηξ. 
ΕἸΘΟΒοσὶ Οἷον. Ρ. 7656. ΑἸ ἀϊουμί, 
6886 ἱ. 4. αἰέσμόηε ραίγομπηι λαδεγε 
αὐ φιλ ἀείεμδογέηι : ὭδτΑ αὐὶ ἴΔῃ- 
αυδὰ δάνεηδ δρυὰ ποπρίΐζοσα αἱ 
γεσίεαϊ, ἴῃ οἦυδ 6 δο οἰϊθηῦεῖα 

ετηξ. ΑΥδΌ. ΥΞ ἷπ Οοη)υς. ΓΥ͂. 

ΓΦ: 



Πρροήληει Ὁ 884 ὌΝ 

ἴω “ἷ,, μὲ γέδααιλαν πλεραδουῃμεα πὸρὰδ ρὲ ων μὲ ἡ  όο βδιεαίκον ρα μαι, ἢ 
φμεσι τρούρεγτε. Αᾳυ. Ῥε. ΟΥΣ. 8, Ἴνοντον δὲ προρρὲς ἀ6 δμοὸ τλῖκλε- 
ΑΙ. Εκεοὶ. ΧΙΝ. 1. τμης δῇ ρμετβσιεμβατα δεπίεζια: ἴω- 
ΠΡΟΣΗΔΥΤΟΣ, »τορείμεις, αὐ- ἱερτι ταϊεία. Ηρεγοβ. προσηνὲς, καλὰ, 

ϑγμᾳ, βετεετίακε, "ἡ ἰηδο. εχ Ἢ). ἠδὺ, ἑππεικὸς, ἀγαδὰν, «εζξαν, χρηστά. 
Ιάεπι: προσηνὴς, «ροσϑιλής. ᾿Υἱὼρ ἐπὶ ΤΙΝ, τα. τρθνη, πττλύσν. Ἐμρὰὶ αἶδον ἄμα μον. Ἶ 

ἀμ 5} αὶ δὰ. ἘΠῚ. 18. «60. ὁρᾷ. Ὅχοι, Εν γαυέει ἐκεώαε. Κατ ὁ πρῖρ 

εν τροοσει κόραν τὸν προσήλυτον εἰ. ΓΧ, 17. ϑαττρο Ξ» εεὶ 
; ἄφευσι. ΤῊ 48. ἐὰν ἃ ἐδ ἀρρυραι Ἴ ϑ μιαρός 

ε «γοσίλϑῃ «τὸς ὑμᾶς προσήλυτος, ὲ ΠΡΟΣΘΕΜΑ, ἰΖ ἔρειαη, σαρΐ ἐρ- 
γεῦ δὰ γοϑ δ᾽ ἰαυΐδ . πίων, δοὸὺ αὐνπουείμγ, δαὶ σαΐξιὶ- 

ἰάε εἰ Ἐχοά, ΧΥ 1 10. ΣΤ. ΗΓ, ἱζραι ααὐσιαπιοπέμε. ΒΟ Π 

Ἢ ΧΧΠΙ. 9. Ῥι. ΧΟΠΙ.6. Αὰ Ηἰρι. δον σὐάρ. 1,εν. ΧΙ͂Χ. 25.-- 
ὕσα ἰοςυτα Τεβμί οἴεπβ ϑυϊάδα ν βαρ μὰ ΝΜ Ὁ, ἀγα. ϑγταπιδοῖ. 2. ὅσαι. Υ. 

φράοτοῖο ταν Σιρσηλυηθς, αὶ ἐξ 9. αγόϑϑεμα. Νοι τοϑΐθ. Νίδαι ταΐ- δ ̓ ληλιϑότες, χαὶ κατὰ τοὺς 
ἥγως σὺ υὲ εὐλδὲ ν ρράν το δρὰ Δαβίδ καὶ ἐμπι ἐεττα εἰ ἰαριάϊδιε ορρίείωπι εἰ 

ὑτὸν ἐφόνιναα.. (αίεχατα ἴὩ πρααεὶ οὐάϊευν νοὶ δα)ιςῖξυτ υτϑ] 

Π ύδοΝ ]. 1, αροσήλυτος αρυὰ ΤΧΧ οδβίθ]ο, δάθοκμια τεοῖε πρόθϑεμα 
δε ΤΒοοά. ΗἩδφῦσ. ΠΡ ὴ δ. τοβροπάει, (ἱ οἱ Ῥοϊεεῖ. ἴῃ υπϊγογξατα νοτῦυ 

πολ Ἰανον τοις, οὐδόσοα, υἢ ἐξ αὐαιβοπὶς α. ἐπεενέϊομίς πρῦο ἃ 

Σεῖρ ὙΟΣΌΟΣΌΣΩ οτάρ. ϑοῖρθῃ- ἰηρεδὶ, Υ. α. ἘΣ, ΧΧΥΙΠ. 17. (δες. 

χῆρον καὶ φροσήλυτον ἀπκέχτενγαν, Υ. 14. ϑυϊάδε: μεθα, ἡ Ὑ 

χαὶ ἀρφουὸν ἐφόνευσαν. δ ΒΌΏΣΑ ἃ: ἐνρυ τη τ δα ρα 

ἀἐθονόο. πρὶ ἐγμλὴ δ γρει ΒΗ εμχύμευηὸ ἀκ ΘΘΗ ΣΤΔγ)» ϑετ: 
ἕει ὁ Μϑ. Βγετη. «γφοσήλυτος, ἐμῖπ »ίεσιὶς. Ααὰ. Ῥτον. 19. Ἀε- 

τῶρβς «ροικορ, ξίνος. ΗδεγςοΝ. φροσ- ΒΡΕΧΙ οτ μετ γοΟῖΒ ἃ [Π})» αὐ 

ἀ ἥλυτος, πάροικος, ἀλλοϑνής. λάνεο, αἀ)εποίμδ, ἀππέχας ξωπι. -- 
ΠΡΟΣΗΜΑΓΝΩ, ἀπέφ εἰρη ὑῖοο, ΓΑΕ Ρδσῖ. Ρἷυτ. ἔσσια. Νιρῆ. « 

πίε ῬΦΠΝΟΤΟ. ῷ Μάδοο, ΤΥ. 94. «οὔ ἤν «ἀήϊα, αὐφμανειέα. ΑἹ. [ες 
ἔγου Σίμωνος, ϑ΄ΙΧΑΟΏ 5 απίε ; 

πιοπεον αἰ, Αἀάθ Εϊγτοοὶ, Μ. 468. ΧΥ͂. 9. 
14. ΠΡΟΣΘ αν ΒΩ, ἐπειρεν ρσέδιο, αἹ- 

ΦΠΡΟΣΗΜΕΙΟΊΏ, ργαείρηΐβεο, ἰη .5460»0. ἜΡΡτΗμο. γί), Ῥχενφα. Νίιαν 
του. ρεαποίο. 4 Μαος. ΧΥ͂. 10, τοὺς ΧΧΙΣ. 26. ΡΙυίατοῖ. ἀδ Ρβοὶς. ῬΏΜ 
μιινῆρας φροσηριφιρωριάνους τὸν ἀάνατον, Ϊοα. [. 4. 
ΑΓΕ ἸΛΟΣΊΙΕ ἑπάΐοεα. Οοηᾷ Ἐτθάθ. "ΠΡΟ ΣΘΔΙΈΙΣ, ὀρρχεεεῖο. γτγ), 

τ ρυαηλα ὁ ναὸ ϑίσαρου. Τ. ὙΠ]. ν. Ἰάδι. Ααι. 86ς. οοὰ. εξ. αἷν ΑἀἼοτο 
500. οοἰϊδίατα Ῥε. ΧΙ,11. 4. ἐν προσϑλίψο 

ΠΡΟΣΗΝΗ͂ Σ, ὑκουκάκα, δκαυΐδ. ἐχϑροῦ. ᾿ 
ΝΕ, “αναδο. Ααι. Ῥχον. ΧΥ͂. ΠΡΟΣΙΈΜΑΙ, κεἰμο αἰ, ετοίρω, ἐ᾿ 
4. δὶ πρηηυϊῆο Ἰορίδεα νἱάεέυχ ροΥ»'ο. ἢγ ἀο. Εποᾶ. {ΠῈ..19.ὦ 
ΠΡ 8 πον γεηιίίετε, αυΐα αρρσ- ἴατηδι ΔῊΪ ῥτὸ «ροσήσετα; γορσίτας 
"νὸς Ὦ. 1. εἰς ἱεη. Μοπεβδιιοομυς "εοήσιτά. Ἀ. 6. ἀνπεεέ, ἐπγειν  ΨΝΗ 

τταπιβίαε: δεπέρπα. Ὑυρ, ἔπρμα ἘΡΟΣΙΆΔΙΑΙ, αὐὐπαΐο. ἐὲξ 
»ϊαοαδίϊε. Ῥτχεεῖογθα, Ἱερὶξυν Πωλρο οἱρίο. ϑγιώθτα. 205. ΧΙ.Ε]. 9: «ροσή- 
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ΠΗῤυσ ϑήκν. 

α ΚΞ ὃ ϑεὸς δὴ πμρθοωτϑὶ ὯΔ, ἀμ ἢε- 
δὰὲ Ἀέως οῖεπι νοδῖ, Ἀ, 6. ϑιεετοοὶ. 
σίοπὶξ οὐ ταδέοπεηι λαδμίε. Ῥιμανῦ: 
ΚΙΏΏΘ : ἀροσήκατο, πο, προσελάβετο, «ρόδες 
δέξατο. δὶς ΖΕ] δηυβ Υ͂. Ἡ. ΙΧ. 8. 
φοὺς δευρένους «προσίετο. 

ΠΡΟΣΚΑΘΒΚΩ, εοπυδηῖο. λ 
ἃςο. ΣΧ, 380. 566. Οοταρὶ. εἰς τὴν 

ἐγροόχαϑήχουσαν δωλγανην τὰς ἁγίοις, ἷ'π 
δομυδηξεπέεηι ὅδα Ἡδοῤεϑαγδίπε Βυτάν 

ὃ κἄτη ἀδοσὶβ, ψάθξῃ ΔῸΣ ἐπηιβαλλουσαὺ 
ἀρρΡέϊικξ. Νιᾶς «ἃ Ἀ. 1. Βεάδυκσυτα 
σὲ Ὁτυκυτο: 

ΗΒΟΣΚΆΘΙΣΤΗΣΝΗ, ἐποάρεν δόῃ!- 
βῆΐξιο; Οὐδ ό, ἴθ ἸΗ Ῥολ εὐβαϑεϊη γέδ,- 
δὸ. τί» Ῥνῆο, ̓ . 1. διυΐϊο. Ψψαὰ. 
ΧΙΝ, 1. «ρρσχατίστησαν αὐτοῦ ἑτέρους 
βες. ΑἸδχ. ΑἹά, Ν Οομρ!. Τϊοάον. 
δῖος, ΒΙ9]. ρ. 874: θ. δὲ Πο ὕκε8. 
δε ν᾿ 248. ἃ. ϑυϊάδε: αρόσχι 3: 

ς ᾿ὄγὴ, ἀμὶ τοῦ ἐπολοαλασίαζε. 
“ΠΡΟΊΣΚΆΙΡΟΣ; δια ρογανγὶμϑ, αὐ 

ἐεπιρμς ἀπταπς. 4 Μαδελρ. ΧΥ͂. 8. 
σοι [οχίοου Ν. Τ᾿ 9. ἢ. γ᾿ 

ΠΡΟΣΚΑΙΏ, ᾿ἀάωτο, αοοεπάο. 
πα ΠΕΡ. ἅ ἍΠ| ἃ » Ἀγοδίετ- 

ἢῸ πίδ. 3 Ρβᾳν. ΧΧΙΧ. 98. υδὶ ἰδιιθῃ 
ῬΓῸ προσεκαύἐ τ οἰ προδεκύνει 

Βερθηί.. 
᾿ ΠΡΟΣΚΑΓΙΌΜΑΙ καὶ ΘΕΡΜΑΙ͂- 

ἀ ΝΟΜΑΙ, αοοοπαθὲ εἰ δαῖεξο. 38} ̓ 

δανο. Ἐπεςα. ΧΧΊΓ. 1]. 

ΠΡΟΣΚΑΛΈΌΜΑΊ, Ῥδΐφ. εἰ ἀιοά.; 
αὐφούοτ, αςοόγδοῦ, υὐοῦ, παθοοῦ ἀὲ 
ἤϊε. ΚΕΡΝ ὑεηῖο. ἙδιΉ. ΨΗ͂Ι. 1. ΜὰῤΡ- 

διροαῖε αροϑικλήϑη σαρὰ φοῦ βασιλέως, 
ΔΥΘοΟἤ ρου μὰ μα μὲ οταὶ δὰ τρ- 

5,612. οι, 9 Μδος. ΙΥ͂. 48. ΧΙΥ. 
ὅς -- ϑγτητη. δ ΓΧᾺΧ 00}. 

ΧΊΧ. 17. ἡ προυναμλούμα δὲ κολάκεὐων. 
ε Ψψυϊδ. ογαδάνι. ((οᾶ. Ἦδρ. Βαβεὶ 
τλρεθημυνα ᾳυοά τετμ ᾿ 
ΤΑλέμια Κ. 7. ΠΙυὰ ἐξ ὑξέά. ΑἸοχ. 
ῥδακυιὰ. "ΦῚ ᾿μεκετὰπο 47} ἅ 

ΠΩ ῬΡέσδα,; νλᾺ ἿΣ  πυδαῦη 

δἰσυίβῥεε ἢ ἷπ Καὶ δγαγε νεῖ ϑυρρῖ- 
δσαγε, 86 τιϑεγογα. -- ΕΝ ϑο0ο. 

Οεη. ΚΧΥΤΙΙ. 1. «μοαιχῤεάμεμν ἃ 

888 Προσεᾶ ἀλλα βιδδ, 

ὐλάχ δ ᾿Ἰαλυβ, ὑόσδήέ ἀὐνέτῃ αὐ ῥ 
868 Ἰβδδοι Τροοόδαα. νίἀο οὲ Εὐῥξ. 
ΓΝ. δ. Ῥγονοῦῦ. ἔπ. 15. 1 Βακι 
ΧΧΝῚ. 14. τεβροπάεις Ἡεῦτ. ἘΦ 

βθα. δ» εἰ, αἱ [,δξ αὐἄυοσατο, πῦς 

ἐαῖ οἰαπιαγε οὰ αἰξδίεηι , αϑὶ οἱ λοσθ 
μανεης βοᾷν μηρὸς ἐνά. 760. ΧΥ͂ΤΙ! 
14. ϑάνατον ἀαλέσάμην «αφέρὰ, ῥόδ 
ἐναι, Ὅλο ἁνϊυοοάδαπι, ὧλ ραϊθᾷ 
τοδί οϑόδί. - Ψ108]. Ε]. 82. εὐαγ Δ 
ζόμενος γαὶ, αἱ Αἰλι, οὐαγγελιζόμανος ἃ 
οὃς ὁ κύριος Φρυσχίκλητρῃ, ἐνκΆρΟΙ μτῃ, 
ΔΗ Ποἰδηΐοβ, απὸ85 Ὠοχιῖπειθ θοῶς 
υ. Αἀ δῆς ἰοουχμα 4]}υάϊ ἰδ οξαν 
Αςι. ΧΥῚ. 10. ὅει παρ τλυθὴ ἡμᾶς 
ὁ Κύριος εὐαγγελίσαδοάι ἀδέοὺς, αὐΐᾷ 
νοδανὶξ πὸρ Ὠδαν, οὲ ἀν δη  Ι ἄτα 
15 Ῥγααϊθαγεϊηι δ: Ἀϊποβ Υ. 8ς ᾿ 
εἰὶ ΙΧ: 6. ἀρόσκαλοὐῤῥονοὶ τὸ ὕδω τῆς 
ϑαλάῤθης, ἀἀυοσαπὲ δήυδτα ΤΟᾺΥ 
[τὴ οδοΐαπε ὃῸ. Ἐχοὰ, {1 18.Ψ ̓ εξ ἃ 

ν 4, καὶ Θϑιὸς τῶν Ἑβιρίων «ροσχίχληται 

ἡμᾶς, ἴδει Ηδεργεογυῖα υοοαυΐξ τοβ, 
ἴπ υτοὰπο Ἰοοο πο νἱἀδπέυτν ΠῚ 

δὲ 0 Ἰηνίοδια -ροχεηυμάθό, δᾶ 

ΠΡ ἘΧΡ ἰοαδὸθ ἂς ἀρράτίοπε ΔΕ: 

οἷηα, φία πιαπαίωπι ἀἀέμηι εἰαΐ, 
βδρ. ἴ. 16. ἀσεβεῖς τωῦξ χερσὶ χαὶ ΤΩΣ 
λόγοις προσεκαλίσανεο αὐτὸν, ΒΟ. ϑάνο- 
τον, Ὦ. 6. ἴΤΌΡΟ τετωοῖο, "ΠΣ “Ἢ 
ἡπιρὶδ ὕπο εἰ ἀρεῖ ἐν ὲ μη: δἰδὲ ἐ 
μαγάπᾷ. --ἰ- Ὑλὰδ ἈΠΌ χολακεόω. 

ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΕΏ, οὐπ τέο, ἴδ 
)ονίμεν ρεγδεύετο, ρεγάμτο, οοπδέαν» 
εν σάξιηι, ρεγηιαηφο. ὨΓΊΓΧῚ Ηἱρ. 

σδηΐονίο, ΘΟΉ ΡΟ τό. Νιανὼὰ. ͵ ΧΙΕ 
91: πρόσχαρτερῆσαντες λήψεοϑε ἀσὺ τῶν 
καρπῶν τῆς γῆς, Τογέξέετ ρμεγδευεγαπνξ 
δοοὶ ρίϑ[8 τ ἀνρουκο, ἴεχχε. .5 
ΒΆΠΗΏ. Υ. 7. οὗτοι οσεκαρτέρουν ἐν τῇ 
οἰκίᾳ ̓ Ιωακεὶμ, Ἠὶ βαθρθιῆε, αὐενδηξ 
ἴῃ ἄοταο Ζοδκίην, βεα : ̓ἀβυηοὐμάρτῳ 
ἄοχιτι. (Οὐοπξεν 1.6χ. Ν. Τ. δ. ἃ. 
Υ. 
ΦΠΡΟΣΚΑΤΑΔΑΜΒΑ ΝῺ; ὠπδῶν 

ῥεγ οοομρο. 1210 Οδδβ. Ὁ. 8335, 67. 
Βεῖ. ὕὐυάἢ. 11. 10: πεό. Ἴοᾶ. 
ΑἸεχ. ϑιοᾶ τεοξίιιβ ἰϑυτες ἔπ ναδ᾿ 
οὶ χυυώκαίι 
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Προσκαταλείεω.. 886 Πρόσκλησις. 

ΠΡΟΣΚΑΤΑΔΕΙΊΩ, ἐμεέιρεγ γε ποὔοπετα μὲροῖ αυοηθθ ἔσεταοΪε 
ἔποιο. ΠῚ, ἰᾶδτα, Ηρ". ἃ ἽΠΝ- 

Ἐχοὰ. ΧΧΧΥ͂Ι. 6. 

ΠΡΟΣΚΑΥ͂ΜΑ, αἀκείϊο. ΥΔΡ 

τὰ Ὁοπέγαλο. ο δ]. 1. 6. Ναβατ. 
. 10, ὡς; αἰόσκαυμα χύτρας. ἴΐὰ 

Βιοῖαδ. ϑϑὰ ἴῃ υσοᾳυς [- ΟΠ 
δίῃ συ. νεῦρα δοουπάυμι ογάϊποπι 
δρεοϊδη δ δυηῖ, δοὰ ἰοΐδ ἔοτταυΐα 
ΝΒ ὟΣ» οονέγακεγμηὶ ΝΟΣ 

πέρι, δοὰ ραϊΐογενε, συΐὰθ ΒΘΏΒΌΠΙ 
εἰτα τα ἀΐπθ δΌ οἷα δά υδῖδ ἀεβιιτηῖδ 
Ἔχργεκθοτυηὶ ΓΧΧ [π|τΞ- ΑἸ 608 
ἰερίεθε ραΐδπξ 9.5.5, μέ ὠγεῦο οἷ- 

ἰα, ἱ. 6. οἷα αἀμεῖα.. 
ΠΡΟ ΣΚΕΙΜΑΙ͂, αὐδίϊες σιμμ, αὐ- 

͵2ασεο, αἀγμπιεὶ πιὸ, ἰι. ἀδάϊίης δεπας 
ἀδεοοίαίμα σε, αὐαϊοίις δεπι, αὐλα- 
τεῦ, αοοοίο,  αυξο. “η, ῬεΓΕρΡΤΊΠΟΤ. 
Ἐχοά. ΧΙ]. 40. δες. οοὰ. Α]οχ. υδὶ 
το] αυϊ ὑγο σῷ φροσχειμένῳ Ἀαρδηςξ 
ἀπγοσελϑόντι. ἴον. ΧΥ͂Ι. 20. ὁ «ροσή- 
λύγος, ὃ «ροσχείμενυος ἐν ὑμῖν, ῬγοΒΕΙγ- 
ἴω8, αυἱ αὐἀγωπαιὶ 56 νοδῖ8. Ὑὶάς οἱ 
μον. ΧΥΝ]. 8. .οε. ΧΧ. 9. Ἐξεοδ. 
ΧΙΨΝ. 7. --..ὄ ΡΩ17 αὐδώτεο. .108. 

ΧΧΙ!. δ. σροσχεῖϑαι αὐτῷ, αὐλάτετνε 
μι. -- Δ γοῦρα]ο, αὐλατεης. 

θους. ΕΥ̓. 4. ὑμεῖς δὲ αροσχείμενοι χυ- 
δίῳ τῷ ἡεῷ ὑμῶν, νοΒ δυΐδηι σάλα- 
γεμίεε Ἰϑοϊαῖθο ζδο νϑϑῖσο, ἢ. 6. 
οΟμδίδηΐοσ οἱ ἴῃ Ὠδυπι. δϑωῖάδε: 
αἰῥοσχείμανοι, οἷον πολλώμενοι, «ροσεγγί- 
ᾧζοντες. --- ἼΓ δορί. Ἐξθοβ. 

ΧΧΧΥΊΙ. 16. τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ, τοὺς 
«ρυσχωμένους «ρὸς αὐτὸν, ἢ)ῖοα [αγαξὶ, 
αἱ αα)ωπκετγπέ 86 1}}1, ΨΥἱάδ εἴ ν. 
10. --- ΓῚ Ὁ) Ρίυν. ααγεοίίοπεε, ο0- 

Ῥείαίίοπες, ἃ [1,). 1 Πρ. ΥἿΙ. 29. 
πὶ ΜῸῸ ΡΝ. ἐπιρίεο. Ὠδαΐ. 1. 86. 

διὰ τὸ «γοσκεῖδδγαι αὑτὸν τὰ πρὸς κύριον, 
αυοά. δἰκεϊοξιι εεί ῥιυδαῃραε βερνς 
Ἰϑεῦστι μου ποηῖ, Ἀ. 6. αυοὰ αδεὲ- 
ἄωκὲ νεὶ ἰοέως οδ5ῖ ἴῃ βιυΐο ῥἱοϊδῖα 
δάνετευβ δυτη. Νδῖη τὰ αρὸς τὸν χύ- 
ῥον Ἀ..1. ρἱεἰαίεπι ἐπ Ἰεμηι ποῖαϊ, υἱ 
Ὁ Ἀκν Ιβοοσβίδιῃ εἶ Ποιηομίο. Ρῥ. 6. 

οἱἢ. τὰ «ρὸς τοὺς ϑεούςς. Ἐδηκίοτο 

Ἡδεῦτ. ΓΤ ΣΤΣ ΠΝ δ). (σειέει 

Εἰδοδοζυα ἄς γεγε. 66. Κ, Τρ. 
196. -- [99 12)» οόγανε ἡ ποιεδαε. 

ΑἹ. Ἐχοά. Χ. 10. φονηρία πγόσχειται 
ὑμῦ, ταδὶ εἶα αὐλατεέ νοῦδῖα: υδ] 
811 Πϊρτὶ πρόχειγα ΒΑΡ ΘΏ. --- ΓΤ 

ΝΊΡΒ. σάγαπρο πε. 1ε5. 1ἃΟ0Υ]. 8. εἴ 
6. -- Ἰγ Ὁ) ΝΙΡΆ. πεονγ. Ντον. ΧΣΙ. 

1δ. «ρόσχειτα! τοῖς ὁρίοις Ἱάωυὰβ, πὰ- 
ἡμοεῖ δπίθυβ Μοαν. 9 Μδος. ΧΙ. 
44. ψυχικῶς τῷ ἀνδρὶ «ροσέχεετο, εχ 
δηΐοο νῖγο ἐδάϊμε ἐταέ. ἴῃι εἰἐ 
ΤΕυοσγάϊάεε νεσρυσα ὑδογρανῖς. 80- 
Ἰάδδ: σ«ροσέχεωτο ἀντὶ τοῦ Θευ- 
πυδίδης Α΄ (οΔρ. 93... Οοπξ ποαὰὰ 
ὁ σευ. ΧΧΧΙ͂Ν. 8. ἴῃ σροσέχω. 

᾿ ΠΡΟΣΚΕΦΑΔΑΙΟΝ, σετγυϊοαὶ, ρυϊ- 
υἱπατ, φμοά οαρεἰὶ εμρροπείπτ. Γ ΓΌ 

Ρἱυγ. ρνίυμίε, Ἐξεοῖ. ΧἼΠΙ. 18. 90. 
Νιᾶο οἱ 8 Εδγ. 11]. 8. εἰ οοπίες 
ἸΜαγο. ΙΝ΄. 38. 
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΗΙΣ, Ἰσεὰ. ΓΝ Ὁ ! 

Ρἷυγτ. ἴοοα εἰ ρματίεε, πδὲ σαρκί εεί. 
1 ϑαη. ΧΧΥ. 11.-- τὴν Ρίας. 

για τμηί αὐ οαρεΐ. 1 ϑδτω. ΧΧΥ͂Ι, 
12. 
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟΝ, νεεέϊδαξενε ἐεπ- 

ἰοτιϊ. ὕυά ἢ. Σ. 24. 
ΙΓΡΟΣΚΙΝΕΏ, σάπεονεο.. ἵν} 

οδομῖογ. ϑγτώτη. δες. .Ἅοοα. (]Ρεσί. 
ΦοὉ. ΧΧΧΙ. 47. προσεχήνησεν ἡ χεῖρ 
μου «ερὶ τὸ στόρνα μου, δαάσηονυϊ 56 ὶ 
ΤΩΒΠ118 ΤηΘΆ ΟΥἑ τηθ60, ἢ. 6. οξονίαία: 
δπὶ ηισπιρη πιδαηι, αποα ογδαῖ 5ὶρ- 
Πυπ ΒΟΙΏΑΡΊ ἀρυα νεΐοτοβ ας δὐο- 
ΥΑΌΟΠἶ9. (ΟΠΙῸΓ Ἰηἴγα 8. Υ. σροσχυ- 
νω. [,δοῦο τοἰπίτοο ἱπερῖβ, Μοικῖ 
οαΐ 70.8εὶῖ «ροσιχύνηση. ΑΥἱϑίορδ. 
1,γεἰδιΣ. ν. 997. ϑ08οὶ. εἰ Εος]εβ. ν. 
ῷ 66. ᾿ 

ΦΠΡΟΣΚΔΕΙΏ, οἷαμάο, οοοϊαάο. ε΄ 
“0. ἰάοπι. Οδηςβ. ΧΙΧ. 10. υδἱ 

ἢθοὸ νοχ ἰοοο ἀσυχλίω χροαάοηθα 
6886 νἱαεῖυν ΟΧΧ [π|ῖ. 6 Ζυῦδι 
Μ. ἈὉ]14]. ς. Τχγρὰ. 9πἀ. ν᾿. 1538. εὐ. 
Ῥαγὶε. 
᾿ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ. μία 8. νυ. αγό- 



α 'Ἀληόσ)ς. 

ΗἩρονσκολλάω. 

ϑυϊάδο: αγοσκλήσως, «τὸς ἃς 
παλεῖ σις εἰς δικαστήριον ̓  βουλὴν, χλη- 
τῆρας ἔχων. αρόχλησις δὲ χωρὶς τοῦ 6, 
καὶ προχαλεῖσϑα; ἐπὶ δκωτητὴν, καὶ οἷον 
ἐαὶ) βάσανόν τινος ἀνδραπόδου, ἢ μαρτυ- 
είας τοῦδε τινὸς βαλίσϑα. Ἠφεγοδ. 
«ρόσχλησις, προτροπὴ, ἢ σπρόσρεψις ἐπὶ 
δίχης. 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΑΏ, αρρίμεπο, ἰίδγα 
ἀάλατενε ζαοῖο, οἱ προσχολλάομα;, αρ- 

δ βἰμέίπον, ,γηνέεν αὐδατεο. ὉΠ 

ΡΊΒ, φματο. ἴκεν. ΧΙ͂Χ. 81. --- 1: 

ῬΎΔῚΓ Καὶ οἱ Ηρ. Ὅδεη. 11. 34. 

«ροσχολληϑήσιται τῇ γυναικὶ αὑτοῦ, αὐ- 
λαγεδιξ υχοτὶ εὐ. Ὑιὰ εἰ συ. 
ΧΙ. 49: .10.. ΧΧΙΠ. 8. Βικῆ. 11. 
48. Ααυ. εἰ ΠΧΧ 200. ΧΙἧ. 8. εἱ 
σου. Ἐδ866}1: Αἄνοσβ, ὅδοσν. 1,10. 1]. 
ὄδρ. 395. ραρ. 167. Νυηι. ΧΧΧΥΡΙ. 
Ἴ. ἐν τῇ χληρονομίῳ τῆς φυλῆς τῆς “«α- 
«ριᾶς αὑτοῦ «ροσχολληθήσονται, Ὦ, 6. 4}15- 
4υ6 ἴῃ Ῥοβϑαϑβίοπε {{|0ι.8 ῬΔΙΘΥΤΙοΣ 
πιαπεαί. Νίας εἴ ν. 0. σις. ΧΤἸΤΙΠΙ]. 
17. θευξ ΧΧΨΤΠ. 21. σροσχολλή- 
σαι κύριος εἰς σὲ τὸν γάνατον, αὐΐξγεγε 
Ἐδὶ ,ποὶαὲ ευδ ταοτΐοτη, ἢ. 6. ραβῖβ 
(6 ᾳῇέοιαί. “υὰ. ΧΧ, 45. κολλή- 
ϑησαν ὀαΐσω αὐτῶν, αὐῤαγεδαηί {Π18. 
Ἐσυι. 11. 21. μετὰ τῶν χορασίων τῶν 
ἐμῶν προσχολλήϑητι, πιΩῆξ δρυὰ Ῥυε]- 

ἀ ἰδ8 τηθ88. 2 βδιη. ΧΧΙΙ. 10. σπροσε- 
: πολλήϑη ἡ χεὶρ αὑτοῦ «ρὸς τὴν μάχαι- 

ραν, αὐλανετεὶ πιαπιι 67ι5 σίαάϊο, Ἡ. 
6. ᾽ιπαπμ ε)ὼ5 ἀείαδεαία αὐ φίααπρπ 
αἰγὶ ριιεεί. ἘΣεοῆ. ΧΧΙΧ. 4. σξοσ- 
χολλήσω τοὺς ἰχϑύας τοῦ αοταμιοῦ σου 
«ρὸς τὰς «τίρυγάς σου, αάδατνετε 78- 
σἱαπε Τἶδοθ Πυτηΐηὶ ἴα] δαυδιη}8 
ταΐδ. --- Ρ..» νεῦραὶθ, αάλατεης. 

Ῥτου. ΧΥ ΤΠ. 285. ἐστὶ φίλος προσχολ- 
ἐ ληϑεὶς ὑπὲρ ἀδελφὸν, ἀταῖοσι!Β τι 018 αἴδ- 
: ἀϊκς αυδαὶ ἔγαδΐου. --- ρϑ ΠΤ, πιο 

Ῥχορεησις σμπι. Ααὰ. Ὀδεαϊ. ἾἼ]. 7. 
-- πλ ἀρρτορίπᾳυαί,ο. Ῥεδῖτα. 

ΧΧ]ῖῚϊ΄ 47.. 

ΠΡΟΣΚΟΛΛΩ ΜΕΝΟΣ ἘΠΜ7, 
ἀρρίιμἐπαίεΣ δυσὶ, αὐΐατεο. ῬΦῚΓῚΠ 

ΟΝ ΑἹ]. ἰάοτω. ἴδῃ. [1. 43. οὐκ ἔσον- 

881 : Προσκόστο. 

ται αροσχολλώμενοι οὕτως μοτὰ τούτου, 
ποι ἰΐδ αὐλαγεδεπὶ 1111. 

ΠΡΟΣΚΟΜΜΑ, οἥεπαϊοιζιηι. 
Ὁ Ὁ. ἰαγμεις. Ἐχοὰ. ΧΧΊΠ]). 38. 

ΧΧΧΙ͂Θ. 12. --- οὐ, οενάϊίοιι- 

ἔμηι. ΤΒοοάοι. Ἑσεοῦ. ΧΙΨ. 8. --- 
δ)}}» Ρίαρα. ὅγτατα. Ἐπεοοά. ΧΧ 

1ε8. ὙΠ]. 14. --- γηργῦ, ἀείεσίαιίο, 
αδονεϊπαίίο. ΑἹ. Ἑσεοῦ. ΧΧΧΥΤΠΙ. 
38. Ζυάΐίἢ. 11. 10. δῖτας. ΧΥΠΙ. 
19. ρμέκρυνον αρόσχομιμα, ταϊτα ρεροῦ- 
ἐα εἰ οἤεπεαε, οἴϊδγα: οσοαδίομει ρέο- 
οαπμάϊ. ὅδῖταο. ΧΧΧΙ͂, 7. ϑυϊάβε: 
πρόσκομμα, ῥημία, βλάβη, σκάνδαλον. 
ΠΡΟΣΚΟΜΜΑ ΤΥΘΗΜΙ, οἤέεη- 

ἀϊσεέμηε ρόπο. χ}}})» ἰαφμεμης ἑεπάο. 
1.5. ΧΧΙΧ, 21. ἐν αύλαις πρόσχομμα 
)ήσουσιν, ἵπ ροτεἰβ οἠεπαϊομίωμε ρο- 
πεηπί. Μιοἢδδ] δ ἰῃ Β10]. Οὐ. ΤῸ ΧΙΝ. 
Ρδῷ. 91]. εἴἶεει ΡΝ Η!Ρἢ. ἃ δρ», 

ἴαφμέξιηι ΡοΉΕΥΟ. " 

ΠΡΟΣΚΟΠΕΥΏ, ργοβρίοϊο, ἐ- 
(ἶοο. πων» ϑρεοιίον. Νἰαλος ἀδλοα 

ΧΥ. 24. προσχοπεύεται. Ψ αἱᾳ. Ὀεπο: 
οἰγομηιδρεοίαπς ππαάϊσμε ρίαάσλιης. 
νιάς Ἰορθοκ. δὰ Ρ ἰοῆυτ Ὁ. 
δ02. " 
ΠΡΟΣΚΟΠΕΏ, υἱμῶεδο, τρεσμΐογ, 

αδρίοῖο. “γ), ἱπέμδου, οομέ : 
Αᾳυ. Νυω. ΧΧΙ͂Ν. 17. ΤΕΘΟΡὮΣ. 
Οδαγ. ΧΧΥΡ. 8. Ηξεεγοῆ. εἴ ἐχ οὺ 
Ῥῆδνοσ. φροσχόπτειν, ἁμαρτάνειν, «ρο- 
σχοπεῖ, «ροβλέπειν. [18 δῃίτι ἰοζοι- 
ἄυτῃ οϑβῖ. 
ΠΡΟΣΚΟ ΠΉΣΙΣ, ργοβρεοίϊο, "γο- 

υἱδῖο, οσοπίεπιρίαίϊο. πθ οἰάαγία 

παξειξέπα, 860. [108 πιασέμίηεη ἐξηι- 
ρα. Αηυ. Ἐσεςβ. ἹἼ7]. 7.10. [ἃ 
᾿πϊεγργοίβἝιδ δὶ, αυδϑὶ 6βϑοῖ 8 ἌΡΡΝ 

Εδάδιη ϑ'γχωταβοῖυϑ δεσυπάυση Η!]6- 
ΤΟΏγταῦτα νεγ ἑπδρεοο. Μιὰς δά 
ἢ. 1. Μομῖίξ εἱ Ὠευείυπι ἴῃ ΕΤδρτη. 
νεῖ [π|ϊ. 66. ν. 577. 
ΠΡΟΣΚΟΉΤΩ, οἥέεκάο, ἐπιρίπρο. 
τ ἰάθη. ϑὅ'ταζη. Ρα. ἰΧ. 4, 

Οἱ ῥτὸ «ροχοψάντων τοΡοΠοΠ στη 
ἐδί σροσχοψώτω. ΜιάΦ δυρτα 8. Υ. 

8Κ4 



Πρύσκρονδα. 
« “ριστω. --α 0.32, ὡπρίπβο, οβεμνοι 

Ρτον. [Υ͂. 19. οὐκ δδασι, «ὃς αροχδα:: 
φουδ), πεβοίυηῖ, φυσμπιοᾶσ ἐπρρίιβαπί. 
ϑῖο δἰδιι δῖ Ολβὰ ΠΟΪ1118 0811}. 

ϑισδας. ΧΙ]. 47. ΧΧΧΙ͂, 10. 
οὗ. ΧΙ; ρ. εἰ Μ. Απίοπίπο ΥἹ. 20. 
νας Ὑγοϊδυτα «ἀ οι. ΧΙΝ,. 21. Ὀ. 
478. ---- ἢ)» ἀοἷο ρεάενι, ἱπιρίπρο. 

ἡμὴ ΧΧ 52. «ροσχόστουσιν ἐνώπιον 
μῶν, ϑυῥίπρωπέ μωρόν ἐμή Ῥε. 

ὃ ΧΟ, 12. μήσοτὴ λῦῖϑον 
σὺν «ὐδα νου, Δα ἡποίνϊο ὀγεκάαι κἀ 
Ἰορμίάνια ροάσια ἴυυνπι. Βυϊάδα: 
αὐψῃς «οὐρ λῖϑον τὸν φύδὰ σου, ἀντὶ τοῦ 

ς. «τὺ 6 δὲ διὰ τοῦ 
εὐ γμανμει τῷ λήν Ῥχονυ. Π]|. 
4.8. ὁ ἃ ποῦς οὗ μὴ σροσαόψῃ, Ῥ}ὲ8 πὰ» 
ρα ον ὯΟΠ ἐπερίηφαί. ὅετ. ΧΗ͂Ι, 
16. «ρὸ τοῦ αἸγοσχόψαι «αὐδας ὑ ὑμῶν ἐπ’ 

τ λομεοὶ 866. Ῥσοόοορ. ἱπ (δ. 
εἴς ὕειε,. ΧΧΥΙΠ). 46. ἘΝ οὐδ 

ἜΤῸ 36. 168. 111. 4. 
ἐμ «τὸς τὸν εἶπαν πολ γέ ποι ἐς 
ΟΠ δδηθι ἐμδοίδνέευ δὲ ἰὐλν 
Ψ άδηταν ποληὰ}]ἔς Ἰερίδόθ Πλὴν εἰ 

εείεῖ, φαοὰ ὑκίηοπ τη] ποῖ ορυβ 
δε88 υἹ δι: 
1, οἵϊεπάενε, οδινάθυά ποϊοηθιιτῖα- 
τρβοσίοδση μβαροῖ. (οπῇ, ϑεμυσεῖσῃ- 
εοιιϑεσὶ ἔ,οχίο. ῬΟΙΥΡ. 8. Ὁ. ν. ϑίγδο. 

4 ΧΧΧ. 12. δα μὴ ἐν τῇ ἀσχημοσύνῃ 
αὐτοῦ ἀροσχόψῃ, Ὧδ τυτρίχαϊπό δυὶ 
δλρΊα!ε ε͵ὺπ πιαΐεπι ραξιατὶς οἴ ταῖδετ' 
ας, βεὰ: πὸ ἱρῃουλῖτῖα 6ἦὰ5 ΕἸ ὶ εἰ 
οἵδεπειοπὶ. νὰ οἱ ὅν. ΧΧΧΙΙ. 21. 
οἴ σοηξον ἤο. ΧΙἼΙΝ. 91. οἱ ΨοΣϑ 
ῬΕΣοὶ. βδογ. Ρ. 11. ὁ. 86. Τοῦ. ΧΙ. 
10. «ρυσέκοστε, ἔεχα 'ἰπ 60 οζαῖ, υἱ ῥσο- 
Ἰδρογεῶν. Οσπεσ νυ. 1]. 

ΠΡΟΣΚΡΦΥΣΙΣ, αἰδεῖο; ἑ 

« Ὁ Ὁ» ἔαφυεμε. Ασα. Ῥτσν. ΥΧΙΧΣ, 

,, 6. πο ΠΣ Ε στὴν Β. Ρ Ῥοῦαε 
ΤΑΠΊΔΟΠΟ᾽ σα; εἰ 

χὰ πρόσπομμια, ΑΙΟΣ 80 Σ τοὶ τινα 
γιάείαν. 
ΠΡΟΣΚΡΟΥΏ, αἰϊκίο, ἐπιρίσιβο 

Ῥευΐδο, οοπέτα μμέφθ. ΤῊΣ πιστὰ ὰ 

ΤΊ)» Ῥγοάδγο Γαεῖο, ἵξ. ἐγεσιρο. 708. 

ΧΕ, 18.--αἀἐ ὶ } ἱΠ[ ΡΙΝ, σένπο, ἀξεῖχ πο, 

ΠΑΩλ αροσχόστειν, τέ νοεῖ 

Υ δ ἡγπῳνκαρ ἐεανεὶ Αμαι ἢ δικὰ 

βεταπὶ ἢ): δΝ οἱ διγωο: ΧΠΠ. 

3. 2 Μάν, ΧΠΙ͂Ι. 10. 
ΤΡΡΟΣΚΥΝΉΏ, οἱουϊοῦ, πρσνο, οὐ- 

ὦ, «υδηιῖδεε ϑεπετῦγ: ὉΠ 4. ἘΠῚΡΗ, ἃ 

Ὁ)» αρρϑορίπφματέ ἤεοῖο. ἴτς. οἱ 

ΧΧ 7υὰ. ΝΙ. 19. «γοσεκύνησι. 561]. 
νοχ Ηθοῦγ. οἴὔδπι οβέττε τιοίαὶ δἦρο- 
4ᾳπ6 ἀδ ομἶα τείϊϊιοσο εἰλοῖτατ, δὰ 
ἍἋῸπετὰ ΡεΓ δῖ νῸχ σπροσχυνεῖ. 561 
Ἰετο ἰὼ Α͂ΡΡ. κὰ ΓᾺΡ 8). Μ΄. Τ᾿ ἴα ἐς 

“ἸοΜ γρέργεξαῦ, Ρ. 298. ὀυπρόεδδ εεἰ μς 
Ἰεοῦῖο, 4υδ δυΐδτα ϑοϊιασ δε θεν αῖο 
ΠΟῺ ἴδιὰ ποαἢ ρ ρτῖα Ἐποτασπίοτυπι 
ταδὶς ἀδβου μεθ δατα νεσΐριτι πρισήγο 

ἰετμοῦιϑέα οοστεοϊογιτῃ ’δὲν, αδτα 
με ι ᾿ἀβωὴς Αἷοχ. Ὅσοι. ΑἸ]. ὥσαρίαι. 

ἰβάσοία 6898 υἱάἀείας. Ἐχ χιδὰ βεῃ- 
τεπτ8 πγοσεκύνησε τεδάαιμἴσει εἰ: 
οδέωϊι! σις υεπετγαϊέονε, εἰ Ἰάοο πεὶ 
βυπΐ πδοὸ νόθθ, 4υΐα 6 δδαπῆ- ἐ 
οἷο ΒΕΙΙΩΟΏΘΙΩ 6896 Ρυϊδέεπι. -- 

πο Ιαιρ. α τη. ὕϑεποι. 
ΧΥΠΠ. 2. σροόνκύνησιν ἐπὶ τὴν γῆ; 
αὐοταδαΐ ἐπ ἐεγγαπε ἐε ἐποίἐπάπας. ϑς, 

ἐπὶ τὴν γῆν ἢ. 1]. δὸ Ὅν; 
ΧΙΣ. 1. ΧΣΙν. ὅ8. ΧΧ ΧΈΕΠΙ. 5. εἰ 
ἰἴο]1 δαρρ)επάσπι δέ κύψάς, ηδβοά 
δαδάϊπυν Εχοὰ, ΕΥ̓͂. 81: ΧΙ 27. εἰ 
ΧΧΧΙ͂ΓΥ. 8. --- Οεα. ΧΧΊΠ). 1. 8. 

φροσεκύγησε τῷ λαῷ τῆς Αὐ. τ 
τ δαἰμίυσέ ἐῤμὸ | ΤΆΒ8πὶ ὀμδιπίδεα Ῥορῆϊσαι 
[οΥτδ6, 00]]. ν. 18. δὶ ἸΔΊΩΣ ἀροῦν» 
κύνησεν ἐναντίον τοῦ λαοῦ τῆς γιὰθ 
εἰ εξ. ΧΧΥΙΙ. 59. θευε. ΧΧΥῚ. 
10. εἰ σουῆ, 4 ΡαΣ. Χ Χ. 10. εἐ [χ10. 
ΙΝ. 7. σεπ. ΧΧΙΝ. 26. ὁ ἄϊϑϑρωκω 
«τοσεκύνησι τῷ χυρίῳ, Ὀππι Βότοο εἶειπε 
δὲ τυενογαίωγ. ἀο. ΧΧΧΥΠ. 
8. ἕνδεκα ἀστέρες αροσεχύνουν μα, υπάδ- 
ἈΝ βία τὴθ υεπεγαδαπίωτ. ἜΝ 
εἰ ὅεη. ΧΙΙΧ. 8. ὅεη. ΧΙΤΙΙ. 
81. προσεκύγησεν ᾿Ισραὴλ (8... χύψα;) 
ἐπὶ εὸ ἄκρων τῆς ῥάβθο αὗτοῦ, αὐογαδαί 
[5τδδὶ ἴτπὶ δρίσθλ βοθρίσί ϑὰϊ 56 ἴῃς 
οἰΐπδῃ, --ο τ. εἴ ΓΙ ΠΥ ζυπο- 
ἄνα! ἀράν πτὸ τ ποῦόκα ἔδει. 1Π. 
8. "Γι Ραυί. δαοτβίοα:. 

εἰδῶν ἤω ΧΙ]. 2. προσικυνήσατι 



[Προσνννέω. 889 

“ βορῦ, οοἷ. Βεῖῦες: Ηδηά συ δ1]6 τδὰ 
βοτὶροπάυτα οϑὲ σφοσχυνήσατε, αἴ ἢ7}} 

ἑπηποίαίε, στα Τ,ΧᾺΧ [πεῖ. Ἰεμεσῖς. 
ΒΡΝΝ Ἐπ 7, άϊο, εὔοάϊο. 1εκ. 11, 80. 

προσλυνὴν τοῖς ματαίοις. Θυϊ ἐουταπὶ 

ἔοσαϊε, σς ἔθε8 Ἰποι ηλῖο ἑουβόγα Ά- 
ετα βυῖος. ΗΙπὸ ποιὸ ἑποϊπαηαὲ δε 
δὲ ἑμμονταπαδ, αὔδτα μαΐς νοοῖ ἢ. 1. 
Ββυθήεοεταηι. 186 δαργα 8. ν. ζὰ 
μάταια. Οεετυμι μοϑξ προσχυνεν ἢ. 

ὃ ᾿. Ἄεοταῆα γμοποπάυτη ετὶζ, εἴ Ὁ1ΠῸ 
ϑεηίεμιῖα τοῦδ 86 μα ρεἰ τ. --α 32} 

ἐγρεηιο. δα. ὟΊΙ. 47. 866. οοὗ. (18. 
Ψερὰ ἐηιοπαϊ ἀρυΐ )υδεδοὺ δα οὐ» 
ἐπηι ὑχδηβίουαητυν, αἰ ποΐαγ δβί. 
Θῖς Πεὺδ ἦρθα ἽΤ.8) ἱπιοράσέι ἀϊοϊ- 

ταν ἴῃ Υ͂. Τ᾿ --αρῦν σξομῖοτ. 1 Ἀδβ- 

ἝΙΧ. 18. «ἂν στόμα, ὃ οὗ προσεκύνησεν 
αὐτῷ, οἴατὸ οδ, αυοὰ πσῇ ἐδὲ ὕὅβοια 
ζαίως. ᾿πυπτη. γι. 90Ρ. ΧΧΧΙ. 
427. πξοσεκύνηθεν ἡ χεὶρ μὠὸν «Ἐρὶ τὸ ὅτό- 

μεὰ μου, αἰοραυΐξ τραπεὶς πιεὶι σἶγοα δὲ 

“πόδε, Ἡ. 6. πιαπεδ πὴξα οὐ πεθὸ (α» 

γπκοέβ αἰοναυϊξ νοὶ οοἰμδ. Αα δεοὸ 
σοῖδα ἐπι ογεηάα σοϑεσυμη τι, 

ἀποᾶ ρεπι}165 πίληνπ Ὀγὶ δἀσπου θεῖ 
{68 οὐ οβουϊαπίδα Ὁ δοά παν οὐΐαδὲ 
ταν. ΡΙ ἶυ5 ΒΝ. ΧΧΥ ΤΠ]. ο. 3. ἐμ 
δασέαμάο ἀεασέγαοι μὲ δεσαΐκῆι ΤΕ [ΕΤ᾿. 
γπῖ8. Γλιοίδηιβ ἴῃ Τοταοϑι δὴ 8 ΕΣ 

ἀ τοπι δ Τὶ 1. Ρ. 104. μι χιῆὰ ῥῷ ὁτό- 
μᾶει προσωγαγόννός οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ πα 

. πυηῖΐ ἐριλάμβανν. [πᾶϑ ἐζίδτη ἐπι 
ἐεπεῖα ΗἸἐροηγτιαὶ ΑΡοὶ. ἂν. Βυἢ 
δὴ. 1.0.1. Ἠεδνεὶ πα ηρσιαΣ 
φρορν δἰαίξηι ἰδοδοιίαίοιεης ΡΥ ὕε- 
εν ἰσῆό μΡοπμί. ΟὐΠΕΕ Β. Υ. καταὰΣ 
φιλίω, Κειρίιη ἀέ δες). Ῥῖδδ. 
ΨΗ,. ὃ. 6. μερ. 5340. ε64ᾳ. δεϊάοηυτα 
ἀ6 ὉΠ Βγνὶσ Ργοϊερ. οὔ. 8.0. 56, 

ὁ Ἐδδεοῖ: Αἄἀγοσα. 5ὅδοσ. [Ὁ. Π|Ι. ὦ 
. ὃ. 8. Ρ. 870. δεᾳ. εἰ αἰἴοϑ εἰϊαῖοβ 
Οοῖ. σεται. Μοποκίο 12.186. ἀ6 
Οεουὶϊσ Μαπαβ Οτὶ δαίο δά 20}. }. 

ΩΡ. 8. ἴτωχθο ἱπάδ αἴδια σάογαγε, 

ηυσὰ Ῥτ. οσδὲ πιαπιρη αὐ ὁε αὐπιοῦετα, 
δἱ ποωθῃ δῦ δο, ὕοῃ δ ὁγάγα, ἢ, 6.Ψ 

Ῥτεοαγὶ, βογίλτυγα δεῖ δρυά 1,αἴῖησθ, 

οἱ “γοσκυνῖν, αυοᾶ 8 χυνεῖῦ, σεοωζατί, 
Ἑυδιλι πο δὲ Οἀ. δ', ν. δ39.: εἰ δὰ 

δ 

Προσκυρέωι 

Θάγες. Ρ', 8δι Ῥδανδέἠό εἰ Ἀ}1|8 ἢ 
ἀογινδίασ (οοπῆ, 7. Ηδηγ. βου: 
ΟΡ ε8. ΡὮ110]. ἄς γεῦρο αᾳροσχυνεῖν ἃ. 
6.) ἀρυὰά ατεθοοβ ἀθ οί οἴ ὑέπέο 
τανῦηο ἀδατράτὶ͵ οωρῖς. Οὐηξ. Ὁτῦξ 
υχη ὦ Εχοάᾶ. ΧΧ. 5. ϑγιῃηι. Ῥᾷ. 
11. 12. προσχυνήϑατη καϑαρῶς, ἀάἀοταίξ 
μὰξε. [ἀεὶ Εοι ΧΙ]. 2. μόσχους 
«τοσχυνήσατε. “Ὁ Ὁ Ηεδεν. 1.8 

ΧΙΨ. 19. --- Ἴ5 ΟΒα]ά. κει. 1Ὲ 

46. {Π1|. 6. αἰπτύντες (86}}. ἐπὶ τὴν γὙ3}, « 
γα]: ὁκὶ τὸ «ρόσιψκον) πρισκυνῖνε νῇ.. 
εἰκόνι, οςλἀοπΐοβ (ἰπ ἰεζτατα γεὶ ἴ8» 
ππεὶ αὐογαίε ἰταλαΐποτα. 186 εἴ ν. 
6. 1]. 15. --τ ἀν, δβεβυίο. ῬΘΑΙ͂ΠΙ, 

ΧΟΥ͂Ὶ. 7. ϑἰοιμὶ διυῦσι Βοο νεῦρα 
δρυά 1ΧΧ ἐγεαυεπιϊβείσηθ οὐΠε ο8- 
5Βὰ τοχέϊο, τᾶγὶν8 οὐπὶ οαϑὰ αὐδγίο 
δοπόϊγασέαπι Ῥερέγιιὁ, ἴα δραὰ 
ΡῬτοίβηοα εἰ ἀ  Δεπὶ ᾿Αἰριχωτέῤους 
ϑογὶρθστεβ ἐγοαιοπσθ οὰθὰ οδσὰ ἃ 

, αυδτῖο, βεὰ εἰ Βάμὰ ταῦΐὸ οὔτι ἐαβὰ 
(τσ 7υποῖαπὶ ϑδουγτῖς. Μιὰς [.. 
Βοβα δὰ Μιδ. 11, 110». 1. 8. 

4 Νῆαοςς, Υ. 19. ἀροῦκυνεῖν τὴν φιλαν» 
ϑραπίαν, σοῤπεὶδδὲ ϑεπετατὶ εἰ ἀπερίδε- 
ἐὲ θεπίρπασι δαὐμογεδεϊοποτὰ. 

ΠΡΟΣΚΥ͂ ΝΗΣΈΣ; ἀδογαϊο, 8 ὲδ. 
1. Φ8. 8 Νίκος. ΕἾ, 7. 

ΠΡΟΣΚΥΉΤΩ, ἑποῖδνῦ τὸ αὐρισ- 

ϑεπῶν αὶ, 4. ἃ; ἐποῖβηο ἡιε 7ισία αἰδ- 

φιόηι. ὃ Μδουῦ. ΝΠ 87. σρυσκύψαδα 

αὐνῷ, ἱποϊίηκηα ΜῈ 48 ἐυτπ. Ὀδηΐ, 
δύσα Υ. ΗΠ. ΧΙ ὦ θ. 

ΠΡΟΣΚΥΡΈΏ; βρήσρεχεο, ὑὴὺν» 
" , υἱοίδιεδ φσων. 1 Ἰήατο. Ἀὶ, 

39. τὴν «ροσαυμροῦσαν αὐτῇ, 80.. χρύραν, 
τορίοπόμα {1 υἱσέβαπι. Ηοογοβίυδ 
1,εχ. Ογτῖ}} ΜΒ. Βτγετω. εἱ Ῥμοῦιε: 

«ὐούχυρεῖ, αὐῤῥσιγγίϑι.. Ἰπὰὲ ἐϊ ἀρυὰ 

δυϊάδαϊα ῥγὸ προσλυνέβ αιόα ἐδάθπι ἃ 
τοοᾶο ἰδὲ ὀχροπίταν, Βεήξ Ἰδῤῥηδυτά 
οδηροῖ Κιϊδίοτω8 δϑοσλυρι ϑὲσ Βῖδι 

,3π|ιι. ϑοὰ Ὑγοταπιαδ' προσχυροῦσαν ἢ 

6. ἀοάυχίς ἃ προσευρόω; φεαϊου, αὔγμ 
ὐδοῦ, αἰ ἡ ἘρΟΟᾺ , σε, χώρα, εἷς 

αἰδδοία αἰουὲ τερίο. ταν ταανπὶς 
υμένην ἀὐτῇ, '. 6. αὠοίογιέαέε 

μεδίια αὐῤκαϊοένε, εἰ. Νίπα, ῥετ- 
αἷϊ, πηροακυβόω, αἀλμάϊοῦ, δοξϊνυΐη θεῖ. 

φ8. 



) 

ΣΝ 

Προσλαλέα. 

ΠΡΟΣΔΑΔΙΕΏ, αὔοηηον. ἼΘν. 

ϑγπιπι. Ῥεδὶπι. ΧΧΥ͂Ι. 8. σροσλαλεῖ. 
--- Δ ΒΒ. ἰσσμον. Ἐχοά, Γ΄. 16. 

ὩΌὶ ῥτὸ «ροσλαλήσει 4111} οὔ ϑεχιοσηπεία 
φρὸς λαὸν Τασί 8 Βαρδηΐ λαλήσει. -τ 
ὁ πηῶν ἐοψμον. ϑγιητα. ὅε. ΧΧΙΨ. 
68. δος. (δὲ. Νὶς. ρ. 804. «ροσλαλῇ- 

“αι. ϑ'ϑὰ ΟΡ ΤΥ) 9). χυοὰ ἴοὶ Ἰερίταν 
ἐπ ἰοχίυ ΗΠ Γαΐου, ΓΟρΌΠΟΓ τ δἸ]θτὰ 
«ρὸς λαλῆσω, 1 αἱ μδγιουϊατα ἢ 

ῬΕῚ «ρὸς ἜΧΡΓΕΙΒΕΣΊ. --- “γ ΗΙΡΒ. 

ῬΕΥ Δρδεγεβῖπ Ῥυ οσιπδητῖ8 «1. 
ϑγίατα, Ῥεδίτα. Εἰ. 5. αροσλαλεῖ 
ἑαυτῷ, 568 ἔρειηι αἰϊοχωὶ, ποῖαϊ πιεαϊ.- 
ἑανὶ. οχ Ἡεῦν. ἢ. 1. ἀδ ργεοίδιιΣ 
Ἐχρ ἰσδηα δαὶ. ---- "ἴχὴὺδ, δέγπιο. 

δγππιηι, 8. {{1}0Χ111. 2. προσλαλοῦντός 
βου, οὐπὶ ῃγέοες ὕσεγεηι. ---- Γ» 

ἐνουγυοσ. ϑγιητη. ΤΉγθ. 111. 90. 
Ῥτο ϑοβίη Ἰορὶς δίῃ. ϑαρίοηι. ΧΙἼΠ]. 
18. χυσάεὶ ν. οσ. ἀδ6 ξδὶ!οὶ σσπηυδὶο 
δυῖ ἀδ ὕχοὶδ ργεδθθ βιυυης ἐβείθηαε, 
οὐχ αἰσχύνετω τῷ ἀψύχῳ «ροσλαλῶν, 
ποὴ ρυάεῖ ουτ ἰάοϊα; νἱῖδ σαγοη- 
εἶα ργεοίδεις αὐὲγε : ὈΌῚ ραγίϊπ οὐχὰ 
«ροφιύχεσδα:» Ῥαχεπι οὐπὶ ἐσικαλεῖσ- 
α, Ῥεστηυϊδίυγ. δίχα] τηοᾶο δὲ 
ψεγηδοῦ τι ἐπε ἀπτέθεπ, ἀπ 
Ἀρτείθει, ο αοοοεί, ἰο αὐάγεες α 
ῬΕΙ͂ΔΟΝ, υϑυγρδίυγ. 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΩ, οἱ ἰῃ σηράϊο 
«βοσλαμβάνομαι, ἀδεέιπιο, ργάξωρι, 
γεοϊριο. ἸΌΝ» οοπρτέβο. Ῥε. ΧΧΥῚ. 

16. ὁ ὃ Κύριος προσελάβετό με, Γλοταΐ- 
88 διιΐδιη σεοθρίέ τηο. Οὗ οι. ΧΙΨ. 
ϑ. -- ΠΡΌΣ Ηἰρ. εσίγαλο. Ῥϑ. 

ΧΥῚΙ. 19. αροσιλάβετό με7ὲξ ὑδάτων 
, φολλῶν, τὴθ ργελεπδιιηι ἰγαχίέ ΟΧ 
ΔΑ 8 χαῸ 18. -- ὙΠ ΗἸΡΗ. α»- 

Ρτορίπηματε ζαοῖο. ῬΕ. Τ1ΧΙΡ. 4. 
μαχάριος, ὃν ἐξελέξω καὶ «ροσελάβου, 
Ἀαδίιβ, αθεχῃ οἰερίβε δεὺ ἀΐρπιτα ͵ὰ- 
048, αὶ ἰπ δί τα ταἷβ οοζηγηοσείυσ. 

- ΥῊΣΠ ΗΙρΡΒ. ἃ γυ }). Αᾳῃ. 9290}. 

ΧΧΙΝ. 9. μβάνουσιν, ἢ. 6. αὦ 
δὲ γαρίμπί. ἴηι ἰοχῖὰ Ηοῦτ. Ἱοερίτυν : 
πέρεγεπέ ἐεγηείποι, δὶ]. βελνϑαμι 
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Ψαυΐχ. ἐναπείιξετανέ. --- τ Βὲ 

ΠΧΧΊΤῚ. 28. μετὰ δέξης προσελάβο 
με, στ ρίονία γτεοερέεξς τπε. Αἱ. 
Εχοά. ΧΗ. 4. «ροσλήψεται;, δοείιαα 
εἷδ᾽ αἀὔμηρεί, ἐεσιπε τυπεεί. ᾿ 
ποῖι ἤδπο τπδίυν αἀποηπα δυοίογίϊας 
ῬΒΠοπὶ3 Ρ. 5607. Ὦ. Ὑιάε συλλαρ- 
βάνω. ---- Γῖν» υἱκοῖο. 1 ὅατα. ΧΙ. 

442. ὅτι ὑαιεικῶς Κύριος Ἵ 
ὑμᾶς ῥαυνῷ εἰς λαὸν, ηυἷα Παιιῖδος 
οἰοιμεπίεσ νῸβ βίδι ερωπεέέ ἴῃ ρο- 
Ρυΐυτι. ὅαρ. ΧΥ͂ ΤΙ. 1. ἀεὶ δὲ ἀροσιε. 
ληφεν τὰ χαλεαὰ συνειχομένῃ τῇ συτελδή- 
δε) ΒΕΙΏΡΕΙ ΘΠ) ᾿ΣΈΣΞιεπεὶξ, Ἦ. ες 
μείω, ταο]οϑῖα μεγίαγθαϊδ οοηροὶ- 
εηζίδ. 18 Ζοβερῆυβ ἀες Β. 2. μ.. 
ΠῚ. ς. 43. σροσωλήφεσαν γὰρ ἐκ τεῦ 
σχήματος, μηδὲν αὐτὸν ἀρνήσεσλαι τὼν 
ὑκονοηϑόντων. Θυογϑιι, αἱ Κα δίετας 
Οὔβεγναῖ, γεβρίοἴδηβ ϑιιῖεβϑ : ἀροσει- 
λήφεσαν, ὑπέλαβον, ἐνόκσαν. τας. 
ΧΧΙΠ]). 47. προσληφϑῆναί σε ὑκ᾽ αὐ- 
τοῦ (866. (ΟἸρΡ].), 'πατὲ ἃ Ὦδξο οὗ 
τροῖδ ἔλοῖδ, δεῖ δὲ οἴκεοῖα ἔλνοσις 
1)εὶ οὐ τεςίε ἔδεῖα.υ 2 Μαοο. ΥΗΠ. 
1. τοὺς μεμενηχότας ἐν ᾿Ιουδαϊσμμῷ «ροέ- 
λαβόμενοι, 1106, αἱ ρεγιηδπβετυηὶ 
1ῃ ψυάδιίετηο, σεσπηεεπίος. ᾧ Μδες. 
Χ, 1ὅ. τοὺς φυγαδευϑέντας ἀπὸ Ἵεροευ- 
λύμων «ροσλαβόμενοι, ΗἩ]ετοβο)γταὶς 
ΘΧΡ Ἶδοβ γεοίρίεπέες. 

ἘΠΡΟΎΣΛΗΨΙΣ, ἀδεκηκίῖο, τοερ» 
ἐϊο. ϑῖνας. ΧΙΧ. 40. βεο. Οοεωρὶ. 
Φόβος κυρίου ἀρχὴ «ροσλήψεως, μεϊποεῖ- 
Ριυτ δαρίεμἑϊ οδὶ ἘΤΛΟΣ [ΠῈ: 
ἘΠῚ “ρόσληψις, υἱ λῆμμα, ιν εἰ 
1,5. ἀδειηείδο, οϑὶ ἀδο Ὗ 
ἐϊα. Ἡδεγοῖ. αἀρόσληψις, γνῶσυς, (]]. 
Βοαι, ΧΡ 15. υδὶ νά. ΟἸοιε. 
ΠΡΟΣΔΟΓΙΖΟΜΑῚ, ἐπεραεΐο, εσωρ- 

Ῥείο, ἀοοερίωπι ζετο, τείξτο, αὐδογίδο, 
απΗμηΙΕΟ. Ἅγ), σείμπο. Ἰανῖς. 

ΧΧΨΤΙ. 18. προσλογιεῖται αὑτῷ ὃ 
ἱερεὺς τὸ ἀργύριον, ἐπιρμέαδὲεξ ΠῚ δδοοτ- κα 
ἀοκ ἀγβρεηῃίυμῃ. ..08. ΧΙΠ]Π. 8. «ροσ. 
λογίζεται ταῦ, «ἴντε σατρασείαις, ἀππε- 
"πεγαίεν χυϊηαθθ δα αΡ 195. Ροδϊτη. 
ΤΧΧΧΥΊῚΙ. 4. σρὸσελογίσγην μοτὰ 
φῶν καταβαμνόντων εἰς λάκχον, ἀπτηνπεο- 
γαδαν 1116, χαὶ ἀεδοομάπηςξ ἰ ἔονο- 
δι. Ο(σηῖ. Βαγιοῖ. 1Π2. 7. Βθέτας. 

424, 



Πρὺσμαρτυρέο. 

« ἍΠΠ. 17. μὴ σροισλογίζου σεαυτὸν ἐν 
«λήλει ἁμαρτωλῶν, ὯὨδ ἀπηπιυπετατὶ 
δυϊ οοπιρωέαγὶ ρεγηιμίαα ἴ6 Ἰρβυτω 
χὰ αἴ] Ῥαδοςζδίογυϊῃ, ἢ. 6. Π6 
αϑδοοὶες ἰδ εἰ αἀὔμπραα. Ἡετοῦοῖ. 
110. 11. Ρ. 94. 27. 

᾿ ΒΠΡΟΣΜΑΡΤΥΡΒΕΏ, αἰξοδίογ, ἐξε- 
ἐϊπιοπίμηι ἀο, ἀεδευεγο αἰϊφιὶα, πιδὸ 
ἐεείϊηιοπῖο αἰἴἤγπιο. 8 δος. Υ. 19. 
τῶν Φίλων αὐτῷ αροσμαρτυρησάντων, 

ὃ ἀτϊοἷβ υεγλἑαίεηι ἀἰοίογηι ΟἸΤπιαη- 
μα. ῬοΪγΌ. 111. 90. δ'υ 88: σροσ- 
μαρτυρῶ, δοτικῇ, καὶ αἰτιατικῇ δέ. κ. 

, φ᾿ λ. 

ΒΙΠΡΟΣΜΈΕΙΔΙΑΏ, αἀγγίξο. 4, 
Μδος. Υ1Π|. 8. δυϊάδϑβ: σπροσμειδιῶ. 
δοτικῇ. 
. ΠΡΟΣΜΕΝΩ, ρερηιάηεο, ἐσερεοίο. 
ὑγ  ΗΙΡΒ. ὁ ὃν. ψυά. ΠΠ. 426. 

φᾳροσίμεναν αἰφχυνόμενοι, ἐχδρεοίαδαπέ 
ε θΥΟΒεδβοεηῖεβ, 8. δὰ ρυάογοιῃ ὑ8616. 
βγιωσα. Ἐχοά. ΧΧΙ͂Ν, 14. ϑαρ. 11]. 
9. σ'στοὶ ἐν ἀγάπῃ «ροσμοενοῦσιν αὐτῷ, 
βάε]6ὁ ἴω ἀϊδοϊίοπο ρεγπιαπεηΐ ἀρυᾶ 
11υ. 5:1. Μασο. ὉἾΙΠ]1. 9. ἡμέρας 
τρεῖς α«ροσμίνουσί μοι, ἀϊιεΒ ἴτ68. Ρέγ- 
φιαῃοπί δρυα τηβ. 
᾿ ΦΠΡΟΣΜΗΝΥΏ, ἱἑπαάΐοο εἰρπίοο. 
ϑαρ. ΧΥ͂ΠῚ. 19. βες. Ἵοοᾶ. ΑἸοχ. 
«ροσεμήνυσαν. ἘἈεϊαυΐ ΠΡσὶ Παρδης 
«ροεροήνυσαν. 

ἃ. ΠΡΟΣΜΙΤΝΥΜΙ, αὐνιίξοεο. Νὰ 6 
δυργα ἴῃ λύση. Αἀάθ 4 Μεος. ΧΥ͂. 
90. δος. ΑἸ]οχ. σροσμιξάνεων. [18 ΘὨΐτα 
Ἰεροπάσυσηῃ οδὶ ἰοοο προσμειξάντων. 

. ΦΙΠΡΟΣΝΕΜΩ, αἐγίδεο, αὐξογίδο. 
4 Μαος. ΥἹ. 33. 
.. ΠΡΟΣΝΟΚΩ, ἐπσιθεν 'πεπίε ἀρίίο 
δὲ οοημδίίεγο, ἰΐετ : ασαθογίο πιξηίοις, 
οοπείἤεγο, οομίενερίοτ. ὈΣΠΨΠ 

ἩΠΏΡ. α τι οδείμρεδοο. 68. 

1Χ1Π]. 5. σροσενόησα, εἰμρενς οἷτο 
ομπιδριοιεδαπι. ---- ΚΡ]. 6 ΣῊ 

Ομα)ά. ὄκην απὐπασυογίεηδ. ἴδῃ. 
ΨΙ]. 8. --- Ἴηιῦ» οοπίεπερίογ. Νυτα. 

ΧΧΙΠΠ 9. 7200. ΧΧ. 9. ίάε εἱ 
ΤοΡ. ΧΙ. 4. υδὶ εππες οοπδρίοετε 
ποῖδί. υα. υἱαὴὶ α ἰοηρο. Ἐοτίδλεϑα 
ἴσθι ἰδὲ Ἰορεοπάσπι δβῖ σροινόησεν. 
Ἑφράθια υοῦδβ ρμεχιδυϊαίε συοαῦθ 
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ΤΕΡΟΥ ΔΌΣΙΣ δριιἃ Χομορῆ, Ογσορ. 
Υ]. 8. 4. 
ΠΡΟΣΟΔΟΣ, ργουεπέις, τε. 

Ἀγπ22. »γοάκμοί!ο. Ἰποοτίαδ 1 εν. 

ΧΧΥῚ. 40. -- ΜΔ Ῥγουεμέωδ. 

ἴῃς. ἴμεν. ΧΙΧ. 95. εἰ ΧΧΥ. 3. 
Β60. (οἰἶβὶ. εἴ 1ΐρβ. --- ΠΡ ΔΓ 

ἑπίοἰϊοερεπέα. Ῥτον. ΧΧΥ ΤΠ. 16. 
φροσύόδων. 1,οραοτυπῖ ΓῚΝΝ2 ἢ γοὶ 

ΤΊΣ). γ 6 οἱ 2 δος. 11]. 8. ᾿ 

(δι ἐντεύξεως ἀργυρίου ---- καὶ προσόδου. 
Ἡξβγο οι. σρόσοδος, ἔντευξις, ἢ κέρδους 
προσλήχη.) Ι΄. 8. ΓΧ. 16. εἰ ΧΙΨΝ. 3. 

ΠΡΟΣΟΔΥΡΟΜΑΙ͂, αἄρεπιο, ἰα- 
νισηίον, ρίογο. ὅδΡ. Χ͵ΤΣ, 8. φροσοδυ- 
βόμενοι τάφοις νεχρῶν. 

ΠΡΟΣΟΊΖΩ, παῖε οἷθο. ὑβοὰδ ὩΣ 

ΗΙΡΗ.7αίεο, ρμέγεεοο. ῬΒ. ΧΧΧΥ δ. 
ΠΡΟΣΟΙΤΩ, αὐἀαρετίο. ".» οἷαι 

ἄο. ει. ΧΙΧ. 6. τὴν δὲ ϑύραν αροσέῳ- 
ξεν ὀπίσω αὐτοῦ. Ἐ]ΙοσυΒ Μ|86ο. ὅ8οσ. 
Ι,.11]. ς. 9. Ρ. 338. Ῥγὸ προσέῳξεν Ἠϊς ἃ 
Ἰερεπάμπι σοηβοῖ προσέωσεν, ἃ «ροσ- 
δεῖ, αὐυοὰ ποῖδς οεέέπηι οἰσμάετε, 
εἴ αυϊάειχ ἐγμάεπάο οἴ οὔπέχε ἃ 26 
ἐϊπιουεπάο. ϑυηῖ δυΐοθ ἔξ εἴ δ 
᾿πτοσε 5ἰ τα Πἶπι} 8001, 4185 δεορὶυ8 
Ῥοχιησίδηϊογ ἱπ ςοὐἀά. ΑἸ. [0ὲ Β4- 
Ῥεῖ «ροσίαξεν, αποὰ εδὲ 80,7. 1. 
Ατᾶς. ἃ «ξοσάγω, φῃοα αρυὰ ΓΧΧ. 
δἰαυδηᾶο τεβροπᾶοι ΗΘ ΟΣ. “0, 

τευεγὶὶ Καοῖο. Μιὰς Ῥγον. ΧΙΧ. 25. 
υχία ἀπ ἰίδαυα Ἰδοϊ ποῖα νϑυρα 
τϑαὰϊ ροββυπέ : ονέέμηι γευετίϊ ζαοὶε- 
δαὶ ροδέ δε. ἘΠῚ οεὐῖδ εχ δδάεσῃ 
Ἰεσῦοπα ἱπ 4]118 (οαὰ. φξεν σοΥ- 
Τυρῦο δπδίυτῃ 6886 Ορ᾿ πδίυ; Β 6] 118, 
Ργαβεσίίωα ουτὰ ἴῃ Μϑιίβ ]ἰΐοτα α 
18 βρερίυ8 δΟΥΙΡίΑ 8ἰῖ, υἱ βἰγαα}.» 
ποῦ αφυδηάδτηι Βαροδῖ οὐπὶ ᾿ἰοΣα ὦ. ᾿ 
ΠΡΟΣΟΝΟΜΑΖΩ, ἐμόνρεν ποηιἦ- 

50, ουρποπεῖπο, γὙ6] εἰτο ] Οἱ ἴΕΥ ποπεῖ- 
πο, ἀρρεϊϊο. 3 Μεεος. Υ]. 2. ΡΙυῖ. ἃ 
νι. ΑΙοχ. Μ. ο. δ4. εἰ ἀ6 ῬΪδο. 
ῬΏ]]1οβ. 1. 17. 

ΠΡΟΣΟΧΗ͂Σ, αἰξεπέο, ἴτ. αἰξεκέϊο 
αὐ τεῆς, ἱεπαοίαδ, Ὡδτὰ αἰξεπέμα αὐ 
γέμει βαγοῦ υἱοί. ὅδ. ΥἹ]Ι. 19. «ροσον 
χὴ νόμων, αἰξοκέϊο αὐ ἰεροι, οδρεγυαξίο 

8 



Προσοχϑέω. 

α ἐέχιν. βαρ. Χ1Π).. ἘῸὺ. ὀφειλομένους 
ϑανάγῳ μετὰ τοσαύτης ἐγιμωρήσω «ροσὶ 
οχῆς, τοῦδ αἰσηθα ὑππῖκ ἰγδοϊδειὶ 
οὐ ἐεηξαίε, α. ἃ. οὔτ ἰππία αἰέεη- 
ἔονδ, μὲ τιοάπηε ἐτοράξγες ἐπ ρι- 
πίενάο. (οηξ, Ῥγοὶ. δι... μετ᾽ εὐνοίας 
χὰ! προσοχῆς. Οὶ οβὲ ἱ. α. 
δνοχὴ, δή Πδηγρύρε πράξων 
ϑκι ΧΙ 1Υ. ἐστὶ σλουτῶν ὠκπὸ σροσοχῆς 
καὶ σφεγφίαις αὐτοῦ, δόὶ ἅυἱ ἀϊτοϑοῖς μεν 

ὃ Ἰεεβ Ἰρβ εἰ ῬΔΙΓΘΙΠΙΌΠΙΒΙΩ διιδτω. 
Ηξεγς . αροσοχὴ, χατανόησις, γῆ ψις. 
ΠΡΟΣΟΧΘΈΏ, δεπόον, ἱπΐεπσις 

διῦυ, ἰβάϊνηον, ἀΌΣΥΣΟΥ, αδοηιΐπον. 
ὕρὼ ῬΙΒ: ΑἹ, Ρε. ΧΧΊ. 45, προσώχ- 

ϑησι. Ηδεγοῖ. οὐ αγοσώχϑησαν, οὐκ 
ἀαεστράφησαν. Ο]οεδ. Βγεα. Οὐ «0σ- 
ὥχϑησεν, οὐκ ἐμίσησεν. 
ΠΡΟΣΟΧΘΓΖΩ, ᾿ἄδηι, ἰΐθτι αξ)ὲ- 

εἶο. Ὧν, 7 ει δὲο. Ὡεν. ΧΧΥῚ. 45: 
ς τοῖς σροσξάγμασί μῦν «τισώχσαν, ῬΣθ- 
σερία δὰ αὐεγοδηίηγτ: Υἱάθ εἰ ν. 
15. δἰ 44. Οὐπέεν ΒΙγασ. ΥἹ. 27. 
4 δα, 1, 51]. ὅτι ἐκεῖ αὐῥοσωχϑίσϑη 
ὐφέεδς δυνατῶν, ἴῸϊ οἵα οοπίεπεε αὖ- 
 ΟῊ δὸς εἴγρειδ βσιοπεϊη. τ---- 
δὲηνδν ὡρεθισ. Ῥαδῖη. ΧΧΧΨΡ, ἀ. 
καχίῳ δὲ οὗ αροσώχϑϑισε, ΤΩΣ] τίατῃ 811- 
ἴθπι ΠῸΠ ἀψεγϑαία. ---- ΓῺ) ΝΊΡΒ. 

αδοπιίπον. 1 Ῥαΐ, ἈΧΤ, 6. αροσώχϑ»- 
: 4 οἰ ὃ λύγὺρ τοῦ βασιλίως τὸν ̓Ιωὰβ, αὔο- 

"ὲπαϊοπὶ ἐταὶ νετθπιπι τερὶς 7 σαθο. 
- δὲὲρ ἐὔοπο. Ευοηεγε δαϊειῃ ἐβὲ 
εἰστίυγη ἔδδι }} Εἴ φυογθοηΐδ. 1 ονὶς, 
ΧΨΊΗ, 45. σῃοσώχϑισιν ἡ γῆ τοῖς ἐγ- 
καϑημόνοι() ἴεζτα αἀνδγσαίεν ἱῃοοΐδα, 
Μὲ ΠΟΏ ΔδϑεηΠ ον ϑοασέσηθοϊρίο, 
ᾳιὶ οοὰ ΥῈΡ ἰορίδθε ρμυΐαξ : ρμοια 

ΟΔΌΔΕΝ ὑτὸ οὔδει μολύοσετς: Υἱᾶσ 
εἴ ν᾿ 48. εἱ ἴον. ΧΧ. 99. ... ὍΣ 

4 εἶδ. Ῥε. ΧΟΙ͂Υ. 11. «ροσώχϑ 
τῇ γᾷ ἐκεθῇ, ἀοεύφίδὰμσ ἐπὶ Πλὴς 
ξετιαγαξιύπετη. Ῥβαΐθεν. Ἐξσισ. ῥγοχς: 

έβυλ, οἵ πίον σελει Κεἰ, δὲ ῥγοιὶὲ 
πηι ζεῖ. ---- γηρ,, ἐαάεὶ. ὅεη. ΚΧΥ͂ΤΣ 
48. ἐμισώλδιπα ΕΥ̓ ζωῇ δυ, οὔ υἱ- 
ἔππνι τσὴ ἈΠΕ ἀἰπένωα ἢ οἴσερε τιϑη 
ορίο. Ναὰι, ΑΙ ΧΕ, ὅ, καὶ δὲ ψυχὴ ἡκῶν 
“βοδύόχϑμην ὃν τῷ ἄρνῳ, ἀδόδιατο ἐμάδεξις 

892 Πρόσοψις. 

ΑΊρκο. Ἐ..ἕ 81. ΝΜ τ. ΧΧΠ. 3. πρό. 
ὥχϑιν Μωὰβ ἀπὸ απροσώφου τῶν υἱῶν 
"τοὶ αὐονεαβαῖν; Μῦα ἔδεΐετη 
δἰιοτατοι [εν δὶ, ...- ῥρῶ ΡΙΒ. Ὁ εαὶ. 

ὙΠΙ1. 426. Ρε. ΧΧΊ, 95. δὲν. ΧΧΥ͂. 
8. αροσώχϑισα σ ΤΥ ζωῇ αὑτῶν, 
γλας ἐμοθναύκὶ δέίπι δεθδ. τα ἐπεθδπες 

εαγοῖ. προσώχϑιδα, ἐμάσησα, «γοοί- 
ἄσψα. Βαϊάπ6: «ροσώχϑισα, ἐβδελυξά. 
μην, δυσηρεστήλην. 1 Ἔχις. ΟΥΤΙΗΙ Μ5. 
Βγϑπι. ’σα, ἐβδελυξάμην, ἐμ» ἐν σάχϑην. Ἀυγευθ δυϊάδδ: αἀροδώχϑικε, 5 
ατοσχέχρουχε, προσχέχοζεν, ἀπὺ τοῦ τὰ 
ἐπσινηχόέμενα το ὄχϑαις προσχρούεσϑαικ 
ΠΡΟΣΟΧΘΙΣΜΑ, οἥεπεῖο, αἤέει- 

ᾳφκο ἴ)εαε οἤεκάϊδειν, σιοοῖ 7λεο αὖο- 
πηπαϊοπὶ εεί, ἵξ. ἑαάο ἐεί. 
Ὁ» Ῥεῖ, ἰΐετα : ἑδοΐκει. ἷ 
Βαρ. ΧΙ. 38. βειῶσ [δὶ εβὲ ἂς Αφ. 
τατῖθ, ἰάοϊο ῬΒΙΠ ρυθογυσα δὲ ϑ:ὁ- 
Βἰοσαχα.---ὖγ., Βααὶ, ἑἀοένεπε. 1 Ἐάρ,. 

ΧΥῚ. 85. ἐν ὥχῳ τῶν σρισοχδισμάνων, 
δὶ το Ρ]ο ἑάοίογνη. ---- Υρο τα. 

ῬΙΏ. ἀείοείαπάο. Ἰ)ευῖϊ. ΨἼΙ. 46. --- 
δηρῳὺ ἀεϊεεϊαϊϊο, αδοπείπαίδο. 9 Βερ. 
ΧΧΗΙ. 18. τῇ ᾿Ασὰλ τῷ προσυχόδέε. 
ματι Σιδωνίων, χαὶ τῷ Ταμὼς «γούνχθίε. 
ματι Μωὰβ, ἈκδπΑ]) ἑδαίυ δὲ 
εἰ ὐαγποῦ ἑώυίο Μολρίτατυξα, 9 Βερι 
ΧΧΙ : 494. σάντα τὰ φγρούρὰχ λίκαςα; 
οὐληΐα ῥάσα. Ὑι66 οἰ Εξεςὰ, Ψ. 11. 
ΨΗ. 20. 8 Μδοο. "ΠΠ. 18.---ΣἸὩνῈΠ 

Ῥίυν. ΤΒοοὰ. Ἑδοοὶ. Υ͂. 11. λεγοδυχὼ 
δίσματά. Οσιέδς Ογαὶ. Μιαμοῆ, τ. 
10: ϑϑυινῖδ : φρῦσσ' φα; κἡὶ 
μρήρβ ἐν φάος ϑίτδο. - ΧΧΥΙΪ. 13: 

σις μωρῶν «' "μα, ὨαχΕΘΌα 
σι καώξα ἐξα!ο οϑαῤ θείς ε:ἰ. Μα]- 
Ἰένν : ἶδὰ ὉΠ} Ή 81} εἰ δὴ Ῥεοσανππνὲ 
δεάιεϊ!. Τὶ ατῖπα : ογεπεσηειι Ἀδδεῖ: 
Ῥοίοδὶ ρῦδια σϑι: παγγανὲ φῶ 
νπαϊρΠιοία δὲ ἀεϊϊοία. 
,»ΠΡΟΣΟΣΥΡΟΊΏ, ἐπὲδμρεν νεῖ ἀδὲ: 

.»ίμιΦ πιμπῖο. ἃ Μβοο. ΧΙΪ1. 48. εἐ 
83 
ΠΡ ΟΣΟΥΊΣ, αερεείμε, ἤαοῖεε, Ἀγθ. 

δρεοίμα. ΓΗ βδ), θρροοίζδο, 566. δισε 

ἄν: 



9. 

Προσταίΐξῳ. 

ξαιίμε. ϑγηατρ, Ἠδῦ. [. 9. «ρέφωψις 
τοῦ προσώπῳ, ρατς ἐΐα υἱμΐωα, φια 
υἱάείων, ἢ. 6. υμῖξις ἔρεο, βρὰ : ωοζοῦ 
ἔρδα, φμῶ υἱάείμν. Ἡϊοτου. ἡαῶῶοε 
εογωπι. δὶς αυοαὰο ΟΒαϊάφυβ, Νοὶ- 
10}}}8 νυ ἀθΐοΣ ΣΟ βοοορί586, 

.ο - τσ δ' ᾿ 

αυδεῖ ἰάετο εββεξ οὶ γον), αυοᾶ 
ἐπ αὐνεγεο Ποἰσκεοῖε εἰαστιίϊβοιοϊ. Βαδιτά- 
ἔυ ἰῃ ΑΡρ. Οὐῖς. δὰ Β. 1, αρόσοψο 
Ῥεῖ ἐπέεπέδοπεπε ἰσδιβτ τ, αὐ Ἰερονῖε: 
ΓΊΘΙΝ» ἐπέεπέδα ἐρεογμηι ἰδές 

δἴπα εἰ. Ἑχυϊάστα γοσθα ϑγτασυηδοῖὶ 
τεἀάδηάδα δὐρίσοΣ ἀπέίρα γποίετιηι, 

Ὡς γοδροχοῦῖ ΑΥΔΌ. Ιλτῷς αΡρα»- 

γεμέΐα, τὲς ἐχείαπα, σοήφρίοια. - 
ΓΕΙΤῸΝ ἀπρυΐωε, ΑἹ. [νῖϊ. ΧΙΣ, 27. 

σρόσρψιη τῆς κεφαλῆς. --- ΓΤΎΕΝ οἷα 
εἰατὶ; πιαϊειέόπα, 8560. αἰέοϑ "παΐκέῤμιρε 
ἐεπερμβ. ϑγτατα. Ἐπεὶ. ΥἹ]. 7. 10. 
ΨΚ βαρ σα 5. ν. σροσχόκησις. ---- [Ἢ 

ες ΟΒαιά. ῥόγπια. Ὥδῃ. 11. 81. β6ς. 
ὔ 
οοἶ. ΟΒΐδβ. Ὑμεοοάοι. ἴοὶ ὅρασις Βαρεί. 
ΨΩ εἰ 3 Μδος. ΥἹ]. 18. 

ΠΡΟΣΠΑΙΖΩ, ἱμάο, ἐἰϊμαάο, ἱμα}- 
ἡοον, οἴδτα οοηυένϑοῦ, γανιδέαγὰε 
δια. Ἵν δα. 500. ΧΧῚ. 11. τὰ 

δὺ τωδία αὐτῶν φροσκαίζουσιν, ἱπδῃϊος 
ἀυΐοιῃη ΠΠἸοσυχι τη2εν 86 ἱμάμηί. ϑῖζ. 
ΨΗΙ. ὅ. μὴ πρόσαυφιε ἀπαιδεύτῳ. ΒῖΘ6- 

ἃ Ἰδπ5 Ῥεγρθζδιη ἐδ βίο  : πὲ ἐμ 

ΓΙ 

οεγὶς ἱησοοίκηι. ((ομεΣ ΖΒ απ. Υ͂. 
Ἡ. ΙΧ. 28.) Ροξίαυβ: "ε ζαηιλϊξαγίέεν 
οἷσαξ, δυὶϊ οοπιπωπίοησηι δαδεας ονοι 
ἐπ ιεοὶρδηαίο. Μυλχαῖυβ: πορ οὐκ,» 
γηεμπῖσες ὀομμηῦ ἱπάρςίο, 'ἱ ταρίδ- 
Ῥβοσα ἀεδυτηία δὶ ἃ ρῥυοτῖψ, αυἱ 
'δυχι ἔἈΤΊΙ ΠΑτΙθι8 518 Ἰπἀυπὶ εἰ 1σ- 
ΟΔΏΓΟΓ. 

ΠΡΟΣΠΑΙΏ, ἐπιρίηρο, οἤεπάο. 
θ)» ϑηρίπρο. ϑγαμω. (θε6. Ετι60- 

δίυπι ἱπ Οοτημπιεπί. Ρ. 597.) Ρβ. ΧΟ. 
12. ἵνα μὴ «ροσκαίσῃ ἐν λίϑῳ «οδῖ σου. 
ΠΡΟΣΠΑΡΑΚΑΛΒΕΊΏ, ἔπειρεν ναὶ 

φγαίεγεα ααὐλοτίον. 4 Μδος. ΧΠ]. 81. 
ῬοΪγΡ. 1Π1. 64. 11. ὁ 
ΠΡΟΣΠΑΊΣΣΩ, αάξρετρο, ἵπερεγρο. 

Τοῦ. ΧΙ, 7. προφύπασε τὴν χολὴν ἐπὶ 
φοὺς ὀφθαλμούς. 

888 Ἡροσαίσται. 

ΠΡΩΣΠΕΜΠΩ, Ἴ υιέίο, αά- 

“ηἰείο, ἀεάμοο. 8 Ἐπβάτ. Ἷ. 47. 
ΠΡΟΣΠΙΤΠΤΩ, ργοοῖάο, ἰγτιιο, τχο, 

ἀοοϊάο, εὐδπῶο, πιιρίδοτ, ρεγυεπῖο. 
ὙΠ Η!;ρἈ. 4 »)}» ἀρρτορίπημανς 

)αοῖο. Ἐχοΐ. ΓΨΥ͂. 26. 
φοὺς σόδας αὐτοῦ, ργοολαάεδαὲ δὰ 
ο͵υ5. Οὐμέοεν Μεγο. Υ]1. 4ὅ. - 
ΝΥΝ Ἔξεῦ, ἢ, 1. οἷο φγοοεο, τἱ οἱ 

γοσηδουίυσα βεϊαυθαιθει, (0 σῸ 
ομέ, υδυτραΐυγ. Ρχονορ. ΧΧΥ͂. 8. 
μὴ «ρόσαναστε εἷς μάχην ταχίως, Ὧ6 
ἜΤγμαδ ἴῃ σΟΠΙΘΠΠ ΟΠ θα φοἰουϊῖρσ. 
δεζογαβ οοπ]ϊοϊξ σρόπιστε, πὸ ρῥγά- 
σεὲρε τμᾶς. (ἸΙροασίστεν εἷς μάχην, υἴ ς 
εἰς φιλοτοσίαν προαχϑέντας, εἰς ἡδονὰς 
ἐχχυλισϑέντας ἀρυὰ Χοπορῖ. Μδοῖν. 
Ἱ. 2. 992. Ὁδὶ νι 4. Ἑτμοϑὶ οἱ Βυδη- 
Κοηΐυ8.) ϑδεοὰ «ροσαίατεν οὐπάσηα 
βεηδαπι ΤΌ ΠΑ ΝΕ. --- 1.2, ὑποιγῦο πιέ. 

Ῥᾳ,. ΧΧῚ. 9. ἐνώπιον αὐτοῦ προσαν- 
φοὔγγω Αἴώοκες, οογϑῖα 1110 ργοοίοπῇ 
Ξλίοροο. Ρ6. ΧΟΙΝ. 6. σροσευνήσω»- 
μεν χαὶ σωμεν αὐτῷ, δὐοζοίη8 
τ αηις οογδὰ 1110. [18 [.λο. 

ΙΪ, 47. αροσεεσοῦσα αὐτῷ. Τΐὰ εἰίδια ἃ 
ῬοΪγθίυδ οἱ Ῥἰπεργοῖναν Ἰοσιῖ δυπί. 
ψιάς ΒαρΒ6}}} Απποίδες. Ῥοϊγρίδη. 
δὲ Μαγο. 1]. 1]. εἰ ΕἸδσποευ δὰ 
δυμάση Ἰοσυζῃ Ὀ. 187. ---- 8», σαὐο. 

Ὅεη. ΧΧΧΙΠ. 4. προσέπεσεν ἐπὶ τὸν 
τεώχλον αὐτοῦ, εμπὶ ανερίεσμε οεί. 

. ΨΙΙΠΙ. 8. «ροσύπεσεν ἐφξὶ τοὺς «ὁ- 
δας αὐτοῦ, ργοοϊάεδαί δὰ ρῬεάδ8 εἾυ8. 
-- 58) ΓΙ ἩλΒρ. »γτοσίεγηο πιε. ΑἹ. 

Ἐρᾶάγν. Χ. 1. «ροακίστων. Ῥχείετεᾷ 
ἸορίταΣ γον. ΧΧΥ.. 20. υδὶ νευθ]θ ὦ 
αροσπεσὸν πάϑος ἐν σώματι ὨΪΠ1] ἴῃ 
ἰοχία τεθροπάσίϊ, δὲ οπιηΐπο νυν] ἀθῃ- 
ἄυσδ ει «ζδορεῦυβ. 8 Ἐβάγ, 1]. 17. 
ὁ τὰ αροσαίπτοντα, 86. γράφων, ΄υΐ 
βουῖθὶς 1116, αυε ἀοοϊἀψπί. Οοηξες ν. 
95. οἱ 7οδερέι Α. 7. ΧΙ. 2. Ρ. 549. 
Ἡδνοτο. Ὁ] ἰάοσα Ηδίμγτηβ αἰοιυΣ 
ὁ πάντα τὰ πραττόμενα γράφων. ϑυϊάα8: 
«ροαπίσῃ, συμβῇ. Ἔχις. Ογγ}}}} Μ8. 
Βγοτι. τὰ σροσπίστοτα, τὰ ἀπαντῶντα, 
τὰ συμβαίνοντα. 8 ἘΒᾶν. Υ]111. 9. 
ᾳ«ροσπεσόντος δὺ τοῦ γραφίντος προστάγο 
ματὸς παρὰ ̓ Δρταξίρξου βαφλέως «ὡς 



Προσαλοκὴ. 

« Ἐσδοαν, συτα δαΐοπι ταατκλδίτη ϑογὶρ- 
ἴυπι αὖ Ατίλχευχε τερὲ ἐγεῖ 
δὰ Ἐπτάτατα. 3 Μωος. ΓΝ. 1. «ἀντῃ 

᾿ ὧδ, ὅσου «ροσίσιστε τοῦτο τὸ «ρόσταγμα: 
ὉΝΪ οἰαπι προσείτεεν οβῖ ρεγυέπίγε, 
ἀπνππέδαγε. Ῥο]γΌ. Ὗ. 101. 8. ἡ φή- 
μὴ «ροσείσει αὑτοῖς. δὶς διασίατεν 
αυοηϊα υϑιγρδῖυν ἃ όθερῃο ἀ6 Β. 
ἦι 11. 16. Ρ. 186. ἐμοὶ διααΐετει 
ὁ λόγος. ϑῖτας, ΧΧΨΥ. 23. μὴ «ροστέ- 

2 ὅῃς ἐπὶ κάλλος γυναικὸς, τ6 σαρίαγὶ 
Ῥυϊοδντυἀϊηα ταυ]οσὶβ. ψυ]ρ. πε 
γεσρίοίαε. 1,ἐρὶϊ «ροσίδῃς. 8 Μδος. Υ. 
10. προσαγσόντων δὲ τῷ βασιλεῖ φερὶ τῶν 
γεγονότων, οὐτα δυΐοπι πμπέαγεπέςῦ 
δεὶι ἑπποἐμέξεοενί γτορὶ, αι. δοῖδ 65- 
δος, 6 εὐ 2 Μδαος. ΝΠ. 19. 
ΙΧ. 8. ΧΠΠ. 1. 8 Μδος. 1]. 16. Ἰοοο 
«ροπισόνσων οοὐεχ Α]6χ. μαθεΐ αγοσ- 
φεσόντων. ϑϑ 145 : ̓«ροσατσόντων, ἀγ- 
γελϑέντων, Πολύβιος" προστεσώτων δὲ 
τούτων εἰς Τάραντα, χαὶ τοὺς Τυρίους, 
ἠἡγανάχεειι τὰ σλήϑη. Ιάδτὰ δυϊάδθ: 

πτούσης, ἀντὶ τοῦ ἀγγιελλομένης. 
ΠΡΟΣΠΛΟΚΗΝ, οοπιρίεχνε. Ὥ 

. ΝΠ, οε ἰοτίοα. Ααα. βεο. Ἵοά. 

Βαδεὶϊ. Ἐχοά. ΧΧΨΥἿΠ). 82. ΜΙ|δὶ 
᾿πδδο Ὠοῖα Βεχαρίατβ δἀϊηοάυπι δὰ8- 

εὐξ 

ΠΡΟΣΠΟΙΕΒΏ, ρτγορστὶς ,αοίο, μὲ 
ἐ "πές εἰΐ, αοφμῖγο. δ81.. ΧΧΧΊ. 88. 
“αροστωῶν τραύματα, αοφιῖγεπε νυ]- 
ΠΟΙΆ, 
ἘΠΡΟΣΠΟΙΕΌΜΑΙ, υἱπάϊοο πελὲ, 

ἀοφμέτο, ἐπ ρμοἰεδίαέεπι γεα ρο, ἵϊ. εἰ- 
νεκίο. ΣῊ ΗΙΡΒ. α Σὺ, »οπο. 

ἴης. 9 ὅδ. ΧΙΠ. 20. μὴ προσαποιοῦ 
ἐν τῇ καρδίᾳ σου τοῦ λαλῆσαι, Ὦ. 6. ἰῃ- 
ἰεγρτεῖίς Μομιξδυοοηϊο: πε δίπιμΐδς 
ἐπ οογάε ἱμο, μὲ ἰοφματγὶς.  εγδὶο ᾿ξες 
ὨυΪ] τ ρΐδηθ βϑηϑυπι μέ, εἴ ἃ 

“ (εχίυ Ηδεθτ. οοϑῖ δἀπηιοάυτι Δ] 1θηδ, 
Αυἱᾶὰ εἰ Ιεράξυῦ προσκονοῦ  Βανεοῖ 
Βυὶς οοπ͵δοΐυγοε  υϊβαῖαδ Ιηϊ. (ᾳυὶ 
Βαροῖ: πέψῃς αὔῆιμαε οογΥ ἐμιρῃ 
ῬἈγο ἄαο γΕ), εἴ ἵρεα ἔοστηυϊδ Ηερτ. 
"Ὁ ΓΝ ΓΘ» 56: ., αυϑ Ἀ.]. 

ποίδί ἐπ σπύπννε γευοοαγε 5. ἀπεὶ, 
ουἱϊ ἐδιηθη οὐαίδσα νἹἀδθέιν συῦ λα- 
λῆσα.. δια ΠΙυὰ «τοῦ λωλῆσω 5:η6 
ἀυρίο δας ε γοσγείοπε ΧΧ [πῶ 

894 Οὐ «ρυσπιιέαρεαε. 

πγερεῖϊ, αἴαυε οἷύε ἴσοο σπδσι- 
τυσπάτιτν εὐ τῶ 
Ψυϊραῖο [πὶ. μος δοηευ: πὸ αῇἤᾶρατγὶς 
δυῖ τα τΌΥε ἐξ οοη οὶ ρμαϊἑατὴς ΡῈ; ἤοἊ 
ἱπλοπδείε γαοίμπι. ---- δ. ΓΟ, ,η- 

᾿ξο πὲ ἤωγεγε. 1 ϑατα. ΧΧΙ͂. 13. 
οσατο 860. οοὐ. Καῖ. 08] δυρ- 

ἀυτὰ οὶ μαῤνεσϑα:, δυϊ μανίας Ἐ 
4υο (λοι Ἰοοο ᾿σα] ΏΟΣ δρρατεῖ, 
«ροσαυίομαι οἴἶλια Ὠοΐασχε ': 
αἰλημιά ἐεεε αμί ἤάοετε, αβεείο, εἐυταῖα. 
Ῥγεοῖεγοδ ἰεσιος δ, ΧΙ]]. 10. 

τοῦτῳ ΕΧΓΙ͂ 

δες. οοἷ. ΟἸδ5. ἕτερος τῷ ἑτέρῳ οὗ «νοσ- 2 
ἐπωμεῖτο τὸ χακὸν, ΤῸ τὸ ἴπ (οα, 
Καῖ. Ἰορίτυν οὐκ ἀνήγγειλαν ἀλλάλως 
Ἀ. τ΄ Δ. δ], δἱ Ἰδοῖ!ο ϑϑσια εϑί, «ροσ- 
«αομνδαι οτιϊ οογεπιεπίσαγε στε αξίετο, 
ποίμπι ζάσεγε, δῖ, ἀεϊεῖο οὖ, Ῥὲσ 
σείαγε, οοομέαγε, τοαἀοπάδυτα ετῖ. 
Οοπέεν ΤὨοοά. ν. 10. ἘΕ 11. Ηεεγεῖ. 
«ροσεεῖται, σχηματίζετω. ῬὨσῦυε 
Ἰμοχ. σγροσεοιῶγχαι, οἰκειοποιεΐτεω, ἢ πλάε- 

ΨΠΡΟΣΠΟΙΒΌΜΑΙ ΚΟΛΑΚΈΤΥ- 

ΩΝ, εἐνιμίο αὐνίαπε, βεὰ ἐπ Σρδοίξυι 
αὐεΐον. ΠΥ ϑγτοδο ἢ. (δες. οοὰ, 

Βερ) 90». ΧΙΧ. 17. προσεσοιούμῳ 
κολαχεύων, 1165 νΟΓ ἰεσῖῖο πΐῃὶ νἱ- 
ἀείυτ. ἸΙροσεκαλούμην, χιυοα Βαβεῖ 
(οά. Οὐοἱθροσῖ., 6 νογεῖσῃε Αἷοχ. 
ΤΑΪ ΒΕ ἸΓΓΕρβῖβϑθα ν᾽ θυ. 

ΠΡΟΣΠΟΙΕΌΜΑΙ ἘΝΟΧΔΕΙΣ- 

ΘΑΙ, εἰπιμῖο, 'ὸ τπογόο εχατὶ, 
ΓΙ Ἠπδρ. ἰάεθω. 2 ὅϑδην, 

ΧΠ]. δ. αροσαοοῦ ἐνοχλεῖνϑαι, «πογ- 
δεπι δ πωΐα. Οομέ, ἴπὸ. ΧΧΊΨ. 98. 
οἱ 2] ἴδῃ. Υ. Η. 11. ὅ. 

ΟΥ̓ Π͵ΙΡΟΣΠΟΙΕΌΜΑΙ, ποπ υὲπ; 
ἄτοο πλὲ, ποθ ὕΤῸ πιξὸ - 
ἔ;χο. δ ἀεεϊδίο. ΖοὉ. ΧΙΧΣ. 14. 

οὗ προσεκιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου, 
ΠΟῚ υἱπα οαγμπί πιε εἰδὲ, ποπ ἈγῸ ὅμὸ 
πιὸ υἱπαϊσαγεπί, νοὶ: ποερίεσεγωπέ πῖῊ 
»γοχίηπὶ πιεὶ. ἴα δρυὰ ϑυϊάδτω ν. 
ᾳροσεοεῖγαι ἴῃ ἔταστοδίο ἸΠΟΕΓΕ: 
αἱ δὲ οὐ ἀῤοσποιοῦντα:; κακουμένους Ῥω- 
μαίους, καύτῳ αὑτῶν φίλω ἐχ «αλιωωοῦ 
ἐς τὰ μάλιστα ἧντες. Αρυὰ Ἠδεγοῖι,. 
οὗ «ροσυπυιήσαντο τε ἸΠΣ : οὖχ ἠγάτη- 

᾿»- 

ἁ 



᾽ 

ε 

ΤΙροσπορεύομαι. 

ἩΡΟΣΠΟΡΕΥΌΜΑΙ, σαοοείο, ἵϊ. 
σύλωτγεο, μαγίες ΣΕΤΜΟΥ, ᾿Μαπεϊϊανία- 
ἔεννςε οοπίγαδο. Μὴ» ὕὑέπῖο. ὃ. Ῥατ. 

ΧΊ]7ΙΠ]. 9. --- Ἴ»), μεγερτίποῦ. ἴον. 

ΧΙΧΣ. 84. Ναυη. ΧΥ͂. 34. ---ἶῦν 

εο. Ὅεῃ. [1]. 14. 1708. 1]. 88. τοῖς 
«ροσηλύτοις τοῖς προσαορευομένοις τῷ ᾿1σ- 
βαὴλ, Ῥτοβεϊγίῖβ, ααἱ σάλατεπέ 18- 
ΚαδΙ;, νεῖ αὐἱ ραγίες δεφμμπίμνγ 18- 
Ταδ] 5, δυὶϊ 7 πε ξαγίαέεηι οοπίγαζε- 
γεπέ συτὰ 1ϑτβ δ} 18. δὶς δίγας ΧΙ. 
18. τὸν αὐρέλιταμπερα ἀνδρὶ ἁμαρτωλῷ. 

- 12) ΝΙρδ. δ 512» δερατὸ πιε. 
ΝΘΆρΩΙ. Χ, 98. «ἃς ὃ ̓προσεορευόμενος 
ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς «ρὸς νόμον τοῦ “ϑεοῦ, 
Οὐ" 5, αἱ ἃ ΖΘ ΠΕ ρ.8 ἴδστεθ (86 ρ8- 
ΤΆΧΥΒ 80. 88 8 1Δ0]ο]Αιτῖ4) δὰ Ἰερθπι 
1)εῖ δοοθάθθεϊ, ἢ. 6. ογγῃΐβ Ῥσοβοὶγ- 
ἴι.8. --- ι}}» ἀρργορίηχιο. Ἐχοά. 

ΧΧΙ͂Ρ. 14. ἐάν τινὶ συμβῇ κρίσις, προσο- 
αορευάσλωσαν αὑτοῖς," εἱ αἸϊου! δοοίά ας 
}19, σοοεάαὲ δὰ 111ο5. ϑυ 28 : φροσδαο- 
ξευομάνων, προσερχομένων μεν ἱκετηρίας. 
ΤΙροσπορευομένων δ᾽ αὐτῷ τῶν ἠδικημίνων, 
Φφοὺς (μὸν δίσυρε χλενάξων; τῶν δὲ χατ- 
ἀνίστατο, τοὺς δὲ ἰξίσληττε λοιδορῶν. 
ϑυπῖ νεγρα ΡοΟΪΥΌΙ Ὁ. ΙΡ΄. α. 8. 
δηποίδηίε Κὐπκίετο. Οοπῇ, Ματο. Χ. 
85ὅ. Ἔχ, ΧΧΧ. 20. ὅγαν προσαορεύωνται 

ΒεμεΝ φὸ ϑυσιαστήριον, δὶ αοοεάαπὲ δὰ 
--ὸν ἸΙάε. Εχ. ΧΧΧΥῚ,, 

ῳ͵ εὐισϑα; πρὸς τὰ ἔργα, αἀο- 
οεάεγε ὦ ΘΡΕῦ. --- ΟΣ 

Νιυχλστ. 1. 61. 111. 38. ΧΥ ΠῚ. 7. 
ΤΙροσαορεύεσϑαί τιν; ποίας γέπιὶ ἤαδετε, 
τεαίτἐπιοπέεπι ἐπέγε. ΤΟ. ΥἹ]. 91. 

ἘΠΡΟΣΠΡΟΑΊΩ. 8 Εϑαγ. 1. 38. 
8ες. οο. ΑἸεΧ. τὰ δὲ «ροσπροαχϑέντα. 
ΙΖ, ροηάσπαι αροσραχϑέντα, αὰϊ μοί 
“ροσπροπραχϑέντα. 

“ΠΡΟΣΠΡΟΠΙΡΑ' ΣΣΩ, »ργαίεγεα 
Ῥγίοσ 8. Ῥγίιδ ἀρο. ΝἸΔΘ 8. ν. σροσ- 
«ροάγω. 

ΠΡΟΣΠΤΑΙΣΜΑ, οἵγεπαϊοιζωπι. 
ὩΡΊὩ» ἰαφωειι. Αφυῖα Ἐχοα. Χ. 

7. Ἡρφεογοϊαδ: πρίσεταισμα, πρόσχομο 
μα. Ἰάοπι: «προσπταίοντες, προσχρούοντες, 
πόῶν ϑις 

898 Πρόσταγμα. 

᾿ ΠΡΟΣΠΥΡΟΏ, απιρίδεις αοοοπᾶο, " 
ἐΐουῃ δἰ πὴ ρ} οἰ οσ ἑποεπᾶο. ἃ Μδου. 
ΧΙΨ. 11. δ᾽ ταπιθῃ ϑϑηδι πιοίδ- 
Ῥδοσῖοο τὲ πόλον αἱ δἷῖ »ιασὶε αὦ 
ἐσατι ἐπιρείίετε οἱ ἱποίέαγε. Ὑετρα 
βυπῖ: προσεσύρωσαν τὸν Δημήτριον. ϑγ- 
τι 8: ἱποενἀεδαπὲ ἔγαπι [εηιεί γῇ. 

ΠΡΟΣΡΑΙΓ ΝΩ, αδρενβΌ, φξραγβεμαο 
αὐδιοῖο. Γ1} ΗΪΡΒ. δ Γγ}»» Ἰάσαι. 
Ικν. ΤΥ. 6. ὙΠ]. 90. 8. 80. 

ΠΡΟΊΈΣΡΗΞΙΣ, ἐπιρείμδ. ᾿γ ἢν ἐπι- 

ὡπάσεο. Ααιι- ϑγτατα. ΗἌδΡ. ΠῚ. 9. 
'ς τῶν ὑδάτων, ἴτη δα0Δ- 

τ. ϑοθοὶ. Ηοι. Π. Α΄, 834. ϑο 
εἴ νουδυτα «ροσρήγνυμω εἰρτιίβοαὶ ἐγ. αὶ 
γιὸ, ἐπιρείωπι Καοῖο, εἰ ἀ6 Παυΐο υε- 
ῥεπιοηΐξ υἀδυραῖυγ. [ο. Υ]. 48: 
φ«ροσίέῤῥηξεν ὁ ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ. 
ϑυϊάδδ: προσρῆξαν, «ροσαράξαν. 

ΠΡΟΣΡΗ ΣΣΩ νοὶ] ΠΡΟΣΡΗΤΤΝΥ- 

ΜΙ, ἐϊϊάο, αἰϊάο, αὐδέρο ἐεγγα, αἀ5.. 
ΥῊΠΊΡΟ, οὐπ ἑπρο. Υ8) ΡΙᾺ. ἀΐγέμπα 

»ο. Ααυ. ᾿ξ. 1]. 9. φᾳροσρήξεις αὑτοὺς, 
αἰϊαος 08. ὅ᾽ῖ᾽ς ῥ ρὰ Ματο. ΙΧ. 18. 
Ιάθπι 1.8β.Ὀ ΧΧΟΤΙ. 9. σρισιῤῥωγμό- 
νους. ᾽΄Χα ες ΕἘποίαίδίυτα ἴῃ [Ὁ. Α΄, Ρ. ἃ 
908. 48. 

ΠΡΟΣΣΙΑΛΙΖΩ, δριιο ἐπ αἰΐσμεης, 
δαϊδυαηι δπιϊέίο σοπέγα αἰέχιδηι, αὐ- 
ϑριο, ἄεερυο. ῬΡῪ Ιδν. ΧΥ. 8. 

«ροσοιαλίσῃ Θοοπη στη Ἰΐδσοβ ποῦ- 
Ὠ}1108. ἴῃ οοα. Καί. Ἰερίξυγ: προσ: 
σιελίσῃ, φυοά Ιάδτα ποίδί. 

ΞΠΡΟΣΣΙΕΔΙΖΩ, ἰάθπι: ΠΑ σίε- 
λος ῬΑΥΙΓΟΥ δα σίαλος Βει]ρί ταν. 186 
8. Ὑ, φροσσιαλίζω. 

ΠΡΟΣΣΥΜΠΛΕΚΟΜΑΙ, αἰπιιΐ 
αάλατεο. ΤΏΩΓΣ ἩΠΡ. "πέδοξο πεξ.. 

ΑἹ]. Τὴ δη. ΧΙ 10. σπροσσυμαπλακχήσι- 
ται. 

"ΠΡΟΣΤΑΓΗ, εὐϊοίμπι. ΓΘ 

ΟΒα]ά. υεγδεπι. Ὅδῃ. [1]. 28. 
ΤΙ γοορῶν. ΑΙοχ. νυ. 188. οὶ. 
ΤΒαογά. Ν᾿. ». 805. 02. Κ΄͵οΠο]. 

ΠΡΟΣΤΑΓΜ Ά, »γαοερέμηι, για" 
ἀαίμηι, δαϊοίμηι, ἡμδεπε. ΓΤ 23» Φρὲ- 

ἑωτα. Ὦσαι. Χ]]. 6 βες, ΑἸά, 
δε ἰσεῖ ἰερ Μοβαδῖοβ ρυββοσίριυσα 



Πράσεαγμα, 

ἢ ον κο δὲ ἴα Ὦδο ὀσῃδοῦξα- 
τι μ. Ετεοα ἴρεσθ νασίοσιιπέ, πορ 
46 νασῖᾳ ἰοεοομθ οορμπέληάυι οΥῖ. 
“τ ΛΈ ὑεγδενα, ἰξ. »γαοερίισι. ὅσ. 

ΧΧΙΨ. δ0. υδὶ 411: Ηἰρτὶ σρῶγμα 
Βεῦεηι. ν᾽ οξυν 6886 4115 ἸΏΓΟΥΡΤΟ- 
ἴα. Βευῖεν. ΧΡ. 1. ΧΙΧ, 4. 908. 
ΨΙΠ. 921. ὦ ἄλλω Ῥγον. ΧΧΥ. 2. 
υἱὲ νἱάε ϑυμσ 8. «ζᾶγμα. Αὐἀδο 
Ὦλδι. ΙΧ. 4. ϑος. ΟἾ "6. μη δῸ . 12. 

ὃ - ες. Ἐβ. 11]. ἴω τ Ὁ] 

ΩΝ υεγόκνε εἰ ἰεΣ. Ἑπιδ, 1]. 8. -- 

ΡΝ εἰαίνέωμε. Οεποθ. ΧΈΥΠΙ. 96. 

Ἐχοά. ΧΥΤΙΣ 16. 420. 200. ΧΧΥῚ. 
10. υνὶ αρόσταγμα ἐσγηείπεηι, περι 
πον ἱγαπερτεαιεππηι τιοῖλῖ, δα π6 δ 
Ρε. ΟΧΕΥΠΙ. 6. Αἀας ϑγοιαδο. 
Ῥγον. ΧΧΧΙ. 1δ. υδὶ ργαβοτίρίαπι 
Ῥογίδονειε. αἰδνιεπέογεμε ποίοϊ, 1. 4. 
Φισομέτριον 'ἱα Ν. Τ΄ ϑγίβηι. Ῥβαΐγη. 

ο ΧΟΙΠἸ. 9460. ΤὨοοά. ΜΙίοΣδ. ΥΠ]. δ. 
“- πηπ’ δάδιο, εν. ΧΙ. 4 5. 

ΧΙΧ. 97. ΧΧ. 3. εἱ δὶ δ ἷ 08. ἰΞ- 

"ν᾿ “παπμὲ. 200. ΧΧΥῚ. 18. το Ι. 

Ῥρίεκίαπε αἰσίπω, ποῖδί, αὐ οἰίαχῃ, 
ἱππυϊξογ ἱπ 58.. 8] Πδο ἐοσμεία αἱ- 
θυΐζατ. -- Ἄν ἕΐπιοῦ. Ῥτονεσὃ. 

ΧΙΝ. 27. σεται » υ σδρ. 

ΧΙΙΠ. 14. θοῆβὰ θη ἱποοιωχηοίο. 
-.-Ὁ ΓΕΘ ΟΒδὶα. υεγδερε. Ἐδδῃ. 

ἀ 11. 15. 566. οοᾷ. ΟΒῖβ. στ ΓΉ ΧΡ Ἐχ, 

ΧΧ. 6. ἴον. ΤΥ. 4 ΧΧΥΙ, 14. εἱ 
διὰ -- : ηρυλῶν. οδεέγῳαῷο, οἴὗδιι 

{αἱ ἐεί οὐδεγυανᾶι. ὅεφη. ΧΧΥ͂Ὶ.. 
᾿ονίε. ΧΥΠΠῚ. 80. Ζαοῖ. ἘΠ’. 7. 

-- θυ» 25. Ινῖῖ, ΧΝΈΠ. 96. 

ΧΙΧ. 87. Ῥβαῖτα, ΥΊΙ. 7. --- ποιὸν 
λαϊίεμε. 505. 1. 96, Νέα Ἰοροξαῃὶ 
Γηνο αὐ ποῃῃυ}}18 ῥΪδουϊ, βεὰ 

ΤΕΙᾺ ΘΧΡΓΡΘΒΘΘΓΌΏΗ, ΠΟ γορίδ Ὁ͵Γο- 

᾿ Ῥτϊοίδίδμι. Νατα ἢαῖυϑ ἰϑῖ6 δὶ οδῖ 

678 ἐπιρεγίμηι. ---- ΓΕ» ο8) εἴ τααΐομγ- 

τῖρο ὁτὲ μτοϊαξωα. 1,6ν. ΧΧΤΙΨ. 14. 
Νυμι. ΙΣ. 18, 90, 33. εἴ ΑἸ ὶ 585- 

ΠΕΣ ΚὮΡΕ» πιασμάσέεπι. ἸΏς. 

8θ6 Τρεσφέετω. 

Ρε ΣΥΤΙ. 9. 4. ἐς Βά. (εἶπε 
Ῥρρίωι. ΟΧντς 40. --Ρ» ἐεε- 
ῷὶ Ῥαταὶ. ΧΙΧ. 160.ἕ ζετεσα. ὝΧΧΙ. 
48. Ὡς ὑκρε έαμαϊρα φθόνος (οἱ. 
1. 6. ς0]1. Βασιςοῖ. ΓΥ. 1. δὲς. ᾧ. ἃ 
8 Ἐπάν. ΥὙἹΙ, 4. ξεπίεπέϊᾳ, τπεαπάα- 
μμα, Ομαϑὰ. των Ἐδάσ. ΨΙ. 14. 
8 Ἑδάτ. 111. 8. δογέρέκας, ερίεέρία, 
μα αἰϊᾳκὶᾳ πιαμιίαζεςν, ρμὰ ΠπῶΣ 
Ἐφάν. ΨῈΠ. 11. 
ΠΡΟ ΣΤΑΞΙ͂Σ, ογϊππαξο, τι. σπαι- 

ἔμς ογάϊπαίνα, οοπεπίπέμς. ὃ Μδζος. 
ΙΧ. 16. »δο. ΑἸεχ. εἰ Οοερϊ. ἴῃ τε- 
αυΐο ᾿ξδινῖο ἰορίξως σύνττιξες. 

ΠΡΟΣΤΑΡΑΊΣΩ, ἀπερέκε τεὶ 
φγαέενεα ἐμγδο. δὲς. ΓΝ. 8. παρδίαν ἐ 
«αρωργισμάνην μὴ «τοσταράξης. 

ΠΡΟΣΤΑΙ͂Σ, ρογίξοιις, υεεξδιΐααι, 

ἘΜΔΌΌ. ΝΕ α. 10. Σοῦ, νεεέδυΐξωνι. 

Ααα. 860. ῥτίπιδπι εὖτ. Εσ. Υ1Π. 
16. 4 ροστάδα, δὶ νυἱά. Μορείΐδυοο- 
Ὠΐ118. .--- πλοῦ» ἐσοιδιίοτνεια. 

δυὰ, Π1. 48. Ἠεογοδῖμδ: προδεὰς, ἃ 
«ροστῶκα. 

ΤΕΡΟΣΕΑΈΒΏ, ρμηναζεοέως ὅπη, 
»νάϑιηι. Ἐϑίι, 11. 9. δες. οί. ἊΝ 
1 Μαοοδῦ. ΧΙΨ. 47. γιάε οἰ ϑῖσδς. 
ΧΙ. 383. υνΐ ὕχὸ «ροσεάτη» Οτοῖιθ, 
Βρξῃα ἰερεμάωτα φϑωβεξ προσσατιῶ 
ἁγίων καὶ λαοῦ αὑτοῦ, ὧδ Ῥσχερεξϑβεῖ 
βα ποῖα οἵ ροραϊο ἱρεῖιβ. 

ΠΡΟΣΤΑ ἙΗΣ, ργαξεοικα, απέζξ-ἢ 
ἐεε, μὲ τεὶ αἰϊομὶ ργσεεί, ἐαπεχεε ΗΝ 
τἐπὶδίγαΐ. ΝΣ Ῥατί. ΝΙΡΒ. 8 

οοπδίλἐκίμδ. ν' Ῥαγαῖ, ὙΠ]. 10. -- 
ΓΊΡΕν »γαξεοίωγα. ἃ ῬαΣ. ΧΧΙ͂Ν. 

11. -- ΤῺ δηαεεοίνα, Ῥγαδεε. 
Ῥαν, ΧΧΙΕΝ. 11. --ὖ, λγύποερι. 

Ὶ Ῥᾳγ. ΧΧΥΙΙ. 381. ΧΧΙΧ. 6. γιάε 
εἐ 8 Ἐξάγ. 11. 19. Ἐεθσ. ΝΡ 
Ἐϑάγ, 1. 9. 

ΠΡΟΣΤΑΎΤΩ, 
δὲν ἄἶοο. οἱ. 

ἀοϊρῖο, ΠΝ Ἢ 

. 11. 11. Ἐπ ταν το: ᾿ 
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νοτβαυία ὅδογῦ. ΓΙΡ. ΠΝ. ὁ. 6. Ῥαρ. " 
362. 9 Ἠδρᾳ. ΧΧΙΙ. 90. προσνίϑημ. 

«Ὡρόστε δὲ.. 

, «ἃ σεῖο. Ἐπ. 111. 14. --- ψ νὴ “ἢ Υ 

ο΄ φεγδείηι αὶ. Ἐπ. 1. 19. ---- 

Ριδ, ἐοφμον. 708. Δ΄ 14. --- ΜΙ 

εἀϊοίιτα. Ἐδιμ. 1. 15. --- 7γ ΡΙΒ. 
»ατο. Ζοῃ. 1]. 1. 1. 7. δὲ Πἰθοτα 
δηβίυ ]οΣυηϊ. --- ἽΡΘΌ. παπααέιδη. 

2 Ῥαγ. ΧΧΧΙ. 18. --- ΓΝΌ; Ἰάθῃι. 

Ιε5. ΧΧΧΥΙῚ. 91.-τ Ύ εν ἜγμηΡο. 

4 Ῥασ. ΧΧΧΙ. δ. Ατδρ. υδΚ, 

ηγαοίρετε, οοπδίδέμετε. ---- Γνς ΡΠ. 

δ ὅεη. ΧΙΨΊΙ. 1]. 1,. 8. ϑγιμμι. 8. 
ΤΧΥῚΙ. 39. «ρόσταξον, υδὶ ῥγὸ ;γὴϊς 

ἢ Ῥτεῖοτῖο Ἰορογυηῖΐ 81118 Ῥυῃοεῖϑ 
ΓΝ ἴῃ ηρεγαῖῖνο. Ἡ Θγομγτοιιβ 

διιΐδιη ἰ6ρ15885 ν᾽ ΘΕ σροστάσσιι. 
Μεγ οοΐτὰ ργαοιρὶ(. 8 ἘκαΣ. ΝΠ]. 
11. 0] οϑὲ ρὲν πιαπααέμηι αἴἰλοιὲ ο0η- 
οὐάεγε αἰημιά, 1. 4. το εἰπεηι εἴυαί 
δειοίΠέρει,, ἐο σταπί ὦ ῬΕΓΦΟῚ δοπιε- 
ἐπέπρ. 8 Ἐάγ. Ί. 238. Ομδ]α. 93} 

ςο ΝῺ» ηδίο δοπίεμίξαηι, Ἀ. 6. πιαπάο. 

Εϑάγ. ΥἹ. 1. Ψψ1Δ6 8. συντάσσω. 

ἘΠΡΟΣΤΕ ΔῈ, αὐ ἧκε υετο. ὯΔ λ, 

εἰΐατε. ϑγτωτα. (ὉΠ6]. [χΧ, 1. ΧΧ 
ΒΑΡθηῦ: χαΐγε. 

ΠΡΟΣΤΙΘΗΜΧΙ, ἀρροηο, αὐάο, αὐ- 
2ιοῖο, αὑρεο, οοἰϊρο, εἰ “προστίϑεμαι, 
ααγμηρο πιὸ ρατίίδες αἰομ)ωα, ἰταπϑ- 
ἐὉ ἧπ ρμαγίε8, ἀαδεοοὶο πιε, αὐδτεο. 
᾿ δ᾿» οοηρτέρο. Οεη. ΧΧΥ͂. 8. αροσ- 

ἃ ετίϑη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, ααἀγεπρεδα- 
ἐὼν Ῥορυΐο δυο, ἢ. 6. ριογέεδαΐεγ. 
ψιάο οἵ ὅθ. ΧΙΙΧ, 29. 832. Νυτη. 
ΧΧ. 244. ΧΧΥΠΙ, 18. ΧΧΧΙ. 2. 
ὅεη. ΧΧΥ͂. 17. προσειτίϑη πρὸς τὸ γέ- 
νος αὑτοῦ, αἀ)ωεπρέδαίμγ ἴαχα]θ6 διι86. 
Ψψιά6 εἴ ν. 99ς. Νυ. ΧΧ. 926. ᾿Δα- 
βὼν αροστιεὶς (80. «ρὸς τὸν λαὸν αὑτοῦ, 
ἀκσοδανίτω ἐχε ΑΔτοὸμβ αα)ωπραίηγ 

᾿ς ῬΟΡΌ]Ο βυο, οἵ πηογίδίυτ ἰθ1. ΟΟΠΟΓ 
εΝυ. ΧΧΡΙΙ. 18. Ζυὰ, [1]. 10. 
«ροσετίϑησαν πρὸς τοὺ; αατίρας αὐτῶν, 
αἀγωποίςξ σωπέ ραϊτίθυβ 518. Οου- 
ἔεγ Αςί, ΧΙΠ]. 426. εἴ Εδββεὶιὶ Αἀ- 

δὲ ἀρὸς τοὺς πατίρας δου, αὐλώηκο ἴθ 
ῬΔΌΪΡιιβ ἰυ8ι ὙΜιάθ οὲ 2 Ραγαὶ. 
ἌΧΧΙΨ. 28. υἀ. ΧΥΠ1. 25. προσ- 
ήσεις τὴν ψυχήν σου καὶ τὴν ψυχὴν 
φρῦ οἴκου σου, 501]. πρὸς τοὺς σατέρας Γὶ 
σου, ΔἸ ΠρΡ68 δηϊτλδτη πᾶσ οἰ Δη]- 
ΔΙᾺ ἕΆΤΩ 168 [86 ῥδίσίθιιβ (18, Ὦ. 
6. πιογίὰ ἰγχαΐοα, νοὶ: πμοίοῦ 6γῖδ 
ιογι δ ἱμ εἰ ξανε α μα. Οοπῆεν 
αυε8 ἴῃ ἢ. ν. ροβὲ Ηθθγ. Ὁ» δ]]αΐδ 

“τ 

δι οχ Ρσοόνοῦν. ΧΙΧ. 19. 1 ϑδι). 
ΧΨ. 6. μὴ «ροσϑῶ σε μετ᾽ αὐτοῦ, 86. 
«ρὸς τοὺς σατίρας σου, Ὧ6 δα)ιηραια. 
(6 ἈΔΌ θυ ταϊδ ουπι. 1110,. Ἀ. 6. πα ἴδ 
γπογίὲ ἰγαάαπι, νοὶ: οοοϊάαπι αὐτὰ 
11ο. [ἃ ᾳυοααο ἴθὶ Ιῃς, πε. ἴῃ 4 
οἵοηῖρυδ μίβοα Ἰοοῖβ ΓΧΧ ἢ. ποη- 

Π0}}15 ἸορΊ8δ6 νἱἀοπίυγ. 900. ΧΧΥΨῚΣ. 
10. Ῥχὸ φροσθήσει Ἰασοπάυτα οϑὲ σροσ- 
γήσιτα. Νδτω ἴῃ ἰοχίι Ηθργ. Ἰερ]- 
ἴὰν ΠΌΝ". -- "Ὄ γ))» ἵριδεγ. Ζδο. 

ΧΙΝ. 17. Τιερετυηΐ γ61 Ὁ Δ ' 
ἐπ ““ 

ραϊραΐϊο, νοὶ ΣΣ» σοσδθγ 6 608, 

ἱπξ. ΗἸΡΒ. ἃ υἦλνν αοσεάο. ---- 5. "1, 

ἔδηΐίεῦ ἱποοάσπς δὲ ψμαδὶ ἐγΥΟΡΕΠ8. 
ϑγτητα. (απ. ὟΙ]. 9. σροστιϑέμενος. 
ϑϑηθαπλ ΘΧΡΓοβϑῖῖ. 7ία ἰδηλ εν ἐπ. 
οεάοπα ρὲῪ ἰαδία αο ἀδηέες, μὲ χμαςὶ 
σοηγμηποίωπι ομηι ἐὲδ υἱάφαίμ υἱπιρη. 
ἙἘ ΟΤοῦ! ϑεηϊεης8 ὈΩΊῚ ᾿ορῖββα νἱ- 

ἀείυΣ. --- ΓΞ αὐἀλώτεο. Ὠθαῖξος. 

ΧΠΠΙ. 4. τρὸς αὐτὸν «ροστεϑήσεσθε, εἦτι8 
Ῥαγίος δεφμενιέπὶ,. 08. ΧΧΙ]. δ. 
866. (ομν}]. [». ΧΧΠῚ. 12. ἐὰν γὰρ 
ὠποστραφῆτε, καὶ «ροσθῆσθε τοῖς ὑπολειῷ- 
ϑεῆσιν ἐγεσι τούτοις, 51 στα ἀ6ἤοΙδΕ18, 
εἴ ἐπ ραγίες ἰγαπδεαίΣ, γεὶ: ρματίες 
δεφμαημηὲ Βατύτη σοηέίυτη. [8 ΡΙὰ- 
ἰλτοδυδ ἰῃ Αταῖο Ρ. 1038. Μεγαρεῖς 
“Ὲ γὰρ ἀποστάντες ᾿Αντιγόνου, τῷ ᾿Αράτῳ 
προσέϑεντο, Αεραγόηδος, οἰπι αὖ 4π- 
ἐσροπο ἀείεοϊδεοπέ, Αγαΐξ ραγίες δε- 
ομέὶ διηί. [ἃ εἴ 4111 ῥχοίδηϊ. 16 
δυοσίογεθ οϊῆο δὰ Αςί. 11. 41. Ρ. 
1044. οἰϊαῖοθ.--- 1» ὥφμοτ. ὅττι. 

Οδηῖ. Υ]]. 10. σρογϑέμενος. Ιορὶς 

νο., 11. ᾿ 51, 

ἂν: 
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“ ὈΔὍ1.-- ὙΣ ΗἸρῖι. οὖ “Ἢν ἐφϑοδο. 

ἴον. 1.. ἄ. πγυσίϑηκό μὼ ὠτίον τοῦ ἀκού- 
εν, σρροεωϊὲ τὶ δυγσετὰ δὰ διάϊθη- 
ἄυπι. 1 Βεγο νατίεταπῖ. --- ΠΛ Σ 

Ηρ. πιξέρίέοο. Ἐχοὰ. ΧΧΧ. 15. 
ὁ «αλουτῶν οὐ προσλήσει, 8ὁ6. τὺ αἶναβ 
Βοῦ μἷπε οοπεγοί. --- ΓΘ ἘΙΡΒ. 

8 [ἢ Ῥοπο. Ῥ. Γ,ΧῚ. 10. μὴ προσ. 

τίϑεσϑε καρδία:, Ὦ. 6. Ὧ6 πέρνόδ ἀπεείῖε, 
᾿ς δὰξ δἰνάεαίἑε. Οοπέ. ἰπτα 8. νυ. τάσ- 

᾿ ὃ σῶ. ---- ὉΠ ΡΒ. εἐϊμάο. 700. ΧΗ]. 

9. εἰ γὰρ τὰ πάντα «ὠοῦντες «γοστιδή- 
σισθε αὐτῷ, εἱ εἰμι οεμδδ ὕλοίαπίδα 
«κἰλανοαΐέε 1111. Ν. Ι,. .-- Ὁ» "Ὁ. 

εἶκς. ἘΣ. ΧΧΧΥ͂ΤΙ. 16. «οὺς “ροσγε- 
ϑένεας αὐτῷ, ααἱ ραγέξε οἦτ1.5 δεψιῖ- 
ἕω". --- γε» α252:0. ϑγτατα. 906. 

ΧΙ. 4. υδὶ «τροσνίϑεσθϑαι «ψεύσμανι, 
αὐἀϊμηρὶ τρεπάδοιϊο, εοὶ βαδτγιοατί, 5εὰ: 
σονοίππαγε πιενμϊαοὶα. -- ἘῸΝ; ἘΌΝ ὲ 

«ΟΠ: ΟῚ. Καὶ, Ν ̓ ρ. Η:ρΡΆ. 

εἰ ον. Οεῃ. Γ΄. 9. «ροσίϑενο τεχεῖ 
γὺν ἀδιλφὺν αὐτοῦ, ἑΐεγεπε ῬΘΡΟΥΣ 
Ῥαϊτοίὰ εἶχα. Οεηεθ. Υ111. 19. οὐ 
προσέθετο τοῦ ἐσιστρέψγαι «τὸς αὐτὸν ἔτι, 
ΟΣ ἐέεγμηι τανεχίερδίυν δὰ ΠΠ]υπι. 
Ψιάο εἰ Τονὶ. ΧΧΥ͂Ι. 18. Νυμιον. 
ΧΧΙ]. 15. ὕδυις ΧΧΕΟ. 8. εἴ οοπῇ 
ας. ΧΧ. 11. Αςῖ. ΧΙ]. 8. ὅδη65. 
ΧΧΥ͂. 1. «ροσθέμενος ᾿Αβραὰμ ἔλαβε 

ἃ γυναχα, ἐΐεγεηι ΑΌγδδια βυπιεδὲ 
χοόζοι). Εχοΐ. ἴ. 10. «ροσνεϑήσονται 

᾿ καὶ οὗτοι φρὸς τοὺς ὑπεναντίους, ἐγαπεὶ- 
δμπὲ εἰ Ἦϊ ἐπ ραγίες ΔΑΥΘΥΒΑΤΙΟΓΌΙΩ. 
εν. ΧΧΥΊΤΙ. 18. αροσλήσει τὸ ξκίαεμνπο 
τὸν «ρὸς τὴν τιμὴν αὑτοῦ, αὐάεί αυἱῃ- 
ἴδῃ ματΐθῃι Ῥγεῖϊο ε718. Ὑ1ὰ6 εἰ 
Νυαμι. Υ. 7. ευϊ. ΧΙΧ, 9. σ“ροσϑή- 
σως σεαυτῷ ἔτι τρεῖς αόλεις, αὐάος Εὶ 
δδιις ἴτε8 υσῦεβ. 1 Βδρ. ΧΙ]. 1]. 
εἴ 14. «εοσθήσω (80. τε) ἐσὶ τὸν χλοωιὸν 

« ὑμῶν, αὐήανι αἰϊαυϊὰ Ἰυρσο νεβὶσο. 
Φ Ῥατ. ΙΧ, 6. αροσίϑηκας (8ς. τῇ) ἐπὶ 
τὴν ἀκοὴν, αὐάιαἰσίξ αἰϊαυϊὰ ἔδλτηεε. 
Ὑ ά εἰ 4 Ῥαγ. Χ. 1]. 14. Ἐϑάσ. Χ. 
10. 70». ΧΧΙ͂Χ. 1. ἔτι δὲ «ροσϑεὶς 
᾿Ιὼβ σε, τὰς ρεγρεδαὲ Φοῦθυδ ἴῃ 
σλζιίπο δυο. Ιάε εξ .οὉ. ΧΧΧΨΥῚ. 

1. οἔ οοΐεΣ [υς, ΧΙΧ, 11. ὡς συ 
ἐχ Αγ οιοιοϊὶς Ἀμες. 1Π]|. ς. δ. οχις. 
ποίδὶ ϑομνγαιίσιυβ δὰ ΟἸδαχίπτ εἶδ 
ϑεῖῖο Ν. ΤΊ μας. 125. Ῥγχου. ΣΧ. 98. ᾧ 
φόβος κυρίου ἥησ, ἡμέρα;, ὕτοον 
ἀοταΐηὶ αὐφεί αἴ.5. Ὑιᾶδ εἰ (οδεὶ. 
Ι. 18. Ῥτόνεῖν. ΧΙΧ. 19. τὴν ψυχὴν 
αὑτοῦ αροσϑήσω, 80. σρὸς τοὺς “ατὶ 
ἢ. 6. αμοίον ΟΥ̓ σιογέξδ διιξ. 
1. τό. αροσίϑηχκα σοφίαν ἐπὶ «ἄδι,, Ἐ. ε. 
ΟἸΏΠ68 βαρ οί νρέεγαυ. ὉΨιάε εἰ 
ΟοἈ, [Π. 9. -- ΠῚ» ἐπερεξο. ἹΠεοὰ. 

εἰ ΙΧΧ ἰοῦ. ΧΧΧΙΙΠ. 13. χυρ 
«ροοϑίμονο, Ὠοτάπιο δὐλαεεπίεε. Ν. 

Ι, τα πὴ)ν σάκκβο πιε, ΝΙρδ, 

αἀγωεπραπέ δὲ τ|ρῖ, ὕσο φᾷο ν. 4. ἰο- 
εἰἴϊων « ἤσονιται; ἀρός σε. ὟὙιὰο 
οἱ ἴοβ. ΧΙ͂Υ. 1. Ἔδί, Χ. 47. ἐπὶ δ 

ἢ Ῥασ, ΧΥ͂, 9. αροσετέϑησαν αὐτὼ 
τοῦ Ἰσραὴλ πολλοὶ, ὀμδαρ τ ρθηλω Ῥατ- 
ἐξα εἦιβ τουϊεῖ [εγαδι σα. δὲς τὰ 1. 
γεσγηδοιΐα : είπεηι μια {επ, ἐο εἰάεὶ 
τοὶίλ ἃ ρμεγδον, ἰο ἕαζε Ἀὲς ματί. --- 
δ) ΝΙΊΡΕ. ἐναάο. Ἰ)ειξ. 1.15. 

ὃς «ροστίϑειταί σοι “αρὰ τοῦ κορίου αὖ- 
“εὖ, ααἱ ἐπ ματέεε ἴδε ἐγαπείὲξ α ο- 
ΣαΐηΟ δύο. --- ΠῚ} ὦὧο. 1ενῖς. ΧΙΧ. 

14. ἀχίνανει τυφλοῦ οὗ αροσδϑήσως σκά»- 
δαλον, στάση οὔθ ποῦ σβονές δαὶ 
»Ῥοκπές οἤοιπαϊουϊυα. Αἀαε Οεποα. 
ΧΧΙΧ, 838. εεςς. ΜΒ. Οχου. υἱὸΖ 
οὔδει προσδίδοιμω Ῥεττοτι δ εν ἰπ οὐ 
αθυδ. --- 550, ἀἰεεέρο. Ατποε 11]. ἢ 

1δ. Τερβεταπὶ ἡ8) 5 συ αἀδὶ- 

ἀϊ, -- προ: ΠΡΌ Καὶ εἰ ΝΊρΒ. 
Ῥενγάο, οομδιον. Νυ. ΧΧΧΙΙ. 14. 
προσθεῖναι (ὁς. τ) ἔτι ἑαὶ τὸν ϑυμωὸν τῆς 
ὀργῆς ,» τἢλ αὐάδεονγείδε δεὐθυς 4]}- : Ι ἸΑτα κα 

45. ὑμεῖς καὶ ὁ βαωλεὺς ὑμῶν αροστεδέ. 
σεσθε, δο. «ρὸς τοὺς “ατίρας ὑμῶν, νος 
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ἃ οἱ τὸχ γεν σπμηβοννὲ Ῥαισῖθυ 
γοβίγίβ, ἢ. 6. ηιογίδηέπ.Ό ΑἸ Ὁ 
μοῦδεπὶ ἀσολεῖθε. ΝοΟῺ Ῥεστωιδ- 
τυμΐ Σ᾿ νίΊοασα ΠΡΌ οἰ ΠΘΌ. βεὰ νοὸχ 

ΠΕ Ῥγαείεν »εγάἀεπαὶ οἴλδτα αὐάοπαὶ 

ποίίοποτα Βερεῖ, υἱ δρραγεῖΐ 6 σεϊ!- 
αυἱ5 Ἰοοΐθ ἢΐο δβἀἀυσῦβ. ΨΙά6 οἱ 
1 ὅδ. ΧΧΥ͂Ι. 10. 1 ὅδ. ΧΧΥ͂]Ι. 
1. αροσεεθήσομαι.ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ εἰς χεῖρας 
Σαοὺλ, ἱποίάσηε ἴπ ἀϊῈ αὐυοάδπι ἴῃ 
Ἰαδηυ8 5.40}}. 1ε56. ΧΧΧ. 1. προσθεῖναι 

ἁμαρτίας ἐφ᾽ ἁμαρτίας, Ῥϑοοσδῖα ρθο- 
σμείβ σειπειίατο. Οοτβεν Βὲρ. ΠῚ. 96. 

ΡῸ» αδϑοοῖο. ἴε8. ΧΊΙ͂Ψ, 1. προσ- 

τιϑήσεται «ρὸς τὸν οἶχον ᾿Ταχὼβ, ἀφδοοΐα» 
δὲέ Φὲ ἀονλυλ 7}600}. --α Ἴξγο ΕΪΒ. 

παντὸ. Ῥε. ΕΧΥΤΠ]. 81. ἐπὶ τὸ ἄλγος 
φῶν τραυμάτων μου «ροσίϑηχαν, 86. τὶ, 
ἀο]οῦ: σνυϊπογυτα ΤΩΘΟΓΌΣΩ ; 
γεπΐ δαυα. Ιορογαπὶ 8) δυΐ 

ο ))ν 8 Ὧν, ΗΙΡΒ., αἀάετγε. --- 

Γν» σεερονάοο. Ἐχοά. ΧΧΊΠ, 2. 

οὗ «ροστελήσῃ μετὰ «λήϑους, πο αὦ- 
ἡμηρας ἴ6 ταυϊτυάϊηΐ, -- ΤῸ» οτ- 

ἄϊπο. Ἐχοά. ΧΙ. 31. «ροσίϑηχεν ἐπ᾽ 
αὑτῆς τοὺς ἄρτους τῆς προϑέσεως, σερίο 
ογδπο ἀρροεξμΐ ἴῃ 1116 Ῥϑῆδβ Ῥγσ- 
Ῥοπίεἰοπῖδ. Ψιάς οἱ Ἰμονῖ. ΧΧΙΨ. 
Β. ϑιγχωγλδοῦ. 00. ΧΧΙ]]. 8. υν] 
«ροστ ένα! ἔμάηροσθεν τινὸς ταοῖΑΡ ΒοΥῖοΘ 

εἰ δυταίυτα ποίας φγοόρομπεγε αἰοκὶ αἷ!- 
φιϑά αὐ εἐταηιπαπάμηι εἰ αἀἰκαϊοαη- 
ἄμηι. ϑγτησω. Ῥτον. ΙΧ. 2. αροσίϑη- 
κεν, σρρορμῖξ ταὶ οἱδὲξ ἱπσίγεσι. Νὰ 6 
ΒΌΡΓΑ 8. σαβατάσσω. --- Δ ν; ὁἐμέω- 

ἡπέεοο. Νατη. Υ. 27. Οὐὶ Ἰσ6ο «ροσϑήσε- 
ψαι, αυοᾶ μαῦεῖ εἀ, Α14., ἰομϑμάστα 
ᾳρησθήσιταιδαϊ «τισθήσεται.---ὐ δΣ- 

πᾶο. Ναπι. ΧΥ͂Ι. 89. δ Ϊ ἈΓΤῸ προσύ- 
αν 811} μδρϑπί σερϑηχαν, χυοὰ ἴοχ- 
τυ ΗΘΡΣ. τηδρῖθ Θομνθηϊ, -- Ὁ» 

4 Τευεγίοτ. 2 Ἐορ. 1. 11.-τηγῦ, ἡ ΕΤῸ" 

20». ΧΧΙΧ. 22. ἐπὶ τῷ ἐμῷ ῥήματι 
οὗ σροσίϑεντο, 85. τὶ, ὙΕΥΡΟ Τη60 Ὡ0Π 
αὐάεδαπί ἀἸϊααά. ῬῬτεοίοσοα Ἰορί τον 
ἢλδη. Ι. 828, ες. Οἢϊ8. ὁ βααιλεὺς 
Δαρέῶς προσετέϑη «ρὺς τὸ γίνος αὑτῳῷ, 
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ΤῈΣ Ἰάρίυβ πἰογίμειό Θϑὶῖ, υδὲ ἘΠ 
ἰορίταν ἴῃ ἰοχῖι. ϑϑία οἰΐδαπι νοχ 
φρόσϑες. 1 Ῥαταὶ, ΧΧΙΪ. 16. ἀρυὰ 
ἸΧΧ ρδυον δὰ [105 [π|ϊ. εχ ὅπ 
δηϊδοθθηξί 5 οοτηγηδὶΐθ, υδὶ ΟἿΣ 

Προστρίβα.. 

Ἰεσίίυν, δἀάϊξιπι 6οεὶ. Ψυϊχαῖιε:.7 
ἤαδος φμοφνε μίωγμηος ατ ῆοες, υδὶ 
ἔογίαϑθε Ἰεροπάυτι ἤσδε, Βα. ἐὐδὲ, ἢ. 
68. ἀδεπηιε. ϑῖτας. Κ΄. δ. αροσθεδαι ἃ- 

ἦαν ἐφ᾽ ἁμαρτίαις, Ῥοδοοδία Ρθοοδ- 
ταῤῥρα λλησες δῖγσ. ΧΝΤΙ. ὅ. τίς 
φροσθήφει, ηἷβ8 αα)ιοεὶ δοα, σρροποέ 
πρέπιμηι, Ὦ. 6. οοπείμγ, διδοὶρίαί. 10. 
ν. 6. οὐχ ἔσσιν ἐλαττῶσαι οὐδὲ προσθεωω, 
πὲλεϊ οεὶ, σμοὰ ἀδηιαδ αμὲ αὐόας, ᾿. 6. 
»εγζεοία δεπέ, εἰ οπιπὶδιεδ πωπιεγὲδ 
αδεοϊμέα. ϑδῖτ. ΧΙΧ, 19. «ροστιδίναι, αὶ 
φϑρείογο, ἑΐεγαγε, ἱ. α. δευτεροῦν ν. 14. 
Αὐζ ΧΧΙ. 16. μ πρβῥαρμαιννς τ 
αμοίδες εἰἰμα τοὐάεί. Ψυϊσαὶ. αὐ δε 
ααἀγιοϊοί, Ἦ. 6. εἰ δὶ ΔΡΡΙΙΟΔΌΪ, αἱ ἢ- 
Ἰυὰ ἴῃ δεῖυ8ϑ τπογσεβαῦα οοῃξεζαῖ. 
1, ορὶς αὑτὸν δομϑιι ΠΟΙ τια]ο. 1 Μδοο. 
ΨΠ1|. 1. υδὲ, αἱ 1,Δἴ. Ῥ᾽ΟΡΟΜΕΓΕ »Ροι- 
ἐνίατε ποία. ϑ9ὶς υἱκαίαο:, φυσ 
»οεέμίαπέωγ, αυΐ ἰδῶδὶ Οτοῦο 16- 
81586 νἱάδίιν προτιθεμένοις, αὐδηι 160- 
ὕἄσποιι απσαυθ ΗΟ βδητα3 γον ἃ 
Ῥαν!ῖ. 

ΠΡΟ ΣΤΙΜΟΝ, ποία, ραπα. 9 
Μδος. ΝἼ]. 86. ϑιοῦ κρίσει ἄίκωια τὰ 
«ρόστιμα τῆς ὑπερηφανίας ἀποίσῃ, Ὠ εὶ. 
7υαϊοῖο }ιιϑῖα8 ραπαϑ βυροτρῖε ἔδσεβ. 
ϑυ!άδδ: σρόστιμα, ἐπίχειρα. Ἐοιάδε 
μὲν τοῖ; χακοῖς βουλευομάνοις δίδωσι τὰ 
φεόστιμα ἡ δίχη. αὶ φᾳρόστιμον, ζημία, 
ἐπιτίμιον, «αρωγραφή. Πολύβιος: Πα- 
ἃ Ῥωμαίοις πάνατος ἦν «ρόστιρμιον τῆς 
δρείας λιτόντι τὴν τάξιν. ΚΟΟἸΪΕΣ 

Ροϊγθ. 1. 1. ο. 17. υδὶ αἰτοῦ, οδ- 
ϑοενδηί Κι ίοσο, ἸερίίυγΣ. Ψι4 6 
ἐον, τῇ δα Β. 1. Εγσηθεῖ δα ϑ1.6 
εἰ ῬΒανοσίηὶ ΟἹοδδαθ ϑὅϑδοσϑθ ρᾶρ. 
174, 

ΠΡΟΣΤΡΕΧΩ, αὐοσιγτο. ψην ΟΜ7- 
τὸ. ἀεη. ΧΥΙΠΠ]. 4. εἰ ΧΧΧΙΠΙΙ. 4. 
Ἑδηάσιῃ ϑοσοόῖη αυοαῦδ ἀδ6 δυο δὲ- 
ἀϊαϊς Θγτοσαδοῖυβ ΤἬτσεη. Υ'. 6... 
ΠΡΟΣΤΡΙ ΒΩ, αδέενο, αὔτιοο. ὅθ, 

ἴοφμογ. ὅγτωτι. Ῥχον. ΥἹ. 18. αροσ- 
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, ΤΠροσυμαλέκομαι. 

4 τβων. 1ὲὰ οπίτη ἢ. 1. εχρ᾽ ἰοδυάστη 
δεβὲ Ῥυίαν! ἔοττηυΐδὴν δῦ, ρεαὶ- 
ὄμε ἐοφωΐ. ---- “Ἐγηυ), αυοὰ ἰπ 1. ΑτδΡ. 

μά 4 σοπίετγεγε, ποῖδῖ, εἴ ἃ Κἰπ)- 

οδῖο Ῥὲῦ ΓΙΓΟΓΙΣῚ ΓΘ» οοποκεεῖο- 

μές οἱ ομδείονοηι, ΘΧρ]]οδίαν. 
Αᾳυ. βες. οοά. Μοβαι. (Υἱάε Εἰοῖ- 
Βογηϊ Βορογίοσιυπι ΒΙΌ]. εἰ Οτΐθηὶ. 
Γμΐοται. Τ. ΝΡ. Ρ. 460.) ὕδιο . ΠΙ. 
15. «ροστρίψει. 

δ ἘΠΡΟΣΥΜΠΛΕΈΟΜΑΙ, ΤΣ 

ἩπῆρΡ. ηιΐδοεο πιε. Ὦλδῃ. ΧΙ. 10. βες. 
οοἀ. Α]εχ. δοὰ γϑοΐϊίυ ἰδὲ ἰη ΟΟΩΡ]. 
Ἰερίτξιυν «ροσσυμπλακήσεγαι, αυοά νᾶ 
ΒΌΡΓΤΑ. 
ΙΠΡΟΣΥΝΑΠΟΘΝΗ ΣΚΩ. Σ52, 

“πόνον. Ἐχοῦ. ΧΧΙ. 29. βες. (οιρὶ. 
φροσυνακολανεω. Ιιεροηάυτῃ αροσ- 
συναποϑανεῖται. 
ΠΡΟΣΥΠΟΜΙΜΝΗΈΣΚΩ, απιρίϊεδ 

ς ἐπ "πεσιογίαηι τευοοο. ὦ Μδος. ΧΥ͂. 
9. : 

. ΠΡΟΣΥΣΤΕ ΔΛΟΜΑΙ, οοπίγαλοτ. 

.8 Μδος. 11. 29. αροσυησταλμένη αὖθεν- 
«ία. Οτοίίυβ ᾿πίεχργοίδίων γμὲ οοη- 
οἶδυπι, Ὦ. 6. ᾿ΙΡετίδ8 μὰ ΖΕ ςγρἕο- 
ταμι ΟΠ ΠΙΟΠΐ, 185 ΤΩΪΏΟΣ αυδη 
Μαροοάοῃυμι, αυΐρυθβ οἸΐπι εβαιδίὶ 
ἔποταπὶ πα]. 

ΠΡΟΣΥΨΟΊΏ, ἐσίοϊο. 1 ΜδοςδΡ. 
ἀ ΧΙῚΙ. 86. Αἀάε “2086 Ρ}8. Β. 1. 1Π|.ἄ 

Ῥ. 941. δ. 30. 8. 
ΠΡΟΣΦΑΓΝΟΜΑΙ, ἀρρατγέο. 4 

Μδος. ΙΝ, 10. φ«ροσεφάνησαν, ἀρρατγε- 
δαηί. 

ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ, ΡΣοΟΡΥΘ γϑοης 8. 
ἘΒΡΕΥ͂ ἱηίεγζεοίει εἰ πιαοίαίμα, (Ήδοτα. 
Ι.. Ω΄, 7567.) ἀεἰπάε ἰῃ ρσοῆογα: γὲ- 
ὁὀέηξ, πουιι. “ἃ, αἴόοπια. Ῥ8. ΧΧΧ. 

7. Θεὸς πρόσφατος, δου τδοθβ, αυὶΐ 
4 ἃ ῬΙ18 ΤΩ] ΟΣ θπ19 ΟΠ Οοὐ]ΐα8 [αϊΐ, 
δἀέοαιε Ὠθυ8 Δ] Ώ 8. ---- ὩΣ ἽΓΠ» πο- 

υμδ. (οἢ.]. 10.-ττῆν, υἱγοηδ. Νύχτα, 

ΤΊ. 8. σταφυλὴν αρόσφατον, νϑτη Τέ- 
οεπίεπι. --- Ἃ) Ρ Ὁ» Ἔ Ῥ»τορίμᾳιο. 

ευϊ. ΧΧΧΙΙ. 17. κωνοὶ καὶ «ρόσφα- 
τοι ἥχουσιν, ΟΝῚ δ Γοσρθηΐοβ νοπίυηΐ. 
δίγας. ΓΧ. 14. ἀδ διηΐοο, 0] ορρο- 

"7 

900 Προσφέρώ. 
τ τῷ ἀρχαῖος. ΕἸ ογεῖι.. πρόσφατον, 
τὸ ἀρτίως γινόμενον, νέον, νεαρόν. Ἷ, Ἔχῖο. 
Ογε ΜΆ. Βγθη). αρόσφατον, ἀρτίως, 7 
«ρὸ μικροῦ, νεωστὶ γενόμενον. (οπῖ. Α]- 
θετὶ ΟΡ 58. δὰ Αςι. ΧΥΠῚ. 9. μαρ. 
256. εἱ Νοί. δά Ο]ο55. Οτ. Ν. Τ΄ νυ. 
176. 6 εἰγυλοϊορσία υ]ὰ8 νοσῖξ 
ἴα ϑυϊάαβ: «πρόσφατος, χυρίως ἐπὶ τοῦ 
νεωστὶ αεφονευμένου, ἐκ τὰ φῶ, τὸ φονεύοι. 
ἐξ οὗ τό' Τιίφαται δ᾽ ἄριστος ᾿Αχα:- 
ὧν. καὶ ἀρηΐφατος. νὶάα εἰ Ατατοο- 
ὨΪΌΣΩ ΨΥ. νερόν. 

ΠΡΟΣΦΑΊΤΩΣ, γεσεμπέευ. ΤῸ ἽΓΙ 
Ὑ 1: 

ἔατα. πουα,, 561}. γυνὴ, ζαηιπα, ποτ. 
ευςϊ, ΧΧΙΝ. 5. --- 2103» ἐπ ργο- 

μίπηκο. Ἐπ. ΧΙ. 8. γίαε εὲ Ψυάπη. 
Ιν. 3. 4.- 
ΠΡΟΣΦΕΡΩ, αἤξετνο, οἤέετο, αὐὲ- 

ὄδο. ὩΣ ΥᾺΓῚ ΗἸΡΆ. ἃ δ 91.» ϑεπέγε [α- 

οἷο. ὅδηδ8. ΧΧΨΗ͂. 351. ΧΙ.Π1Ι. 96. 
Εχοᾶ. ΧΧΧΨῚ. 6. εἰ δ θὲ βερρῖπια. 

“- νἍ ΠΙΡΒ. « 70)» αοοεάεγε 7α- 

οἷο. ὅεη. ΧΧΥΠΙ. 355. Εχ. ΧΧΧΙΠ ἃ 
6. 1 δι. ΧΧΥΙΠ1. 94. εἱ δ οὶ 
ΒΕΕΡί8. --- δνΛΝἾν οὔμοο. Οθηαβ. 

ΧΧΙΝ. 58. βεο. ΟΡ]. Βοῆς ᾳυο- 
δα Βεῃβύτῃ. ---ἰ ΟΡ ΟῚ ΗΙΡΗ. ἃ ΝΥ» 

ἐπυεπῖγε ζποὶο, ἐγαάο. Ἰενῖς. ΓΧ. 12. 
18. 18. --- Εγ) 1 ΗΊΡΒ. ἃ ἢ5}» ασιῤο, 

οἴΐδτα οἤξετο. Νυι. ΥἹ. 90  ---- Ἄν ναι 

ΗἸΡΒ. ἀεξοεμάεγε 7ζαοῖο, οἤέετο, βρεςῖα- 
εἶπ βδοτβοίυτα. 1 ες. ΧΥ ΤΠ]. 86. 
00. 1. ὅ. εν. ΧΙ. 12. - ὙΩΡΩ͂ 

ΗἸΡΆ. αὐοῖΐεο. 1,ενῖξ. 11. 12. 4 Βερ. 
ΧΥΊ. 18. -τ ΡΠ ΗΙρΡΒ. ἀρρτο- 

»ίπηματε ὕαοῖο. Ἐχοὰ. ΧΧΙΧ. 8. 
εν. 1. 8.11.1. Νυπι. ΧΧΧΙ. δ0. 
᾿ἀροσινηνόχαμαν τὸ δῶρον χυρίῳ, οι :- 
ελϑά ἄἀοπιια ἀοπλθο. Οοηξον ΗΘ Όγ. 
ΧΙ. 17. Ηξεεγοὶ. ἐπ ἐνα Ἡχῆ 

. Αγρῆ. αγηόχασι. ---- ἼὮΩΣ 

᾿Ἐράν. Ι. 17. Ὅλη. ΥΙΙ. 13. --- 
ΤΌ ΠΣ (ια]ὰ. Εϑάγ. ΥἹ. 10. 

-- υλα Ἦϊρβ. ἃ 95}. [πὸ [αν. 
ΧΧΙΙ. 15. 2". εἴευαγε, ἀδ ε8- 

οὐἱδοιὶα Βα ρθη οἥδετγτε υιοῖαϊ. --- 



Τὰ προσφερόμενα. 90] Ἡροσφανέα. 

“- ΣΗΙΡ. 6 ἡ» γεάϊρε ζαοίο. Οαπι. ΤῊ. Ῥαεσ. ν. 1]. 8. Ἐβάγ Ψ. . 

Ῥβ. 1 ΧΧῚ. 10. ΑἹ. Ῥτον. ΧΙΧ. 94. 75: 51. ΧΙ. 11. ὁ 
φροσενξγκῇ. --- ΤΊ], πιαοίο. Πευῖετ. ΠΡ ΟΣΦΥΤ ΤΟΝ, γεβιβίιαν. Γγμ (Ὁ.), 
ΧΥΊΙΙ. 1. --- Φξηος , οδίαϊεο, ἀοπαπι. [πισετί. 2 'βθδπι. ΧΙΧ. 
ς 2» ὈΡΡΤΕδδΩΝ εὐρνω 42. (Οοη]σοσα ἔλς}]6 αἰίααβ Ῥοββεῖ, ἡ 
δ ευύναϑα ἴεβ. 1111. 7. προσηνέχϑη. φογγαρίατη 6886 ἢ. 1. μᾶπο ψοφεΐη, 

υἱραί. οὐΐαίμιε ἐεί. ὕτοταιθ Ἰερὶς οὔαδααθ ἰοοο ἰοζοθάιτη αροσρορὰν, 
οὔτα δοδῖπ 72}. --- ΤΡ ν» υαοῖο, τοὶ ἔβοι!α8 εββοῖ βίδέιοσε, θιτα οἴγ- 
ἐϊίαπη δαογίβοο. Τιονὶς. ΧΥ͂Ί. 9. ---- ταοϊορίαπι τεβρθχίβϑο ἃ δ)» ἐσίπ- 
"πν ἀρρτορίπημιο. Ἰονῖς. ΧῚ. 1. με, οἰευαυὶξ ἐπ αἴξεπι, διρδέεϊ. δτὰ 
560. ΑἸά. οἵ Οουαρ]αῖ. --- ΠΝ Ὁ» ἐς- Ἰοςδ δἱῖα βαηΐ Ἰοσᾶ χϑέυρ!!. 

ὁ οοἰϊρηέία. Οοποβ. ΤΥ. 7. ΓΝ Ρτὸ “ἫΡ ΟΣΦΥΏ, αρπαϑοὶ ὕεῖο, εἰ 

᾿πδηϊεῖνο εἰ ἀδ ομ]διίοπό βδουιβοῖο- ἠέλιον, ας ὐὐμμ 9, κὐϑβεώμο. " 20 
Τοπι δορερεσυπηί. Ῥχοὶ. ϑ[σ. σροσφέ- Εἴ 1.) Ομδ]ά, σεοεπάο. «δ η. Ἱ]. 
ρεοδα; σπουδὴν, αὐλίδετε ἀϊοροηιίατη. 90, β6ς.. οοὰ. ΟἸ 8. τοῦ προσφυέντος, αὶ 
ΓΟΙά. σπροσφέρεσϑα, ἀγρυπνίαν. ῬΟΙΥΡ. οἱ], κέρατος. Ατίεῖορα. ΝΌΡ. ν. 371. 
Ι. 8. 11. «ἄσαν σπουδὴν καὶ μηχανὴν Ἠρος οοτηροκίίο δυμταθπξατα δοοδάθ- 
«ροσφερύμενος. Προσφέρεσθαι οἴ 8η} ὯΟ0- ΣΘ γοΐεῦ! Η. .Βίθρμδηι ΤΉθδδυσο. 
ταῖ εντὶ αἀ αἰϊφωϊά δἰμάϊο υεἶ ἀεεῖ- ϑαθπίδηϊ. πρόσφυμα τεροτίας ἀρυᾶ 
ἀετὶο, εἰ ἀδ οἰρὶ8 σαρεγε. ϑ8ρ. ΧΥ͂]. Ἰγοιποῖσ. ῬΗδ]οσ. ἄς ΕἸοουκίομα ὅ. 
21. ϑόκξερ. ἄς Β. .ὕ. Υ. α. 10. Ῥᾶαρ. δ5. Ῥ.- 41]. ἩδβγΟΝ. «ροσφνεὶς, «ροδ- 

ς 853. προσφίρεσϑαι τροφῆς. Χοηορί. σ«λακείς. Ιἄδι: προσφυὶς, “προσοικειὼ- 
Με. [1]. ο. 11. 18. ες ῥιᾶγον. Ὁ 

ΤΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ, φις ΠΡΟΣΦΩΝΕΊΏ, δοοίατπο, αἰΐοφμον, 
υ7άτικιίιιτ. ἼΔΓῚ Ὕος ΓΘ ΓΝ οὐ- οοπιρεῖίο, οοἰϊοχμοτ. ΓγΎ ΤΊ ΓΥΦΤΙ ΗΊαΝ- ἃ 
ἰαίθ; 4μαπὶ οἤεγμπί. Ἐχοὰ. ΧΧΧΥ. δὲ] ἃ "ἼΤΩ Ῥγοβίογηο τηξ. ἃ Ῥαζαὶ. 

Ν . ΧΧΙΧ.98.86ς. Α]ά. προσεφώνει. δίδίυϊ 
ἸΡΟΣΦΕΥ ΤῊ ΟΟπΠώΟ 78}; κατ καυϊάδῃι ροϊεεῖ, ἀπεϑν ὐλτὸ μη ]. οὐΐυμι 

Ὧο. ϑ'γτηπι. 1 θα. ΧΧΙΧ. 9. σροσ- 6666 ΟΧχ φροσεχύνι, 80 ἔογίδαδο δεῖ 

ἔφυγε. Ψα]ᾳ. ἐπ ἀϊε, φμα ἰγαπεβιρὶε δ)αβ ᾿πίοσργθῦβ, αἱ βθηβαπι βθο 
αὐ πιε-. ϑ8ῖς Ἀ. 1. 98 ) αυοβα βεηϑῦσα σῃοᾶο Ὄχρσίμιοσα γοϊυΐϊέ, υἱ σροσῴω. 

ἀ ἰἀαπϑξεττὶ ροϊεϑέ, πδῖι ῥρτορσίε εβδί Βᾳ. "ὖ Β. 1. να] εἷς 1,Δἴ. ἀοοίπενε, γεὶ 6Χ- 
πβοὶ ἐπεί δ ἐπὸθ μὰ Ε Ῥ οδπάυτα κἷὲ ἀε ἔεβανθ δοοΐδσοδ- 

. ΠΡΟΣΦΙΛΗῚΣ, απιαδίϊε, ρταίμς, ὈΟΗϊθα8, αιιεὲ ἐτδπΐ Ῥδγβ στα 6χ- 
᾿λιοικάμε, ϑίταο. ΕΥ̓͂. 7. αὐαδέϊε, ἂαε ὕεγαῖ. ξαζετάυπι αροσφωνεῖν βἰτηρ}}- 
γϑοίθ ἐταηβίυς γυϊραί. [πι. Ποϊᾷ, οἰΐεν ποίαϊ ἀΐοετε 8. τεέίεττε αὐ αἰῥ- 
ΧΧ, 19. Αἀάϊε. ἘβΙΒ. ΧΥ͂. 6. ὡς 4μέπι, εἴ ἴπ Ρα88. σεγίδοτεπι ἤεγὶ ἀξ ἰ 
φροσφιλὲς, αυδδὶ δα διηογεμλ Ἔχε δ- αἰἶψμα τέ, Ὁ. 6. μὲν ἐβέεταδ. 8 Ἐπάν. 
ὄυχμ σοπιροϑίζυγα. Οοπξδῦ απ εχ ΥἹΙ. 6. αροσφωνηδῆναι. γυϊραῖ, εἰ γε- 
Τοβερῆο ἀπποία: Οὐ ϑρίο!!. εχ “ρόμϑιπι ἀσοίρεγείμ. ϑγτὰβ :. ξλα} δ] 

" ρύάοῃι δὰ Ν. Τ΄ Ρ. 414. σιΖοΣ.. ΙΡ4. ν. 323. σροσφωνησάτω 
5 ᾿ΠΡΟΣΦΙΛΙΑ, ἀπιλοϊξία. "5" ἀΐ- ἡμῖν περὶ τούτων. ΟΒα] ἃ. ἰῷ Ἐϑάν. 

ἰδοία. Ααυ: Ρ5. ΧΙ Ι͂Ψ. 1. ΞΕ γ}]. Ψ. 11. Ψυϊραῖιϑ: φογίδαί ἀδ ἀὶε πο- 
ϑερῖ. ο. ΤΡ. 591. 0] νἱὰ. β.μῸ]. δίς. 8 Ἐπδβάγ. 1.21. υδ1 σπροσφωνῆσαι 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ', οδίαέϊο. ;γΤγ)ν ἰάδτα. τῷ κυρίῳ βασιλεῖ κὶ ἀϊεππίυτ, φυΐ δὰ 
: τὴτ τοροσα ἄς τερυ8 υἀερόσιιπι 8ΟΓρ56- 
Ῥρλ. ΧΧΧΙ͂Χ. ϑ.- 12» ἰάεσι. ταπῖ, αυο ἴῃ Ἰοςο Ἄυ]ᾳ. ποίμιμι 7αο6- 

Αι. ϑὅγιημα. 1ουϊ. 1. 9. ΨΙάΟ δὲ γε βδρεῖ, αἵ Ῥαυΐο ροβῖ ἰρβ8 διιοῖου 
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Προσχαίρω, 902 Πρόσωπον. 

« Ἰϊνεῖ ν. 44. ὑσοδεικνύεν μους. Ἰυκεε- 
ἄσμ ἂς ἐπεογέρέονα εἰ δραῤοαξίονα 
δόγὲ κὐμιίθαεὶ, ἐσ Ριυίαγοδο ἀοοσυϊ 
ϑίορδ, τῷ ΤΒες, αν. ἵ, 8. Ἀ. νυ. Οἱ 
εἴὔδια (ἷο. δὰ Ακῖς. ΥἹ. 11. ΧΥ, 
18. 8 Ἑοάς. ΙἿ. 14. Ομαϊά. »Π 

Ἑδὰσ. ΓΝ. 14, ϑδὲς οἴὔδια ἀνειφωνεῖ, 
ᾳυοά νἱάο σφιρτα. Ἐσὶ οὐρα εὐχῇ ἰδῆ 
φωνεῖν εἰ ρ] οἴδεσ ργοϊοχμῖ, ἀδοετε 
4 Μιοο. ΧΥ͂. 15. υδ]᾽ δυΐετι ποῦ 

ὃ βἷηθ δωρὶμδεῖ ἀϊοϊϊαγ, (011. Αςί, 
ΧΧΙ. 40. Ηξεεγοῖ. σροσῥωνεῖ, «ροσα- 
γορεύει. Ῥματος, φροσφώνησις, μϑλε κὸν 

ΠΡΟΣΧΑΙΡΏ, ραμάεο, ἰκαίον ἐ 
αἴφκο, ᾳ. ἃ. αὐραωάοο. του 

ὶ Ρἷυν. ἀείξοδα. Ῥτον. 11. 80. γέμα 
εἰλεύ ῥύρειῳ τὐριαίη ταττ᾽ σρρε μο θὐέμνϑ 
Σίδοα ἀϊοὶς ϑέερῖι. 'ἰπ Τλθδ., υδ5 
ΦΞ ΟὨγγδοοῖ. Τ. ΙΝ. μα. 75. 

ς ΠΡΟΣΧΙΚΏ, αδάκοο, ὶ ἱπεβεκάο. ΓΓὴ, 

τευ. Εχοά, ΧΧΙΨ. 6. υδὶ Οοᾷ. 
. ἐπέχεεν αθεῖ. 1ονὶξ. 1. ὅ. 

ἙκροΝ. ΧΙ, 1Π1. 18. οἱ ΔἰΠΡὶ βωρίαβ. 
- τρῦ ἴποοτι. Εχοά. ΧΧΙ͂Σ, 91. 

8... Μαυι ϑεὰ τοϊεγοπάυση ρο- 
εἷμα εδὲ δὰ [) ἴῃ πο ν. 90. --- 

θυ. Ὅδας. ΧΙ, 97. ῷ ες. ΧΙΧ, 

ϑ8. 

ΦΙΡΟΣΧΡΑΌΜΑΙ, ἐπνρεν μον, 
ὰ ἴον. Αὐάϊι, Ἐδίμεον. ΧΥΪ. γι ΟΣ κι 

αν σχρηφάμενοω τοῖς --- γρόμρασι. ἔσοκ- 
εἰζδῃ ὡρησάμανο ἰεκοιάατα, ἔπι 
Τύρροσιι γεῖ. αἷξ. μὴ προσύχωτες 
ἀχοίδλι. Ῥσχωρείες νυϊραΐμαηι. Κὶ. 

ἴπο. Ἐσ. ΧΧΙΝ. 6. αξοσίχυσε, ΑΥΘ- 
[ει Ρ. ὅδ. 86. 
ΠΡΟΣΧΩΜΑ, αἀρϑετν, ἕεγτα ἀρρε:- 

ἔα, ἃ ὠνγύω, ἔεγγαπι ἀοσμημιῖο, 
ΡΝ Ἰάδστω. 92 ὅδ. ΧΧ, 15. δα. 

Ψναῖς. 4 Βερ. ΧΙ͂Χ. 82. δῃ. ΧΙ. 
18. 

ΠΡΟΣΧΩΡΕΊΏ, ἀοοξάο, ΟΟΝΓΕΤῸ η3ὲ 
αὐ αἰδχωδηι. ΓΦ: αάλατοο. Ἰποεσί. 

4 ϑδτη. ΧΧ. 3. προσεχώρησαν. --ῦὉ} 

οαὐο. 1 Ῥατ. Χ1Ι. 10. 90. 00] Βούτηο 
δαί ἀ6 ἰἷ5, φμὲ αὦ αἰέγωενι ἀφ οέμηέ. 

γ 

κρ βίον ΧΧΊ. 9. Ψίάε εἰ 1 Μδεος. Χ, 
ῷ οὗ «ροσεχ, σατε τοῖς ἧς Ἀμεῶ 
ΠΟᾺ δὰ μεῤ ελισρὴς ῥκῷ ὑ δρλες ὑραρτων" 
Ὀυ5 ὨΟΒΊΓΙΒ. 
ΠΡΟΣΩΘΕΏ, ἐ , ηγορεξῖο. 

4 Μδοο. ΧΩ]. 6. Ἰὰ6 ποία σ5πι- 
Γδ 1Π ῥ 

" δὲ ὐλρνει «ΟἾ ΤΡ ἴαγυα, μενγϑοπά, 
υκίϊμε Κοΐεξ. 4 Μαος. ΧΥ͂. 15. ΡΒο- 
ἄυε [μεχ. «ροσωπεῖ», «ρόσχημα. 
ΠΡΟ ΣΩΠΟΝ, ὕποῖεε, εἶπες, 4κ- 

Ῥεγβοῖεε, ἴζετα Ῥεγόπα. τὴξἢ» ἀπαϊ. 

ὭΈΝ: εκ. ΙΕ. 7. ΠῚ. 109. ΧΙΧ,, 

1. εἰ δἰ ἢν. ---.-“ ΤᾺ ἄοπτως. Ἰποεσί. 

4 ϑδιη, ΧΙ. 8. 1 ἰρεσυς αυϊάεει 
γος, δοὰ εχδοῖς δὰ Δι βιονϊδπι. 
Ναΐ ὕὕγχίας Ὧσὰ ἀθ ἄοχιο τεβὶ8 

αὖα8. Οοπέεν νυ. 9. -- ΚΩΥ2. δάρογ 

ἴοι ζαοδεε. 1 ὅφια. ΧΧΙ. 138. Ῥε. 
ΧΧΧΙΠΙ. 1. ἠλλωωσε τὸ αρόσωπεν αὖ- 
τοῦ, βεείκτε ξαστα χασλαυῖξ. ---- ΕΠ ΧΆ, 

αἷα. Ἑπεοὶ. [. 9. 601]. ν. 8. --- αν ἃ 

αι. Χ. 12. βες. οοά. ΟἸϊ5. ---- ὙΠ}, 

ἔέπα. ἴεα. ΧΧΧ. 428. ευῖεξαι. 
ΧΧΧΙΝ. 7. βκοο. οοά. Οχοῦ. «“-- 
ΝλΡὶὰ..] εὶ, ϑεπεπωνι. Α4ὰ. ΤἘΒε- 

οὔοχεί. Φ00. ΧΧ, 26. ἀκὺ αροσώ- 
που αὐτοῦ. Ἰαρετυαης βἷῃς ἀυδῖο 
ΝΟ. - ΠΗ. σπια, ἱξ. ἀε- 

δίμηι, Ῥτονυ. ΧΧΤΙ. 26. αἱσχυνέμμεος 
αρόσαντον, ππᾶρπα αἰἰομγις ἀμοίογειαέε 
οομππιοέμϑ. Μάδιιαβϑε νἸάείτις ἃ χηφγῦ, 

επεμενέδα, οἴ Ὧ» Ῥγορίεγ. --- Ἵ;» 

οογαπε, 4108. ΝΊ. ὅδ. Ῥε. ΙΧ. 97. εἐ 
ΧΧΧ. 920. .-- ΔΩ τονέζα. ον. 

ΧΙΝΧΣ. 8. ἐπὶ πρόσωπόν μου σκότος ἔϑοτο. 
Τάθοτο νουίοσιιτῖ, βορὰ δοῆδι Ὠοξὶ 
τουϊαῖο. ϑϑεσαωίοσυδ ἴδθπ ἰοροσα 
την Ὸ]ς ἀτραπόν. -Ρν οουί. ει. 

ΧΧ. 16. 1 ϑῶι. ΧΥΤΪ. 7. 1 Ῥδσω 
ΧΧΥΤΙΙ. 8. κατὰ πρόσωσον «άφης χα 
κλησίας κυρίου, οογάπι ἰοῖο οὐϑαι Ὧο- 
ταϊηὶ. Οοπέ 2 σον. 111. 924. ἴα 
εἴ Ῥοϊγρίυε χασὰ αρόσωπον αὐτῶν, οὐ" 
γε 116, Ψιὰδ Απποδίζ. 
ΕΣ ὄοάεπι δά (αἱ. 1. 11. Ρ. 813. 



Η ’ 

α΄ -ππ 8» σηρωΐκο. ἤδτετα, ΕΧ. 48. 

ΧΊ ΙΧ. 351. Ἐσοοῖ. ΧΙΊῚΙ. 10. 
κατὰ πρόσωπον ἀνατολῶν, υεγδμα οτὶ- 
δὩΐοη. [τὰ Οἰοδβίαθ ἱπ Εχοοσρί. ῥ. 
Θ΄40. ἀνίμου κατὰ αρόσωσων Βακτρίον 
φᾳνεύσαντος, ἀυοηίατη νΘηΏ5 ὑεγδμδ 
Βδοιγίοβ. βρίσαθαῖ. Οαίεσυμ (δρ- 
Ῥ6}1ο νἱἀθεΐζων ἱπ οὐιηΐθυϑ Ὠΐδοο 1ο- 
Οἷα Ἰορίβαθ ΣῈ» οἱ 1)]υὰ δοοορίδϑα 

ῬΓΟ ἑοία 3οῖε, χυοτιοᾶο 1,αἰἰπὶ οε 
δ᾽ ῬΤΟ υμίξιε ῬΟΠΘΙΘ 80] θηϊ. ---- ΠΡ» ὁ. 

Ῥᾳ. ΧΙ. 10. ΤΗΝ. 938. Ῥτον. 1]. 
6. ἀκπὺ «ροσώτου αὐτοῦ, υἱοὶ Ἰορίδθ6 
ν᾽ ἀθπξι 2 ϑεα ΟἸφιθμθ ΑἸοχ, 

Ὕ. 382. Ὠδθοὶ ἐχ τοῦ ἑαυτοῦ στόματος, 
τ ὙῊ υεσίο ἤδοίενι, οὐποετίο, οὗ» 
σετίο, βεχαοπίθ Ἴ 5, "πᾶνε. Ῥβαῖσα. 

ΧΙ͂. δ. τῷ «ρυσώσῳ. Ὑετεῖο Βερὸ 
γεφροηάδων νοῦ 8 ἽΡ3 ΓΆΣΕ)}}» ᾿, 

6. τπόπε, Οὐδηὶ ϑεΏδι οἈζεί. Βερο- 
ε τπιοιμἔχῃ εἷηα ἀαθίο τῷ πρὸς πρωΐ νοὶ 

φὸ πρὸς τ φρωΐ, τὸ ἰερίτας 1λ οοὐ, 
ΑἸοσΣ. Αἰά. εἰ (οξρ!. οἱ ὀχρμύοβδλδῃ 
Ψυϊρεῖυθ: “παπε αἀεἰμουϊο. Νεαὰς 
ἴδια 6 ἸῺ6 δἷ6 ΘΠ οθγο ἀοςεῖ ἰοοιιβ 
Οδεϑ. ΧΧΤΨΡ. 68. υνὶ Δ ΓΊΣΩ) 

ΙΧΧ τι οπεία]ογαμί, τὰ «ρὸς δεξλης. 
Οτχδρὶμα εὐϊάϊι: τῷ προσώπῳ «πρωΐ. 
ΞΘΕΝ “29. ε οὐπερεοίμ γεμιοῦεο, οἷ, 

εἱ 46 νἱᾶ δοΐτωο. εεΐ, οοπερίαηο. ἴδ. 
ὰ ΤΙ. 14. ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. 1,6- 
δεῖαδὰ 50: - Ὁ Ρἷυν. Οεη. 

ΠΕ Θ. σἂν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, οτα- 
ΠΡ “ΜΝ ἐσηὶ ΟΡ. δὶς Ασὐδς 
Δοίοΐετα, ὧδ [πόϑοϑδὶ]. 1.1. Ρ. 1176. 
φῳρόσωπον ῬὲΟ ἐκρεν βοὶε Ῥοβυῖθβθ ὧο» 
οδῖ ϑονναγίζία 5 ὅρις]. Οὔθοχν. δὰ 
ΟἸφασίαμι ἀθ ϑ:19 Ν. Τ΄, ρας. 469. 
Οοηέον οἴδια 1,οχ. Ν. Τ΄ 5. ἢ. ν. 
ὅδη. 1Π1. 8. ἐχρύβησαν ἀπὸ προσώπου 

4 κυρίου, Δρδοοπάοθδης 86 ἃ ἔδοιας Πο- 
τοῦδ. ὙΙΔ6 οἱ (ὅδη. ΙΡ΄. 18. 4 ερι 
1.34. 4' Ῥαναὶ. Χ. 4. 2οῃ.]. 8. 
Ρε, ΟΧΧΧΥΠΙΙ. 6. ἀκὸ “ρεσώπου σὸν 

᾿ σοῦ φύγω; ἃ ἴδοϊα [86 αιογϑύμι ἔ- 
εἰθλὶ Υἱᾶο οἱ ὕοῦ. 1]. 83. 
Οἰδείδθ 'ἰῃ Ἐχοεῖρί. ῃ. 637. φυγεῦ 
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86. Ιάδ δυρσα. β. ἱλαρὸς 

Ιι ἢ 

ἀπὸ 
ἢ φδὴ 

«ηύσωανο σου, τοδρίοἰοι ρόγφονιν 
δα. Ὑιᾶὰδ οὲ ν. 9. οἱ Με... 11. 9. 
Ἡΐξς Ἰοςὶβ ἃ Βιεἰϊο ἰδυάαξζίὶβ δαζατω 
8116 ΠΟΠπη.]1Δ. Ἰησοῦ. δὸς ΕΧΧ 
3. ϑδῖα. ΧΙΥ͂. 20. «ρόσωπον τοῦ ῥήμω» 
τος 8. τοῦ λόγου ΟΣ φμοᾷ ογαίίο, 
μὲ ρῥγέπιηη δὲ ογαίοτί αμὲ ἱεοίογὶ ΘΥ,. 
7 νέ, εἰ κατὰ τὸ ῥητὸν δαγιέα, γᾶ δὲ 
ἥκηι, αὐ ἀεοίσταγε υὐάείωγ. ἘΧᾺ 
8ες. ἢ710χ.1 Κορι ΧΙ͂Υ. 9. εἰς πράέω» 
φόν σον, ἀπέξ ἐξ, ἢ. 6. φμὶ ἀπίς ἐξ τορ- 
παγιμιί, δυῖ Ὁ φποτμτς δμδούθϑοῦ ρα 
ἐπ τερπο. ἤᾳε, ΧΙ, 8. Ἰρροτανῖ 
ἀἰνϊβῖπα ΤΟΣ 59. 7900. ΧΧΧΊΠ., 

εἰ καϑα- 
βός. ---- 1] ΟΒδ]ά, οογαρι.. [)δῃ, 1}. 

81. - Ὁ Ομοϊὰ. ἰάοει. 65. Π. 

15. ΟἹ. 496. .- ἀρ ὦ 

ΧΙ. 106. κατὰ πρόσωπον φάραγγος. 
Βοπδ συοδα βοηδιδι. Βγεείδγοα [6- 
εἴταν 1 ϑαῖω. 1. 14. υδὶ τΒῊ. ἰὴ 

Ἠρόσωπον. 

ἰωοδᾶδη, ὅ08.᾿ 

ἂν 

Ὀρχίι οῦν. στεορομάεί, οἴ ἱθ σοδὰ, . 
ουχ τόπος Ῥοτεηυϊδέγ. ἜκοΡτε 
τοοῖβ αἰοὶ ρμοίοεδέ πρόσωπον χυρῆνυ,) 
4υἱὰ Πευβ [οὶ τροκῖνδο ὈΥΕ ΘΘ 6 6586 

ϑῖγδο. ΧΕ. 8. σρόσωνον 
ὡποστρά 80. δ ἱμπὸ}8 εἰ ἐπάὶϊ 
8δς. ΜᾺ ται Δ᾿έθηδτι τη ὐϑϑεΐβεβ. εὐξερλέ 
οορδίυνΣ δεοοῦϊγεεο. δ᾽. ΧΝΈ 80, 
ἀδ᾽ ξωρεγβοὶξ ἴαττεο. 1 δου. 1. 48. 
φρόσομτον ψοῦ ναοῦ, ᾿αμάνίρρ Ὀο]:. 
[1 ϑγγυδ. ὃν, ΧΧΥ͂Ι. ὅδ. ἐπὶ τῷ 

ἔργῳ αροσώπῳ ἐφοβήδην, Ουδὲ γὲπε 
ποῖαϊ, εἱ 6 δυρεγβιπιι οδὲ, υῇ 
αυοαὰ8 ἃ Ο)ΥΤΟ οχαίβδβυσα θεὲ. Υἱάα 

νος 

αυοαυς ἥν. ΧΙΧ. 11, συ, Πα. ᾿ 
δ. ἃ Μδοο. ΧΙΨΥ. 24. εἶχε τὸν ᾿Ιούδαν 
διαπαντὸς ἐν αροσώτῳ, Βεταρες ιάδτῃ 
αριογὰ εἰ 6 σἀβοῖεδαί. Ὑαϊᾳι 
λαδεδαΐ “ωάαπι δεερεν ολαγιην, ἐξ 
ἀπέηιο. ϑγτυβ: σηιρίεχμφ εεἰ πιαφ- 
πὸ αηιογε. Οται. Μδῃδββ. τρίμει ἀξὸ 

᾿ 

προσώπου δυνάμεως, ὐΐ ἀκὸ «ροσώσοῦ 
γορίεΥ ποῖαϊ δὰ Ἰγϊϊδομεπι ΕΘΌ τ, 

Ὁ57)0᾽ ᾷ Ῥαιαὶρ. ΧΧΧΙΙ 1. εἱ 

51,4 



Πρόφωτει ἰσχυροῦ. 

α«λδαα, ΙΗ). 18. Τοῦ. 1]. 14. ὡδό- 
““ εἷς τηνι τοὺς ὀφ)λαλμοὺς χαὶ τὸ «ρόσ- 
ωπον, δὰ αἰϊψμοε αἰγίροσε οσυΐορ 
δι06 εἱ ἔδοϊεπι δοργουίοσγο, ἢ. 6. δΔὃὉ 
δἰῖηυο ὑπῖοο ἰρογδεϊίσειθι δὲ δ8]ι.- 
βεῖῃ δρείεσε. 
᾿ΦΙΠΡΟΣΩΠΟΝ ἸΣΧΥΡΟΥ͂". ΡΝ 
Ῥεπὶδῖ, πιοσαεν Ῥτορτίυω. Ααυα 
Ὅση. ΧΧΧΙΙ, 80. Ιρὶς αἰνιβὶπν 

28 Ὁ. 
ΠΡΟΣΏΠΟΝ ΛΑΜΒΑ'ΝΩ, ρεν- 

ϑόοναιι τεςριοϊο. 8 νῷν» διδοῖ 

Σ φίο ποῖον. ὙΒοοά, 05. ΧΙΠ. 8. 
πρόσωπον λαμβάνετε, “ρεγδοπαγεπι τὸ- 
Φρεοίμε παδεί. (οπβεν ϑαυμάξω 
«ΡΟσωδῸν ΒΌΡΓΔ. ---- Υ166 4110] ἄρτα. 
᾿ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΓΙΑ, ργοεοροραῖα. 
Ὁ: Ρἱαν. ) ποίεε. ϑγυλων. 4 ὅ8πι. 

ΧΙΨ, Φ0. «τοσωποποιΐαν τοῦ ῥήματος. 
Υ̓υ]σ. ρεγανι “ενιποηὲς ἀμ )μσ.. 

ΠΕΡΟΤΑΊΣΣΩ, ργαοτάϊπο, ᾿ϑέξα 
οοπαίϊίμο. ΡΏΠὉ: ἰερίεἰαίον. ϑγτασα. 

. Ῥ, 1Χ. 8. «ρογάσσων, υἱοὶ 11} βαῶ- 
λεύς. Ἐκ. 1. 14. ρας. νεῖ. Ανιπᾶ. 
ἴα μηδένα «ροιτάξω τῇ δάξῃ σου, τι 
Π ἀάχ ᾿Υ,εντονα δἰ οτίο [ι16. 
ΑΙΙ ᾿“πρτὶ Βαρδηξ ἦνα μὴ δὼ δόξαν 
ἀνϑϑρώσων ὑπεράνω δόξης ϑεοῦ μου. ῷ 
Μάαορα, ΠΠ. ἐδ. ἀκολουδεῖν τοῖς ὑα᾽ 
αὐτοῦ προτετωγμένοις νίμως, οὐδοφαΐ 

ἃ Ἰορίθυδ δῷ ἱρδϑο ανϑέεα οοπμεζεξι δε. 
ἀπ τ ΝΩ,. Ῥνρέονάρ. 3 Νῖδοο. 

30. φπροτεΐουσῳ τὰς χρῴξας, ργο- 
ἐεμάσμέες τθαπαθ. Μὶάε ες 9 Μέκες. 
ὟΙ1. 10. ΧΙΨ. 389. 84, 
ΠΡΟΤΕΙΧΙΣΜΑ, απίοηιιγ αἷς Βοὰ 

ΜΝΥΗδ, 4μ0Ὸ φμΐδ »γανεωπίϊων, »τγο- 
ρερπαομέωσι, 3 ΔΓ, ἰαἰμμάο 

᾿ ὠάϊ οὶ. Ἔχσοοι. ΧΙ. 5. -- πον 

τιιτα, 8. ῬΑ. ΧΧΧΊΙ. δ. --ἰ 0 

4 ΟΠ. εχ 77. 2 δδην, ΧΧ, 15. 

1 Βορ. ΧΧΙ. 98. ΤΏτεη. ΤΙ. 8. [πὸ. 
Ῥε. ΟΥΧΧΙ. 7. --- ῬΌΠ, ργοίαπις. 
Εζεςοδ, ΧΙ.11. 20. εἰ ΧΙΨΠΠ]. 15. 
Σορετυπὶ ὉΓ ῬγῸ Ὁ ἃ ταᾶ. ὉΠ. 

γίάε «ἃ ΚΒ. 1. Μοπεξ --᾿ ΠΣ ΥΩ» 

Ῥγαοὶρέδίιηε, εἰ οπιπὶς ἰοομα οὐἰέμς, 

904 -Ἡρότερον. 

οὐ φιενε ῬῈΡ σνυαδε ἀροεναϊέων. 
(δαὶ. 11. 14. -- γΙάς ἰδὲ τεῖχος. 
᾿ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑ, Ῥτίοτεε Ῥατίεε, 
ΠΝ δεατύκαμυβ: γέξῦν Ν᾿ 

τσοβδῦνα. 
ας δείϊδεοα, ατὶὶ υἱΉ. 
ἐογία. Ηδδγοΐ. προτέρημα, πρόχριμα, 
προτίμησις. 

᾿ ΠΡΟΊΤΕΡΟΣ, δἀ]εοῖ. ὑσχίον. ὌΞΣ 

ἘΕχοά. ΧΧΤΠ. 28. ἀποστελῶ τὰς σφη- 
κίας προτή σοὺ, ταϊ[ἴλ πὰ γΈϑραβ απίε 
(6. “08. ἰ. 14. σρότεροι τῶν ἀδελφῶν 
ὑμῶν, απίε ᾿αῖτεβ νεοϑίσοβ. Ὑπς εἰ 
706. 1Π]. 14. 165. (11. 12. εἰ εαπξ 
δὲν. 1. 4. οἵ Ὁγαδιυπ) δὰ ἢ. -- 
ὯΞ) Ὁν. Ἐχοά. ΧΧΧΙΠΙ͂. 19. --- 

ὈΘΣ ΑΙ. Ῥεαίογοι. [1- 10. -- 

ἸΟῪ σου. ΧΧΧΥΙΠ1.98.ΧΙ,.18. 

ϑέὲσ. ΧΙ]. 7. πρότερόν δου, ἐε Ῥγαυεπῖξεε. 
ΠΡΟΊΤΕΡΟΝ, ΤΟ ΠΡΟ’ ΤΕΡΟΝ, 

εἰ ΤΟΠΡΟΎΤΕΡΟΝ, δανογδίυσα, »γὲ- 
“8, ἀπε. τηδη, μσμε. Αφοΐα ὁ 

σεη. ΧΧΥ͂ΙΠΙ. 19. Ἡϊηπς αἹαυϊὰ 
ΒΔ} 5618 Δοο ΡΣ βεπῖθηξα Ηἴοτο- 
ὩγΊΩΙ υδϑῖ. δα ἢ. ]., ΣΝ» πελεΐ 

αἰϊμα εἰσπατε, πὶδὲ ἀπίε ἀμί ρτῖμξ. 
γιά ἘΠοπέδυ Ορετα ῬΒΠ]οϊορί- 
(8, Ρ. 708. δε ϑΘοδμασίδηθεσριυβ 
δὰ ἢ. ]. εἰδίαῖς, νεὶ Ααιῆδηι ἢ. ]. 
ΒΟΥ Ρβ1686 ἀαρῴϑυρον, νοὶ πρότερον Ἠὰς 
τΐρταβοα ε υυχχ ἴηϊῖ,, πὶ ἀποετιτα 
νεσβίομθ ἰἸυὰ γαβροπάες Ηθδς. 

ΓΝ 1.) ἀπέεα, οἶϊπε. ---- ΤΆΣ. 
Πειε 11. 10. 129. 7058. ΧΙ. 10. εἰ 
8100]. --- 22}. Ἑχοά. 111. 2. 1τ18ὲ 

αρύτερον σὰπὶ «πρὸ προσώπου ἴῃ Ἑοσά, 
Ῥειτωυϊδιν. [ν. ΧΥ ΤΠ]. 27. .[0Ξ. 
Χ. 14. --- Ὁ» απίϊφμιηι. ούοτα, 

ΧΧΧ. 17. --ἰ ἡὐνν σεῃ. ΠῚ 

1. Νυ. Υἱ. 12. αἱ ἡμέ 
ῥον, ἀἰε8 ρῥτὲ δὶς Ὲ πον ἢ Η. 
1Π]|. ς. 18. αἱ πρότερον ἐαιϑυμία; ϑ8ιπ| 
τγίσέπα νοϊαρίαίε5. ἴῃς. 2 ϑδσωι 
ΧΙΧ. 48. -- Τυνν, δεδέμηε, 68. 

ΧΗΥ͂Ι. 10. -- ππῖν Ιάοτα. Ὅει. 



Προτίέϑημι. 

ΧΙΙΠῚ. 8. .,Ἅἕ Ὄοῦ Ὁ, λον 

πιιζεες ἰογίϊμδ. ὅϑγτατα. Ἐχοί. Υ'. 7. 
Ψυϊραῖαδ: δἰ ρῥγΐμδ. 1 Μδοο. ΣΙ. 
4. πτοπρότερον, Ῥχίμιδ. 

ΠΡΟΤΙΘΗΜΙ, ρηγοροπο. Ν᾿ ΤᾺ 

ἋΣ ΤᾺΝ» 40 (07. ϑγτηπι. Ο(ΟΒΕ]. 1. 

135. Ψαυΐκ. 6 ϑγυΐωδοβο : ρφγοροϑβιὶ 
ἐη οογάξ πιὸ; υπὰδ δρραγαῖ, δϑυϊ 

ἴῃ ϑ'ιυσωιδοῖο Ρ]θηΐι8 ἰορῖβθ6 ἡ μῶρος 
μῆν ἐν τῇ καρδίῳ μου. ---’ Ἴν» ὅμρο- 

᾽ πο. Ἐχοάᾶ. ΧΙ, 4. ΑἹ]. 1εν. ΧΧΙΝ. 
8. «ροϑήσιτε. ---- ὨὩ)» Ῥοπο. Ῥ 5411). 

1.111. 8. ΙΧΧΧΥ.. 13. -- Σηῦ. 
ἰάδτω. Ῥβ. (. 4 Ὑίιάο οἱ 8 κεάσ. ἡ 
11. 7. 1 Μδος. Χ. 88. 

. ΠΡΟΤΙΜΑΏ, ργάλοπμοτο, τγαῖξε- 
γο, ρίμγὲε 7αοῖρ. Χ ῬΙᾺ. ὅγταπι. 

1 ὅδτια. {. 99. σπροετίμησας, ργαέι- 

᾿"δὲϊ, μἱμτὶς γεοϊδίῖ. ϑῖς ἀρὰ Ψοθερἢ. 
Α. 7. 1Ν΄. 6. ν». 290. ἡδονὴν προτιμῆ- 

α σαντες τοῦ “εοῦ. 2 Μδος. ΧΥ. 2. τῇ 

“«ροτετιμημίνῃ ἡμίρῳ, ὑΓα οαἰογὶδ ἀοπο- 

γαίας ἀϊεὶ. 4 Μδος. ἱ. 1δ. 

ΠΡΟΤΟΜΗ, εβριεε, 5. ἕπαρὸ 
λοπιὶπὲς εὐπιδέϊοο ἱεπεδ ἀμοέα. Τῇίρο- 

τομαὶ ἀϊοπηΐυΣ 7οίες απὶπιαπίδειηε 
γαϊίομα οαγοπέισπ, αἱ πρόσωπα Βοταϊ- 

πυτα Ῥτορσίδ βδυπί. ὺὐνῖν οαρμί. 1 

Βερ. Χ. 19. αροτομα) μόσχων, ἔλοϊε5 
ὑτυ]σχαϊα, δυῖ : σωππς υἱβμίοτιηι 

ἀ ραγίεδ. 5) Ὡ- Ααυ. 1 ϑδτα. ΧΙΧ. 

16. «φροτομαί. ΗΘογΟἘ. φρότομὴ, εἰχὼν 

βασιλικὴ, ἕως τοῦ ὀμφαλοῦ τοῦ σώματος 

εἶδος, υδὶ νἱάδ6 πᾶ: ϑυ δ: φροτο- 

μαὶ βασιλικαὶ, εἰκόνες βασιλικαί. καὶ 

“ροτομοιὶ λεόντων καὶ ὁμοίως ἐπὶ τῶν ἄλ- 

λων ζώων. κυρίως δὲ ἐπὶ τῶν ἀλόγων 

φώων ἡ προτομὴ λέγεται. Ἰοῖς δὲ τῶν 

«λοίων ἄκροις τετραπόδων «ροτομὰς ἀπο- 

συτώσας χαλχῷ τὸ τ μέθῃ, διὰ τὸ τῶν 
ε ἐμβόλων χρειῶδες. Ἰάρτα : φεοτομὴ, ἐπὶ 

ζώων ἀλόγων οὕτω λέγετω, ὡς ἐπὶ ἀν- 

ϑρώσων πρόσωπον. Ἐπὶ 8 προτέμνω, 
»γυοβοϊπάο, ργαδοὶπάο. 

᾿ ΠΡΟΤΡΕΠΟΜΑΙ, ργορεῖϊο, ἱποίίο, 
αὐἀλοτίον. ϑαρ. ΧΙΝ. 18. εἰς ἐπίτασιν 
δὲ ϑρησχείας καὶ ποὺς ἀγνοοῦντας ἢ τοῦ 

τεχνίτου αροετρέψατο φιλοτιμία, δ ἴπ- 

905 Προφασέξομαι. 

τοηδϊοποιλ δου ΐθεο οὐΐιθ, γα: ζ΄. 
οὐ 11}5 οοὸ τοδἦος γραδοεοίαγ, 
ἱσπογδῃέεβ δυσὶ ἑποίδαυϊξ τα  ο. Κα 
4 Μδοο. ΧΙ. 7. «ροεγρέψατο. τοὺς ἄλ- 
λους, αὐλογίαδαίμν αἰ105σ. (ὐομξος 
Αςῖ. ΧΥ͂ΙΠ]1. 27. Ηδδγοὶ. προτεέπου, 
παρακάλει. 
ΠΡΟΤΡῈ ΧΩ, ργσιγγο. "ΔΕ γλν 

ΟΕΤΥΟ απίο. 1. ϑᾶχὰα. 11]. 11. 4 ϑδιι. 
ΧΥ͂. 1. Οομρὶ. ἈΡῚ σροτρέχει 5᾽ τ ρ}}- 
οἰἴον σωγγεγα Ὡοῖδί, 4υἷἱδ ΒΕ ΔΓ αρὸ 
προσώπου. ΑἹ]. 1 Εερ..1. 6. Μίάδ οἱ 
ΤοΡ. ΧΙ. 9. εἴ οοπέ, 929. ΧΧ. 4. ς 

ΦΙΠΡΟΥ ΠΑΡΧΩ, απίε διιηι. «Φ0}. 
ΧΙ Π. 17. προϊαῆρχε δὲ αὐτῷ ὄνομα. 
ΠΡΟΥ ΠΟΤΑΊΣΣΟΜΑΙ, Ἰ. 4. 5ἰπ}- 

ΟΉΪοχ ὑποτάσσομαι, στ πίε εἐ ομδίο- 
αἷς αἰϊσιὰα ἀεηιαπααξα λαδέο. 8 
Μᾶαος. Ϊ. 4. «“αραλαβὼν τῶν προῦποτε- 
ταγμένων αὑτῷ ὅπλων κράτιστα, βυχαδτιθ 
ΒΧ οὐγπηεὶδδὶδ δι σμδίοσΣ Ἀτταὶβ οΡ- 
χη. ᾿ : . 

ΠΡΟΥΦΙΣΤΗΜΙῚ, ργίμδ ἴπ παΐι. ἃ 
γαηι τέτμηι ργοάμοο. Ῥαββίνυσω : αρο- 
ὕφίσταμαι, ργίμδ ἐπ παίμγαηι τ ΓΙπι 
»γοάμοον, ργὶμδ διδεὶδίοπέϊαπι ἤαδοο, 
»γαεχιξίο. ϑαρ. ΧΙΧ. 7. ἐκ προῦφεσ- 
φῶτος ὕδατος, ΟΧ ργαετιδέεπίε δαιδ. 

ΠΡΟΦΑΓΝΌΜΑΙ, ἀπίο ἀρραγεο, 
ἐπ ἴασεηι ρτοάεο. 4 Μαςο. 111. 96. 
[τὰ Βιοϊυθ8. διά [ΌῚ οδὲ σρρατέγε 
βἰτορ]Ἰοἰΐοσ, 4υᾶγα εἴδη Ῥυϊραῦιιο 
απ: σρραγμεγ. Δάα6 Ηοχαεσ. ὁ 
Π, Ω΄, 8382. 

ΠΡΟΦΑΝΩ͂Σ,. οοπδρίομα, ἀρετγίε, 
ἴζοτα : ργοπείε, αἰαοτγὶ απΐηιο. ὅῬ'ζ. 
1. 18. ἐζήτησα σοφίαν φροφανῶς ἐν 
προσευχῇ μου, αιεεβῖνί βαρ βηζίδτα 
αἰαοτὲ απίπιο ἴῃ, Ῥγβοῖραϑ ταεῖ8. Ηδ6- 
ΒΥΟἢ. προφανῶς," προϑύμως. 4 Μδοο. 
ΨΙΙ. 95. υδὶ ἀρετγίε, οοπδρίομε Ἠο- 
(Δἴ. ; 

ΠΡΟΦΑΣΙΖΟΜΑΙ, ργαϊεχίμηι νεϊ κα 

οσοαδίοπεπι σι), ἤπμ0 οαμδαδ, ΠΓΩ- 
εσο, ργαίεπάο. γος ΓΤῚ Ἡπρ. οο- 

οαδίοποπι ΗΟ ΤῸ. 2 ες. Υ. Τ. προ- 

φασίφεται οὗτός με, οσοαδίοποπε Ἀϊς ἴῃ 

τΩ6. φιατὶ!, ποῖαρθ δεϊίο ἱπυαάεπάϊ 

πι. ---ο δον ΓῚῚ ΒΡ. μομίο νεὶ 

οοσμραξι πιὸ βετο. Ῥβδῖτα. ΟΧΙ,. 4. 



Πρύφασις. 906 Προφόνυκ. 

α τοῦ σιρκαξωδαι αγοβάσως ἢ «οὖς ἀ- λος καρεύκ ᾿ππονσσα, αἰ 
μαρνίως, υἱ οὐοαδίοειοα φνσγαν δὰ Ὅτι ρΓΌΣΣΓΤΕ, 416 ΘΕΞΤΩΟΕΙΘ τιδτι. 

ΠΡΟΦΑΣΙΣ, οαμδα, ὀίω, 
Θοοΐδίο. : ἊΣ ἐχεουγαίίο. Εἶοα. Χ. 4. 

τρλέσς ψευδεῖς, ἔλϊβοβ ργαίεχέμε. 
δεηβι:. ΥΟΧ Ῥδϑαὶπὶ ἰοΊτΣ 

δρυὰ Ῥοϊγρίυπ. Ὑ|ὶὰ6 ΒΔΡΒΘΙ 
Αποοίαιί. Ροϊγῦ. δὰ ΡὨ. 1. 18. 
δῷ. Ομίετυ Ηοο. }. 1. ΓΣ 

ὃ αὐ Ὁ). δεὲὶϑ σθσοὸ ἐλλχο ἰερίαια 

νἱἀοπίας. Ψαὶς. υεγδα υἱεϊοπὲε ἱπω- 
ἐδώ. ϑυερίοδίυΣ Βαβγάξίυδ, ΨΟΘΘΣΩ 
υἱείοπὶ οτΐδιῃ 6886 ἐχ νὉ δ ἰεοίίοωο, 
ὨΕΙΩΡΘ ἑφράσεις ὑτῸ Ἡὐλλνειος Ὠλεὶ ἐξα ὑδον 
τἶτῃο πὸ υἱειομῖς ἄυτα εἷξ 
γαδοπῷ. -- σἰεϊα Τμὲ δι. ΥἹ. ὅ. 

εὖχ ἀτύνον αὐτὰ Δαμνὴλ σρόφασιν, 
ΟΣ, ἱπυθηλοιηιδ οαμβαπι ΔαγΟΓΒιβ 
Ῥαμίοϊοιω. ὙΥἱάδ εἰ Π δ. ΥἹ. 4. -ττ 

« ον: Ῥραῖηι, ΟΧῚ,. 4Φ. ὅϑ'γτμῃι. 

1 ὅδ. 11, 8. -- Νὰ ΝΣ θοοαδῖο 

φεπιεί οἤΐετεπς. Ααυ. 7υα. ΧΙΝ. δ. 
μμέρύμεττμ 8. Οὐοαξδίο 86 εἰἰοϊδοεπάϊ. -.-- 
γΓηδν ἀεεϊάεγίρα. Ῥτον. ΧΥ ΤΠ]. 1. 

«πράσως ζηνιλ οοραδίονδε ἡμαείὶ. 
Ἐστδηζεα ἴῃ ᾿ἰϊοτὴθ 5 οἱ ἡ, στ δυπί 
δδηοι (οἱ οδησυὶδ [τυ δίυ ἘΡ. 84.), 
ἰεμεταης ΕΣ ΣῚ οῦτα γυϊς. εἴ Ατδὰφ 
κοβδ μρε  ἀδρφῆν μόρα ἘΦ πα τῆα μα 

ἀ Βγεῖι. σρόραεις, αἰτία, ἀφορμή, 
ΠΡΟΦΑΣΙΣΤΊΙΚΟΙΣ, φαΐ 

υεὲ ρεαίεχίπν λαδεί. Γ)}» οσοαδίο, 

Ῥγαίεχίμα. ἴγεαι. ΧΙ, 14. ἐσ ῇ 
αὐτῇ «προφασισεικοὺς λόγους, ἰχυροπαῖ 

τεϑ, αὶ ργϑίεχσίυμι ναὶ. ἐπα 
θϑηξ. ὅϑοσχωο 10ὶ οδὲ ἀ6 115, χαυΐ 

αὐ τα παι οηΐὺ8 βρεοίοβὶβ ἔδηχασα Ὀι.- 
6116 Ἰοάυπί. Ὑαΐς. οσσαδίοπεε. 

ΠΡΟΦΕῬΩ, Ῥγρίενο. “μπυὴ σ 

« Ηρ". ἃ ΜΝ» εὐμοο. ϑγταση. Ῥεδίτω. 

ΟΧΧΧΙΝ. Τπσν ἐπυεηΐίο. Ῥτον. 

Χ. 14, ΙΑβογε νϑιϊεγαπέ. Προφέ- 
εεσϑα;: ἑαυτὸν, ὑγορτοα, ἱϊογὲμς Ῥγο- 
οεάεγε. 8 δος. ἷ. 12. οὐδαμῶς ἀκἕ- 
λκτε προφερόμενος λούειν, Βοῃ ἀεθΕ 
»νορνεῦ. Ἔυϊ. ΙΧ. 6. ἐκ πεούδρεν 

Ρβῖυσ, οἱ εαἰ ἀέοσετε. 8 δοςδρ. 1]. 
11. εἰ . 80. 
ποίστο ἱπ πἰσοχὰδ ἰοςο νεσί απο- 
406 ροϊοεῖ ἐτργούνατε, το τήμΑ ἀς 
48 ποΐζοπο νἱάθ Βοίδλκιῖ χα, 1)5.- 
τηοθίδοη. Ἡδαγοῖ. πρόφερε, ὀνείδιζε. 

΄ ΠΡΟΦΗΤΕΙ͂Α, ρνορλεῖδα, ναξεὶ» 
πδενε, μνααιοέίο. ἡ, σέεῖο. ἃ Ῥασ, 

ΧΧΧΙ͂Ϊ. 32. απ. ΧΕ. 14. δεὺ. Ὁ ἐβ. 
ἘΜ, ΡΣ 4 Ῥατ. ΧΥ͂. 8. Ἐπάτ. ΥἹ. 

14. --ἰ ΟΝ }) ΟἸΒδ]α. ὑϑν. δβινοράε- 

ἔα. Ἑδάν. Υ. 1. 
ὩΔΒὲ αἱ «ρφητελω δαπέ ἐξδεὺ α ρμγοράο- 
εἰς φοτίρίϊ. δι... ΧΧΙ͂Ρ. 33. ὡς αγο- 
φητγώαν, δια πδχ ογσομέωι ἀἰφέμεται. 

ΠΡΟΦΗΤΕΥΏ, ργορλείο, ναϊϊεῖ- 
πριν, Ἀγορἀείανε ὃ. αἰσεπκηε ἰδραίαπι 

. 8ὲπῸ βεγο, οἴ εχ δβαδυνοῦο, πείσαοπία 
Ῥαέτο. ἜΝ 60, απιδείο. Ἐπ. Χ]1]. 8. 

τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ καρδίας αὑτῶν, 
4] 8119 ορίπίομϑε νδεοίιασδαν, δ. 
Ργοΐδσυθαῃξ. Βεπα ἡυοδα δϑδι, ἃ 
᾿μβοῖῖίο δορευομάνοις, φῶτα 4185 1Πτὶ 
ΒΑΡ φηΐ, εϑὲ τοθσγα διιοσμβέῖο δὲ ἴχα 
ἴι Ηεδτ.---ἰ 5}: δ ΝΡ, 

εἰ ΗἰρΡ. Νυμι, ΧΙ. 45. 27. 1 ὅοτη. 
Χ. ὃ. εἴ Δὲ ΒΕΕ ΡΥ τ8. ---- ξξγν ῬνῸ- 

φλεία. 7ετεῖα. ΧΧΙΠΙ. 46. 
ἤ Ραᾳγ. ΧΧΥ. 8. 81... ΧΙΥΡῚ 

δρεοίδηε δὶ ἂς Ἐ]Ϊα, φαΐ ἵπ ρείτν μα 
ἦδοοπδβ Βοιιίηθει τπογίτιτει ἴῃ νἱΐδω) 
Ῥεγοσανεσαῖ, ἀἰοῖξεν ; ἐν ποιρεήσε Φρο6- 
φήτευσε τὰ σῶμα αὐτοῦ, ὠεΊεν 1ὅ. ἢ 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ, Εν σαΐεξ. 

ὮΨ δεηές. Τίτου, 16. υδὶ Δ- 

86. οἀ. Βοχα. 16- 
βευάσαι 6656 μἰδφη τερδ' 6 (οἷ. ΑἸοχ. 
εἰ Οοταρὶ. οεηδαεσυῃς σαρρεῖϊας ἴῃ 
Οεῖξ. 5. Ρ. 679. εἰ βςμαεέρηβατείαα, 
ΜΙΝ νοζὸ σρεφήτας νετᾷ Ἰοοίΐο 688ὲ 
νἹάεδίις οὉ 8 πρίων, εἴ ἀρεῦ- 
βύτας ἱ δἡ ἰἱοχα Ἡεδς, 
οξέμμι δμυμι ἀσρφεο. --- Ἢ Ρασί. 

δεὰ Ἰυάϊοε Βτεοίδοϊ.- ἢ 

Αἀάδ Ῥχοΐορ. ϑὅν. αὶ 



[ροφήτης. 

ἄδης. 4, Ῥας. ΧΙΧ, 2. ΧΧΙΧ. 30. 
ΧΧΥΎ. 1ὅ. --᾿ ΤΙΌΠ. Εά. ϑεχία 

βαῖα. ΤΟ;ΧΧΧΥ ΤΠ. 90. Ῥγορβεῖε 
δια ἦπ 8}115 5.5. ἰοςὶβ δαποίὶ [Ὠεὶ 
ἰσυηταγ. -- ποθ» πιποῖμε. 4 Ῥατ. 

ΙΧΧΥῚ. 1δ. --α δὲ) Ῥατέ. ΝΊΡΒ. 

γορλείαπε. 1 Ῥατ. ΑΧΨ. 2. 7ετετὰ. 
ΟΧΨῚ. 18. πΣΣΡΌῚ Ἐχοά. ΜΙ]. 1. 

αρὼν ὁ ἀδελφός σου ἔστων προφήτης σου, 
ἸΆΣΟΣ ἔγδίον τ ΕἸ ἐπέεγροτδε ταυ, 
πο Αδγοὺ ἀϊοϊυν ὑγορδεῖα Μοεῖβ, 
ποά Μοεκεβ, ἰδβαυδιη [λει μοῦ ῃχο- 
Βοῖαβ, 1ΐα μὲσ ᾿υτα οἔ ο9 ευ8 δά 
ορυΐυτα Ἰοαυετεῖατ. [Ἱπᾶρ νεσθα 
ἀααπςεία Κἰπιοδίυβ ὈδμΕ6 Ἔχρ]οδὲ εχ 
ἰχοά. ΙΝ. 16. “αγοὸν ἐϊδὲ εγῖέ υἱοῦ 
γς. Ὁουξ σεν. ΧΥ͂. 19. Β5!]΄ς μοδξε 
ὉΒΌΠ τα, αἱ τὰ «άνγα ἐκ Μουσῶν, 
Ὁ Ἰοχυΐθιν Επειλιλίυν δὰ ἢ. Α΄, ὑ. 
» Θα. Βδβ. ΘοζΏΟΦΟΟΣΟ, οἵ ΡῈῚ αὐτὸ 
ἄμε Ἰοαυΐ οτεάεραμίαγ, αυαυθ 
τορίοξοα σρόματα Μουσῶν (ἙΟΏΪΕΣ 
ἰοἰαία ἰπ ν. σνόμα) ἀϊοὶ βοϊοθδηῖ, 
γορλείᾳ Μυεατῳηι Ἰτὰδ φεδηι ἢυπ- " 
πραϊ κυπς. Ηϊπιοσίυβ Οὐδ. ἀθ 
ρου. Αἀνεπῖυ ἴῃ ὈτΌ. ο. 6. ἐκ» 
νούνεις δ' ἀντὶ μὲν Βάχχων τὺ καὶ Σα- 

γν φοὺς Μουσῶν τὸ καὶ Ἑρμοῦ «ροφήν 
μὰ μᾶο Ἰυοοῖα δουρὶϊ Π᾿υὰ ΡΣ.» 
ἰαγὶ : Μάνγιυν Μοῦσα, προφητεύσω δ᾽ 
γώ, Οοπῇ οἱ δυοίοτεβ οἰἰαΐοα Ἦ οἱ- 
ἰο δὰ ΤῚ 1. 19. Ρ. ὅδ4. δὶς οἱ 
ὑδάταμδ δρυὰ Ευγνίρίάοτι Βδοοῖ. ν. 
'04. οὔγὰ νοσῦβ ΤΊΓΟΒΙΘ 86 6]οοσυ- 
ὈΓΌΓΤῚ 6586 Ῥγουαἑξεῖς, μος ἴξ8 Ἔχρτῖ- 
αἰ: ἜἘπι) σὺ φέγγος, Τωρισία, τόδ᾽ 

ὑχ ὁρῷς, ᾽Ἔγ ὡὼ τῆς σὺ ὼν γι- 
ἤσομαι. ὥογοτα. ΠῚ. 0. υδ᾽ ἐν τοῦ 
ποφήτοωως ΘΟὨΪ Προ πτα 68ῇ ΟΌΣΩ 56. 
[περι : ΟΟΥ πιόωπὶ ΟΟΝΙΤπης θεέ, 
ὁ ργορλείαϑ ζαῖδος δοἰὲοεί.-- τον »᾿ 

"Βαϊ, Ἐπδέάξκ. Υ. 1. 92. ..- ΓΝ) 

Ἴερν. ἔσει. ργορλεί(:α. Νοθοτη. 
7]. 14. Αρυὰ 6Ο6. βοσὶρίοσθθ 40ο- 
Ἰὰ8 προφήτης ἀ6 "απιῖπα δι ροζυσ, 
1ξ Θχϑσαρ]18 ἀοσυῖϊ οὕ εοῖκ.. δὰ δο- 
ποοΐ, ΑἾδς. ρΡ. 2978. εἰ 443.-ΠἸΝ Ἢ 

χοχί, υἱάεπε. 1 Ῥαταὶ]. ΧΧΥΙ, 428. 
ὁ Ῥαγαὶ. ΧΥΪ. 7. 10. Τοῦ. Ι΄ 13. 

ΘΟΊ. Πρφόλαξ, 
αρορήνης ἀϊεξαν, σνῥονηφωε σωμι [το 
ἀγοίδωε ἐοεἰ οοπγωποίωδ, δαὶ ουἱλ ὕει ἢ 
υεί, απιΐοιις Ἰ)εῖ, πᾶς ἴοῖ Ῥαῤγὸ» 
αγοῖς ΑΌτδβδτο, εἴα. σροφῆται δργρεὶ- 
Ἰδπίας. Οοηξ, Αοί, ΠῚ, 96. 

ΠΡΟΦΗΕΓΊΤΙΣ, ργορλείδεα. ΓΊΝΩ» 

ἑάοῃ. Εχοά. ΧΥ͂. 420. Ψυἀ. ΙΥ. 4. 
9 Βερ. ΧΧΙ!. 14, οἱ δἰϊρὶ. 
ΠΡΟΦΘΑΝΩ, »γαυεπὲο, μγυαυενίο, 

απίουεγίο, απἰ οῖρο. [-77}} ῬΙδ. 2. ὅατι. 

ΧΧΙΠ. 6. 19. 29 εχ. ΧΙΧ. 82. 20. 
ΕΝ, 8, Αι. ϑγταμι. Τμεοᾶ, Ῥεδΐπι, αὶ 
ΧΥῚ. 14. --.. Ὁ» δΔΏγρΡθ. 1 ΘΑΤΆ, 

ΧΧ. 24. ΒιεἸϊο δς Τχοιογῖο Ἰορίοθα 
νυ ἀοηοΣ ὈΠΡ- ΜΙδΣ δυΐδτᾳ ρμοξίυϑ 

άνων εἰρτιίίβοιτνε νἱἀείωΣ ρησυξ- 
276 δεγρενο, ρῥγίμα Ἔγό, αθδεα 
ποθοπαι ἃ Ἀ. 1. ΠΟ δ᾽ Ἰϑῦδινὶ 6880 
56.165 ΟΥΔΌΟηἶΒ ἀοοθί. -- Δ η»}, ΟΝ7ΡΟ. 

σε (8 ]], τοῦ δοῦνα.) χεῖα αὑτῆς τῷ 

ατοφρ)άσει διδοῦδο, χεῖα, κι τ. λ. Ὑιὰθ 
Εἴ 1 Μδοςο. Χ, 4. 23. 

ΠΡΟΦΥΔΑΚΗ͂,Σ, οδεεγυαέιο, ομδέο- 
ἄἷα, υἱρίϊα;, ἐχουδία. οψο.- Νεὰ., 

ΙΝ. 22. 23. --- ΛΟ Ρἱυν. Ἐχοῦ. 

ΧΙ. 41. νυχτὸς προφυλακὴ ἰστὶ τῷ 
Κυρίῳ, ποοεὶβ σιδέοαϊα ο8ὲ οτηΐηο. 
[Ὀ. ν. 42. ἐχείνη ἡ νὺξ αὕτη αροφυλαχὴ " 
Κυρίῳ, [16 ποχ ᾿ρβ8 οὐυφίοαϊα Πουιὶ- 
πο. υϊάκδε: προφυλαχὴ τῷ κυρίῳ. εἷς 
τέσσαρας φυλακὰς διοωρεῖται ἡ νὐξ. ἑχάσ- 
φῇ δὲ ἔχει ὥρας τριζ. ἴπι 1,6χ. ΟΥΤΙΠΙ 
ΜΒ. Βγειω. νἱζίοβα Ἰερίτιν αροφυλαχ» 
τὴ, δὸ ἰϑάάδιη ἔδεσε νουρῖσ, αὐΐθυ8 
δρυὰ ϑιυϊάδχῃ οχρορίζυγ. ΠΝ, 

ΠῚ. 19. εἰς λακὴν, δα ουοϊοάὶ- 
δὼ. Ψυάη. Χ. 12. προφυλακὴ τῶν 
᾿Ασσυων, ἐτομδίς Αβογτίοζυσα, 8. 
φιΐ ἐχέγα οαείγα ἐπουδαπί, μέ, δὲ σκὸ ἢ 
φεγομϊὲ ἐπίεϊϊεραπὶ, ἑὰ πμποίοπέ, 

ἐέογοε, σχομδέίογεν, «01. ἴδ. 
ΙΝ. 8. 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΙ͂, οχομδίϊον, φμὲ 6π- 

ομδίας αρὶ, ρ ομείοάϊα. ΝΟΝ. 

1Υ͂. 9. ΥἹ]. 8..-- 2 Ῥατέ, Ῥγοίρ- 

φϑ 



Προφυλάσσω. 

« βένε. Ναδαπι. 1]. 6. Νιυῃ Ἰοροσιπί 
ὉΣΝ 5 ὁ Ομα!ά. δ 3)Ό» Φρεομίαίμε 6ε. 

ϑδοὰ προφύλαξ εδῖ δἰίατη ργαεἰαἰατίμ, 
υοηηδιίτηοάυτη προφυλακὴ ὈΤΌΡΙΡ- 
παοιίωπι. ὙιὰΘ εἴ 1 ΜδςἼολρ. ΧΙ]. 
27. 
᾿ ΠΡΟΦΥΛΑΈΊΣΩ, απίε ἐσουδο, ὕγῸ 
δίαἰίονε ἐχομδίαε ἀρο, ργδετυο, σε8- 
ἐοάϊΐο, αι τεάσο. ἽἜΠΟΣ Ἡπρ. 

4 ὅδιη. ΧΧΙΪ, 24. --- ὙΤΙΠ Ηἰρῇ. 

ὃ ρταπιοηεο. ϑγτατα. Ἑπεβοῖ. ΠΙ. 17. 
φροφυλάξῃης αὑτοὺς «αρ' ἐμοῦ, εἴ οαμίοΣ 
ἐο8 γε εγὶς ἃ ταθΘ. [Ι͂ἀείω [Ρ. νυ. 
30. 
ΙΠΡΟΧΑΛΑΌΜΑΙ, ἴαχο, ἀενκἐίο. 

4 Μδοολρ. Χ. 19. σροκεχάλασται ἡ 
γλῶσσα, ργονπὲμεὲ Ἰίῃρσυδ, ὉΌῚ 6.1 
χαχάλαστω. Αἀάς Ατεΐεευμ Ρ᾿. 192. 
86. 

ΠΡΟΧΕΙΡΙ ΖΩ εἱ πηϑά. ΠΡΟΧῈῚ- 
ς ΡΙΖΟΜΑΙ, ἀεΐρο, ἀεεῖρηο. γγ), αο- 

“- 

οὐρίο. .10κ. 111. 12. «ροχειρίσαοϑδε ὑμῖν. 
δώδεχα ἄνδρας, ἀεϊεσιἐε νΟ 15 ἀπάδοϊπι. 
Υἶγοβ. --- 30)» ἐπεπρο. ἸΤΒοοῦοί. 

Ῥχου. ΨΙΠ1. 38. «ρὸ αἰῶνος προχεχεῖ- 
ρισμαι, δηῖδ δβεβοῦα ογΐπαία ναὶ μα- 
γαία τα. Νουι ἰρτοσο χυϊάειη, πΠοη-᾿Ἅ 
Π01]06 ἱπρθ 086 ΘΟΠ]6018586, Εἶϊ80.εἰ, 
σοροποῃάυμι 6886 6 8. [1]. 6. «:ο- 
κέχρισμωι,; ὠποία δμηι, αἴ οὐχα Ϊ6ο- 

ἀ τίοης Ηδῦταα σςοποϊ]οίυν. 5'.6Θα τ] Πὶ 
. ἢὰς σομπ]δοΐατα ΠΟῺ ΟΡι18 6888 Υ]46- 
ἴυγ, αυϊα ὠποίϊο ΟἸἶτη εγαῖ βγυηο τὰ 
ἑπαυρεγαίοπῖδ. ΗΖ ΕΥΟὮ. προχεχειρισ- 
μάνον, προβεβλημένον, ἡτοιμασμένον. δὶς 
Θπΐπὶ ἰοσεπάμμι ν᾽ ἀδίυΣ ῥτὸ ἠτιμασ- 
μένον. ---- ἀνὰ ἢ φιείο. Ἐχοά. ΤΥ. 18. 

«ροχείρισαι ἄλλον, ἀεείσηα αἰίυτη. 1,6χ. 
Ογεῖ ΜΆ. Βγεπι. αροχείρισαι, «ροβα- 
λοῦ (Εδάεια φυοαυς αροὶ Ζομαγδα 

ε ἴκχ. 1δ87.), ἐαίλιξαι. 1, Ἔρὶταν ῥγτε- 
ἴεγεβ ἤδη. 111. 42. οἱ ἄνδρες οἱ «ρο- 
χιμρισϑέντες, αὐἱρυ8 νεῦθ18 Π181] σὰς 
βροηάεξ πῃ ἰεχίυ Ηοῦτ. 9 Μδοςδῇ. 
11. 7. ὁ δὲ προχειρισάμενος Ἡλιόδωρον 
φὸν ἐαὶ τῶν σραγμάτων ἀσίστωλεν, ἀεἶὶ- 
ϑέης δυΐελ Πεϊϊοάογυπι, 4υἱ εγαὶ 
ΒΌΡΕΡ Παροῖα 10 5118, τι θραὶ 1]- 
Ιαπι. γ 46 εὐ 2 Μδος. Ἴ11. 9. [18 

Ὅ0Β Πρύταν:ς. 

ίοηγθ. Ηδλὶ]. Απεσυ. Ἐσοτα. 12}. 
ΨΙ. ν. 3577. χαὶ μετὰ ταῦτα εροχ εἰριεα- 
μένη τοὺς ἐαιτηδειτάτους διεξέμ ψατι 
«ρὸς τοὺς ἐπὶ τοῦ χάρακος. Ἰάστα 1.10. 
ΙΝ. Ρ. 259. ὁ δὲ Ταρκύτιο; τῶν ἀστὴν 
ἄνδρας ἐπιφανεῖς δύο προχειρισάμενος --- 
ἐχείνοις ταρόίδωχε τὴν τὼν βιβλλαν ξυλα- 
κῆν. Ο(οπῆ Αςεἰ. ΧΧΙΙ. 14. εἱ δὰ "ἢ. 
1. Ἀδρ 6} Απποίαϊξ. εσ Ῥοϊγθίο Ρ. 
887. 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ, ρματαίκε, ζαεῖζεει. 
Ῥτον. ΧΙ. 8. αρόχειρος δὲ γύεται καὶ ε 
ἐσίχαρτος ἀσεβῶν ἀτώλεια, 7ασεξὲε διι- 
ἴῃ ἔξ οἵ Ἰυσυπάξ ἱπυρίογτετα μὲεῖ- 
ὩΙςίε8. ψεῦθα φς ὕβοροτο υἹάσῃη- 
ΓᾺΣ ΤηϑηΪ 86 Ἔχ ίροσα οχίτϑσηισι 
ν. 10. Γ ἰπϑχλνι ἐς ἽΞΝ5. κα ρε- 

γεμμο ἐπερίος ουαο. ἘΪεεγοῖ. «ρύ- 

χρος, ἕτοιμος, εὐχερής. ᾿ 
ἹΡΟΧΡΑΌΜΑΙ, κμέον. Ἐππ. ΧΥ͂Ι. 

17. μὴ σάμενοι τοῖς γράμμικει, εἰ 
ἼῸΝ ὡδὶ {ον ς ἐἰετὶς, ἢ. 6. εἰ ὀαγωσ 
αμοξογεἐαέεηε πον Σεομέξ Γιεγεᾶε. 

ΠΡΟΧΩΜΑ, , ἔσγτα 
.) Ὁ. ἰάδτη. 9 ϑδαη. ΧᾺ. 15. 

ἘΠΡΟΧΩΡΕΊΏ, ρυοοεξᾶο, Ῥγορτέ- 
ἄἱϊον. 28)» οαἄο. ῷ ερ. ΧΧΥ. 11. 

860. ΟΟΏΙΡΪ. τοὺς αροχεχωρηχότας 
βααιλεῖ Βαβυλῶνος, αὶ δὰ ἐᾷ 
Τὰπὶ δα χεβο Βα υ]οιΐδο. Εογίδαςς 
101 Ἰερεπάυτη εϑἰ «ροσχεχωρηχότας. 
Οαΐογυμι. 92 Ῥασζίτα αἰπιρ)]ξοῖϊεῦ ᾿ 

Ῥοβίζαχη, ραγίϊπι στα ῳ οοπδῖσας- 

(ὑπ: ἐγαηδίβεγε Ἰοΐατα ἐχ μος ἴοοο 
Ἰυου δα δῦ ἀρράτεῖ, 
ΠΡΟΧΩΡΉΜΑ, ἰά γερά τμοσσῦ 5. 

δμοοεεείί, ἰίδιι : ἐχζογοπιεηέειας, είετ. 
ομξ. [γῸν ΡΑτί. ἔκεῃα. ἃ Ὧν» μεσ. 

ἙΕσέοι. ΧΧΧΙ͂Ι. 6. 

ΠΡΥΤΑΝΙΣ, ρναζεοίεις, γτεοίογ, 
αὐρεϊπιείταίον, αἀϊρεπεαίογ, σιπείος, 
ἐμίοτ. ὅδῃ. ΧΙΠ, 2. πρυτάνεις κόσμου ε 
εοὺς ἐνόμωσαν, τεοίογες ταυπάϊ [δος 
Ῥυϊανογυηῖ. ϑ01185 : σρύτανις, διοι- 
κητῆς, ΦΡΟΟΤ. ἄτης, φύλαξ, βασιλεὺς, ἄρ- 
χῶὼν, ταμίας, ἔξαρχος. Ἐεδγοῖι. «ρύ- 
σανις, βασιλεὺς, ἄρχων, χαρηγὸς, τίμιος, 
διοικητής. Ἑστία Ηἷς ῥτῸ σήμος ἰεροη- 
ἄστα εχ ϑυϊὰα ταμόας. 1π [ἐσ (γ- 



ραηγ. 

Ι: Μ5. Βγοῖι. ἱπίον 88 δυροπίϊυν 
μείας, Ῥῖο 40 ΡῬΑΣΙΟΣ ῈΡΟΏΘΏ» 
[Π ας. 
ΠΡΩ΄ ΗΝ, ραπιίο απίε, ἩΜΡΕΥ, "ΟΝ 

εῬγἑάεπε. ΣῊ δ 3, “πι ὈΥΡεσΙριο. 
5. ΥΠΠ]Ι. δ. Χοπορῆ. Ογτορ. 1]. 
1. ΖΕ 5. τη. ὅοοῦ. ΠῚ, 12. Ἰιὸσ. 
γε] ΜΒ. Βγϑτλ. σρώην, τὸ ἀπὸ τρί- 
ς ἡμέρας καὶ ἐπάνω. 
ΠΡΩΪ", ΤΟ ΠΡΩΪ, εἴ ΤΟΠΡΩΓΡ, 
απε. ἼΡ᾽ ὅοδ. 1 ϑδα. ΧΙ. ὅ. 

οσογυηΐ Ὁ ππαηθ, δ τλοάυτῃ 

ἰφοιηπηοῖθ. ἴάθαι ναὶοῖ ἀε ἴσοοο 
Ῥαεταὶ. ΧΧΧΥ͂. 12. --- μὰ »»} ΡΙΒ. 

ιφμέγο. 4 Ἀερ. ΧΥ͂Ι. 156. Ηἰς 4υο- 
ι6 Ἰερεγυῃῦ ἼΓ 5 -Ἴὸδδ. σεη. 1. 

. ΧΙΧ. 21. ΧΧ. 8. οἱ δἸ10] βεορίυϑ. 
- πὸ, ογεριδομίωπι. ΦοΌ. ΥΙΙ. 4. 

τ: πῶ Γνν» ἀδοεπάεγε αμτογαῆι. 

χθῃ. ΧΧΧΙΙ. 24. --- ΚΔ. 9ες. 

{ΠΥ 1Π]. 88. υΟἱ Ῥτὸ "ΔΊ, οε8- 

“ΤῈ [αοΐαπι, «ρὼΐ ροσασταπῖ, Ἰοροπῦθθ 
ἸΘΙῺΡ6 στ. ΕΒ ὙΌΣ ϑυριίεγ. 

ἴν. ΧΧΙΨ. 4. .--- γιάς δ} 1 ἀνα- 
λλα. ᾿ 
ΈΩΣ ΤΟ ἸΡΩΣ. Νν ΓΔ 

Γμ6]4. ἐπ εα ἤογα. Ὅλπ. 1Υ͂. 80. 866. 
σοἄ. Ομ 8. -α 03» ἐπ πιαίειξ- 

πἷβ. 900. ΝἾἼΠ. 18. 
ΠΡΩΙ" ΠΡΩῚ", ΤΟ ΠΡΩῚ ΠΡΩΪ, 

εἰ ΤΟΠΡΩΙ ΠΡΩΪ᾽, πιᾶπα πιαπε, Ὦ. 
6. διίπεπιο 8. Ῥτόπιο πᾶνε. ἽΩΛλ Ἴ3: 

Ἐχοά. ΧΥ͂Ί. 91. ΧΧΧ. 1. ἴεν. ΨΊ. 
19. -- ὙΔΠ Ἵν. Ἰης. ψυὰ. ΧΙΧ. 

425. τὸ «ρω) σρω. θὰ Πες πα ϊοο 
ΘΟΒαυδηθουσίο τεΐογεπβ ϑυπὶ δὰ 
νεῦρα ν. 96. ἽΡ3Τ Γ25})» σέγυσα 

ἰϊα, υἱ οχ οἅ. ΑἸά. τϑβουὶ θαξαν τὸ 

«ρὸς πρωΐ. 16 δυπάστῃ δα σδρρϑοῖι 

Οὐῖς. ὅδοῦ. Ρ. 880. δὲ 

ΤΟ ΠΡΟΣ ΠΡΩΪ", αὐ πιᾶπε, Ἀ. 
6. ἀρρείεπέθ πιαπε. ἋΣ ΓἧΔΞ» ἱπ 

αφριοιεπάο πιαπε. ΦΔυὰ. ΧΙΧ. 26. 
ΓῺ» 81 46 ἀἴδ βεῖταο φϑί, ἐἐμοσδοετε 

ποίδί. 

͵ 

909 Πρωΐξνοξο 

ΤΟ ΠΡΟΣ ΠΡῺΙ ΠΡΩΙ, αὦ 
ἩΩΠ6 πιᾶηα. ἈΝ» ΓΞ)» ἐπ αϑρῖ- 

οἱομάο πιᾶπε. Ῥβαΐτα. ΧΙ. ὅδ. Δα 
4υδθὰχ ἰοσυπι ταβρίοθη8 ϑυ 88 : 
φρωΐ, πρωΐ. οὕτω Δαβὶδ τὸ ταχὺ καὶ 
ὀξὺ πρωΐ προσηγόρευσε. Βοήδϑησον αὑτῇ Κὶ 
ὃ ϑεὸς τὸ πρὸς σρωΐ πρωΐ. 810 οἴ δρυά 
Ἡδβγοβίυτη σρώϊον ἸηἴΕΓ 4118 Ἔεχρὸ- 
ἜΤΙ 1} ς ταχύ, Ιάθῃὰ: σπρώϊα, ταχέα. 
Ῥανΐον ὄρϑρινον, αποα ῬΓΟΡΡΙΘ πιαξίω- 
{πίπὶ βἰστιδοαί, αἰαυδηάο οεΐσγα 
ἀεοποίαι. Βυγευβ Ηοϑγοδῖυθ : λημάα, 
τῶν ὀρ γρινῶν, δελημάτων ταχινῶν. 

ΠΡΩΪ᾿Α, πιαΐμέημηι ἐδηιρμδ. Ἵ 5: 

ῷ ϑδτι. ΧΧΠΙ. 4. Ῥεδΐτη. {Χ]0.. 8. 
Αᾳυ. ΡΒ. ΧΙ. 6. υ᾽ ῥγὸ τῷ νεῦσαι 
αρωΐαν βἰπς ἀυδίο ταροπομάυσα εεΐ ἅ 
τὸ νεῦσαι, πρὸς αρωΐαν. 

"ΠΡΩΪ ΑΣ, ππᾶπε, αἰιριῖο. ΤᾺ ΡᾺ" 

ἐπ᾿ πιαίεεἰϊπὶδ. Τπο. 705. ΥἿΙ. 18. γ]:" 
αι. αἰϊμοιίο. 

ΠΡΩΓΘΕΝ, 4 πιαθέε, ὦ ἐξσπιροῦε 
πιαϊμέΐπο. Πλ. Ἐχοὰ, ΧΥ͂ ΠῚ, 18. 

14. Βα. Π]. 7. υδὶ νοὶ Ἰερεπάμπι 
οϑὲ σρωΐϑεν βὶπ6 ἀπὸ, ν6] ἀσὸ σρω], ἐξ 
οι]. μαρεί. 

᾿ς ἹΕΡΩΊΤ ΜΟΣ, πιαϊξειξίημα, ργαοῦζ. 
Ἄρ3ν ἐπ πιαπε. ϑγτασοδομ. ΟΟΠΕΙ. 

ΧΙ. 6. -- 5» »τὶσιοροηλίιδ. 

βϑυταγιδοῦ. ΤὨροὰᾶ. 700. ΧΥ͂ ΤΙ]. 18. 
"πα ΠΙΟΥ͂Β. .-- ΤῊ » »γάϑοοξ.᾿ 

ὅεΣ. ΧΧΊΨ. 2. τὰ σῦχα τὰ «ρώμα, 
“οι ρῥγαοοοες. Τμοοα, 165. ΧΧΥ͂ΠΙ. 
4. -α χγν λίμυῖα ἰεπιρεδίϊυα. Ἰ)εαϊ. 

ΧΙ. 14. 7Ζεγεωι. γ. 94. Ηοβ. ΥἹ. 8. 
-- Ὁ. ἰάθη. 9208]. 11. 28. Ααυ. 

Ῥβαϊπι. ΧΧΧΙΠ. 8. --- ΟΝ ἐ 

ἐπίδῃ. Ησβ. 1Χ. 12. ὡς σῦκον ἐν συχῇ 
φρώϊμον, αἱ ἤσυχα ἴῃ ἤσα Ῥγβοοσθχα. 
- Ὑππῷὸ, ἀὐτογα. 168. ΓΝῚΠ]. 8. 

ΠΡΩΊΤΝΟΣ, πιαῤμέπωξ. ἽΝ. σβϑη. 

ΧΙΙΧ. 97. Ἐχοὰ. ΧΧΙΧ. 41. ἴχν. 
ΙΧ. 17. οἱ ]1οὶ. ---- δ 5)». 5 τητα. 

Ῥτον. ΧΙ. 95. σρώδος. ΒΙΘΠΪο Ἰερῖθθε 
νἱ ἀοῖυτ [7}» ϑθιλοσιϑ δ Ετηοϑα 

οοπήϊοίαπέ, τοροπρηά τι 6βθ8 σάρω- 



Πρωΐδεν. 

ὁ νις, αἵ δα ΤΥ ἰεξεξίε, Ιάδτα δαίπι 
βερα τεροῦίζυσ, υἱ οορ. ΧΙ͂Ν. 94. 
ὮΝ- ϑεἀ υἱτοσας οση φοζατα ἄν. 

οἶδε εὖ ὑμλυ. 
ΠΡΩΓΟΘΕΝ, »ιαηξ, 1. ᾳ: σρωἶϑεν. 
ἃ. 9, ὅδ. 1]. 427. βες. οοὐ. Καῖ. 

ἴω Ὀοσιρὶ. Ἰερίτυν σρωΐϑεν. 
ΠΡΩΡΕΈΣ, βυδενγμαίοῦ ῬΡΟΝΌΣ, 

φαὶ κι Ῥγογῶ πάνενε ρεδεγπαί. ΔΓ,» 

καποίεγμε. Ἐπκεοῖ. ΧΧΥΤΕ. 90. --- 
δ ν "παρίνεν παποίεγ. ὅσοι. 

Ι, 6. 
ΠΡΩΤΑΣΩΝΙΣΤΗῚῪ, ργίποερε Β. 

Ῥνδδιπε οεγίαίον 5. δεϊαίον, φιὶ Ἀγ. 
Ἰππ ἐεί ἐπ οεγίανηιδε, σκὲ ἀὔπιεν ἀμ- 
οἷξ, ἐπ μγίηνα αοὶε οοἰϊοσαίων, ἃ αρωτ- 
αγωνσεεῖ, αυοὰ ὑπϑῖα ΘΑ 6βέ σρῶ- 
Ψο ὦ. 1 Μδαος. ΙΧ. 11. οἱ 
φεωταγωνσταὶ «ἄντες οἱ δυνατοί. Υα]- 
πϑῖυδ: ρτίνιὶ οετέατπ! οπεπες Ρὸ- 

4 ἑεπέεε ἔ Οουρὶ. Ἰεριτας σροαγω- 
νσταὶ, φυο οοὔθια 
ΧΥ. 80. 

ΠΡΩΎΑΡΧΟΣ, ργίποερε νεἰϊξέία, 
ἄμα ρνυματίνδ, ΟΧ πρῶτος εἰ ἀρχὺξ, 
Ῥνίποερε. ἃ προς Χ. 11. ϑυθοϊληι- 
γυτὰ τρωτάρχης ἰδρίταΣ ἀρυὰ Νίδιο- 
ὅλοι ἵν. 899. 

ξ. 9 Μδοολῇ. 

ΤΙΡΡΩΤΕΓῸΣ, ργίντμς, Ἀ. 6. ργῶς- 
«ἰαπέϊεεδπιια. “γἘγ}}» Ορλέτ, ]δεγία. 

ἀ ϑιγτωζαδοβ. Ῥβαΐσω. ΧΙ. 11. χρυσῷ 
«ρωτείῳ. Αὐτυΐὰ απ Ορδλγίουμι 
ῬΙῸ Ρῥγεβοϊδη ἰβπιο μαρεραῖαν. Αἀ- 
ἂς 8 ". Ψ2ον. ΧΧΙ]. 94. εἰ 
ΧΧΨΥΊΤΙΠ. 16. εἰ ἱπέγα 8. ν. χρυσίον, 
“τ Δ Ρ Ρατι. ἐγαηείσπς. ϑγταυλθοῖι, 

Ὀδαῖ. Υ. 18. σρωτεῖε. 86. ἽΩΥ ἰμ]. 
ΑΥ̓ΆΡ. ποίδι ἀὐέρσεπέεν ἐσανείπατε αἷξ- 
φωυξά, οσεἶπε φυιαίεῥαξέο εἴ. Ἐπε τα: 6 
“ἼΩΔΥ ἐσαηνναία, εἰ ἐσ δάϊυπεῦυ 

φγοδαΐμς, υτὰδ οἷἶαπη Ααυΐϊα μὲσ 
ἐπίλεκτον ὩΣ δηΒθιϊξς, απο νἱ6 πΌΡτα. 
ψιὰδ φυοχιε ϑἰπιοηὶβ [,6χ. ΗΘΌΥ. 8. 
ἢ, ν᾿ πὶ. 8. --- ἈΥΨΝ. ὅγτσα. ΡΒ, 

ΠΧΧΥῚΙ. δ1. πρωτεῶν. 
ΠΡΩΤΕΤΏ, ργίμεαε ἑδννϑϑ. γι ν 

οαρυξ, οαρίἑαϊε, Αγ, Ζδοὶ. ΙΝ. 7. 
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τ ὅς λαδενς. Οὐσπξ, (ο]. 
18. ὦ ΨΙ. 18. «πρός 

κε Ύ Δ αἐ τήξαῤβακα ἀραὶ μα παι. πος 
δαᾶτυδ αἰπγυὶδ ϑεσίδασισι, φεὶ ρεέσιαι 
ἑεπεδαπέ, γεϊ, αἱ 1,Δὕτοντιο νεσῖϊι, ᾿πὰΣ 
εἶε ῥγέπιογίδες ξογίδαγεπι. 9 Μδοςδῦ. 
ΧΙ. 15. πρωτεύων τῶν ἐλεφάντω», 
εἰερῆμαβ, χυὶ εἰδίβ διιῖ τοοἱβ δαΐ 
νἰγίπι σίου σβεῖογβ Ὠγεεῖγε ϑοϊεῖ. 

ΠΡΩΤΕΤΈΙΪΝ ΠΟΙΕΏ, μεέπιας 
ἕεπεγε γαποῖο. 1). εἰ ἐξ Ὁ) ῬΠι. πιας- 

κπὲου, εἴευο. Ἐπῖι, Ὑ. 11. 

“ΠΡΩΎΤΙΣΤΟΣ, ρεΐηπα. 1)}}}Ὁ» 

μιώεΣ. Ὠεαῖ, ΧΧΊΈ. 4. πρώτυστοί σεν δ 
866. ᾿Ἰθγοσ ὨΟΏΠΙ]]οσ, ἔδβιε ἴ,. Βοε. 
Αἀάε Ετγιοοὶ. Μ. 6938. 19. 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΡΕΏ, ἐπ ρυίπιξς εκό- 

δεἰδεε δὰὺϊ ἐπ τμδεεϊϊες ῥὑγάπο ἴογο 
οοἴΐϊοοο. ΝῺ ἐπ Ὁ5 ὉΣΩΣΙ Ῥαπὸ “0- 

ΠΡΩΤΟΒΟΔΕΏ, μείνει είο «. 
7σομῖον, ταειαρῖι. ρῥτέμτως ρμτοίγωδο 
γοὶ ονεἰέίο, ν. ο. ὧδ ατδοείθιυι εἰ υἱ- 

8 Ἵ 2 πρωτοβόλος, χαΐ Ῥτίκενις ἷ6- 

Ἴ2Δ ΠΝ, ργηνοβεπέέμοι Ῥγῳέτο. Ἐκ. 

ΧΗΥ͂ΤΙΙ. 1. 
ΦΠΡΩΤΟΓΕΝΗ͂ΣΣ, ργμαορεπιέιεε. 

Ῥγτον. ΧΧΧΙ. 8. πρωτογειές ΄ω λέγω 
υἱὲ, ᾽ἦδ αἰϊοχπο;, ΑἸ: μεϊτποροιῖε ; 
ᾳαΐδθας γεσῦϑα πἰδὴ τοαροιόοτα νἱἄδ- οὖ 
ἴῸΣ ἴῃ τεχέι Εεῦτ., ᾿ἱδὶ χυΐδ γεΐεστε 
τρὶς δὰ γγ7}) 5» Αἷ, φκεια α [λχτο 

υοἱὰς ουιπέδες εἰβαρίίαυι, χῃοὰ ἂε 
Ά]1ο Ῥτῖτιο δρίυ8 ἐατε ρέμα, αυδιη 
ἀε βεαουμάο νεὶ ἰσῆο. Εἰγεοοὶ. Μ. 
487. 82. 
ΠΡΩΤΟΙΈΝΝΑΏ, ργέππνς ὕγσὸ- 

ἄμοο. "γ}}}» πιαίπτο. ἴπιο. Ἐσεςβ. 

ΧΙΥΙΙ. 12. σρωνυγεννήσω, ἱ. α, 
τοβυλήσε, αυοὰ ἐπ νέα, λιανμεον 
Ἰερσίαιν. Κ. 

ΠΡΩΤΟΓΈΝΝΗΜΑ, φιοά Ὀνέπεκοε 
ἐπσίτηι εἰ μῆς 6εΐ, Ῥτεμεὶ ῃχσο- 
υεπέμδ, ρῥγεμδα. “ΠΣ Ὁ» Σιγάοος. 



Ἰρωτόγονος. 

Άαυ. ἴσα. ΧΧΥΊΠ. ἃ... ὩΥΣᾺ 

οἷν. Ἐχοὰ, ΠῚ. 16. 19. ΧΧΙΠ. 
86. [,ον. 11]. 6. εἴ Δ|1δ᾽1. ΑἸ. Νεδδωι. 
Χ1Ι]]. 80. -- "π62212. Ἐχοά. 

Χ ΌΧΧΙΝ. 94. βες. ΠΠὀπὀγοθ ΟΠ ΠΏ} ]οο, 
ἰεϑῖο ἴ,. Βοβίο, υδὶ δἰ Ποτὶ Βαθοπς 
ερισμοῦ. ὙΙάοΓΟΣ τ] θα τνὸχ 
6656 4]1118 ἱπίουρσεῦθ, οἱ δα ἔοστηυ- 
Ἰδατὼ ὝΥΡ “ὲ 2» »γπηδα πιδεεὶδ,. 

Ρεσεϊπεσθ, ο0]}. ν. 96. γ᾽46 δὰ Ἀ. 1. 
ϑοβασ θη θοσ ρΊυτα. -- ΚΣ ΝΜ, ἐπέδα- 

ει. Ἐπ. ΧΙΥ͂ΤΙ. 14. --ο ΚΩΝἊ 

ΓΟ» ἐπε διρη πιασδάτωπι ζατίπ. 

Ἐ ζεοοῖ. ΧΙ Υ͂. 80. Μιάδ οἱ ϑίτδο. 
ΧΙ,ΓΨ. 48. 61 Μαος. [1]. δο0. 

ΠΡΩΤΟΎΤΟΝΟΣ, φαὶ ργίριμα παε- 
οἷξν, ὑ»γμπορεηδίηξ, »ἱηεβενπέια, ρΥὲ- 
πεξίυμα εἴ ἐχ δβαϊυποῖο: ρῥγαοῖρεε 
σατῶξ, υαἷάε ἀῤ[εοέμε. ΤΣ» 5 γ- 

νῆες Κ7γεοίΣ. ΜΙΊοΝ. 11. 1. τὰ ᾳρω- 
; ψύγονα, 80. ἀπρόδρυα, νεῖ γονήματα, 
»γῶπος μοί. ὅϊνας. ΧΥ ΤΠ. 14. 
ὅν «ρωτόγοιον ὄντα τιϑηνεῖ ταιδιίᾳ, Βο- 
τρῖτδδ, 0108 ᾿γΣ οαίονὶ αϑιὰΐ, ἀσο- 
τοῖμα ἱτηδυΐξ, Βαϊ  φαρίοπεία. Γΐα 
οἷ. Οὐ}. ϑδίγδε. ΧΧΧΥ͂Ι. 11. ἐπε 

ἣλ, ὃν ἀγωτογένῳ ὡμοίωσας, [5788], 
ἡμρδι ῥεϊπλορθηΐίο αϑεϊπιϊ]λδί!. ΗΘ. 
ΒΥ̓ΟΝῖυδ : αξωτογόνων, σ“ρώτων φανέντων. 
Ἰάδιι : «ρωτόγονος, νίος, 

ΠΡΩΤΟΚΔΗΊΙΔ,. ΤΑ, οοπῦο- 
οαἰϊο νὲϊ οοποομέμς ργιποίρειπι. 
Μδοο. ΠΥ. 41. Ὠἱαὶ εἰτωρον ΩΝ 16- 
ΒΉΕυαι δδὶ τὴν «ρωτύχλησιν. ΑἸ" 
10: Ἰοζυης τὰ πρωτοκλίσια, σον δόδδιηι 
7)οοέγεεπι δ. ργὲπιαίπι τορηξ, οοπελία. 
Οτοξίυβ δπιεηδαξ σρωτοχούρια, ργέ- 
ηγαῆι ΟΟἸΏΩΉΣ δαί. 

ΠΡΩΤΟΚΟΥ͂ΡΓΑ, ργέπια ἐοπδεγα. 
ΟΡ. 1. 6. υἱὶ 565. Οτοίίυμι «ρωτο- 

ε χουρίιω βαῃΐ μαγίει ἀδ ἴαπα, υδὲ γνγὰ» 
τμὴν ἰοπάεμίνῦ ρεσμάεα. ἴῃ Οοἄ, 
ΑΙΕΧ. Ῥδῦρεσδασι σγωτοκυρία Ἰορίξυτ. 

ΠΡΩΤΟΔΟΙΤΑ, ρνέπις ρματέεε 
ἰσεπϊ, δεγπιονὶς ρτὶποὶρέα. ΜΊΔδ 

ΒΌΡΓΑ 8. χατήγορες. 
ΠΡΩΤΟΤΙΛΑΣΤΟΣ, φμὲ ργίπιμ 

οί εἰ “ογηβαίειις οδἰ, ρείηεια, πτὶ 
πῆ ΡαΥΕΉΖ. δαρίοις, ΥἹ]. 1. 1. 
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ΟἸαπιονδ ΑἸοκ. - ϑίσουα. Ρ. δὅθ. ὃ. 
γιάδ φυοαυα ϑιυΐςετὶ ΤΉοβ. Εροὶαβα. 
8. Β. ν. Τ. 1. ο. 876. ῇ 
ΠΡΩΓΤΟΣ, μγίπει, ἰ(. απέξφων, ἴκ. 

φναοέρμμε, ργαναπίωνι. ἭΝ: 

ΠΝ κπῶρ α. Οεῃ, Ψ]11. ὅ. Ἑδάν. 

ΨΙΙ. 8. Πα. ΙΧ. 1. τον» αἴδιμ. 

3 ϑδια ΧΙΠ. 16. Νοπ Ἰοκοιπὶ 
ἽΠν» 86 βουβυτὰ θθοι βαπηΐζ, -- 

39. , ““γολίέα, τισταδῃ Ῥγορτίυπι. 

1 Ῥαν. ΧΧΨ]Ι. 38. «ρῶτος φίλος τοῦ 
βασιλέως, ργασίρκως δτιαΐουβ τερίβ. 

1.Δ(. ργίπιμα ἀδυτραῦῖ. Ψὰς ατο- 
εἰ νὴ εἰ Τιδταρίατα δὰ (ο... 1. 16. 
Οαίοσυαι ΝΣ Βαρθυοτγυμξ ὕχὸ πο- 

Ῥαΐπα Δρρο]δῦνο, αυοα ἰοησι 56 
ἔοπρο τ:ϑ5 “πὶ βἰρηϊῆοιι. 46 
ΒΌΡΤΑ ἰῃ ν. ἀρχηττοῖος. --- “Ὦ» 

“πᾶμε. ἴπο. 1,6ν. ΓΧ. 17. βδογϊ βοϊυτα 
τιδέθἰυτα οὐδὶ ᾿σίμχαπι ογ 6. --- 
ὉΠ Ῥσοῖ. Ῥλαγ. ἐδ, 9. απ. ΧΥ͂Ί. 

38. αρώτα;ς. Ϊ,οροιάυτη ταύταες. 
Ψυϊραῖαθ φυοχιο δαρεῖ: ἐπ ἀἰδδες 
ἐδ. -- δι! ΓΤ ΠῚ ΟΒαΙ ἃ, επεις, α- 

δη. ΥΙ1. 1....- ὩΣ Ρἷυτ. ὁ 

δοῖδηι, ἀπέθ. 200. ΧΙ. 11, ὅσοι 
ἤδεισαν αὐτὸν ἐκ «ρώτου, 50. «χρόνου, 
αυοΐᾳυοςῦ πονογδης 1ΠἸυτὰ ἑἐκάς ὦ 
 Υίπιο ἐξθίρογε. ---- ΘᾺ απέγου σι ηϊ. 

20». ΧΧΗΙΙ]. 8. εἰς γὰρ «πρῶτα (κα. 
μέρη) «ορεύσεριαι, δὰ Ῥγῖτηδα δηΐτη 
Ῥασίεβ ἴδο. 106 Βἰεἰϊα8β. Μδ]]οῖι Ὦ. ὁ 
1, νοχίεσθ ἀπέγογεμηε, απεταβάτηο- 
ἄυπι ἴῃ δοαυθῦ θυ ἐπ᾿ ἐσχάτοις τΟ- 
ἐγογαμηι ποῖδ. Α4α. ϑὄγυλην. 0}. 
ΧΧΙΧ. 2. κατὰ τοὺς μῆνας τοὺς πηώ- 
φους. Ἄς. 7μσία νιεπδὲα υγὶείϊποε. 
ϑγτωτηδοῖ. ἤφαινα. ἜΧΥΊΤΙ. 88. οἱ 
ΤΧΧΥῚ. 6. ϑγυ. ὕεη. 11. 8. ἐκ 
“«ρώτης. Ὠτυδίυδ δι Π 6] εη πὰ 
Ῥαυϊεί ἀρχῆς, δυὶ ἴ816 αυἱᾶ. Μιάδ ἐΏ 
Ἐσαστα. [π||. 66. ρΡ. 6. ΤβΒοοάον. 
αδη. 1. ο. ἐν «ρώτοις, 86. χρόνοις, ρῥγὲ- 
πιὶδ ἱεπιρογδιδ, τὶ ῬΑΣΪΓΟΣ ὀχροηϊὲ 
Τχυῖυᾳ 1. ο., εἷγε ἐπέξῖο. --- ΠῚ 

σαι ἢἽ ἰοὐ811, σεγέμα ὀγίοπίεηι. 'ΝΝυτα. 

ΒΕΔ γοΐδηϊ αρῶτος, εἴ « 
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4.11. 8..-- ΟἽ» απέῤφκαε. ἦο». 

ΧΥ͂ΙΠ]. 21. 7οὲ]. 11. 40. Ζεοδ. 
ΧΙΡ. 8. -- ΝΜ (μεοϊά. ἔαιπι. 

Ῥσίοσ. Ὅλη. ΝἼ]. 4. --- μον σαραΐ, 

“Ῥτίποερε. 1. ὅδ. ΕΧ. 22. ἔϑετο αὖ- 
φοῖς τόκον ἐν «ρώτοις, φῶν κεχλημένων, 

.. ἀοαῖς 11} Ἰοσυγη ἱπίοσ ργαοίρμος, 
αυ! γοσδίΐ οδαῃῖ. 1 Ῥαγ. ΧΙ. 11. 
φ«ρῶτος τῶν φριάκοντα, Ῥγαοίρνιις ἸΏΤΟΡ 

τρὶπᾶ. Νεδει. ΧΙ, 45. σρῶτος 
ὃ τῶν ἀδόντων, ᾿ἰαβοβῆυ βαρ σΒΩΘΠΈΏ,Ω. 
σῇ Αεςς ΧΧΨΜΊΙΙΙ. 17. οἱ 1 Τίμ. 1. 
15. .2 Ῥαγ. ΧΧΥΊῚ. 20. Ἡρεὺς ὁ πρῶ» 
ΦῸς, ΒΔΟΟΓΟῸΒ ργαοίριις. Ὑ᾽ὰς οἵ 
Ἐπάν. 11. 4. Ψ9}ε«τετὰ, 1.1]. 21. ἘΣ. 
ΧΧΨῚΙΙ. 292. μετὰ “«ρώτων ἤδυσ- 

“ μάτων, συπὶ δοσηδεθυβ ρῥγαείαπεδ- 
δε. Αἀάᾶο Ιηοοχίυτα Εσοοῖ. Χ. 11. 

--ἰὐδ: ΠΝ πρδθο, ἤσστα. 
σεη. ΧΧΧΠΙ. 2 ἐποίησε ἐν ́ αρώτοις, 

ὁ ὃς. μέρεσι, ΠΟἸ]οσΑΥς ἐπ ὑγέηεές ρατγί - 
δμς 8. ργώπο ἰοοο. Ἰθυς. ΧΙ]. 9. 
ἐν φρώτοις, 86. χρόνοις, ῬΓΩΝΣ ἑοπερογὶ- 
δι νοὶ ἐπέίο. 16 εἰ θους. ΧΥΤΠ]. 
7. 1 Βε;. ΧΥΠΙ. 18. Νεδ. ὟΙΙ. ὅ. 
1 ον. ΧΥ͂. 3. 1 Ῥαγν. ΧΙ. 6. ἐν αρώ- 
φως, ργίπιμδ. “οὺ. ΧΥ͂. 7. μὴ «ρῶτος 
ἀνθρώπων ἐγενήϑης  ὨυχΩ Ῥυχαυϑ Βο- 
τυ τ πδίι8 68 ἢ Ῥοῖορδας δἰδιη ἷο 
Ῥοεϊάνιυι πρῶτος ΔΟΟΙ͂ΡΙ ῬΓῸ ΟΟΙΏΡΑ- 

ἃ Ταῖϊνο πρότερος, οἵ 8 Δυα ΤΙ ΡὈγβ- 
Ῥοαίτίο σρὸ, ἤος 56ῆϑιι: : ΠῸΠῚ ῬὈΣΙῸ8 
4υδτλ Βοιμΐπθβ, νοὶ δηΐδ ΠΟΥ 68 
Ὡδίιϑ εδὶὶ (οηΐ 4 δ. ΧΙΧ. 90. 
ὉΔῚ Ῥγὸ γεγρ 8 πρόγερος «αντὸς οἴκου 
Ἰωσὴφ 4}11 Παροῖ πρῶτος «. 0. ᾽1. 
δῖ. κάνερθίυση σρῶτον ῬΓῸ αρότερον 
ὑδυσραῖ Αὐϊβίορ. ἢ Αν. ν. 480. 
Οουξον [,χ. Ν, Τ᾿ 4, ἢ. ν. Αἀάδ 
Τμοοάοι. Ζαςοῆ. Ι΄. . --᾿ ΓΝΣ 

" 

Ε ἣ ΝΥ» δεοιπάμηι ἑεπερης ῥγίηιμηι. 

ϑγγγη, εἴ οἱ λοιποὶ 168.ὄ ΓΧ. 1. σρῶ- 
τὸς ῬΙῸ «πρῶτον. --- ΓΦ Ἢ ἔσται. 

ϑέτεμι. ΧΧΥ͂. 1. --- υρδδ, ὑπίῦς 
μηι. Ατοοβ ὟΙ. 6. τὰ σρῶτα μύρα, 
Ῥγαείαπιδείπια τἰπριεηία.--- ὥν 

δογίρέμπι, ἐξαγαίμηι. Ὦδη. Χ, 2]. 
βες. οο, ΟἸ͵8. τὰ σρῶτα, Τμορῖδθε 
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νυ ἀδηςαγ ΔΙ :- σύνηρ» ἐετέξω;. 

,ἜΔ. ΝΠ]. 9. δὶ ἴοθο ᾳ«ρώτῳ τε- 
Ῥοπεπάμπι οϑὲ τρέτῳ. --- Ἐξ»... οές- 1 

δαί!ο. ἴεν. ΧΧΙΠ]. 11. τῆς «ρώτης 
δες. οοἂ. δεῖς. δορὰ ̓ βοπιβαςτυιῖ 
δῖπο ἄυδὶο τῆς σφῶν 
αὐ ἴῃ ΑἸά. ἡ έν, - οὐ σχῇ, ἐετ. 

ἐς. Ὅλη. Χ. 1. β6ς. οοἂ, (ΝΞ. 
Ψιὰο δὰ ἢ. 1]. άπ. σγχι. ---- ἤχγοὶ. 
εϑῖν. ὍὈῚ σρῶτος ἃ ΣΕ ἀϊκαησαῖτυτ, 
«οἴ αυπῆι 

ΠΡΩΤΟΣΤΑ΄ ἽΝ γιὲ Ῥτέσιο ἴροὺ 
δίαί, απίεείρπαπμς. "Τ᾽ ΤᾺ» Ῥαταίως:. 

00. ΧΥ. 24. στρατηγὸς «ρωτοστάτης, 
ἄυχ απέεσίσπαπμσ, ΠῚ πίταπάα εὶ 
Ἦρος ψϑῦβὶο 6 ἴρυς Ατδϑίοσ, ἴῃ 

4ὰΔ ελὰς εσοείζεσε, ψγαοῖριαπι 

ἔ44ε, Ῥτίπια ἐέπϑέτε τιοῖδϊ. ἴχ. αὶ. 
᾿αρωτοστάτης, Ῥγίποερε. Ἠεσγομ. -γ- 
σοσγάτης, ὁ πρῶτος τὸ χέρας τῆς 
«αρατάξεως τεταγμένος. (οὐ. ϑυΐοετι 
ΤΏοβ. Τ. ἢ. Ρ. 707. 

ΠΡΏΤΟΤΟ' ΚΕΙΆΑ, ΤΑΙ, ρτἕμιο- 

“] 

βοείδιν, Ω, Ῥτίυϊερτα 860 7:2 Ὀσχεριο- 
ἐεπέξογερΉ. μὴ » Ἰάδσῃ. Οὕὔδῃαβ. 

ΧΧΥ͂. 39. 38. 84. ΧΧΥΙ͂Ι. 86. 
ΠΡΩΤΟΤΟΚΕΥΏ, ργώπορεπέξεπι 

ποῖο, κὲ ρτυπορεπίίιπι οἤξετο. ὙΣᾺ 

ΡΒ. Πευς ΧΧΙ. 16. 0] ργωπορεαι- 
ἐμγ ἐγιδυετε ποῖλς. Αηυ. 
1ν. ΧΧΥΤΙΙ. 26. «ρωτοτοχευϑήσεται, 
τ ργἱηιορεηέίμηι οἤεγείεν. 
ΠΡΩΤΟΤΟΚΕ Ω, Ῥγέπεδπε Ῥατῖο, 

»νγιμπι ομεΐογ, 8 οτύχες, σε 

Ῥτίπιμα Ῥορεν. Ὕ22Π Η!ΡΉ. 2ες. 

ΙΝ. 81. “-τοὴνν Ρἷαυν. ἔστω. ἐαοίαμ. 

ἐε5. 1 ϑᾶτα. Ι. 7. 10. δύο βόας πξω- 
τοτυχοὗσας. Ιάᾶδθο βἰς ἰγδηβιϊοσυπί, 
αυΐα [8168 γϑσοξε δ ΓῈ8 ΒΔΟΓᾺ5 ἔδοϊ- 
Θηδ5 στραχίγηθ δ θοσὶ 5. ]  δηίς. 
Ὑ. βοαυθηῖε. 

ΠΡΩΤΟΤΟΊΈΙΑ, ΤΑΣ, 1. α.- τρωτο: 

φύκεια, 7 τἐπιοφεπίδοτεπι. ΓΤ 22. 

θυι. ΧΧΙ. 17. 1 Ῥαγ. Υ. 1. Οοηξ 
Ἡδοῦτ. ΧΙ]. 16. 

ΠΡΩΤΟΤΌΕΚΓΙΑ, 

21: Αᾳυ. σεη. ἰώ 34. 
Τα. 
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ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ, ρνὶ ἅ4. ΧΙ͂Ρ. 17. διὰ τὴν αἰφνίδιον τῶν ἀντετά»- 
32» ἰάδιν, ὕδθη. ᾿Υ̓͂, 4. Χ, 16. 

ΧΧΙ 11. δὲ δὶ βαρίαβ. --- 
13» ϑγίπιορεπίμιτα. Οεῃ. ΧΧΥ͂. 

91. ἀπόδου μοι σήμερον τὰ «ρωτύτοχά 
σου, 861]. γενήματα, νομα6 ταὶ 
μοαα ἴμ8 ἴαμηὶ ργίπιορεπέμιζα. 
Ὠ δι. ΧΙ]. 17. τὰ «ρωτότοχα (8011. 
γεννήματα) τῶν βοῶν, ργὶπιορεηϊίος 
(κεέμα Ὀουτα. ΙΔ οἱ Ὥραις. ΧΙΥΡ. 
238. εἴ Ἄοοηῃΐ, Ι,. Βοβ. Ε}}}08. ὅτ. Ῥ. 
85. -- [ΤῊΣ ἔσεαι. ργίπιορεπέία. 

1 ὅδγα. ΧΙΥ͂. δ0. ---- 53, Βοοῆῖγι, 

ποπλθῖν ὉΡΡΐ8. 1 Ῥαγαὶ. 111. 88. 
[ρετυπὶ 22: -- 9 25 Ρίυν. 

ργέριδα. Ἐχοοῖῆ. ΧΙΙ͂Ν. 50. .-.-- 
Ὁ» ἰοπιπαΐξίο. 1 Ῥαν. ΧΧΥῚ. 6. 

[τ ταπβευϊοσαηι, αυΐα ἀραὰ Ηδ- 
ὈΧθθΟ8 ὈΥΩΟρΌΠΙ ΡΥϊποϊρδίυχα 0Ὁ- 
ΠποΡαπΐ 1 ἔδγλ1]}14. ---- 2), ἀρετ- 

0, 861], υμἶνα, χιαεὸ ξοσταῦϊα ἀδ 
ργχίπιοροπέδιγα βεορίια8 ἴῃ Υ. Τ. δά- 
ὨἰθείυΣ. Εχοὰ. ΧΧΧΙΥ͂, 19. 20. 
-- υἱἷν, οαριί. 1 Ῥατ. Ν'΄. 12. ---- 

ἡὔνν ργπς. ὅεη. ΧΧΥ. 25. 

ἩΤΑΓΙΣΜΑ, οἤεηδίο, ἴαρδιιδ, ῥγο- 
ἰαρδῖο, οαδιδ, οαἰαηπιξέαδ, ῬΥΟΡΙΊΘ: 
σιπὶ ρμεάες ἰαρίαὲ δαὶ αἰδὲ οὔεμἀϊομῖο 
ηρὶησεπίαγ. ἌΡΡΩΝ »ίαρα. 1 ϑᾶτη. 

ΥἹ. 4. 

ΠΤΑΤΏ, οὔεπάο, ὥπρίπσο, Ῥέοοο, 
πααο, ἐπίετοϊάο, ἐγτίξιδ δι νοὶ Ζο, 
ευαπέδοῦ, ὈΥΣΣΓῚ ΗΡΆ. ἐπερίπθεγε 

βιοῖο. ϑγτητα. Ῥβα]αι. {,(Χ1Π|. 9. --- 
Σ 1. βδμι. ΓΝ. 2. ἥπταισιν ἀνὴρ 

Ἰσραὴλ, ἐνώπιον ἀλλοφύλων, οαὐἀκπέων 
[9γδ δ] Π 8 ῬΑ Πβἰδῖ8. 146 εἰ 1 
ϑδτη. Υ]1. 10. 9 ὅδ. 11. 17. Χ. 
15. --τ νὴ }) ΝΙΡΒ. ἃ χῖρ ἐϊαφμεον. 

ρδυῖ. Ν]1. 25. μή αοτε «ταΐσῃς διὰ 
τοῦτο, π6 ὥπρίηραϑ νεὶ ρμέσοες ρχορῖεν 
106. Οοηξες δὲὶσ. ΧΧΧΥΠΪΙΙ. 16. εἰ 
ἴας. 11. 10. Π]. 4. Ἠδδβγοῖ. «ταίμ, 
τίστει, ἁμαρτάνει. ὅδ᾽τ. 11. 8. οὗ μὴ 
ταίσῃ ὁ μισϑὺς ὑμῶν, ποαυδαυδχη 
πέεγοϊεστη ταθτοθβ νεβίσα. 9. Μϑος. 

γο:. 1]. 

λων ἀφασίαν (Ἰεχὸ ἄφιξιν. Μιά6 6. 
ἀφασία.) ἐξναικὼς, Ῥγορίοσ σορθῆξ- 
Ὠυπλ Βα νουβατίοσισα δα νθηζαχα. εα-.7 
ἄεπε. Ἡδ δυο. ἑσταικὼς (8165. οηΐτα 
Ἰοροηάστηῃ εχ ϑυϊάα οἵ 1,.6χ. συλ! 
ΜΆ. Βγϑημ ργοὸ ἐσυωχὼς), σφαλεὶς, ἢ 
αιστωχὼς. ἄτη : ἑσταιχότα, «εσόγτα, - 

'ΠΤΑΡΜΟΣῚΣ, εἰεγηαξίο, σίογημέα. " 
πιεμέῃπ, τη δν» ἰάθα. Αχια, εἰ 

ΙΧΧ 10Ρ0. ΧΙ]. 10. Ααᾳυΐϊΐα ἴῃ 
ΕἸ ΩΡΌΪΑΥΙ σοπδίγαοίο δοςορὶς, αἴ 
Μυϊραΐυμ. 

ΠΤΈΔΕΙΑ, εἰὖπιιδ. Ἃγν ἐξα, ς 

ἱπμα. Ααυ}. ϑγτη. 168. ΧΙ]. 10. 
Ὡ ΜΆ. Μαγσοῖ. τιδὶθ στελαΐα βοὶ- 

διίαγ. 

ΠΤΕΈΝΑ, οαἶχ, οαἴσαπειιδ. Ἄν. 

σαι. ΠῚ. 16. ΧΧΥΝ. 26. ΧΙΧ. 17. 
οἵ 4101]. Ῥρ. ΧΙΙΠΙ. δ. ἡ ἀνομία 
τῆς στίρνης μου, Ἰηϊαυ 85 σὐδας ταθθ. 
Νατὰ ρν αυδπάοαυδ πβυγρδίυν ἀθ 

γαίίοηα υἷα. Ἡδργοῖ. στίύρνης, τῆς 
αουρείας, τοῦ βίου. δά αυοᾳυς ΤΈΘο- ἃ 
ἀογείαχα δ 5. ]. 1. δηΐ. 1. 7. ἐν 
ατίρνως τῶν ποιμνίων, ΒΕαΊΕΓα υεείϊ σία 
ατορὶϑ. ---- ΡΥ 1ηἤπ. Σιερρίαπίαπάο. 

ἴογεῖα. ΣΧ. 4. -- Ἴν, ἰαίμα. (108. 

ΧΧΙΠ. 18. δεηβατα ογδιϊοῃ β Ρο-᾿ 
[018 αυδηη δἰ στ βοβιοπ οι ρσορσίδια 
γΕΙΌὶ Ἡξερκ. Ἐχργεβϑογηπί. Μδβιυβ 
γ ΣΟ Οοχηγηθηΐϊ. Ρ. 880. δυδρίσδξαν, 
αλευραῖς Ῥγο σ«τέρναις οἰΐπι ϑοτρί 
ἔυῖ8θ6. 

ἩΤΕΡΝΙΖΩ, οαΐοε ρείο οἱ ἔξγίο, 
δερρίαπίο, ἴτ. ἀξοίρῖο, ἀοἴοξε οτος 
ϑόπιο, ἐη)ωγίαπι ἐαοῖο. ΡΝ: αὐθῶββ. 

ΧΧΨΙΤΙ. 86. ἐστέρνικε γάρ με ἤδη δεό- 
τέρον τοῦτο, δ βοοιιπβ νἱοθ ἀοίοξα 
Τὴ6 οἰγομηιυσπε. ϑ 48 ΟΣ ἘΒοοῦο- 
Γεῖο δα Ῥβαὶῃιν. ΧΙ, Ρ, ὅδ6. πτέρνα ὁ 
δόλος καὶ ἡ ἐπιβουλή. καὶ «τερνίζω, τὸ 
καταβάλλω. ἐκ μεταφορᾶς τῶν «ερὶ τά- 
χους ἀγωνιζομένων, καὶ ατέρνῃ τοὺς ᾿σὺν- 
ϑέονγας Φροσσταίειν ὁμοῦ καὶ αἰστειν μη- 
ανωμένους. 1ορ8 ανωμάνων. ΟΣ 
μοοάοτεῖο. Ιάδτ ῥγορβεοιβ Ιοοο 

γψεῦρα 6 Οοηεαβ. ]..Ο.. ἱδήνοίη, εἰ τ 
δΜ 



Περρνισμὸς. 

“ καυἠπηρε. ἤέσευα. ΙΧ. 4. νᾶς ἀδὸ.- 
φὸὺς σνύρνῃ “τερνηῖ, καὶ σᾶς φίλος δολίως 
συρούσυται, ΟἹΩὉ 9 ἔγαῦον οαίσαμθο ὅνρ- 
ρίακίαδιε, εἰ οτδυιῖῖδ δπιῖσιια ἀοϊοϑα 
ἀιοδυ]δοῖ:. ἩφεγοΝ. «τερνεῖ; “ὡν- 
διύσει. Ἡδοῦδ ἴδ ϑαΐϊοετοθ ΤΒοο. Τ. 
ΕἸ. ν. 884. Ῥτὸ σαγιδεύει, Βδποαυδ 
οὐπεπαδοησεσῃ ἤττηδι 1,οχ. Ογγηϊὲ 
ΜΆ. Βγεῖα. δὲ φραυγιῖει στνγιδεύσει 
λεεῖταν. Ηοε. ΧΙ]. 8. ἐν τῇ χολίᾳ 

ὁ ἐφτίρνισι τὸν ἀδελφὲν αὑτοῦ, ἴῃ υἱοτα 
τνρρίαπίαυὶξ ἔταίτετα δαυτα. ἘΕεΥΟὮ. 
ἐπτέρνισιν, ἐσχέλισεν. ---- ΚΣ" γχαρίο, 

“ροίο. Μαὶ. 111. 8. 7 ἄϑρω- 
σὸς ϑεόν; διόξι ὑμεῖς δἰ κτλ λο με: Ὡυτα 
καύσει δοο Ὠευτὰ ἀε  σμάατεῦ 
7οδ ν6ΙῸ ἢος ἴδοεσε δυάοῖίβ. ῬτῸ 
ΝᾺ Ἰεχεσγυηῖ ΔΡν» δυῖ Ρυϊαγτιπί, 

»ὩΠ 1: εἰσηϊῆςατε αὐυοὰ Ων» υἱ 

ἌΡΡΣ, εἰ ποὺ» ΨῈ9 εἰ χρῶ. 
ς Οἴοω. Μ8. ἰῃ Ῥγορῇ. «τερηζετι, κα- 
τοπασιλι, ἀτιμάζετι, ὑβῴζετι. Ηο- 
δγοἰίτ : «τεῤνίδει, ἀπατᾷ, συναρκάδει, 
ἀτιμάζει, ὑβρίζω. ϑυϊᾶδθ: στερνήζει, 
ἁχατᾷ, ἢ λακτίζει. 

ΠΤΕΡΝΙΣΜΟῈ, σιρρίαπέαϊο, ἀξ- 
οδρίϊο, ἀοῖμε, βακ. Ἄν» οαἶς. Ῥδ. 

ΧΙ, 10. ἐμεγάλυνεν ἐπ᾽ ἠδ φπυερνισμὸν, 
ΤΉΔΩΤΙΔΑ δάνογευϑ τηό ἔδοϊς ἑμείσϊας, 
γοὶ δὐτοούυπι τοϊὶ ἱποίαϊαΐπα εξ. 

ἐ [κ6χ. γε! ΜΆ. Βγεαι. οἱ Ῥδανοσ. 
φγερνραμιὰν, ἐπιβουλὴν, δόλον, χωτασχευήν». 
ὕοδε οοντσεπάυς ΕΗ εγοδίπϑ νυ. 
«νωνόμὸν, αἱ ρεὸ ἐπίβουλον, τεροηδῃ- 
ἄυτα ἐπιβουλὴν, ηπετιηδατηοάσχα εἴ 
εχ οὐπ͵εοίατα ἰΐὰ ἰεσεπάκιτο οεδηδεί 
ϑιίοοτιθ ΤῊ68. Τ. 1]. ῥ. 887. ---- 
ἌΡΡΟΣ οιε. ὶ Άεςᾳ. ΣΧ. 19. ᾿Ιοὺ 

ἐποίησεν ἐν «-ερησμῷ, Φοῦυ ὠοίο ἔδεῖϊι. 
ΠΤΕΡΟῈ, αἷα, Ῥενπα, γ»ίμηα.- 

 ιοδαξ αιδοὶ συγιρὸν, αὶ αέτομαι, υοἷο. 
“ ἢ» ἰἢ Ρίμς. γῸ} δ. (μα! ὰ, θη. ΥἹἹΙ. 

4. 6. -- ἢν. Βγχσιη. ον. ΧΧΧΊΧ. 

18. -πῖν »ίωπια. ἴον. 1. 16. 

Οοαξ, ποίδία ἴω γ. φυίλω. --- .,}» 

νοϊαίμς. Αα. ϑγτηχηδοῖ, 2000. Υ. 7. 
Τοσναυΐα ἐαίοϊίεγε αἷας οἱ εἰευαγέ 
νοίαίμηι Ῥάτατι αἰ δεσιιηῖ. 
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πε 8. ᾿ 

ΧΙ, δι. Ηΐπε στερορυὴς ἀρυ 
το, ΡοΪϊ᾿. Ε1. 9266. Ε, εἰ 
βόδια). Ασίβίορ. Εφχαϊῖ. ν. 1841. 

ΠΤΈΡΥΤΊΟΝ, αἶα, μέππα μίεεῶση, 
ογά εἰ ετίτεηεῖδας μα. ΠἼ75: Ἄυτα. 

ΧΥ. 86. κράφειδα ἐπὶ τὰ «τιρύγια τῶν 
ἱματίων αὐσᾶα, βιοδεὶδ5 ὦ ογας γο8- 
Ὀτορηίοσισα βυοσωτη. 46 εἰ ἤπι. 
111. 9. 1 ὅδ. ΧΥ͂. 27. ΧΧΙ͂Ρ. 5. 
(υδὶ 8. ΧΟΥὟἍ]Ἱ. 18. 4. τὴν καὶ 
«τίρυγα δρεῖλ. Οἷοδε. ἵ Οεῖσε. 
αενρύγια, φάρσια τῶν ἱμιατίαι. Οσαῖ. 
Ακ. Π. 18. υδὶ Ελ τεδάπτωτ τὺ 

ἄπρον. ϑῖς οἔ τρυὰ Βάφεγοιι. «τιζόγια 
ἰπέοε δἰῖα σις τὰ ἄκρα τῶν ἱμαείων, 
Αρυὰ εὐπάετῃ «τέρνγες εἴκατι ἐχρο- 
ὨΌΠΙΟΣ μέρος χιτῶνος, τὰ «τρὶ τὰ χραε- 
«δα. ἘΙοοδμτΩΣ εοἴδιι «τιρά. 
Ἰάετα Ἐεογεῆπιθ : Θεγταλιπὰ «τιρά. 
φοῦτο εἴρηται διὰ τὸ σγίρυγαις ἔχων τὰς 
Θισσαλκὰς χλαμύδας. στέρυγις δὲ πα ἃ 
λοῦνται αἱ ἑκατί γωνίαι διὰ τὸ ἐ- 
κέναι σ«τίρυξ!. . Βουάτεττατα ἰῃ 
ΝΌΩι. ΧΥ͂. 86. 8αϊπιδαίινα «ὦ Τεε. 
ὐΠπαῆυτο ἂς ῬΆ]]ο ᾿. 111. 864. εἰ 
Βγαυηίυχα ἐς Νεκίξα “αςετὰ. Ἡεδτ. 
11Ό. 1. ς. δ. δ. 410. κα, ΓΧ. 96. 
ἀπὸ «τερυγίου, δ δἷα εἶνε πεΐ- 
ἐμαγὶ. Οοπον Ἐδββ6}}} Αἀν. ὅϑαςτ. 
ΙΖ. ΜΙ. ς. 2. Ρ. 197. Αἀὐάε Αηι. 
ον. ΧΧΧΙΧ. 18. Ηεῦγ. Ἐσεςβ. 
ΧΥῚ. 8. --- ὝΞ »ίπν »έξοϊεπι. ἱ 

ἴμεν. ΧΙ. 9. 10. Ἰευξ. ΧΕ Ψ. 9. 10. 
Ρίππα Ρἰβοίαπι βυῃῖ ἷ. 4. δἷεὲ δνίυτα, 
86ς. ϑ'πλοῃΐβ ὝΞ. οτΐωσι ἐβὶ εὶ 

Ὁ δ]ά. ΡΣ οἴ ΡΝ» αἴα. --ττρ 

εαἰνονίίας. ΑἹ. Ἐποὰ, ΧΧΥΤΙΙ. 56. 

ὩΤῈῬΥΈ, ἰάετα, εἴ τοί ρδοτῖος 
πεἴμπι. ἌΣ. Ρδ. ΕΙΥ. δ. πο ρρϑ. 

ῷ ὅδτῃ. ΧΧΠ. 11. ἐπὶ 
ἴῃ αἶτε υεπίογιηπ, ἰὰς οἵ Ῥὰ. ΧΥΠΙ. 
12. ΟΙΠ]. 4. ο». ΧΧΧΥΙΠΙ. 5. 
ἐπ| ατιρύγων τῆς γῆς, ἴῃ επίγενείία!!- 

ἐδιια ἴεττε. ὙἹΙαᾶς εἴ (10. 
ΧΧΧΥΣΙΙ. 138. [65. ΧΙ. 12. Ἐσεςὶ. 



Ἔχων φῶς «τίρυγας. 

ΝΊ]. 2. Ῥεδμη. ΟΧΧΧΥ ΤΙ]. 8. ἐὰν 
ἀναλάβοιρμ τὰς σνίρυγάς μου κατ᾽ ἔρ. 
ρον, δἱ ἰονδζοτι αἷαβ 685 σδσδὺ8 
οστθῃίετω. 1685. ΧΥ 11]. 1. οὐαὶ γῆς 
πλοίων «τίρυγες, ν6} Ἰυχία Οοιρὶ. 
παιρύγων, ν88 ἰοῖτεε παυΐΩν αἰαίαγωηι. 
σπί. δὰ ἢ. 1. .16ς. Ηδεούτι ἰῃ ΒΡ]. 
Βγϑιι. (]. '΄. Ρ. δ66. εἐὲ 6]. ΥἹ]. ν. 
805. δυηῖ δυΐοτῃ παῦεε αἰαίξ, παυεξ 
ἐπϑίγμοία υεἰὰς (δαὶ τεριὶδ.Ί ΜΊα6 
(δηΐον. δὲ Τγοορῆγ. ν. 95.), αι 
8.1118 οἰίδτη ααγμηι (146 Ρτορεεί. 
ΓΛ0. 1Ψ΄. ΕἸ. 6. ν. 47.) ποπιῖπθ νϑ- 
πἰμηῖ. Επϑίλεμίυβ διὶ Π. Αα', ν. 480. 
ἀρχὴ ἃ γέγονε τοῦ στερὰ νηὸς καὶ τὰ 
ἱστία λέγεσϑαι. διαπετάννυνγαι γὰρ καὶ 
ὠχύτητός εἶσιν αἴσια, ὥσσερ “«τερὰ τοῖς 
σγφηνοῖς, οὕτω καὶ αὐτὰ ταῖς ναυσί. ΝἸάδ 
ΕἸαβευνὰ ]. ς. . 805, 8606. εἴ 
ΞΟΠ δα αὶ δυζίς, ἐς Νυο Ηδα- 
κίδηὶ ΡΊυταθοο Ρ. 114. Μαὶ. Γ΄. 2. 
ἥλιος δικαιοσύνης, καὶ ἴασις ἐν ταῖς «τί- 
ρυξιν αὐτοῦ, 50] υΒΌ 1:6 οἱ βδηδίίο ἐπ 
αἰὶξ εἶνε ταάὶἐς οἾυι5. Οομῇ, δὰ ἢ. 1. 
ΒΕ ρῚ Οβ6. ὅδεοῦ. Ῥασχί. 1. Ῥ. 
178. 366. --- ἢ, λῬίαπία. Ἐπεὶ. ἢ, 

7. ἰλαφραὶ αἱ «τίρυγες αὐτῶν. Ῥτο 
Π)25 Ἰοροσιηῖ Ὁ22» δυῖ Ῥοῦι ἸοοῸ 

“τίρυγες ΥΤερΡοηοηάιυλ 6βὶ στύρνα! ὈΓῸ 
τύδες. --- Ἶγχι»", εοἰπι ἴα. Ἐσεοβ. 1. 7. 

Ἠειυ]οσυΐί δα -γν}, σοἰαυ!. -ολ 

οαρμί. Ἐκ. 1. 23. ---- ΓᾺΡ Ὦ» τφμα- 

πια. Ἑπεοῖ. ΧΧΙΧ. 4. Ῥχεεῖεγεα ἴθ- 
κἰῖας ἘΖ. 1. 7. υ}ἱ νἱἀείαν ταβροῦ- 

ἄετε Ηοῦγ. ὅ)ν. Αὔδθ. οξες 

ποῖδλι "εδίϊματο, οοἰεγειν. διε, αὐὶδ 
Ἔρσυτα αἰτοῦ ]ασίθ βοὺ τοϊαπαάδ οϑὲ δὰ 
τηοίΐμπι δρίϊ δοίη, δὶ διτίτλθητα 
δ ε1ελ:ζ...4}} μ 

ἜΧΩΝ ΤΑΙ͂Σ ΠΤΈΕ ῬΥΓΑΣ, λαδεης 
αἴαα, αἰωίμιδ. ΤΩ) )) υνν εἰοπιῖπδ 

.κὺς - ᾿ 

αἴαγεηι. (οδοὶ, Χ. 40. 

ΠΤΕΡΥΊΣΣΟΜΑΙ, αἰαδ τπουεο, απ 
φίτερο. ΠΟΣῚ ΗΙΡΒ. 8 ὈΦ» οὐομίον, 

ἵτ, οοπξπρο. ἘΖΘοῖ. ἘΠ. 18. ατηύ- 
γῶν τῶν ζώων “τερυσσομένων, 8125 δηϊ- 
τ Δ] χη δέδε πεέμο οομέϊηρεπίες : υὉὶ 

915 ΠΠτήσσα, 

στερύσσεσϑαι Δρατῖδ ποίας αἱ ζγίγε.. 
Ῥιαῖοτθα Ἰορίταν ἰῃ ϑοάεται εἰρτιᾶ- 
οδίὰα Εσοον, 1. 23. δες. οοἀ. γαῖ. 
ὉΌ1 Δ] Ῥχο θὰ νοῦβ ἴω [εχίι ΕἸθῦν. ἢ 
Ἰερίτυν. [Ὀ]4. ν. 84. σεερύσσεσϑαι 560. 
εὦ, ΑἸά. αἷς υἱουϊαν, υθ] τε]ίαυὶ 
Ἡθσὶ σοροεύεσϑω ἈΔΡοης. [ω6χ. Ογτ 
ΜΆ. Βχεῖω. στερύσσιται, ταῖς πτέρυξι 
τὸν ἀέρα «λήστει, ἢ τὰς στίρυγας κινεῖ 

ΠΤΕΡΩΤΟΙΣ, αἰαέμα, ρεππαίμξ. 
, αἴα. Οεη. ἷ. 91. σιτενὸν “στερώω- 

φὸν, γοϊιοτο αἰαίκνι. ντὰΘ οἱ Ῥβδὶπι. 
ΠΧΧΥΉ. 81. ΟΧΙ 11. 10. θους 
ΙΝ. 17. φαντὸς δρνέου πτερωτοῦ, Οὐ} 818 
ἃν ]}8 εἰαίω. Αἀάε ϑγιημ. 1658. ΧΥ ΤΙ]. 
1. υνὶ να Μοιπίδαιιο. εἴ Βυρ ΓΑ 8. Υ. 
«τίρυξ. --- 9 δυ» ἀοιοίπι. αἷα. 

Ῥσον. 1, 17. ἐκεείνονσα, δίχτυα «τερω- 
τοῖς, 56. ὀρνέοις, ἀχραηδυμπίυν τεῖα 
οοἰκογίδιΖ. Ααυϊ Οοδεὶ. Χ. 20. 
Ηδρογοῖι. «τερωτοῖς, «εττινως. Ἰάστα : 
«τερωτὸς, ἀνασσιρωδώς. ---- “Ἐγ., Ρίαη- 

ἐα. ἘΖΕεςΟΝ. 1. 7. «τερωτοὶ οἱ πόδες αὖ- 
τῶν. Ἰιεροτυπί ὩΣ 22} --- 

δ}}», νοίαίϊ6. ἴπο. θη. ΨΊΙ. 14. 
«τερωτὸν, ΑἸ: ΥΟΧ ἰδηθῃ ὅὅμδσέθῃ- 
Βογρίο ροϊζα9 ρεγπενο ν᾽ ἀεῖον δά 
υἰθταυτπι ᾿υὐὰ8 γογβῖς}} νεῦθυσα 
ΡῚ Οοπέ, (δι. ΝΙΤοΘρΒοσὶ δὰ ἢ. ]. 

ΤΥ 

ΠΤΗΓΝΟΣ, ΤΟ᾿ (νεϊαεὶ τὸ χτῆνος. 
ΑἹ. τὸ πτηνὸν εχ ὕσταμα,.), υοἴκοτε, 
οοἰαί!ίδ. Ἐγρ"γ, Ῥτωπα. Α΄α. 700. Υ(. 

7. στήνους σευϊῖϊ. ϑΘ'γτητηδοῦι8 ἴδ. συ- 
τεινὸν, αυοα ἔαγεϊ βθη θη ΘΟΓΌΙΙ, 
4αΐ ἢ) ἀ6 αὐὶ, πρεοία! τεῦ τγαραοὶ 

1ητοἰεσυηῖ. Οοπῆ, ΜΊςοδ 68 }15 δυρ- 
Ῥίϑιι. [6χ. Ἡδγ. Ρ. 2968. 

ὍΟΥ. 
ἑἔβοοὰ ΠΤΗ ΞΙ͂Σ, οομείεγηαίϊο, 

ΠΏΓΙΩ» ἰάεηι. Ααυ. ὅγτομι. 

Ῥγον. ΧΥ ΤΠ. 7. Αὐὶδίοθεὶ. ἀ6 ΜΙ- 
ΟΧΔΌΠ 5. ο. 167. ἀφωνίαν ἐργάζεται 
χαὶ “τῆξη. Ῥοδίἀοταίον ᾿δὸ νοχ ἴῃ 
1, Ἔχὶςῖϑ. 
ΠΤΗΣΣΩ, ἐΐπιεο, πιείμ ἱγορίάο, 

πιοίπι οοσμῖίο τε. ἽΓΧῚ ἩΠΕΡ. οοη- 

ογέϑοο. ΑἸ. Ζοῦ. ΧΧΧΝΊΤΙΗΙ. 80. ἔσ- 
τηξιν, τὲ ἐοχίαβθε Ἰεμομάυτα εαὶ 

τ δ᾽ Μ9 

ὃ» 



Πείλλος. 

« ἵπηξι, στὰ γόοῦο τοϊαυὶ [πεῖ πεὶ 
αὐ, δὲ ὑὈδΏ6 οοῃνοθηϊς γοοὶ Ηο- 
Ὀταΐοθο. ΝΟ δυρτα 6. σήγιυμι. Κττ- 
οἤοτοβ υἱάσίυῦ ἰορίθθα ἔγαξε, αυοά 
εἰἰαπι ἴῃ (ὐποοσάδηξίδα σοί. 
ΜιΙαΔεϊάδοτρῆυθ οοπῖτα ἱπ Οὐυτία 
Ηδοχαρὶ. ἱπ 9οῦυτα Ρ. 100. 6 οοὔ. 
δγγ. Μοάϊοὶ]. Ἰεχεμάυτῃ διιδρίοδἝῦ 

ἔγηξε, ἃ νογῦο ἐχτήχω. --- ΤΡ» 

ἔγεπιο. ϑὅγτωτη. 2ο0ῦ. ΧΧΧΨΥΊΙ. 1. 
ὁ «τήσσει ἡ καρδία μου, πιείτε ἐγερίαἕ 

ΟΟΣ τηϑυ. ϑιυ1 846: σγνήσσει!, στοιῖται. 
-- ἉΡΓῚ, 7) απρον. ἃ Ἀερ. ΧΙΧ. 96. 

ἔπτηξαν χαὶ κατησχύνγησαν, ἐϊπεμεγ μη 
εἴ γνυάείδοιῦ ϑυμπί. (οπέοσ .10Ὁ. 
ΧΧΧΥΠΙ. 17. υἱὲ ἔστηξαν δοάοτῃ 
86ηδι1 ἰορίτηυβ, ἴῃ ἰοχία δυΐοια 
Ηδφν. ΠΗ] Ῥγὸ δος νεῦῦο τεροσί- 
(υγ. Ηδογοῆ. ἔστηξαν, ἐκρύβησαν, ἔπε- 
σαν, ἐφοβήϑησαν. Ἄαϊρο Ηἷς δὸ7 ἔσεσαν 

ς Ἰονα ρἴοαϑα ἰῃοὶριί. ϑ'εα νόοεῖι ἱ]- 
Ἴτυν ὑπ οὐὯλ βοαυθητὶ δύδυς τὸ ἔᾳ- 
φηξαν ΘΧΡΟΏΘΓΕ, ὩῸΠ 301 0πὶ ΟΥῸ 
ΑΑἹΡδαθεῖ δυδάεί, βεὰ οδἴίδσυη δ ϊάδβ, 
δρυὰ αὐεπὶ ἔστηξεν ἜΧΡΟΏΪΓΙΣ ἐφο- 
βήϑη, συνεστάλη, ἑταπεινώϑη. Τάοτη ἰῃ 
Υ. «τήσσει ἸΔ: κυρίως δὲ «τήσσων ἐστὶ 
τὸ φεύγειν καὶ φοβείσϑαι. ---- γν, ἐπ- 

Ῥαυεεοο. Ὠουῖεν. 1. 90. μὴ «τήξητε, 
μηδὲ φοβηϑῆτε ἀπ᾿ αὐτῶν, πὸ ἐτραυεδ- 

ἀ οαἰὲς, πδαυ6 Εἰτλοδῖῖβ 1109. θὲ νοσα 
φᾳτήσσειν ΘΟρΙο86 αἰδρυίαν!ς Βεγρίθσγιιϑ 
δὲ Αὐἱδίορῃ. γεβρ. 1481. (δα 
ϑοόρβοοϊ, 4786. 167. 864.) εἴ ἀοουϊξ, 

τ. ἀἰοὶ δ ανΐδυβ ἤχδῖι 86 σΟΠΙζΑ- 
ΘΠΕθυ8, αἰδϑαα Ἂἀθε 6 ΠΕΡ, 

ἘΓΔΏΒέαδστι δυΐοιη δᾶ Ποιηΐηθϑ, χαΐ ἰῃ 
οοσίδυηθ δ]αο βαρογαιὶ νἱεϊοσ!- 
θυ ἸΓορΙ αἱ 8686 βιιθτηϊζαηΐ, δὲ ααυὶ 
τοοίυυπί ἴῃ απϊνοσευσι, υσ᾽ππῖαυς 

4 αἰϊαυοια. Οοηΐ. ϑυϊάδτη ν. ατήσσει. 
-Αἀάε 4 Μεος. ΧΥῚ. 90. 

ΠΥΓΛΛΟΣ, γὸὶ] «εἷλος, οαἴσεδ ἐπ 
“μρεγοίε. ὈᾺΤυ, τιβμδίο. 1,ενῖϊ. 

ΧΧΙ. 19. «τλλος τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἀε- 
»αϊρεδναίες οομῖος, αἱ 1,Δπι18 ἸηΐοΣ- 
Ρτγείδῖασ: 00] ἴῃ ΑἸὰ. ν086 στύλος 
Ἰερίτυχ. Βυϊάδε εἰ 1.6χ. Ογσ] Μ5. 
Βγδθῆι. πτίλλος, ὁ μαδαρὸς τοῖς βλε- 
φάρος. ΘΟΡΙΡΙΓΟΣ 4148 πτίλος οἱ αγ'» 

᾿ 1 

916 

σισμένος τοὺς 
ΠΤΙΓΛΟΣ, ρεππα πιοίϊδιε, μίωπια. 

ΓΝΣ ἸΤΒοοά, ον. ἱ. 16. σὺν τος 

“τίλοις, οὐτα ρἶμηεἶΣ. Ο]οδ68. πὶ Οὐ- 
(δῖ. “τίλως, “τεροζ. δ γτητηβοῖ, «108. 
ΧΧΧΙ͂Χ, 13. ατίλους. Ὠ᾿οϊταν 1159 
ἰὮ σοθοῦα πουο ατίλον. Ηεδγον. ς 
στίλα, στερὰ ἁπαλά. ϑιυϊάδε: πτίλον, 
φτερὸν ἁκαλώτερον, καὶ ἄστιλα, τὰ ἀ- 
φτίρωτα. ἴάετα ρμδυ]ο Ρμοεῖ ἐσ ϑεδο- 
Ἰΐαοι. Ατἰβίορι. δὰ Ανδβ βυβδ)υπρη 
Βεαυδηί : Τῶν στιρῶν τὰ μὲν καλεῖτα; 
«τίλα, τὰ δὲ «τερὰ, τὰ δὲ ὠκύστερα. 
ῬΒοῖίιθ, «τόλον, πτερὸν ἅ ὑτέρον. 

ΒΗΤΙΛΟΣ, ομὲ ε οὐἶεῖς μὰ, μετίε- 
τμηΐ, ἔἔρρωα. 7, οοπίέπικεις οσωξὶ 

,ωσιε, ἱρριέμάο. 1 ονῖς. ΧΧΙ. 90. αὶ 
860. ΑἸοχ. Ῥῃοίίυυβ [,6χ. ανέλλος, ὁ 
μαδαρὸς τοῖς βλεφάροις. Ζοπιαται 1 οχ. 
ο. 1δ00. ὁ ἐχατατωχὼς τῶν ἔλλων Χ. τ. 
λ. Ἐδὲὶ νι. Τιττδπηιι. 
ΠΤΙΣΑ ΝΗ, ρέϊεαπα, λογάξεε, α. ἐγὶ- 

ἐΐσμπι ἐμδιπι εἰ ἀδοογίραέμνα. ΓΊΛΕΥ» 

ὅταπα οοπίμδα. Ααυ}]. ϑγτανρδςοὶ. 
4 ϑδιη. ΧΥ ΤΙ]. 10. «τισάνας. ϑ'ο.δὶ- 
[ῸΓ 4148 «τιᾷσσάνη. ϑυϊ488 : σαν σϑάνη, 
ἢ κεχομμένη χρή. Ιάφτι Περεὶ ΡΒο- : 
ἔα, αυὶ ἰαπίυπι καϑαρὰ δαὐάϊ:. ΥἹάε 
εἴ Ροϊϊποετα 1.1. 11. ο. Υ΄. βορτω. 
84. Ἐδέα στίσσειν, ἀδοογίεοατγε. 

ΠΤΟΕΊΏ, ἐενγεο, ἐεγγοίαοῖο, ἔἕπερο, 
δ αηρο, οἰ «τοέομω, ἐεγγδον, ραᾶῦεο, 
ἐσραυέξοο, ἤαπρογ. ν εὐκίξτε 

υἱαιοῖο. ϑγτατα. ἴθ. {Χ᾽Υ. 2. Τερα 
ΤΩΣ --᾿ Ὧνδ ΒΒ. ὅγτομι. 908. 

ΧΙ]. 11. ..-- γι, ἀεεϊεῖο. Ἐςπεοῖ. 

Π.».7. δ ἢ. 1. ποίδξ ὥγὰῶ ἕξπιοσε ἃ 

ἐχλαμείμηι εεδε υἱγίδιια, αάξοχυε ςε- 
ἄεγε αἰοιὶ. Οὐπέοσ Κιπηοηβ Τ,οχ. 
Ηδφθν. Ρ. δ18. Οδρρεῖϊο ἱπ Νοιςῖ. 
Οὐἶΐτε. δὰ ἢ. ]. Ρ. δ44. Ἰορῖ595ε νἱάθη.- 
ἴυν ὙΠ», πᾶπὶ ΤΠ οδί ἐσραῦει- 

ΟεγΕ. --- "ΤΊΓΙ» ἱγέπιο. Ἐχοά. ΧΙΧ. 

16. ΑΥλΟΒ 1. 6. -ΓΥΡ [γαπροτ, 



Οὐ “τοΐομαι. 

τησίδρδ, οομδέογπονῦ, ἐενσ 0. 1 Ῥαν. 
ΧΧΙ]. 18. μὴ φοβοῦ μηδ «τοηδῇρ, 
Ὧ6 Εἰ Π16Ά8, 6 ραῦέεαδ. Ὑὶὰς εἰ 
1 Ῥαγ. ΧΧΨΥΨΠΠ. 20. Φογο. 1. 17. 
ὠηδὲ «τοηϑῇς ἐναντίον αὐτῶν. (πες 
δες νϑυρα. ρ᾽οββοίια οχ 6118 1ηἴεσ- 
Ῥτοϊδείομθ, τὸ Οδρρθ]]ὰθ ἴῃ Νοίϊ. 
Οτῖς. δὰ ἢ. ]. ραρ. 620. πα ϊοανξ. 
Ψέγδτα Ἰεσξίοποτα οχηΐροί δα. Οοση- 
Ῥ]υῖ. μηδὲ (ϑϑι μήσοτε) «τοηϑῆνα σε 

. «ποιήσω, ἀὕδτα Θὔδιι [ποίαν Η!ἜτοΩΥ- 
ταὰβ οἱ Οοάσδχ. ὅ'γυ. Ηδχδρὶ. «6 .. 
ΧΙΊΕ. 90. εἴ οοπΐος [πς. ΧΧΙ. 0. 
]}ἐγϑῖὰ. {,1. δ1. ἐατόηται τὸ τόξον αὖ- 
φῶν, "'αοέμδ 6δ5ῖ ἀτοὺξ ΠΠἸόσυτα. ΕΖΔ. 
11, 17. ταλοωωπωρία ϑηρίων πτοήσει σέ, 
ταϊβεσῖα ἰδγατυτη ἐεγτείαοϊεί 6. ---- 
ΓΙ» ἐέγσοτ. Ῥτονεοῦῦ. ΧΙ. 38. 

«τοήσει ἑαυτὸν, ἰοτταίαοϊος βειηοῖ ἱρ- 
δύω, --- Ὁ Ὁ» ἐμοῖο, τΑΘΊΆΡΆ. ἐθ7. 

; γΟῸΥῈ δ τπείμ οογγρίοῦ. ὅο8. ΥΠ]. 
5. - ΤΙ αυοΐο. Φοτοτα. ΠΥ. 95. 

«άντα τὰ αἰτενὰ τοῦ οὐρανοῦ ἐπστόηντο 
(αὶ. τεοϊίαβ ἐσγοιῦγο), ογτωπὶα νο]αοτῖδ 
ΟΟἾ; τπείς ρεγομῖδα αυοίαδαπί. ---- 
ὯΠ)» ἀδεοεπάο. Φειετα. ΧΧΙ. 18. 

Ηἰς Ἰορετυπῖ ΠΏ. -- ΓῺ ἐδ ἢ, 

πο ἀμηΐνϊίον. 166. ΧΧΧΙ. 4. Αἀ- 
τηοδυμα ΡΟ Γδηδίυ]οσυηΐ. --- 
Υν: ρας. ΧΧΧΙ. 6. --- ἼΠῈ» Ρα- 

τέο. ΦοὉ. ΧΧΙΠ. 15. Αἄψυ. Ῥεαΐπι. 
111. 6. εἰ ΤΧΧΥῚ]Ὶ. 58. Ααυ]. 
ἘΠεοά., εἰ ἴπο. 90». ΧΧΠΙ. 1ὅ. ΟἹ 
λοιποὶ Ῥτον. Π]. 35. υὶ στοιζθα; 
ποίδι οοσαδίοπεηι ἐϊηιεπϊ λαδογο αὐ 
αοοίρεγε. --- Ὁ» Φοπδίδίο. οῦ. 
ΧΙ]. 18. οὐ μὴν πτοήσουσιν δόρυ ἐπῃρ- 
μένον, Ὡδααυδτη ὑππορυηῖ 
Βι  ]δίατα. 8.11. 930 αὐδπάοαυς 
οἰἴΐδτυ ποίας αἰξοπέξεπι δίατε οἵ λσ- 
γεγο, ν. ο. 300.. ΧΧΙΧ. 8. φυλὴ 
ποίίομποιι ἢ, 1. ξογίδθβα γοβροχοσιηΐ 
ΠΧΧ Ιπῦ΄ - γον οοὐηεριουθοῦ. ΗΔ. 

ΠΙ. 6. Ζυάξα. ΧΥΙ. 9. 1 Μδοοδθ. 
ὙΠ]. 30. ἐστοήϑη ἀα᾽ αὐτοῦ, πιείπε ρέτ- 
εμΐδες τεηεουϊΐ ἐε αὖ ὁ0ὅ. Ἰῖα ἀυοαὰςδ 
ὥὄγγυβ ἰπτεργοίδίιδ οί. 

ΟΥ̓ ΠΤΟΞΌΜΑΙ, ΟΜ ἐξγγΈο Υ. 

917 Πευχαὶ. 

Ἣν γεοονογ. 900. ΧΙ]. 16. ὥσπερ 

κῦμα «αρελϑὺν, καὶ οὗ «τοηϑήσῃ. 8.111. 
σοὶ οδδαδηῖθ σεουσαάδσμο στο βοτῖθ Κ 
οθδδαί δἰΐδιη τποίι8 6}08. 

’ ΒηΤΟῊ (ρῖο αυο εἴ «ατόχ, σὥδαηι 
«τοΐα, ν. ο. δριὰ Ῥοϊγρίυμι Ι΄. 68. 
αἰοϊςαν), ραυοτγ, πιξίμις, οοπδίογπαξῖο, 
1 Μδοοδρ. [1]. 435. ϑθο. ᾿ ΑἸεχ. οἱ 
ΟΟΥΡΙ. 8 Μδοῦδρ. 11. δ. ἤρξατο ἡ 
«τόη ἐπκιπίστειν ἐπὶ τὰ ἔϑνη τὰ κύχλῳ 
αὐτῶν, ταοῖὰ Ῥοζουΐδεα βυϊ ΟἸλΠΘ5 
δΒηϊσλεθ ὩΔομθ8. δ. Ἰθριίαν ἴῃ 
Οοα. ΑἸΪοχ. ες Οοσρὶ. ἴῃ οοα. γ8- 
εἰς. οδὲ υδιίδίϊιι8 ατόησις. 

ΠΤΟΉΣΙΣ, ἐετγον, οοπείεγηάέο. 
ἽΠΕ» Ῥαυογ. Ῥτον. 111. 3. οὗ φοθη- 

ήσῃ στόησιν ἐπελθοῦσαν, ΠΟῚ εδὲ, απο 
ΓΕΡΟΠ υσα ἐέγγοόγόηι, Ὦ. 6. πιαΐωπι 
ἸΥΩΤΩΪ 6.18, ζοϊτοϊθ5: δὶ στόησις 
δ. 1. χρβίοῃγσοϊοα δὲ οὐὀ)εοίμηι ἐξΐπιο- 
γα. ΟΟμξ 1 Ρεῦ. 111. 8. εἰ δὰ ἢ. ]. 
Ὑγοϊδυτα ἢ. 128. ὅγτηση. ΤὭσεη. 11]. 
46. υνὶ νὰ. Μοπεῖ, γιά οἰ 1 Μδοο. 
ΠῚ. 35. εἰ 8 Μδος. 11]. δ. Ἡδεγοὶ. 
«τόύησις, δειλία. 

. ΠΤΥΑΔΟΝ οἱ ΠΤΥΈΔΟΝ, ταϊ» 
υα, δρμέιπι. [.1; ἰάετα. 20». ΧΥ͂ΊΤΙ, 
18. εἰ ΧΧΧ. 10. 
ΠΤΥΛΛΟΣ, 55), τεβιὶο. 1,δν. 

ΧΧΙ. 19. θ6ς. δὰ, ΑἸά. υδὶ σεϊϊαυΐ 
᾿ρτὶ τϑοϊζαβ Βαῦθηξ σνίλλος γα] «τί- 
λος», αποᾶ νἀ6 ΒυρΓᾺ. 
ΠΤΥΞ, ΠΤΥΧΟῚΣ, ρϑοα, ρἱδοα- 

ἱκγα. την ἑαδεῖα, φμαξ οοπιρίεοαμιγ. 

ϑγχημι. [ε8. ΧΧΧ. 8. σνυχί. 
ΠΤΥΞΙΣ, ρϑοαξίο, ρἰοαίιτα, ἀπ- 

»]οαξίο. Ὧξγ., ἀπμρίμπι. ΨοὉ. ΧΤ,1. δ. 

εἰς δὲ «τύξιν ϑώρακος αὐτοῦ τίς ἂν εἰσίλ» 
9. ; ἴῃ ἀιμρἰοαϊοπεπι δαῖθτα [Βοτδοὶβ 
οὖς αυϊβ ἱηργοάϊείαν ἢ δὲ ϑγτω- 
Τοῦ υ8 ὑσοδίπλωσιν νεγιϊϊ. Ἡφδγο. 
«τύξις, δίπλωσις, κάμψις. 

ΠΤΥΧΑΙ͂, ναἴσα, 7απεα. 

ἰαίεγα, ἑαδωῖα. 1 Ἄς. ΥἹ. 38. Ηδ- 
ΒΥ. στυχαὶ, στοαὶ, σεριβολαί. --- 
ΤΟ». “ουίρειγα. Τθϊα. δύδ «τυχαὶ, 

ἄμα υαἴυα. ἹΤιερεταπίὶ νυν ἐα- 

δεῖς. Πευχὴ τορτὶο ρμἤοαπε, ρἰδ- 

ΦΜδ8 

θ. 



1] 

ΠΤΥΏ, ἐρπο, δσεέρκνο. ΟῚ» Ἰάδσω. 

Νυχιον. ΧΙ]. 14. Ὑιάς εἰ β'ῖγδο. 
ΧΧΨΥΠΠ. 18. 

ἩΤΩ͂ΜΑ, εαξις, τιάπϑπα, ἐχεμης, 
οαάαυεν. Ὥ»Ἁ εαξέμης. 5ο0. ΧΥῚΙΗ]. 

13. --' 2) υἱν. δοῦ. ΧΧΧΊΠΙ. 17. 

5 Ὁδὶ ἐοτίδβθ Ἰεχζογιης ἼὩΨ).- Υἱάδ 

αὦ ἢ. 1. Παιδίυνι. --- [Π}» οὐγρια. 

Ῥᾳ, ΟἸΧ. 7. «ληρώσει “τώματα, ἰτ- 
ἐς οαάσνεγτα. Ὑαϊραῖυβ: ἔπρῖε- 

τῶνδ: ΟΧ διοδισυϊίί οοά. 
Οτετ., πδιὰ «τῶμα εἱ γκέμπανε οἱ οαεὶα. 
Φεν Ὠοίδξ. “--- 5, νιαπις. 70". ΧΡ. 

28. ὉΒὶ Ῥγὸ Ὑ, ἰογῖδβθε Ἰερεσαπὶι 

ὙΝ δὺϊ ἼῈν Ὀϊεῖ ἀ6 'πᾶπα ἀμομρὲ 

οορίϊδγαπῖ. --- Ὰ 5.0.5» οβεκαϊοιζωνι. 

ς Ῥτον. ΧΥ͂Ι. 19. --- δ᾽ Ὁ» ᾿ἰάδαι. 

ὅγιωσι. ἸΤΒοοῦοῖ. ΧΧἧ ἴς6. ἼΠ. 
14. --- ἜΡΟΙΘΣ Ζυα, ΧΙ͂Ν. 8. τὸ στῶ» 

μα λίοωντος, οαὐαυεν ἰδοπές. ---- ΔῈ 

οαἄαυον. Ἐπεοῖ. ΥἹ. ὅ. ΑἹ]. Ἐσεοῆ. 
ΧΙΙΠΠΙ. 9. Οοοε, Μεαῖῖ. ΧΧΙ͂Ν. 28. 
Αρος. ΧΙ. 8. ϑυϊάδδ: πτῶμα, σῶγεια 
ἄγευ τεῆς κιφαλῆς. εχ. γεῖ. «τῶμα 
ἐπὶ νεκροῦ. ϑῖς γα δὌλτῃ δρυΐ 
ΡΒτοΐεποθσ. γᾶς ΕυρΡ. Οτδει. γυ. 

« 1196. εἰ [μεχ. Ν. Τ. 6. Ἀν. --- Ὁ» 

δ 

ἐπ ονίμηίμηι. ὅο0Ὁ. ΧΧΧΙ, 40. --- 
γ 15, γηρίωγα. 300. ΧΥΣ, 14. κανύ- 

βαλόν με πτῶμα ἐπὶ «τῶμα, ἀεῆεςε- 
γυηϊ 6 ὙΝΙΝΟ ΒΌΡΕΣ γέπαηι. --- 
ἽΔὉ᾽ ανρο. ἴοα. ΧΧΧ. 14. 1. 

δΒετυπῖ "γῇ. --- ἘΡῚΟῚ ἡδαοίιγα. 

1.6. ΧΧΧ. 18. ---- Τῷ, υασίϊαε. 168. 
1.10. Ῥτνωίΐοτοα Ἰορίταυν Ψ0Ὁ. ΧΧ. 
δ. δὶ ὨΪ81] 6βέ ἴῃ ἰοχίι Ηδργ. για 
ΒΌΡΓΑ 8. ν. ἐξαίσιος. ϑαρ. Γ΄ 18. 

ΠΤΩΜΑΤΙ ΖΩ, οαάετε Καοῖο. »ἘΥ 

ΗἸΡἢ. ἃ 58)» ἰάθη. Ααυ. Ῥβαϊὶπι. 

ΟΧΧΧΙΧ. 11]. ετωματίσῃς. Ἰάδτηῃ 
2 

Πούω. 918 Πσῶσις. 

ΚΥΝ ΡΘΕ ΘΚ ΩΣ: ᾳγυχαὶ, Ἀουΐαν. ΧΧΥ. 4. ..- γ Φἴο. 
σεναὶ Ἰὰς Ετποδιῖ ποίδθ ς Ρ ᾿- ὁ τ γτησλ. 1 ὅδ. ΧΧΧ, 10. ἐενωμα- 

. δὰ 5 ας ῬΒανοσίηϊ Οοδδβ. 58, τίσϑησαν, Οἱ «τωματζοϑϑαω ποίαὶ 
Ρ. 122. ἴαεεα δωδεὶείεγο, ὑγ ἰογροῦε πον 

Ῥο256 οοπίδπματε ἑέετ, 6 Ὀδη6 
τεβρομᾶθε ἢ. 1. Ηεῦσ. Ἱν» χυσά 

᾿, . φειδεϊσίεγε ποϊκῖ. ὅο. χυὶ συπὶ κα 
Ἰαδεὶ δ ἱμδῖῖ, 'π (εεγαπι δὲ 
Ρεοδίθεπεσα δοϊεαὶ. Ἐσζίδοδε νεσὸ 
ἐατωμωείσϑησαν ἢ. }. Αχαϊ ἱρυεῦ- 
ἄσαι, οἱ δὰ βοχβειδ ἡ ἽἼΧΩ τείεσεσ.- 

ἄντα εϑὲ. -- 22) ΡΙΒ. ἀείδει: ἐπε 
υἱγίδωε. Αχυ, 1 ϑοζο. ΧΧΣ, 21. 

ΤΙΤΩΙ͂ΣΙΣ, οασωδ, νρνα, εὐαὐεε. 
ἽΔἽ, Ῥεεεκέα. ἴτις. ΑΒ. Π]. 4. 

υδὶ ατῶας πιογίεηι υἱοϊεπέασπε, Ρεείεπε 
ποίδξ. --- Ὁ, ἐαεέπνε. ϑγτοσοδοῖ. 

ζοῦν. ΧΧῚ, 390. -α ΠΕΣ» Ρίαρα. 

Ῥε, ΟΥ͂, 269. Ζειοι. ΧΙ. 19. 15. 
Αἀάδε ἴῃς. εἰ ΧΧ ες. σοιιρὶυί. 
ῷὶ ὅδ. ΧΥ͂Ι!. 9. εἰ ΧΧΙ͂Ν. 21. --- 
ἐὰν» ὙΨΏ, σοεγυμε τπέπς. ἴσδπ. 

ΧΥΤ]. 1. υδὶ νἱδεηάας Κορρίας. --- 
ΓΕ). Ἑσοοῖ. ΧΧΥῚ, 15. 18. ἀσὲ 

ἡμέρας «τὠσιώς σου, ἃ ἀϊδ γεὲπαΣ ἴπε. 
ἴο. ΧΧΨΊΙ. 97. -- τ} Ἔχ. ΧΧΧ. 

12. - 8 8.» Ρϑεῖ. εἰ ἱπᾶπ. δα- 

ἄεπε, σαάεπάο. 7ετ. ΝΊ. 15. ΧΙ Χ, 
30. --α ἼΔΕ» οαάανεν. Νδθαπα. ΕΠ. 

8. -- ΓΙᾺ 3» ἴδοις. 1εα. 1,1. 17. 

Πτῶσις Ὦ. 1. χηρίαΡ ἢ. ξιῶνηθριανι ππῖϑε- 
γέαια, πιασίπιαϑ σαἰαηεαίες τοϊλῖ, ςυ- 
ἦσθ. ευτιροΐυπι συοχὰς βυπὲ ἥξοες 
υἱπὶ. Ῥε. ΧΧΥ, 9. ἴε5. Γ.]1. 17. 
πΠΥΣν "πορνεένηι. Εκοοῦ. ΧΧΧΙΙ. 

10. ὅς. υ»γᾺ ὕσπρεγε ποῖ δὶ, αυοᾶ 

ΠΟῸῚ ἰοπρα δρβοθάϊξ α στώσει. -- ς 
ΓΟ ν Λογτοτ. ἴθ. 1,1. 39. «ευτή- 

ἐν τῆς «τώσεως, Ῥτὸ αὐοὸ δρρεῖο ἴπ 
σπς. 5. Ὁ. 757. Ἰοροπάϊα νἱὶ 'εθαῖως 
ποτήριον τῆς α«τοήσεως, αὐυἷα -- 818. 

Ρεσρίιδ δοοεδὲ δὰ οἱρτβοδλθοποπι 
α«τοήσιως, αἀυληλ (ἢ στώσιως. ϑδεὰ 
Ἰοςξξο τεοθρία φυσᾷμε Ἐσεαδατὶ ροῖ- 
εδῖ, δὶ πδὰρϑ δἰδιπὶτοσ, δὸς ᾿ἰνοτε 



Πτῶσις δισσή. 

νοχεΐαθο, ἢοο ϑδῆϑι : οὐδ οἐπὶ φωρί 
πείαγε ὕαοὶξ, εἰ αὐ ἰαρεωωι οοἰϊοιέαέ. 
διν.. ΧΙΠ. 16. σεριτατεῖν μετὰ τῆς 
πτώσεως νεϊΐ εϑῖ ἐκ ργαδεη  ςϑίπιο υἱἱαα 
»εγιομῖο υεγεατὶ, νεὶ οοπιπιεγοῖμηι ἢα- 
ὅεγο οσἰπὶ 60, σμὲ οατιδα εγὶΐ οἱ αμοίον 
ἐηγονέωπὶδ, ο01}. [ας 1]. 84. Φυ ΠΏ. 
Χ. 1. ἀνέστη ἀκὺ τῆς «πτώσεως. δ αἱρο- 
[8 Ὅδπο: δωγγεΣὶξ ἀε ἴοοο, ἐπ Ταο 
7ασμεταξ φγοείγαία αὐ οιιέπνηι. 
Ἑσάεια ταοῦο ϑγσαβ νογᾶϊ, 901..|1Χ. 
ἴ, 8ϊ[ν. ΓΝ. 22. “γνώσεως αὐτοῦ. Ψα]ρ. 
ἐπύμεοι ἐνὶ. ὥὄγτυβ εἱ ΑΥΒΡ6: Ῥ6Γ 
γαρίογεν. βιν. ΧΙ, 81. «τῶσν. Μαϊρ. 
Ῥδῶα βά!ξ: ρῥγοξίν σαὶ. ϑῖν. ἴ. 21. 
ἕαιξα ἐπ βὲ. 

ΦΙΤΩ͂ΣΙΣ ΔΙΣΣΗ΄. ΟΕ» 
Ῥ εϊιείαὶ. Ιποατὶ, Εχοὰ. ΧΙ]. 17. 
«τώσιως δισσῆς. Ἴ,ερῖς αἰνοῖτα "Ἕ 

ΩΨ» ἴδ πὶ δ5 ἃ ὕ5)) ἀε ναυσσε, 

᾿ φυδεὶ εἰξ 1. ᾳ. Ὦξ) νεὶ ἌΡΡΟΣ 

᾿ ἸΤΩΣΕΙΑ, ἐβοείας, Ραμρετίας, 
ἑπορία. ΓΛ)» ρεκεγία. Ὠευῖετ. 

ΝΠ]. 9. -ὖν» ἐπέ σι έας. ῬΡπαΐτα. 

ΧΧΧ, 138. ϑεουπάμππι, ΒΙεἸϊατα δς 
Ὑτοσαχαΐθτῃ Ἰορογυηϊ 3 γε] δ δὲ 

ϑοά στυχεία εϑὲ ἢ. 1. μῦδ 67 δίαίμ ἴῃ 
πηϊναγδαμι, ΟΝ οίο, πάκωσις, υἢ 
ϑγχτηδοῦ ἐγϑηδί δ, αδὲ ἡυΐα 
οταῖ βασι ρεοζαῖὶ, Ἡθρσαϊοα σχϑοῖβ . 

᾿ Ἦν Οἰκὶ ροΐεοχαζ. -- Ἂν» αββιοΐϊο. 

1 Ῥαν. ΧΧΙ. 14. οῦ. ΧΧΧ. 427. 
ΧΧΧΥΙ. 21. Ῥβαῖΐα. ΟΥ̓. 10. 41. 
ϑυΐάδθ: στωχεία πενίας διενήνοχεν. 

μὲν γὰρ πενίαι μεμετρημένη ἐστὶν ἔνδεια, 
πόνῳ τὰ χρωώδη ϑηρῶσα, ἡ δὲ «τωχεία 
σαντελῆς τῆς κτήσιως ἵκετωσις. [0)6- 
δυπιῖα διθ6 ἢεθς οχ ϑοβοϊέδδία 4 γ18- 
κ«ορμιαπὶβ δὰ Ρ]υΐαθι Ῥαβ. ὅ8. δη- 
ποῖδι Κ δίδοται. 

ε ΠΤΩΧΕΥΏ, ραΐμρεν διιῆι, ἱπορὲ 
σιηι, ερεείαίε ἰαδοτο, πιομάϊοο, πι6}.- 
ἀϊοαμάᾶο υἷῦο. δ» αἰΐεπιοῦ. Δυά. 

ΝΙ. 6. ἐστώχευσιν Ἰσραὴλ σφόδρας, 
Ἰϑταδ! τε ρεν ΜιάίαηίτΑβ νϑ]ᾶβ υἱσί- 
ὑμὲ αἰγὶ ἐσγαπί, δυῖ : τηοπαϊοϊταΐοτα 
τοάδοιὶ ογδης. Ρβαΐῃ. ΟΧΧΥΪ]]. 8. 
ἑατωχεύσα μεν σφόδρα, 16 δυτη! αἴ- 

919 

᾿ τὰ σεωχαῖς ἁρμόδια αἰτήσων 

Π φτωχὸς. 

ἐρπιαί,. -α '᾽"σψφαγτι ἩΚῚρ. πο. 
ἀερακρετο δϑῖ- Ῥαυρεέγεπι ὑπὸ ἤηδο. 
ϑγπιι. Ῥτον. ΧΠῚ. 7. «τωχευόμονα, 
:ε Ῥακρέτες τϑάἀεπέες, πιετηρα οἶδα- ἢ 
᾿ποσγηἷδ ἰαγρῖεν εγοραί, δαῖ οὶ 
ρμαμρεγες υἱἀσηίαῦ, δὰΐϊ 86 βαμρεγοδ 
νγωπί, δοὰ ρματιρενίαίεηι ἐηιθηίδιπίεγ, 
1. 4ᾳ. στωχοφανεῖς, αυοα νἱάδ ἱπέγα.. 
Ῥοσίετίογεια θχρ  ἰοδομθσα Ἀσεδ' 
ἴετο, ηυΐα τῷ ΌΤΙ ΤΡροιίτησ 
ὝὙΦΥΓΤΌ» "ν. 6. 1" φαὶ τε υἰϊυϊξεπι νεπ- 

ἀξ εἰ }αοίαὶ. ---- Ὁ : ἢ). 7υὰ. 

ΧΙΨΝ. 1δὅ. ἢ α“«τωχεῦσαι ἐκαλάσατε ἡμᾶς; 
πυτ 460 πο8 ᾿ων 1 α818, οἴ ποα ᾿α- 
»εγες γεδάαιϊε Β υδὶ πεωχεύειν εβῖ 1. 
. “τυχίζειν. ΑἸΒ 101 Βαρθπὶ ἐχβιάσαι. 
Ὁ. κ δροϊδατείίε. (εαῖεγδτα Ῥεετα 

ἢ. 1. οδἰ βἰχοιϊδοιδῖο νϑσῦὶ ΒΘΌΣ. ἃ 
ὔγ. Ααἀάς τον. ΧΧΙΠ. 31. --- 
θυ Ῥβαῖγηα. ΧΧΧΙΠΙ, 10. «λούσιν 

ὥχευσαν χαὶ ἐπείνασαν, ἀλνὶϊ65 ἐρέε- 
ἑαίε ἰαδογατεπέ εἴ εβυσϊνογαπί. (ομπέ. 
9 (ον. ΠΙ]. 9. Τοῦ. ΓΝ. 29. Ἡοπηοσ. 
Οἀ. ο΄, ν. 808. στωχνύσω, ϑοδιοὶ. 

ΠΤΩΧΙ ΖΩ, ραπρδγδας ϑοὺ πιδπαϊ. 
οσὐπι Καοῖο, ; σα τιεπαϊοϊἑαίεπι τεάϊσο. 

ϑυ ἘΙρμ, 6 γϑσθ, ἀεραωρενο. 
1 ὅδ. 1. 7. 
ΠΤΩΧΟῚΣ, πιορνάϊΐοις, ραιρεν. Ὑιὰὲ 

ΒΌΡΓΑ 8. ν. πένης. 3» ἔξεπιι. 

Ἐχοὰ, ΧΧΙΗΣΙ, 11. 1 δα. ΠῚ. 8. 
Ἐσθι. ΓΧ. 49. εἰ Αἰ10]. ---- ζγη, ἑεπεΐξ. 

Ἰονὶι. ΧΙ͂Χ. 16. Βυϊὰ. 1ΠΠΠ. 10. 
αὶ Βεᾳ. ΧΧ ΙΝ. 14. οἱ δ]. βγτητη. 
οὉ. ΚΝ. 16. Α4υ. ὅϑ'γτη. ἘΒδεοά. 
Ρᾳ. ΧΙ, 3. -᾿ δ, ἐεπιι ίαδ. 2 Ἄδερ. 

ΧΧΙΝ. 82. --- ρῦτ. Ῥ6. 1Χ. 38. 
-- λν ρκριϊκε. Ῥε. ΧΧΧΙ. 8. 
δὶς Βιεῖξυσ: βεα ᾿τηβῖθ. Νδιχὰ ἰπ 
ῚΧΧ ἢ. 1. σομιδῖο νοσυπὶ ἰοουχῃ 
βαρεῖ, εἰ τοροπομάυτη «τωχὸν καὶ 
ὀρφανὸν, εἴ αἀποαυο βαροῖ ΤὨδοαοξοςι. 
Ῥεγεέτος λίλαυθ στωχὸς Ὠ. 1. δὰ νη. 

-- ἢ» υϑγέμ. Ιε8. ΧΧΥ. 8. Ἑοτίβ 

Ἰερετυμιί Ὧγ. π ἹᾺ» τισπσιείε, 

οὔατα αἰδέοίκε. Ῥεδλῖεα. ΤΟἸΧΎΤΙΙ. 37. 
Με 



Πευοχὸς εἰμὶ. 

“ χουν. ΧΙΝ. 91. ἴος. ΧΧΙ͂Χ. 19. εἰ 
ἰδ. [ἢ 1. ο. Ῥγον. δεῖ γὸχ Ὄν 
ἀἴνετθα ἰδοῦ σηΐα εἰ δοτριοιία. ἴπ 
ἰεσχίι δου ταν ΤΠ .}}} ἱπ τρασρῖηθ 

Ὧ;»» υἱ δῖθοο ΓΧΧ εχργεββῖββα 

νἱἀεδηΐυῦ νοοδῖι ἰῃ τοχίυ βογρίϑαι, 
ΠΟΏ ΨΕΙῸ ἴῃ σωδσρίηα ἰθοίδσῃ. --- ἊΨ, 

αἰδίοίμε. Ἰονῖι. ΧΙΧ. 10. 9 ὅπηι. 
ΧΧΙ]. 28. σοῦ. ΧΧΙΧ. 12. εἰ 4}10ὲ 
βεερί"8. ΕἸΔΌ. 111. 18. ὕγὸ α«τωχὸς 

ὃ τοροπεπάυι 65 στωχοὺς δυϊ «τωχόν. 
γυϊξ. φωὲ ἀευοταΐ ραμρετεπι. ---- ἸΏ» 

Ῥαγυμς. ἘδΉ. 1. 20. ἀπὸ «τωχοῦ ἕως 
«λουσίου. ---- ὗν ρμαμρετ. Ῥτον. ΧΙΠ]. 

8. ΧΙΝ. 20. ΧΥ͂Π]. δ. εὲ δἰϊϑὶ. --- 
»᾿ν ἐριργοδωας 'Ῥτον. ΧΧΥ 1]. 1δ. 

Ἐογίδεοε Ἰθροσιηΐ κὴ"γ, 0011. ν. 8. 

δυϊάδο: στγωχὸς, ὁ ἐχαιατωχὼς τοῦ 
ἔχεπ, ἑπαΐτης, παρὰ τὸ σπτώσσειν πάντας, 
ὅ ἐστιν ταατινοῦσϑαι. : 

ς ΠΤΩΧΟῚΣ ΕΥ̓ ΜΙ, ραυρετ 70. "ὙΊ, 
ιτ 

οοπιδεγον. 1.6. ΧΧΙΨΝ., 6. ΠΙυ δία 
δδὲ Βεὲς ψεσζεὶο ε 1, Ατα)»"., ἱπ χῦυδ 
(ςς Ξ:- ποῖαϊ ἀεοεγε, ἐπενιπωΐ, ΝΟΙ.- 

2}}}}9 1 ἽΠ 1ορΊ886 νἱἀοπξων. 

ΠΤΩΧΟῚῈ ΚΑΙ ΠΕΊΝΗΣ, ρανρεν 
εἰ ερεπε. ἴγγ. Ῥεαῖτα. ΧΙ, 1. 

ΠΥΤΩΧΟΦΑΝΗ͂Σ, βαμρεν ἀρρα-" 
γελβ, μαμρεγίαίεηε ὕΓ 46 ὕέτεπε, 

᾿ς ΘΝ ραμρεγίαΐξεηι. ϑ ἱπ Ὰ) 

ἀ Ηρ. ἃ υ͵3", ραμρεγεηι ηιδ ἤἴη, 
Τροοῆ. Ῥτον. ΧΙΠ 17. γε μεδο 
Ῥακμρετ. 

ΠΥΤΑΡΓΟΣ, Ὁ αγρδ, ἀαπΣ 
δέπις αμὲ σαργα, αἰδὲς παΐξέδειιϑ 
αϊοίω. (οπῆεν Ρ]η, 1,15. Ν]Π.. ο. 58. 
Αὐίϑιοϊοι 1,10. ΝΊ. ἀς Ηἱδι. Απίτῃ, 
6. 5. εοἴ ἀφμέϊα φρεοῖεξ, αὰ85 ἃ ςαυα 
σδΠμἀἸοδηΐο ποζωθῃ δερερίξ. νη. 
θευς. ΧΙΝ. δ. Ιῃ (οά. Α]οχ. νἱτίοβα 

« Ἰερίτν σύλαργος. Ο(οηξδῦ Βοςδαγεὶ 
Ηϊετοσ. Ρ. 1. 1.18. 111. δαρ. 90. Ρ. 

. 9003. δα Ποπεδΐυτα δὰ ϑομους σοκὶ 
ΡΆγβ. ὅδογ. Τὶ Π]. ρ. 806. 

ΠΥΓΜΑΙΟΙ, Ῥυρημαὶ, ἴζδ ἀἱϊοιὶ 
ἐχ ΠΟΠΏΝ]]οσαη δοηίθηξία, φκοά 
“ 

920 Πουϑ) μὰν. 

φιαεῖ εἴ οὐδέίαΐεε εἰπῖ, 8 

φυγμὴ αὐεπιδατηούσηι ὉΣΊΩΣ» “αὶ 

Βιεδσ νῸΧ ἴἢ νεσβίουα Ααυΐεβο βεοο. δὰ. 
Ῥεΐγλδτα ἔσο, ΧΧΥΤ]. 11. τεσροῦ- 
ἀεῖ, ἃ 53» Ῥάβπις, οτφίπετα βύλδσα 
ἀδάυσετε ογοάϊξυν. ΑΙτ σοπῖσα, ν..7 
6. Ηἰεσομγτουε, ΡῈ συγμαΐους πεαπε 
Ῥτονερίος, τοδιδίοι, δεϊϊαίονεε εἰ αἀ 
δεῖία ῥγονερέβξείνιοε, ἃ πυγριὴ, οετία- 
ἡπέη, ἰηςε]ορυηῖ, υἴ ἰορτιν δες 
νοὸχ δρυὰ Ηετούοῖ. ΗΠ]. 37. σσπξε 
Τα. Ουτθεσίθῖθι 2158. ῬΈΉ11οὶ]. ἐς 
Μγεῖετιῖβ δοζααι Οπδθγοεαεη μ. 
44. εἰ Βαρεγισι ἴπ Αγοεδιεροὶ, Ὑεῖ. 
Ηερνσ. Ῥ. 900. χυὶΐ οτηπῖπο Ηϊς οοπ- 
ξετεπάυβ εοἰ. Ὑἱ8θ χυοαῦε, ᾳῦος 
Ἰδυ δαὶ δίσωοπῖβ ἴ[οχ. ΕἸΌΡσ. ρ. 338., αὶ 
ΕἼΠΘΓαΙ Μ|θ.611. 55. Γ,10. ΥἹ ε 
8. Ῥ. 695. εἰ ϑδίθρῃ. 16 ΜογιςἊς δ 
αν. ϑδοσ. 14. δρτῳ 9. ν. 7523. 
Ἡδάγο οὶ. μαῦὸι, ὥδνος πόῤῥω τῆς 
ἀρ εν τῷ μυγίϑει «ἄνυ μωχρὺν, οἷον 
«“ηχυαῦὸν. 

ΠΥΓΜΗΣ ρΡερπιω. ΕἼ »νν» Ῥαρπιε, 

πᾶνε ἐπ ρεσπιΩη οοπίγαεσία εἰ ΑΤτῖ- 
ἐετ οοποοϊκία. χοᾶ. ΧΧΙ. 18. «α- 
τάξωσι τὸν «λησίον λίϑῳ ἢ αυγμῇ. ρετ- 
συθδηϊ ῥγοχίγουπι ἰαρί 6, νεὶ γαείο 
Ῥυρηπο. Νιὰθς ἀυοαὰς 168. {0{]}Ἱ11]. 4. 
εἰ οοηξεν [ἐχ. Ν. Τ' 6. Β.. νυ. ΟἹ]. κε. 
ἴῃ Οεοἰαῖ. αυγμὴ, γρόνϑος, Ἡδδγοδ. 

σαυγμὴ, γρόνϑος, συγτή. (Εοτῖε πύχτη 
ἰορεμάσμι : πδγὰ αύχτας Δ|10] Ηεεγ- 
οδλυβ :πίογρσοίδίυσ γρόνϑους.) ἤγουν 
τὸ συγχεχλεα: τοὺς δαχεύλους. ἘΠ24- 
ΨΟΣΙΠι8 : αυγμὴ, ἐαὶ τῆς χερὸς, ὅταν 
ἔχῃ τις συπσταλμάνους τοὺς δακτύλους. 
Ῥο]]υχ 11. 4. βερτα. 147. Ἂν δὲ συγ- 
κλείσῃς τὴν χιζα, τὸ μὲν ἔξωϑεν χαλεξ. 
τῶι «συγμὴ, ὅϑεν χαὶ ὁ αὐχτης, καὶ τὸ 
φυχτεύεν. ϑυι!άδε: αυγμὴ, «ἄάλη, σύγ- 
κλεισις δακτύλων, γρόνδος. [,(δΣ. Ογτη!ι 
ΜΒ. Βγεῖω. συγμὴ, ἡ σύγχλεισις τῶν 
δαχτύλων, γρόνϑος. 

ΠΥΘΜΗῚΝ, ργόραρο, ραίπιες, 1ἰ. 
ὕιὰ μαγξ, 7Χωπάμς. ΤΥ νέα. Ῥτον. 

ΧΙΝ. 12. εἰς αυϑμένα ἄδου, ἴῃ ἔπιαπα 
Ῥαγίοεπι ἰηΐετπὶ. 116 ΒΙ οἰ υβ δἴσυς 
ὕδερογιβ, ηὐἱ ΓΧΧἧ Ἀ. 1. ραγῖϊεσ ἃς 
10. ΧΙ. 25. νγ Γι, Ῥεπείγαϊα, ο0}}. 

.«" 



[υπάξω. 

ἼΠ: 27. Ἰερκίδδε οὐμ) εἰς. Μϑιυὶ νότὸ 
Ἰἀοηίεν υὐτοθίαιοθ συϑμόένα ἀ6 δυο 
ἀαϊάϊπ56, οἱ αυϑ μὴν ἄδου ἩΘοὈτ. ΓῚ 

οϑροῃάδσδί. -- ἌΡ ομΐηηα. ΟΘΏ68. 

{11. 6. εἰ 22. ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον 
, τῷ αυϑμέν ἐν), ϑορύδιῃ δγὶβίδβ 88- 
ἐθάερδῃης ἴῃ ομέηιο ὉΠΟ. ---- ΡΣ 

αν. ραϊπεεε. αφη. ΧΙ,. 10. ἐν δὲ τῇ 
ἱμπέλῳ τρεῖς συϑμένες, ἴῃ νἱΐα δαἴθπλ 
114 το8 ρχοραρίπες 5ειὶ:΄ ἑπυοίκἐλ εἰ 
γεγρίεας ἐπ ρατίε ἱπβπιω ταπιὶ. ϑ 188: 
τυϑ μὴν, τὸ ἔσχατον μέρος καὶ τελευταΐν 
γαντὸ; οὑτινοσοῦν σχεύους κατὰ βάϑος. 
ΠΠοβυοῖ. αυϑρμὴν, τὸ ὑποκάτω τῆς λε- 
ιάνης, καὶ σαντὸς σχεύους, γένεσις, ἀρχὴ, 
ἥζα, καὶ τῆς μητρὸς τὸ ἄνω μέρος. 
ἰάθπι: πυϑμένα ἐλαίας, τὴν ἀρχὴν καὶ 
ἣν ῥίζαν. ΕΠ: συϑμίνες, βάσεις αἱ κα- 
γὰ τῶν δένδρων, 

ΠΥΚΑ΄ΖΩ, οοπάξηϑο, ἑερο, οὐμηι 
ὑγο, ογπο, γοπάοδδ δεπι εἰ υἱγεπᾶ. 
ΓἿῚ2}) βἰπρ. οοπίογίμς ιωριῖδ, ἰίετα: 

άπ ἀδηδα, ὠπδγοξια. ῬΒΑΪτα, 
ΟΧΥ ΤΙ. 26. συστήσατε ἱορτὴν ἐν τοῖς 
πυχάζουσιν (80. κλάδοις) ἕως τῶν χερά- 
γῶν τοῦ ϑυσιασεηρίου, 818{116 νε] ἤρτίδ 
δβίασω οὐωπιδγαπίέδιεις ταπεῖς ὑβαυ 
84 οογῃῦδ 6] (4718, ἢ. 6. δὶ νεῦρα Ρδν 
Πγρδ]]ασεη αυδπάδτηη δοσὶρίδσηι 
ἤρτίε ἰῃ ἔδεῖο ονυτατδηΐοδθ σϑπ]οῸ8 
8406 δά οΟΥΏυΔ δ] ασίβ. (οηξ. [μὲν. 
ΧΧΙΠΠ]. 40. υδὶ, φυὶ Ηἰς βιιηΐ συ- 
κάζοντες, ΩΧΧ νοοδῃΐ χλάδους ξύλου 
δασεῖς. ϑ.δο!. δὰ ἈΒ, 1, συχάζουσιν, 
σχιάφουσιν, χαλύατουσιν, χοσμοῦσιν. 1.6Χ. 
Ογτη} ΜΆ. Βγτεῖω. συχάζουσιν, σχιά- 
ξωσι, στεφανοῦσιν. ἴΐὰ εἴ ϑυϊάδε. Ιάοτὰ 
υἱΑ8 : συχάφουσι, τουτόστι αεαυχνω- 

μένοις, στενοχωρουμένοις, ΟΌϊ νεῦρα 
Ῥβδίπ δάαιυςῖδ βίδα βυ δ᾽ πρὶ, 
Ηε68. συκάζουσι, καλύπτουσι, στεφανοῦσι, 
πυκνοῦσι, κρύπτουσι, ϑυλάσσουσι, σχέφου- 
σι, φεριβάλλουσι, στεγάζουδι, σχιάζουσι. 
Αἀάε Ηοχαοσ. 11. 5, 989. εἰ γ΄, 
ὅ03. -α ἸΣῚ ῬΙΒ. υἱγέσοο. 920}. 

ΧΥ. 89. ὁ ῥάδαμνος αὑτοῦ οὗ μὴ αυ- 

κάσῃ, ΤΑτΑὰΒ εἦι.8 ποιιξίψιδια οὖμπι- 
ὕγεί, Ἀ. 6. πωΐα 7οἴδα λαδεδίξ, βευ 
ἐχαγεδοσί, Ψαὶϊρ᾽ αγοδοεπί. (ομίεσ 

921] Πύλ,.. 

Ηεχαρὶα. «--- ν»ν οἷν. Ἠοε. 

ΧΙΝ. 9. ὡς ἄρκευϑος αυκάζουσα, εἰσυΐ 
}υηίροτυθ ϑπάοδα εἰ υἱγεπε. ΟἿοβε, ἢ 
ΜΒ. ἴῃ Ρυορῆ. τυκάζουσα, σχεπάζουσα. 
Οομξεν Ηδβνοβίυϊη ἴῃ συχάζουσαι. 
8 Μδος. Ι΄ δ. γιραιῶν «λῆϑος σολιᾷ 
«εσυχασμένων, Βοηστ ταῦ εἰταἄο οα- 
πἰτἰ6 ογπαίογιιπι. 8.5 ὙΤΠδοςστῖι8 
14γ]}, Κ΄, ν. 32. ὡς κισσὸς ποτὶ πρέμνον, 
ἐμὰν δ᾽ ἐαύκαξεν ὑπήναν: υὐὶ ΘΟΒοὶ. 
ἐπύχαζεν, ἐχόσμω. ϑιυϊάδβ: αυχάζεται, 
σχεαάζεται, κοσμεῖται. 

ΠΥΚΑΣΜΑ, ἀεηδεηι σά, ταπιῖ 
ἄεπδως. ΓΔ)» Ἰάθιι. ϑγταϊα. Ῥβαΐτη, Ζ 

ΟΧΥΤΙ. 46. συνδήσατε ἐν πανηγύρει 
συκάσματα, (ΟἸ ΠΠ χαῖο ἴῃ ἔσβῆνο Ρο- 
ῬΏῸΠΙ οοηνθηῖα γαποσ ἀεηδο8, δαῖ: 
δεγία ἀεηξα. 

ΠΥΚΝΟῚΣ, ἄεπδις, ἰΐθτ ογοδεν, 
ἡ εχιεησ. Ὡ)ΤΊ, ευΐυα. Τὰς. εὐ ΤΧΧ 

ζεῖ. ΧΧΧΙ. 8. 8 Μβος. [. 98. 
αυχνοτάτη χραυγὴ, επειεείνια Ὑοσὶ- ᾿ 
ἔδσαῖζίο, ἢ. 6. ϑελειπεμἐείπα υοοῖζεξ- 
γαδο λοπέπεσα πεμἰέογτα οοπδἐραίο- 
γερη εἰ οοπρίοδαίογμηι. ΤὈϊα. ΙΝ, 11. ἃ 
ἐχαορεύεσθα, αυκχνότερον, 7γεφμεπίϊι 
χθθ, Αἀάε 9 Μδος. ὙΠ]. 8. 

ὙΠΥΚΝΟΊΤΑΤΟΣ. γις 8. νυν. χυ»» 
νός. 

᾿ ΠΥΚΝΟΎΕΡΟΝ, δάνου. σοϊωραν. 
͵)ϑεφμοπίδιια. ΜΊΔΘ 5. ν. αυκνός. 

ΒΠΥΚΝΟΎΤΕΡΟΣ, ,) ἐφμειίϊογ. 4 
Μδοο. ΧΙ]. 12. πυχνοτέρῳ πυρὶ, υεἶε- 
πιοπέϊογε ἱρτιθ. 

ΒΠΥΚΝΟΊΎΤΗΣ, αἀεηείέαξ, δριδεϊδω» 
ἄο. 8 Μδοι. 1]. 98. συχνότητος δος. 6ἀ. 
ΑἸά. υϑὶ τἸασηθῃ ταϊϊχαὶ ἰδ τὶ τϑοιΐυβ 
«υχνοτάτης ἈΔΌΘΩΪϊ.. 

ΠΥ ΔΗ, ρογία. "υ)ὴλΔ» τίσι. ἴλδτι. 

ΨΙΠ1.. 2. εἰ 8. εεο. οοᾶ. ΟἸΐ8. ϑγτὶθ 
εἰ Ομαϊἀεεῖθ ἀοοἱ εἰ » 7 ν: Ῥογία 
ἀϊοοδδίαγ. γι46 δα ἢ.Π. Εαἀϊίοσοι κο- 
τα Πγ οἵ ϑθρδδσίυτη.---- Ἵ0, )απμα. 

Ὠραῖ. [1]. ὅ. ὅοε. ΥἹ. 26. )ον. ΧΙῚ]. 
6. εἴ 4110]. --- ΤῪ» υἱα. 1 ϑατα. ΙΝ. 

18. υδὶ ροτίδτω Ῥῖο να Ῥοβυσσυηΐ, 
4υἱα ΡΕῈΓ ρμογίδιι Ἵχϊζυσ ἴῃ νίδυ. -- 

’ 



Πύλη. 

. “ΠΟ ΤναγωΣ. Νοδειω. ΧΙΣ, 81. 560. 
ἐς : λας, οὐρανοῦ Οὐρὶ. -- ὝΣΝ σόγίωνε, Ἐκεοῖ, ΧΙ... γι’ 18. σον. ΧΧΧΨΤΙΙ. 11. ἀώ, δ΄ 

40. Νυνα ἴοὶ ἴοοο «ύλην ἴοτίλεθα ἴ6- 
δεμάυτῃ οϑὲ αὐλήν ὃ 00]]. ν. 834. υἱ 
81} ἸΣοτὶ Βασθηῖ. ---- ΤΌΤ, ἐεβπμπιδη- 

ἔων. 1ε5, ΧΧΤΙ. 8. γοχ Ηφῦγ. Ἀ. 1, 
τἰγδεε πιμπίίαε τιοιαϊ. --- ἢ, ἑἕριον, 

ΑἸ. 1 Ῥασ, ΓΧ. 19. τὰς αύλας. 4 Ῥεν. 
ΧΧΧΙΨ. 9. «ὐλην. --τ Ὕ), πτόσ. 
Φεγσω. ΧΙΙ͂Ν. 6. υδὶ νεῖ ϑἰδίαθη- 

δ ἄσπι εβῖ ρϑὺ βυῃθοάοσῆθη ρασιϊβ ταὶ 
ΡΙῸ Γεὰ ἱπΐερτα ρογίαε εγδὶς Ἡ. 1. Ῥτο 
αγδίδως Ῥοηΐ (Οοπέες ἴ,οχ. Ν. Τ' 
ΤΟ 11. ». 721.), νοὶ Ἰοοο σύλως το» 
θη πὶ οἴ σύλεσ, (οοἷ]. ν. 21. 
Ι0γεΒ ν δὲ ὁ ἴῃ οοἀά. 66. Βευὰ 

ΤΑΤΟ Ραοχιαιίδηίυσ. Ὑ᾽.6 Ὁ γιίδη. 
δὰ Ρ]υΐδτο. 46 ϑετα Νυπι. νἱηαϊςῖα 

. 35.), νοὶ ἀδηίις ΓΧΧἧ ἱπεοχῖο 
ἴῃ Δ Ιοοο 2 ἰεβίβϑε. -- 

ες ΤΠ» απια. σε. ΧΧΧΥΠΙΙ. 14. 

Ῥεαὶ. ΧΧΠΙ. 7. 9. 76ατε. ΧΙ. 11. 
9. -- 3 ΓῈν φομέρίκγα, ομἰαίωνγα. 

ϑγαμη. Ῥεβαΐπι. ΓΧΧΙΝ. 6. Ἱαρὶς 
ΠΡ σὰ ΕΧΧ, αυἱ ἢ. ]. ϑύραν Βα- 

Ρεῃί. --- ἤγγ) αἰαάίεδ, ΞΥπλτθΔΟΒ. 

ἸΤΒοοά. ΜίοΝ. Υ. δ. 851}. γοχ Ηοῦσ. 
φμαπιυΐ ἀρεγέμγαιε, οἴλατα ρογίανι, 
απμαπι ποῖδϊ, υπὰθ δὰ ρίαάιος ευα- 

παίος ἰγδπβίδσιυσ. --- γηχγῦ, "νιδτία. 
α ὝΠπτεη. 1. 10. υδὶ ἰδυλεὰ ῥγὸ σρὸς 

συλῶν αὐτῆς, νεὶ, αἱ ΑἹ., πρὸς σοδῶν 
αὐτῆς, Ὠτυπβῖυβ βυβρίοδξυν ἱπίογρσο- 
Ὅξ8 ΘΟΣΙροδθ6 «ρὸς τὸ λῶμα αὐτῆς νοὶ] 
λῶμ᾽ αὐτῆς, υἱύτηα ῬῈτ Δροβίγορβδι 
Γεϊοοία. Ὑιάθ Θυεϑι. Ἠεῦτ. [Δδν. 
11. ΘΟ υ. δ2. ΜΙ: Ἰεςείο ποδῶν Ὀτεο- 
ἔδτεπὰλ νἱάδτυτ, ἀυδπι Βαροὶ οοᾶ, 
ΑἸεχ. εἴ ῥγείον Ασαρϑιι οοιμδνταδέ 
Ψαϊραῖυ8, φαΐ νοεῖ ἐπ ρειίδιις φ)ω:. 

ε διάδηῖϊα ἤδαῖρα Μηιδτίας ὑτο οπιπὶ 
εσίτενίαίε δοσθρίεβε. ---- γυἡ, Ῥογ- 

ἑἐα. Οεμ65. ΧΧΥΠΠ]. 17. ἡ αὐλη τοῦ 
οὐρανοῦ, ρογία οὐ]. Ἡοτπογυδ 8]188 
ΠΡΡῈΕ γοσδί σύλας οὐρανοῦ. ϑυϊάδδ : 

λας οὐρανοῦ “Ομηρος τὰ νέφη λέγει. 
Ψίάε 1]. κ', ν. 740. ὕπάς εἰ Ηο. 
δγο τα : σύλαι οὐρανοῦ, τὰ νέφη. γὰ]- 

922 Πυλῶν. 

4ο ἔφοο τηδῖὁ εἰἰοεξησαυπεαν τὰ : αὖ. 
σὰ νίφη. (απ. 8 Μίδος. 

γονται δί σοι φάβῳ αὐλαι ϑανάτου, ερε- 
τἰυπίυν δυΐοεπι δ᾽ μηογε 
νογίε. ρα. [Χ. 14, ὁ ὑψῶν κε 
ἐχ τῶν αυλῶν τοῦ ϑανάνου, αχοϊζατια τὴὸ 
ΕΧ ρογέϊδ νπογίξ8Ζ. ιᾶο εἰ Ρε. ΟΥ̓͂Ι. 
18. ἴε8β. ΧΧΧΥΠΪΙΙΠ 10. ἀατηρεύσυμα; 
ἕν αύλαις ᾧδου, Ῥγοβοίϑολι δᾶ 
ἀπέθσηι 8. τηοσῦβ. (Ὁοπῆ ὅ6Ρ. ΧΥ͂Ι. 
18. εἰ 8 Μεος. Υ. 51. 55:1Ὁ μδϑεῖτη 
τῶν αυλῶν ἄδου εἴ ϑανάτοο γηρπῦο ἢϊς 
ταν οχίοσοβ. ΙΔ 6 δοσίογες 

οἶἷθο δὰ Μεῖδ. ΧΥῚ. 18. Ἰαυάείοι 
ΑἹΡεγ δὰ ουπάθαι Ἰοοσῦτα ρμ. 11]. 
864. ἃς Ἰχίοοῃ Ν. Τ. 8. Β. νυ. Ρὲ 
ΟΧΨΥΙΠΠ. 19. ΔΑὰ αυσπι ]Ἰοςυπι 19- 
ΒΡ οἶσθ ϑυϊάδβ : αὐλα; δικαωσίτης, 
αἱ διά τῆς ἀρετῆς ἰδέαι. δὶ ἐχείκων 
γὰρ δυνατὸν ἀξίως ὑμνῆσαι τὸν τῶν ὅλων 
ϑεόν. Δαβδ' ἀνοίξατε μοι «α«ὔλας ἃ- 
χομοσύνης. Εἶτος κιιτδ οαθα οσ ἘἘο- 
οὐοτεῖο δὰ δ. εἷϊ. ". 875. δηποῖδε ὁ 
Κυδίοετυε. Ἐεδοῖσυδ δυΐεῖα 411} αἰδδον 

ἴπις. Ααάε [ης. Ὠευῖϊ, Χ]]. 19. ουδὲ 
υἱὰς ϑοδδγέδηρεγχίυτα, χαἱ αἕιατα 
οοηξεκοιυκ εὐ δὰ Ὠευς. ΧΧΤΙΣ, 
17. Ῥτονυ. ΧΕΙ. 13. ὁ συναντῶν ἐν εὖ- 
λαις. ϑ΄.δμοὶ. ὁ ατρίργος καὶ αυλυπράγ- 
μμῶιν.----Ὑὐ ο, ϑαπμον, 4 ϑδτα. ΧΥ ΤΙ. 

46. 4 Βερ. ΥΠ. 10. 1 Ῥασ. [Χ. 18. 
880. Καῖ. οἱ Α]οχ. 1 Ῥασ. ΧΧΥΙ. 1. 
Ῥχροῖοτοα Ἰορσίϊας Ρβ. ΧΧΙΙ. 928. 
ἐν ταῖς αὐλαῖς τῆς ϑυγατρὺὸς Σιὼν, Ἰὰ 
αυοὰ ἴῃ Ηοῦν. ποῦ Τορεστο, δε 
τηυσέυο βυπηδυτὴ υἱ ΘΠ αχ Ἐβδῖνι. 
ΙΧ. 15. 
ΦΤΗ͂Σ ΠΥ ΛῊΣ ΣΤΕΡΙΓΜΑ, μογ- 

α “τισέεπαομέμπι. ἜΡΟΝ »Ῥοείες ς)ας. 

ἴπο. Εσϑοι. ΧΙ, 9. υδὶ νἱὰ. Μοπε- 
ἕδυσοια8, Ἑπυϊάραλ σεξεσγε χηαὶ- 
Ιεὰὶ δά νυ Ὀγὲν» υεεέεδιίμα 

ἐῶ, ἰῇ βραυθηθι8. 
ΡΠ ΛΩΝ, γενεδωπη, ἐγ Ύς ἢ 
)Ό, ὥπεη. 3 Ῥασ. 1Π. 7. ϑόρᾷ. 1]. 

14..-- ΠΠ. ϑυάνκα. Οεῦεβ. ΧῚ,Π|. 

19. 1 Βορ. ΝΊ. 8. 832. ΧΙΨ. 28. εἰ 
Αἰϊοὶ, --- γυ,. συὰ. ΧΨΤΠΙ. 16. 17. 

ψες 

ἑ 



υλωρέω, 

Ῥαυ. ΧΧΥ͂Ι. 18. Ὀοπῖδσ Αρος. 
ΧΙ. 41. 
“.ΠΥΛΩΡΕΏ, οκείοάϊα Ῥονία ̓ ἀτα 
(1. νυν» αὐ ρογίαπι. 1 Ῥαν. ΧΥΊ. 

ὃ. τὸ συλωρεῖν 866. Οοταρ!. Βδῃ6 
ιυοδα βερβυσα. ῬΒοίίυβ [,6χ. συ- 
ὠρεῖ φυλάσσει. Ιάἄρτα ϑυϊάα8 αὐυο- 

υ.ε {γ86]. 
ΠΥΛΩΡΟΣΣ, απέξον, σμσίοβ ζαπμα 
Ῥοτία. Ἵν Ὁ» ἰάδτα. 1 Ῥατ. 1Χ, 17. 

8. 9 Ῥασ. ΨΠΠ. 14, Ἑμπάν. Ι1. 44. 

- νὸν Ῥογία. Νεβεαν, ΧΤΙ. 38. 

0. Ψον. ΧΧΧΥΙΙ. 17. «υλωροὶ 
δου, ἸαπιϊοΓ68 οὐαὶ. δίχα τεσ Ῥγο- 
1η1 Ιηΐδτηο δ οτθαι ἘἸΡυογυπῖ. 
πᾷ Ηοχηογαχ [1]. Θ΄, νυ. 867. Υ᾽:- 
. ΖΞ. ΥἹ. 400. εἴ οοπξ. Ηδ68γ- 
Βΐσμι ἰῃ νοοο ΤΠυλάρταο, δ. Ἐ]δπη6- 
υὰ δὰ Μαῖα. ΧΥΙ. 18. Ρ. 78. 
οίδγυχη ἰὰ ὁ ηἶθηθ ͵8 ]0019 ἰδυ- 
αἵ ΟΥ̓Χ Ἰερετυπῖ-- 

414. ρὶυτ. Ἐδάγ. ΝΙΙ. 28. Τιοχ. 
ὙΥ1}1} ΜΆ. Βγοῖι. συλωρὸς, ὁ τῶν 

υλῶν φύλαξ. 
ΠΥΝΘΑΓΝΟΜΑΙ, δοϊδοίοῦ, νὰ 

οπίογ, ἐπέευτορο. ΥΣὙ 4μᾶτο. σἘὩ, 

ΚΧΨ. 49. ἐσορεύϑη συϑέσϑαι μν Ἢ χυ- 
ἰον, Ἰραῖ, υἱ ρεγοοπίατείμγ ἃ Ἰδοταὶ- 
’ο. Ὁοηξ, Μαμῆ. 11. 4. Ψοῖ. ΙΝ. 562. 
λάάε ϑ'γυηια. 4 Βας. ἴ. 3. -- ΓΝ 

“Βαϊ. γσεςρομεφο. ἴπς. Ὁ δῃ. 1]. 15. 
αυϑϑάνετο αὐτοῦ, ἐκπίεττοραδαὶ 11ὰπὶ, 
δ αυοηὰς ἰσδηβίαε Ψυϊραῖυδ. 
561]. ΓΝ ἴῃ υπίνεγβυμλ ἰοηχμὲ ποίδξ, 

ιἤδοαπε βοησι, υ ἢ. ]., 1 ρΡοεῖι- 
Δηΐε, ἀ6 ἐπίεγγοραϊἑομῖδης ἀποαι 
ἸΠΟἱΡὶ 8ῖ. 53 Μδοςβρ. 11]. 9. 
8 Ἐνάν. ΥἹ. 11. (αὶ ν. 12. δἰ ἐπυρῶ- 
γᾷν) τεβροπᾶες ΟΠ δ] α. γὶχ] Ἐϑάν. 

ν. 9. : 
ἰρωφῶ. , 

ΠΥ’ ΈΪΝΟΣ, διμωκίπειδ. δ)» σρτει- 

πες. ποετὲ. Οοῃ. ΥἹ. 18. 

ΠΥΞΙΌΝ, ἐαδεῖία δογἐρίοτία δὶς 
ἠδοία, χμοᾶ οἰΐηε ἐς διιῶο ἤενὶ δοίεδαξ, 
εἴίατα φιυὲδ αἴδα ἰαδμῖα, αἵ αἵ ἱ. 4. 
«σλάξ. γγγη} ἑαύμῖα, ἴξ. ρατυα "“ρυχί. 

Ἐχοά. ΧΧΙΨ. 12. δώσω σοι τὰ «υξία 
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Πῦρ. 

τὰ λίθινα, ἄδῦο (δ᾽ ἑαδωΐαε ἰαρ᾿ἄδαΒβε. 
ὈΡ1 Ααυ. Κι γιοῦ. ἃς ΤΒοοά. νὰς 
«λάχας Βαρεηξ. Εοονοἢ 8: συξίδα " 
(Βεσγηδγάσβ Ὀεπα Ἰερις τυξία οχ Ἐχ. 
]. ς), δίστυχα. [ε8.ὄ ΧΧΧ. 8. γράψω 
ἐπὶ συξίου ταῦτα, Βοῦρα ἢδθς ἴῃ ἐα- 
δεία. ϑγτατι. στυχί. ΗΔ}. 11. 2. υδὶ 
Μοιπῖίξ, ῥχό συξίον οὐ} 1ο1 Ἰεροπόυτα 
φυχτίον, ἰόγωνι, ατὦ ἰλιλθη ὈοΠἾ60- 
ἴα ἔδει] βΌΡΟΓβθοσα Ῥοββυχηιδ. 
δγιμήδοθυβ: ἐπὶ σελίδαν. ---- τῶν» ἰ 

πέῤον. Οδηῖ. . 1ὅ. χοωλία αὐτοῦ πυξίω 
ἐλεφάντινον, Ὑϑῃίεῦ εἾ08 
ΘΡΌΣΩΘΔ. γῶν ποία 7 αδγιοαυϊ,. --τ 

ΓΙ Ῥάνορειε, οαἰεϊίωδ. Ἰποοτί. οἱ 

1ΧΧ βρο. Οοορὶ. 9 Βερ. ΧΧΙ. 18. 
«υξίον. 
ΠΥΞΟΣ, δυσια. ΤΒεορὨγδεῖ. Η118- 

ἴοσ. ΡΊδπι. [{{Ὁ. Ψ. ς. 4. οἱ 1,10. 111. 
ς. 16. Ἐδοϊυηῖϊ α αυχάζω, αυΐα ἀεῃ- 
ΒΌπ| 6.5 ᾿ϊστυτω. πον: οεατὶ Ἔρε- 

εὗέ6. [ε8. ΧΙῚ,Ϊ. 10. --ο ἼΣΝ Γν οδ. 

ἄγμα. Αααὰ. ϑγταμι. 168. ΧΙ,]. 19. 
ΒΠΥΡΑΙΟΊΏ, γπδεο, γυυξίο, ἱ. ἢ. 

«υράζω, αυῤῥάζω, σὲ αυῤῥίζω. ΝΣ 

ΗΙΡΒ. ἃν Σ:2 ἽΝ» ἰάεσω. [6ε. ἢ, 18. 

860. ΜΚ. Μδγοῖ. ἐὰν συραιῶσιν. , 
ΠΥ͂Ρ, ἐρπὶδ, λοϊοοακείεηι. Ῥ]αν. 

τὰ αυρὰ, ἐρησι, λοϊοοαμδία. “γηδὰν 

ἰάοτα. Ἐπεὶ. Υ.. 4. --- ὩΣ οἶδεια, 
ΑἹ. Ἑκθοῖὶ. ΧΧΙΊΙ. 87. διὰ συρός. 
Ἐροοῖδ ; 81 βοῖτοο θὲ οϑὲ ἀ6 οὐ διη- 
ἐϊοπε ἐρηόπι, ἃς. βου ῖθο! 8 Νῖο- 
Ἰοςθο οἴδεττί 50]18. --- ᾿χῦν δ» υὖσ. 

 οαπι. ἴ.. 49. ἱ ῥγῸ τδυδὸ ἰ6βὲ- 

τυῦΐ ΟΝ: [ἄτα νϑϊεῖ ἄς Ἰοοο 

Ζετειω ΥἹ. 33. ---αὖτς. θη. ΧΥ͂. 

17. Ἐχοά. 11. 4. εἴ ἈΠΠἱ φρο ρ᾽08.--- 
"υὲν ΡΓῸ τῦννν: ΜΙςδ. ΥἹ. 10. 

Τιορεγυηῖ ΌΜΕΚΣΣ Τὰ ΟΠιαϊάα. Ὠδῃ. 

ὙΠ]. 11. -τ γνῷ» δαονἐγεολιπι ἐρηῖ- 
ἐμπι. 1 88πι, 1]. 80. [π6. 1,μενΐε. ΥἹ. 
17. εἰ ΥἹΙ. 36. ΤΒοοά. ἴεν. ΧΧΙ͂Γ. 
ῷ. Α4ὰ. [,εν. 11. 8. δες. οο. Ῥαυΐ. 
1108. ἀκὺ «υρῶν κυρίου - ὈΌΪ ἴδιποῃ 
οἷα ἀυδίο συρὸς ἰεμεπάσπι, υἱὲ μδ- 

Ῥγαϊαϊοιζα ἐ 

ἂν» 



Πῦύρ. 

« Βεῖ Ὑμποοίοξ. ἀπὸ σῶν τοῦ αυρὸς κυρίου. 
Αφυ. [κὅν.ὄ Χ, 12. δες. Ἡδεγοὶ. ἀσὺ 
τῶν «πυρῶν. ψιάδ δὰ ἢ. 1. ϑεδασγίρῃ- 
Ῥογρίθτι. --ϑὲν φυῖ. Νυπι. ΧΧΙ. 

80. Ηἰς μεγρεγαπι ἰεμεγυηξ ϑν- 

ἘΞ: γι νεμέδοεγ. Ῥαδὶτὰ. ἘΥΤ]. 8. 

Εχ ΠΟΠΠΌΪ]ΟΓΌπΙ βεηϊεμια ἱερεγυπὶ 
πον (00}}. Ψεγεῖ. Ί. 429.) (δος αῦρ 

ἴ πΟΌοης ἡεὀγίς ἐν αἰογτὶα δὰ- 
δΙΡαογυπ) : δεσυπάυγα Οδρρβ]]υτα 

δ γοῖο (π (υἱέ. 5. ρ. 919. ), Βιειατα 

Θ 

8. Ττοναταίυσα Ἰερεζυπί ὗν. ϑεὰ 

ὩΘΌΓΘ ΟΟὨ]ΘΟΠΙΓα ορὺβ εδί. Νδσα, 
τὸ ρὲπε τηοπυῖϊξ Οεμεργχασάιβ, γε 

ἰδεχα δὲ φαοὰ ΟΝ Ῥοδεϊορ. οἱ δγτὶ- 

δοα. (βαϊάεἰβ ἀἰοϊξυΣ ἐῷ Ὠών τα 

“ΓΝ: Ηοσα. Ι1. 7. Τμοαογαπὶ ὲν» 

δῖ ροξϊίυβ ἢ υἱ 6 δὺυξ (ἢ Ὀ]αβυμα 
οχίαϊδγυηΐ. ΤΏρπε, Οδρρε] Οτῖς. 5. 
Ρ. 579. εἴ δὰ ἢ.]. βομοσξεηρογχίυνη. 
- “δν αίογ. Αταοβ ΕΥ̓. 10. Ἐθὲ 

Βεῖυπί αὐξεν ἐν σνρί. --- ὙΠ}, ὧν- 
εεπάδιος. Ἐχοά. ΧΧΙΊΙ!. 6. --ἴνιον 

ἐεπεῦτα. Ὥεαυϊ. . 48. Ῥον ἱεπεῦγας 
Ἀ. 1. ᾿ῃιο]]οραπᾶρο ϑπὶ πεδες ἐμεἰπεΐ- 
πὰ )αομίαπίεε. ..--- ΓΔ, ,σνπα. 

16... Χ. 17..--" 2)» "περ ίαϊον. ΗἩυΐϊς 

σπΐπι νοοὶ αδἷπθ ἀυδῖο αῦρ τεβροη- 
ἄἀες ἀρυὰ Ηΐερτ. [τι ἔσο. ΧΧ, 

47. ὅγε. οἷ, ἐχεϊοραυϊ. Ἑδιπάδτῃ 

ἀ δἰρυιϊβοακιίίοπεια Βαροῖ χυοαμθ Βεὸς 
νὸχ ἰπ 1. ΟἸδ]ά. οἱ βϑδιιδγι δηλ. --- 
Ἅ521: ΜΎΙΣ Οιδ]ά. Ὧ:. 11]. 6. 1]. 

ΝΙΙ. 9. 10. οἱ δἷ οὶ. -- Πρ αἄε- 

γέης. Τμοοά. Ῥτγονυ. ΧΥ͂Ι. Ωγ. ἘΣ 
Ηφὸν Ῥγωπα ἐρπίία. Ῥ6. ΧΧΥΤῚ. 

68. δοπέ Αρος. Ψ1Π]. δ. --- ΠΕ, 
εδίϊο. Οσηαβ. ΧΙ. 8. Ατοοβ ΙΥ. 11. 
ϑαρ. ΧΥῚ. 6. τῦρ, ζιείσεγα ἐρπίία 
ἀταπαϊπὶ πιϊσία ((ο]]. Εχοὰ. ΓΧ. 24. 

« Ῥμραΐτη. ΟἸΥ. 32.) εἱ 10. ν. 932. δι:. 
ΥῊν 19. αὖρ καὶ σχώληξ, αΜζεοίοπον 

( αγαυϊξδίημα, οοἸ]αῖο Ψυα!Έ. 
ΧΙ. 17. ἴε8. ΧΥ]. 24. οἱ Μδτσο. 

924 Πυργοβάρεις 

ΙΧ, 44. 48. δῖχεο. ΧΧΙ͂Ι. 428. υἱδὶ 
ἀς ἐϊδίαϊηπε υεμέγεα, τἰ αυροϊαλα 1 
Οοε. ΝἼΙ. 9., Δαρεῖον. Οσειξ. ζ,κεσ. 
Ν. Τ. 6. ν. τυροῦσϑαι. ϑῖτας, ΝΗ]. 8. 
μὴ ἐειστοιβάσῃς ἑαὶ τὸ αὖρ αὑτοῦ ξύλα, 
ἢ, 6. ἀγάογεπι ἰοψμεπα αο δὲ πὲμεῖξ- 
οαπεῖδ δοσοπδβ πλαρίβ, ρεσιυᾶς ἕαςῖς, " 
80 ἱ ᾿Πρπᾶ Ἰσηὶ βιρρεγαβ, βδπυα 
Πη8ρῚ8 ἐχαγάεοεϊ. ὅδῖ'σδο. ΨΙ1,. 10. 
αὖρ φλογὸς, ἐγα, ἐξοαπαεξοενέια, 47. 
οί απὶνιὶ υεπεπιεπῆογεε. Ϊρπὶς 
αυοαυς μαβεῖπηθ ῬσῸ ἔγα φοξιϊξιτν. 
γιά. Βανι. δὰ (Ἰδυά. 1... 1. ἢ 
Βυξ, ν. 1824. ϑ8ιν. ΧΥ͂. 16. πρὶ σῷ 
καὶ ὕδωρ ποίαί φυσίξδει οοπίτατία, 
ψ. ο. τηδὶδ εἴ βοῃδ, ὩΟχΙδ δὲ εὐϊαιν. 
Τῖδ, Ὥδτη ἰρτ!8 ποσδῖ, 8408 δςῖὶ εἶη- ἔ 
ἴΔτῖ8. δῖν. ΧΥ͂Ι. 6. αὔρ, ραπα ἀτοῖπα, 
ἰ. 4. ὀργὴ ἴῃ 5εα.: πᾶτὰ ὉΠ80 ἢ εΐ ἱπι- 
ΒΙΑΣ ἱρτιί εβί. 2 Μαος. [. 18. εἴρ, 
ἐφηὴδ ἐαορέγ, Ο0]]. νυ. 19. Ὁ] «ὃς τοῦ 
“υσιαστηρίου ἀϊεϊςυσ. Αἀάε 11. 1. 
ἌΓΩ, ΔΙΑ ΠΥΡΟΪΣ, ἄποο Ἀὲτ ἐρ- 

ῃδής. δ ἘΝ ἊΣ οοιθδεεγο ἐπὶ ἐρπε. 

9 Ῥατ. ΧΧΥΠΙ]. 8. 
ΠΥΡΑῚ, ρυτγα, εἶσμες ἔξ ποτές ἱρὴε 

αοσεπδα, εἴϊδτα ἐρηὶξ, ὑλανεκια, εἰ εἰ ὁ 
αυϊἄδι ἐηφεης ἀτετυμς ἱρπῖανε οοΐ- 
ἰμοεπέϊμπι. Ψυ ἢ. 1]. 56. 86ρ. 
ΧΥΤΙ. 6. οοπρίοδαία ιϊπιῖπα. “9 
Μδοο. 1. 33. αυρὰ μεγάλη. δ υἱραῖιε: 
ἑσπὲς πιαρηιδ, 1. α. φλὸξ ν. 89. Ὑ͵ά6 
αυοαὰδ ϑγτασα. ϑῖγας. 11. 4. πυρὰ εἰ 
αὖρ ἴῃ οοἀά. οοπέαπάπηίαν. Η Θαγοδ. 
εἴ Ειγτὰ. Μ. συραὶ, πυρκαϊαὶ, ἀαὺ τοῦ 
φύρω. Ῥμάνοθηθδι “υρὰ ϑηλυχῶς, 
τ αὖρ φὸ ἐπὶ μεχρῷ ἁπτόμενον, χαὶ ὃ 
τόπος, ἐφ᾽ ὃν τὸ αὖρ ἅπτεται. ; 

ΠΥΡΑΜΙ͂Σ, ρυτγαπιὶδ, πεοῖες τα χὲ- 
4Πα βεοπιείγίοα γαξίοπε οοπείγιοέα, ἐΣ 
ἰαρίαϊδιις φμαάγαιες ἃ ἔαίο ἐπ αομέεῃ 
ἑεπάεπε, ἴϊὰ ἀϊοῖα δΌ ἴζτιῖβ βίγα ητ- 
ἀΐπε, αυὶ δυχρεηβ ἰδέϊος ζὴ δουΐστι 
δαί. 4165 βαρύθιῃ δχαϊσγυςῖςς 
ἔαϊεθε ἀϊουπίυς 1 Μδος. ΧΙ]. 98. 
5861}. χιοσο ΖΕ σγρὕοσυῃι. Σ Μδροαθ. 
ΧΙΠΙ. 28. Ηδσδγοϊ. συραμίδες, αἰκοῦδο- 
μήματα γεωμετριχὰ ἐπὶ τὰ χάτω ἜΓΕ 
ἄλδα Ὠὲε εἴγιηο ν. ὕδμῃ)οσιαῖεὶ 

1. Ορρ. Ρ. 519. 
ΠΥΡΓΟΒΑΕΙΣ, περιπέδονος ἐμτ-: 



Ἰύργος. 

ἑέῳ, ρτοριρπασοῖα, ἑωγτίία ραϊαίία. 
ἡ νΔ» Ῥαίαξδωηι. Ρ8. ΟΧΧ. 7. εὑ- 

ἡνία ἐν τοῖς πυργοβάρεσί σου, [6] 1ο1{48 1Π 
γορισπαρσιὶΣ ταῖδΒ. ΗΕΒγ ΟΝ. αυργοβά- 
εἰς, οἱ προμαχῶνες. ϑιιϊάδ8: συργοβάρεις, 
ομαχιεῶνες, οἢ δχυρώτατοι φῶν πύργων, 

᾿ τείχη ὀχυρά. 1,δχ. Ογτη]: Μ5. Βέϑιι. 

υργοβάρεις, οἱ προμοχίονες (Βα. τξο- 
ιωχεῶνες νοὶ προμαχῶνες) τῶν πύργων 

ἱ ὀχυρώτεροι. 8 Ηΐον. Ρ. 1. 
ἀρ. Ι. ς. 16. Ρ. 888. δὴς νοσασα 
ΠΙΟΥ βθιαϊ- ΞΕ σγρίδβ Ὠυτηθγαῖ, 

ΠΥΙ͂ΡΓΟΣ, ἐπγτί, αἀοσμΐωηι, 

πεγιϑ, ταϑῖδρῆ. ργειάϊιηι. ὌΝ 

γαϊαίίωπι. δι. 1. 86. 860. Οοἄ. 
"9. γιὰ. 1,μεχίοομ Ν. Τ. 8. Ἀ. νυ. 

- 71 σἰγομίμδ. ϑγτασαδοι. σον. 

111. 47. αύργον. ---- ) 7)» ἱμγτίδ, 

γαϊαῤινα. Ῥεαῖγα. ΤΙ Χ. 8. ἐγενήϑης 

ἵλαίς μου, αύργος ἰφχύος ἀπσὺ προσώπου 

ἰχϑροῦ, δου 68 βάυσία τη68, ἐμ 

ροδογὶδ, Ἀ. 6. ἐμττΣ πιμπέία, ἃ ἔδοϊθ 

ἰπἰ τοὶ. δὶς Ααυ. Τβθοᾶ. Ῥτσονεσῦ. 

ΧΨΙΠΙ. 10. σύργος κράτους. Ἑδάοσιῃ 

πΙΘΔΡΒοσα υἱἷ βυπί ργοΐδῃϊ αυοααθ. ΡΗΙ 

Ηοιηδγιθ, υδὶ ἀ6 Α͵αςε Ταεϊδυιοηΐδ 

Π]1ο σα, Οάγεβ. Δ΄, ν. δδδ. τοὺς 

γάρ σφιν αύργος ἀπώλοο. ἘἙυτῖρΡ. Μεὰ. 

γ. 300. ἣν μέν τις ἡμῖ αὐργος ἀσφαλὴς 

φανῇ, ΟὉἹ σύργος ἀσφαλὴς 7υχία ϑ0Πο!. 

ἀἰειτυν ἀντὶ σοῦ ὀχύρωμα σωτηρίας. Αά- 

αἴς ὅς μοὶ. καταχρηστικῶς δὲ σὴν σωτη» 

ρίαν πύργον ὠνόμασιν, παρὰ φὺ τοὺς ὑπο» 

διδρωμηχότας ὑπὸ πύργῳ ἦν τῷ πολέμῳ 

σώξεσϑω. Μιὰε εἴ ϑ0δοῖ. ϑορἢ. (ἷ- 

ἄϊρ. Ὑγγ. νυ. 1900. ΟἸδυάϊαη. ἴῃ 

Ἐσυήπ. Ἷ. ν. 964. ἀς 5] Ἴοοπα : ἀΐο 

ομποΐς ορίαία μὲ λίο δοῖα ρεγίοϊι 
Τιιγτὶς ἐγαΐ, οἶγρεμδχιια ἰγσεπι ΡΟΥ- 

γερίμα ἐπ βοείεπι. (ομεν ΑἸἹΡοτα 

Ῥεσίο. Οτῖξ. Ρ. 7. οἱ. ποίδξα ἱπέτα ἴῃ 
ν. τεῖχος. --’ ΠΝ» "πρηπίδο. [68. 

ΧΧΕΙΧ. 8. ϑήσω αερί σε σύργους, ῬΟΠΔΠΑ 

εἰσουχα ἴ6 »χτορμρπασυῖα. Ἡεγοῖ. 
πύργος, προμαχεὼν, τεῖχος. ᾿Αλλ᾽ ἐκὶ 

αύργον ἔβη. --ο 2)» ὁ γερίομε. Νεῖι. 

11. 19. 568 [δὲ νοχ Ἴ)) 8 ΤΧΧ 

Ῥταζβιιϑ Ομιῖβ88. 6886, 8ς σύργου δὰ 
Τῦν ταξεγεπάυχι νἱἀοίυς, Ῥγείογεδ 

925 

ΝΣ 

Πυριατὺς. 

Ἰοριο ἴω5. Χ. 9. υῦ᾽Ί᾽΄ νονδὲβ οὗ ὁ ᾿ 
«αύργος ὠκοδομήϑη ὨΪΗΪ] τεϑροπᾶεϊ ἴῃ» 
ἰοχίι Ηοῦταῖοο. Οομίδν ἀ6 ἢ. ]. 
Βοοδατ δον. ὅδογ. [ΔὉ. 1. 6. 9. 
Ρ. τι. 40. βεᾳ. ϑῖν. ΧΧΨΥῚ. 27. αὐρ- 
γος γανάτου, ἑωγτὶδ “πογῆσ, Ἡ. 6. ΠΟΥ. 

ἐετα. Οοπέες Ὠσυβίατα ῬγονετΌ. 
ΟΙα65. 1. 110. ΓΝ. ἢ. 48. [ἃ νυΐϊρο. 
ΜΙΒὶ δυΐοιι σύργος ἢ. 1. ἡαπιαηι, ρογ- 
ἰαηε εἰστιβοῖλτε νἹἀδίασ. Οομξ, Ηοτα. 
Π. γ΄, 158. 

ΠΥΡΕΙ͂Α, ἴοοιξ, 
ἐρπὶς, ΤΌοιΣ, σαπιέπ. δὰ», ἱβπὶς. 

[68.ὄ 1,ΧΓΛ..ὄ 16. υδί ἱπ οἃ. ΑἸὰ. Ἰορὶ- 
[αν συρίᾳφ. Όδαυε Ἰοοο ἃ ἸδοομΘ 
αυρὶ, ἅτε ἴῃ 4111 1 τῖθ σϑροσῖζυν, 
ααοδα βοηϑυτα ταϊηῖπηα αἰ εσί. Οοη- 
ποῦ δαΐθηλ Ἰθοϊίο συρὶ ετηεμάδίϊο- 
Ποῖα δα τοχίυτι ΕΘΌΣδΙ οι. 

ΠΥΡΕΙΌΝ, ἑρπίαγιμηι, ζοοεῖμδ, 

δὲ ἀοοοη} ε. 

ομὲ ἱσπὶς ἐπιροπέίμγ, ἱρηὶς γεοερίασι Ὁ 
ἴωηι, ἐκειγι διεῖμηι, ἀσεττα. Ὁ) ΣΝ Ῥὶατ. ἃ 

ραΐα. 41: Ῥαταὶ. 1Ρ. 11. --ο ΠΩ» 

ἐπείγιηπεπένηι, Ῥγμπας αὖ ἱρπε ξα- 
ἐμπίμν, βοοσυπαάυτη δ] τοῦ ἐλμγιδιεέμηε. 

Ἐχοὰ. ΧΧΥ͂ΙΙ. 8.(. ΧΧΧΥΠΙΙ. 8. 
Νιυμα. ΧΥ͂Ι. 837. --- "Ὼ» ἰμραπαν. 

ϑγτατα. Νυτα. ΧΧΥ͂. 8. συρεῶν᾽ Βεα. 
οοὐᾶ. ποππ}}}]ο5, υδἱ Βαβϑϊ. οἱ δἱ. 
Βαθοηΐ πορνεῶν. ΝΌΒΡΠ]11.8 Ἰερὶς πυρίνον, 
ουἱ ἰάοο ᾿Αβϑθοπίοῦ, αὐἷα πῦρ ἰηΐδτ- 

ἄυσμα ἀο ἀδέαἑπο υοπετεα αἰοϊταγ, πὲ 
ΒΌΡτα ἀοουΐ, ἃς 1 ΧΧ ἢ.]. χάμιγον 
Βεαροπῖ, ρῖὸ αυοὸ Ῥγοςορίυβ ᾿. 428. 
χαμινεὴὸν ἰἸερσὶς. 1,δοἴο πορνεῖὸν ΧΩΘΤΌΠῚ 
αἰοκθοτιθ οὐπεηεῖ. Ἡεθυοῖ. φυρεῖν, 
ἀγγεῖον, κεράμιον εἰς αυρὸς ἔνϑεσιν. ϑὰϊ- 
(Δ8 : αυρεῶν, ϑυμιατήριον. 

ΠΥΡΕΤΟΣῚΣ, “εὗτεε. ΠΏ} Ὁ δ» 

ἐρπὶδ ποη τηβίαίιι. Τπο. 70}. ΧΧ, 
926. Μιάδέωυ τρθγυτὰ ϑ]οββθιδ 6886. 
Ὧδ αϑδίμ αυροτὸς ἀδυγρδῖιτα ἸορΊΤυΣ 
ἀρυὰ Ηοτποτυπι Πἰδά. Χ΄, 81. -- 
ΠΓΠΡ- ευῖ. ΧΧΨΥΊΤΙΙ. 92. 

ἘΠΥΡΙΑΤΟΙ͂Σ, ρυτγίαξιδ, )πιεπία» 
ἐπι5, οαἰεξαοίιδ, ἐσπὶ οοοίμδ. ΓΙ ΓΙΤΤΩ» 

πι. ΟἹ λοιφοὶ δ66, οοἀ. Χ. γε 
Ἡοΐμι.. Εχοά. ΧΧΝ. 38. συριατὰ, κα- 
λούμενα τρυβλία. Ῥοίοτίοτα ῬΓῸ 6ΧΘ- 

8" 



-, 

ι.) 

Πυρίζω. 

:-" εἷ6 οἱ Ἐαϊίφυϊο δυαὰ εἰ οι ϊο 
Ηοἰϊπιοεῖαβ. Ομίεταμι ρστὸ 

«υματὰ 60η. ἡοίο Ἰοερεπάππι συροῖε 8. 
«ύρδαλα. Ρ λοῖῃ8 [κχ. Πυριάτη 9 η» 

«ρώτω 
ἘΠΥΡΙΖΩ, ἐηβανιπιο. νῷ» τε 

τ ρβδε: Τποοάοι. 5βεο. οοά, Οοἱεἶτι. 
Ι. 4. ἐπύρισεν, ἐπ απεπαυΐ, υδὶ 

Μοπιξαυοοπίῃδ ᾿δτηθῃ ταηδν}ῖ ἐνεαύ- 
ρισεν. Ὑ ΔΘ δυῖρτα 8. Υ.Ψ ἐμσυρίζω, ἃς 
Βιγαιοὶ. Μ. 386. 58. 

ΞΠΥΡΙΖΩΝ, ΠΥΡΙΖΟΥ͂ΣΑ, νεία, 
γνδέθοενδ, ἱ. α. αυῤῥίζων. ἘΠΙΘῚΝ» 

σεδηιδίαμε, πιΐδι γα Ἰενῖ. 
ΧΠΠ. 49. ουσα, 56ς. οοά, ΑἸοχ. 
Ὁδὶ το χυὶ Ποτι Βαθθης συῤῥίδουσα. 

ΠΥΡΙΓΚΑΥΎΣΤΟΣ, ἧσπε δοσιδιρέειε 
γεὶ αὐἀιείπε. τὖκ ἢ) Ῥασί. Ῥαξ, 

Φμσοόπξν ἱρμδ. ἴφα. 1. 7. - γὴν 

υὐδῷ» κείίο ἐπε. 166. {ΧΤ1Ρ΄. 11. --- 

ὉΝ ΓΟΌΞΝῸ ΠΕ» “είδο οἴδως ἐρ- 
κἷ. 1ε6. ΙΧ. ὅδ. Ῥγβεβθσθδ Ἰοερίταν 
ἴθ. 1. 292. βοο. Αἷοχ. υδὶ Ὡ18}} πὶ 
ἰσχία Ηθρτ. τερεσίζων. Ἠδβγοὶ. 
«υρίκαυστος, φεαυρωμένος. ϑοβδιοὶ. Ηαμι, 
ΠῚ Ν', δ64. «υρίκαυστος, «ιρικεκαυμένορ, 
ΗΒ ἰπρρς Ατίβρίος. Ῥχοῦϊ. Ὁ. 1]. 

αὐ ΝΙΟΝ, ἰωραπαν, 4α. ἀ. ᾧς- 
πίατίτμτα, Ὁδὶ ἱσῸθ θ᾽ ἀἰμ 8 δειυδης 
Βουαίῃ 68. ΓΙ» Ἰωραπαν. Θγτανταδοῖ. 

Νυπιεν. ΧΧΝ. 8. Νοππυ ϑγι- 
τρϑο 6 νἹἀδίυν προ] ερετε οοποίαυε, 
εδὲ οι αἰρδαίων : ἰίδατθ ἴοεῖα Ὁτὸ 
«υϑίνιον ἸορὨἀση αυζίο», υξ αἷς ἤθομε. 
Κτογείᾳίυθ οομῖτα σοῃ] οἶς 3ου] θα- 
ἄστη πορνεῶν, αυοά Ὀτεῖεν 1108 σοῃ- 

ἐ βτηταδηῖ ςοαἀά. (οἱδ Ὶ οἱ 1108. γὶάδ 
ΒΌΡΓΒ 8. συρεζον. 

ΠΥΡΊΝΟΣ, ἐρπεια. ὧδ. ἐπί. 

Επεςβ. ΧΧΨΠΙ͂Ι. 14. 16. Βϑυπιηδοβ. 
Ῥβαΐπι. ΟἼΠῚ, 4. συρίνη φλὸξ, ἱμτιεδ 

᾿ βδιλτηα. ϑυτωσιαοῃ. 86ς. οοά. 108. 
Ἡοΐπν. θευι. ΧΧΧΙΠ 4. υδὲ νιά. 
Ἡοϊπιοαῖαα. Αὐάς ὅἴγαο. ΧΕΙ. 
9. ἵππων ανρίγων. 

926 Πρὸς. 

ΠΥΡΙΌΝ, ἃ. 4. συριδο, ἐλωτόδηιλιιι. Γ 
ϑέσδο. 1, 9. πρὶ ἴδηθρε; ΟἈτοϊΐδ σοο-Ὃ ὁ 
με ἐπὶ συρείου Ἰερὶ Θχισεῖτααῖ. [6 χ, 
Ογγ] ΜΘ. Βγϑῖα. φσυρέρο, θυμιατήριον. 
ἴῃ εἰ Ηδεγοδέυα ἱπιασρσείαιεισ. 
“ΠΥΡΙΊΝΟΟΣ, φοπεσ. συρΐενους, 

ῦ ἢ. ᾳ σαυρίανινστος, ἐρπετε δρίγαπε, υἱτα 
ἡβπεαπι λαδεης. 8 Μδος. ΝΊ]. 84. τὴν 
αυρίσνουν (Ἰῃ οοἶ, Αἰεχ. Ἰερτοιτ ευχό- 
“νοῦν, νοσδθυυτα παδρίαση οὈΥ στα) 
φόλμαν ἀκλεῶς ἐσβεσμένοι, ἐσπρσεα 
(8. 6. ρεγπίοϊεηι εἰ ἐπίετεέξεπε πιέπαπίεὶ 
διιάδοια ἱπρίοσια Ἐχτποῖδ. Πυρετνέα κα 
Ἰερίταν δρυὰ ΕυτρΡ. Ιου, νυ. 908. 
εἱ συρίανευστος αἀρυὰ Μυραυπι ἐδ 
ον. ν. 88. 

ἘΠΥΡΙΣΜΟΙΣ, ἑνοεπάξεμι. Ὁΐδ 

ἐρπῖε. 208. ΑἹ. 24. -π  ωριρι ρην 
μιῷ 86ς. αῖ. υἱϑὶ διὲὲ 
Ῥοπὶ. 

ΠΥΡΙΦΛΕΓ͵ΓΗΣΣ, ἡρπεν, ὑσπε 84- 
ἅτοπ, ἰρημιι. ὅαρ. ΧΥΤΕΙ͂. 8. στὺ- 
λον συριφλεγῇ, οοἰπεατιαπι ἐρηξβαπι- 
θῶ, ἢ. 6. βιϊσωυγαπέξηε ἐπεία 
Αὐάο 8 Μδεε. 1]. 29. π|οὶ δεῖ ἐσπε 
ἐμοεη δ, ἀραιφγησες ἢ, 6. ἀεεεγίκε: 
φῇ; δὲ τέσος ψος χαὶ φυνρλε 

γενίσδω. (υλάπι πρφλεγήῆς τ ὡ 
ΠΥΡΟΒΟΔΟΣ, ἐρπεὲε ,7αςαΐαπα, 

γεὶ: αρί αὐ 76ομίαπαοε ἐρπεε. 
Ηΐϊῃς 

ΠΥΡΟΒΟΛΟΝ, 5ο. βέλος, ἐδίωπι 
ἑποεπἰατίμπι, σαρίιε, ψι αὖ οὔεεε:- 
δἰ; νεἰἰεδαπέμν ἰπ ὀρετα εἔ τειῖεῖες οὗ- 
οἰἀεηδης, 1 Μαος. Ί. 51. συρόβελα. 
Ι,αἰίπυϑ ἱπιογργείαίυσ : ἐσμὲς λασμία. 
Οτβοῖὶθ δ]ἰϊδ8 ἀϊοορδηζαν διάτυρα ' 
βίλη, « ὧν πυρφόρα τοεξεύμα- 
φα, πὺυ δίστοὶ, βέλη σεσυρωμένα, εἰ 
Γαθδὶν νπαϊϊεοῖ, ,“αἰατίοα, εἰ ἤετοε- 
͵αοία 7ασμῖα. Οομῆ. ῥγχεεῖον {ἰρϑίτισα 
Ραϊϊοτςοος. 1,15. . Π 14]. Π. ῥ. 102. εἰ 
ϑιονοςοδίυμα δά νερευμι 1,10. 1. 
ἙΆΡ. 18. . 957. δϑοΐογεϑ Ἵοἴδῖοα 
ἡ») ο)δο δὰ Ἔρδει. ΥΙ. 16. Ραρ΄. 158. 
Οοηξεν εἴ ν. ευρῥόρος δὲ παλω. 

ΠΥΡΟῚΣΣ, πῃ βοηετα: ὅν, ἥγυ- 
ζει, “ωπιεπένηι, σμετίαϊζαι: εἰεξδοα.- 
μ. ἢωπεπίμπι, ἐσοιρηα, ταεϊοηγ- 
ταῖσα εἰ αυοαιο ἱπὶ εἰπρυϊατί: ἃ 
φυοά ἐπ ἐγιοὁ σσΗ ΠΟΥ, τὸ αἴ, ἴὼ 



νροφόῤο θ9] 
ἘΠῸ : αιέδ ἐεϊδοόμε, ὁ ἄρτος εὖ 
- ἸΧ» “3 ινιομένηι. ἸΝοίνοξο. ΠῚ 

», δικάτην τοῦ πυροῦ, ἀεοίπηαβ ἤ ὦ- 
σε φεαγιηποιπσμο. ὥϑγτητα. Ῥβδὶπι. 
ΧΧΥΊ]. 44. ὅϊτας. ΧΧΧΙ͂Χ. 32. 
»Ἀὁς, μᾶλι, γάλα, Ἦ. 6. οπιπὲξ ρεηοτὶδ 
ΝΣ , δεηα τόγμηι αὐ υἱΐαπηι 
ἐρεαδατίαγιηι. ---- ΓΟ ΤΊ, ἐγιοηι. 

οΒ. ΧΧΧΙ͂. 40. ἀντὶ «υροῦ ἐξέλθοι 
οι, Ἀνίδη, Ὁγτο ,μπιεπίο Ῥτονθηϊδῖ 
ἍΠΠ1 ὉΧΈσΔ, 8. Ἰηξο ἰχ Ἰο] ἢ. ὅγτα- 
ΔΔΟΉ. ἀντὶ σίτου. Ἐπὶ ἔοττηυ]α ῥτο- 
'ΘΓΌΪΔ118. ΟΟΠΙῈΡ «ἀγεω. ΧΙ]. 18. 
[οδ]. 1. 11. οἱ χόροι πυροῦ, οοτῖ ἐγεἐἐοὶ. 
Ῥββα τ, ΟΧΙ ΓΙ]. 14. ἐπ στέατος πυροῦ, 
ρο 5. βογθ, ροϊπ ἐγεξεοΐ, ς0}]. 
θευς. ΧΧΧΗ. 14. Εχοά. ΧΧΧΕ. 
δ2. ἀρχὴν (Ῥο ἐν ἀρχῇ νοὶ ἀπαρχῇ) 
δερισμοῦ συρῶν, δὲ ῬΥϊτο ἴα αθετα τῇ 
[ὮΘ586 {ΥἹςὶ. Οοπέ. ΡΒΙ)ου. Ψυἀ. ἀς 
Εεεῖ. Ῥδβ. 1195. --- 2) ΟΒδΙα. 

ρΙυτν. Εδάν, ΝῈ 9. ΥἹΙ. 21. Ο]οεβ. 
ΜΒ. ἴῃ ὕδηξ. ϑβδυιρί. συροῦ, σίτου, 
41Φ ρίοκεα ρεσίίϊπεσο υἱάείυν δὰ 
)εαι. ΧΧΧΙΠ]. 14. Ἐπης πυρηφόρος, 
ἐγίἐϊοὶ ἤξτας, 7γιρί εν, 1. 4. σισοφόρος 
αρυὰ Ηοχιον. Οὐ, "Κ΄, 495. εἰ Ηγτην, 
ἴπ Δροΐ!. ν. 428. ρζὸ αυο εἴ οὐχὰ 
Οππΐογζοη ἰερίτυν πυροφόρος ἀρυὰ Ηδ6- 
ΒΥ οΠϊΌτΩ : συροφόροιο, σιτορόρου. ατι8ε 
ἼΣ ἐχϑίαί 1ῃ πκέής 2ΕΔΟΆΎΙ: 
δρυάᾶ Ρ]υΐατοι. 110. ἀδ Ἐχ!]. Ῥαζ. 
604. 

ΠΥΡΟΦΟΙΡΟΣ (μεψοπάσπο φυρῷἕς 
ρος διὰ πυριφόρος Σ δῖα συροφόρος ε5ΐ 
ιωπεκίατιμα, τυ τους Ἡ] Θγοηγ- 
Ιαι18, 801 Ρο[.8 ΟἸΏΠΪΏΟ ἐΔα, φιὲ 
ὁτγαολὶὲδ υεί ἱεγρο ΚγΓμπιεπίμπι φρενί, 
τὑπᾶς ᾳυοαυς (6 ἐέγγα ἐγίἐἰοΐ ὕεγαοεα 
ἀϊοϊςυγ. Ὑ|ΠἋΔ6 ΒΌΡΓΑ 8. ν. πυρὸς, ἃς 
Ἡοϊπούυμι []ἰΔ. ἘΠ, 128. οἱ Φ΄, 

.Θ04.), ἐρπέξεν, βανιπιϊΐζεν, 7ζαοῖζεγ, 
απίοσισπαηδ. ὙΥ 0. δωρετείες ἐπ 

δεῖϊο. ΑΒά. ν. 18. βος. οοἄ. ναί. (οά. 
ΑΙοχ. μβαβοῖ συρφόρος. ἸὙδεοά, κατά- 
λοισος. Ααυ. ὑπυλειφϑείς. ϑιγτηχηδοῦ, 
ἐχφυγώ. Βδθηθ. Μϑῃβ οηΐπι Αράϊβ 
οϑὶ : πεθο ετὶ ἡ γεδίάπμις ὁ δείϊο ἀε 
ξέπεγε Ἐεαυὶ, αὐδισιεδὶ περιο σζασιίμνε. 
ΓΧΧ τεσροχεούιηϊ δὰ μαγαιτηΐδηι 

Πυρόω. 

Οτεξοογα, εἷ ἀς ἐγασδία αἰδάδ εἰ 
ληϊχδοίομα ΟἸΧΟΥΘ: οὐδὸ συρρόρος, 7 
66. ἀσελείφϑη δεὺ ἐσώϑη. Ὀ᾿ορεμίδῃ. 
Αδαρ. ὕεμι. ΥἹ}. 15. ἱπιοϊ]οχς ἐς 
ψαΐδ, σαϊοῖ ἰΔυΣΙ οἵ ΟΟΣΟΙΔΕ 46 5- 
ἰδηΐα : σης υὑυτα νἱοΐαγα ποίαϑ 
οταί. ΜιἊοῦ. ἀροϑῖοὶ. γον. (επί. 
ΧΙΨ. 08. βυτηδιὶ ἀ6 βαἼοογζάοίοε, δἷ- 
(ασὶβ ἰσπθῖι ᾿ποοπάθῃΐε, δβοσοδδηοίο 
εἰΐατα δος. Ἡθγοῦ, πυρφόρος, ὁ πῦρ 
φίρων, καὶ ὁ μόνος διασωδ)εὶς ἐν πολέμῳ. 
ϑυ 448: αυρφέρος, αὖρ Φφίρω. ἸΠΙυρφό- ἔ 
ρους δὲ ἔλεγον τοὺς ἑερίας, τοὺς ἐπιβώμεον 
αὺρ ἀνάπτοτας. ἦν τοῖς οὖν πολέμως 
εἰώϑααι τῶν ἱερέων οἱ νενικηριόετες Φείδε- 
δα. Ἐσπεδὴ τῶν παντελῶς ἡττηϑόντοιν 
καὶ συμπατηδλέντων ἐν τῷ σολέμῳ εἰώ- 
ϑασιν ὑπερβολῇ χρώμενοι οὕτω λέγε, 
ὅτι οὕτως ἀπώλοντο, ὥστε οὐδὲ 
(ταυτὸν δὲ εἰσεῖν, οὐδὲ ἱερεὺς) ὑπτλε 
τῷ στρατῷ. Αἀάθ ΑἸοχ. δῷ ΑἸαχ. 
Ἀ ος Οφῃΐδὶ. Υ. 8. μαρ. 8ὅ. εἴ νἱᾷ6 
δαϊσαδδίυχη πὶ Νοί. δα 2Ε]. ϑραγζίδσι. 
Ῥ. 108. Νοῖίαλβ δὰ Ηδεγοῖ. οἱ 0]. 
Ῥο]υς. 110. 1. «καρ. 838. εἄ. Πρω- 
ΒΘΓΒ8. δος Κα] ηβῖειὶ Ὦ188. 46 88» 
φεσαοία Ηερν. γε, Βε)Ἰῖοο 1 ρε. 
1718. 4. 

ΠΥΡΟΊΏ, ἱποεπάο, ογέπιο, 1ξ. ἐρηξ 
Ῥγοῦο, ἐχρίογο. ἘΧ. 4» γμδεο. ΑἹ. 

ΤΉτγοη. ΓΝ. 7. ἀ6 Ναβίσειβ .: ἐσυρώ- 
ϑησαν, ἸΑΔΟΙΠοη 41145, πὰς ΠΈΣ 
ἐπείαγ απ ἱσπὶς γωδιογωπέ, αὐὶ 
ΠΟΠΠΠΠῚ συγ ΝΟΌΙ]1Ο Ἰερογα τ] πὶ 
ἐπυῤῥώδησαν, γι ἐἰαδαπί. ὙΊὰΘ αυοαυα 
Ἰηΐτα 8. τυρόω. Ααα. ϑ'γτηγη. ΤΗδοά. 
Ἐχοά. ΧΧΨ., 5. 1Ὁ1 ἀυοαυς μχὸ 
«ιασυρωμήνα ϑιΒΑΣ ΘΏΡΕΓρῖν8 Ἰορετα 
ΤΑ ῸΪ αεπυῤῥωμένα, τωΐας 8. οοἴογα 
τωὖτο ἐϊποίας. Ἑααϊάοτα ΠΏ} του- 
Ἰομάθτα οδσβθο, Ὥδση οἰίατη φεσυρο;- 
μάνα τυὔῦδὲ ἀσοεηξίσμα οοἰογὶα νον 
Ῥοίεεῖ. --- Ἵ» εἶδσο. Ῥτον. Χ. 41. 

ἄργυρος πεπυρωμένος, δτχοπίυτα ἐρπέ 
γοδαίμηι οἱ ἐχαπιπαίμηι, δάθοχυθ 
δος ἰβαίτηιι, δχίγι σαί, ορᾶ- 
τηῦτῃ, Νόοι ἰορεταπί ἸΠᾺ» 56ὰ 1. 
Ῥεγθ νοσίοσυπίἪ, ϑϑρῆϑυ ἰδ ΠΟῚ 
χαρῖαῖο. --- ν2.» Ρίαπίο, Β. 1. αἰίε 

ἑηλεο. Οὐμεὶ. Χ]]. 11. ὡς ἥλω «νρω- 



« μένει δὰϊ ροξίαα ανευρωμένω, οἷἶανὶ ἐΐ, ἀγάξπίεε απέποο, απέπιοαξέαιε, ἔγα. 
φῳτγενέεξε, 80. απένοος, υἱ Ιο6 Μιάε Οδιακον. Αἀνεκιλσ. οαρ. 44." 
ἢ, 1. ὀχρεοδβογυχί, Ἐσουίδδοο ἰδιδε 
εἰ βαδιδι εδὲ αὐταρμένοι, ἐπ αὶ, ἃ 

-Ὴτν οὐπῇο, ραγξο, φμαεὶ 
απγεηὶ εἰ ἀγροπίιθη ἴσπὸ ἰοπίαίμπι. 

5 Μβοολρ. Χ. 8. συρώσαντες τοὺς λή- 
ϑοὺυς, ἔβπεπι ἐτοιαφεγκηὶ ἐς ἰαρέάἑδεις. 
8 Μδος. ΙΝ. 2. στεναγμωῖς κεευραμέ- 
νης τῆς αὐτῶν πάντοϑεν καρδίας, σαϑρε- 
Γ18 σοΟγα 5 δογιπι υπάῖηας σοεγδὲεεες- 

ὃ “ὌσΩ 

ῬΡΒΑΊτη. ΧΙ. 7. ἀργύριον «επυρωμένον, 
δυροπίυση σπε Ῥαγραΐενι. Ῥῳ. ΧΡ, 
9. ἐπύρωσας ἡμᾶς, ὡς αυροῦται τὸ ἀργύ- 
ῥιον, ἐπ ρίογαδέϊ τιοβ, ἐδ ούρις δσζοη- 

ἵχτια . ΖαςΒ. ΧΙἧ]Π]. 
9. οἷ]. Αροε. ἬΝ δ ον. ΙΧ. 7. 
Ὁ 658]. ᾳ. δοχιμάζειν, (0]1. Ρε. ΧΧΨΥ. 
᾿ 4 ϑβιη. ΧΧΊΙΪ]. 81]. τὸ ἑῆμα χυρίου 

μένον, Ἐ. 6. δόχιμιον, ὙΘΥῚ ΒΘ  ΠΎΊΣ ΤῊ, 
εὐδαῦι ὑβοθθμδε ἡ οΟ]]. Ρβ. ΧΥΪΙ. 351. υδ] 
ϑγτση. δόκιμον. ἸΤΒεοάογεῖιβ δὰ ἢ. 
].: ᾳεπυρωμίνα τὰ δόκιμα λέγει καὶ 
Ψεύδους ἀπηλλαγμέόνα. Ἰάοτη κα ΙΒ. 
ΟΧΥΤΙΙ. 1839. δὰ γεσθα σεσυρωμένον 

ς τὸ λόγιόν σου αἷϊ : δόχιμος ἐστὶ καὶ ἀκίβ- 

δηλος ὁ σὸς λόγος, χαὶ μώμου «αντὸς 
ἐλεύϑερος. Ρεδΐω. ΧΧ. 43. σύρωσον 
τοὺς νεφρούς μου, φυοὰ Ἰυχία ϑυϊάκτῃ 
ἀντὶ τοῦ φλέξον ἢ καῦσον. Αἀὰ6 Ααυ. 
ϑγτησδοῦ. ἸἘμεοάοῖ. ἴςεβ. 1. 395. -- 
ΡΡὰ ΓΔ Ρίαυν. υἱγεδ. 7200. ΧΧΙ,, 

45. υδὶ ΡΝ Γι ὩδΡ δδῖ δῦβθη- 

ἴυὰ “ίρεπς εἰ οαπαάϊάμηι, ἃ »Ὸν 

δρίεπάθο. ΤΣ Χ ττὸ Ἡρρν. ἔθ εες ἐἰδὲ 
ἃ ατρεπίηι εγὶἡ δρίεπάϊάμηι βοτῖρβο- 

γυηῖ: εμς ἐὰ ρεγωηι ἡαοὶεὶ, αἱ ατο 
δεπέμπι οσαπάεηπς, Ὦ. 6. δογάϊδιι αὖ- 
εἰεγεὶδ δοεΐμς οπιθα ρἱαδίί. ---- ὉΓν 

ἰακς. ΑΙ. Ἐχοᾷ. ΧΧΝΨ. δ. σεπυρω- 
μάνα. ἴα Βι6]1π8. ϑδεὰ ρμοσιηει ̓ αὰ 
ῚΝ» αυοΐ νἱάδ βιιρτα : αυδπαιδση 

ὨΟῺ ἰβῶοτο, ἱπίξ. πορπι]]οβ υὐ ΠΣ 

ΒΌΣΩΒ1856 ἀ6 οοἷογε γμδιομπᾶο. τὰς 
. Βοοδαγῇ ΗἰἴδσοσΣ. Ρ. 1. 1.0. 111. 80. 
ε εἰ Βγπευπὶι ἄς (δ]ο. Ηθῦνσ. 1]. 8. 8. 
ψυάπῃ. ΝΙ11. 17. υν] Ρτο ἐσύρωσεν 
οὔτ Κ'Υχὸ Ἰορογα σλδ]]θτα ἐπείρασεν. 
ἘΞ. ΧΡ. 10. ᾷρας τὸ πρόσωπον αὖ- 
τοῦ σεσυρωμένον δόξῃ, εἰαία, ατ1θὲ τη8- 
7εεἰδίε αγάεδαὶ, ἴκεοϊα. 4 Μαςς. Ι΄. 
838. πυρωδεὶς τοῖς ϑυμοῖς, ἀσοφΉ δ Σ 8}- 
ταῖβ. 1014. Χ. 85. ΧΙ͂Ψ. 45. -«υρωϑέν-. 
τες, πετυρωμάνοι τοῖς ϑυμοῖς, ἐπ αητκα- 

“πε αὐίοίξ, ο01}. 1 Οος. Ἴ]. 9. 

ΠΥ̓ΡΗΝΟΟΣ, ῬτῸ αυρύπνοος, 1. ἡ. 
αυρίπνευστος, ἰρπίσονιες, ἰρπενι εβίαπε 
ας φρίγαπε. ϑαρ. [Χ. 19. ϑῆξες αὑς- 
σνοὸν Φυσῶντες, ὈδΒΕῖεο ἐρπίσοπτεις 5ρῖ- ἔ 

Σδῃΐθα ἤδίιμη. ὙΨΌΣ οσχῖδὲ σὴ ΑΔ ῃ- 
[80]. Ον. [᾿Ῥ. Π. Ἐρ. 14. 8. χίκα ρα 
καὶ ἀγέλη ταύρων εὐθτνος: 

ΦΠΥΡΠΟΔΕΏ, ἐρης εἰ ἱποεπαές 
σαείο. 4 ΜδορΆΡ. Η. 4. Ῥβοῦαε 

ΠΥΡ̓ΑΚΗΣ, αυμε, γιδέοιια- 
ἄμε, τές. ΟἿ» οὐχ ἴΕΣΙΪ- 

ΠΒΓΙΟΏ6 4088] Ῥαϊτουγτηΐοα, 8" ἱπῦ- 
αἰΐαίο ἡ) γμδεης, δωπρπίπειε. 

σεῃοβ. ΧΧΡΝ. 95. Ἐδανυβ πἴετο 
εβτεβϑυθ ἦν αυῤῥάκης, οτδὶ χες, ἴοτ- 
δἰἴδῃῃ οτίηθυβ: 0Ὁ᾽] Οοταρὶ. Βαρες 
αὐυῤῥάκιος. 1 ϑατη. ΧΥ͂Ι. 12. ΧΥΠ]. 
42. ϑυϊ.α8 εἰ Ἡξεγοῖ. σπυῤῥάχης, 
ξαϑϑός. Ἰΐα οἱ Τ,εχὶο. Ουτῇ Μ5. 
Βγϑιι. ἴῃ αυοὸ ρΓεεΐετεδ αυῤῥὸς γεζμΣ 
ΘΧρΡοπί τ. 

ΠΥΡ̓ῬΊΑΏ, γκδδεοο, γείις ἐππι. 
πος πη Ηἰρῃ. ΑἹ. 168. 1. 8. ευς- 

ῥιάωσιν ὡς χόχκχινον, γεότα βῖνθ γεΐα 
ϑμιενίπΐ, αἴ οοοσοίπυμλ. ὅ8᾽ς δηΐπε ρτο 
τυραίωσιν Ἰερεπάυτα οεμβοῖ Ὀχιυιδῖυκ 
ἴῃ Εταρτω. γεῖ. ἴπὶ. στε. Ρ. 519. 
Ουτγίεστυβ δυΐοθτη ταδὶ εἰναὶ αυραίωσιν. 
Ἐογίδβθα υϑυ8 ἰεςῖῖο δὶ αυῤῥαυώων, 
86. ἁμαρτίαι. 

ΠΥΡΡΊΖΩΝ, γυδεεσεης, ταξεξ, 
μένε, ἃ συῤῥίξω, κε ἕω πξδμο; το] 
γεΐμπι οοἴογεπι ἱπιθο Ύ.. το τα» 

εδγυδιάμε, τιδεδοεης. ἷι ον. ὟΠΙ. 
19. 94. ΧΙΝ. 87. 

ΠΥΡ̓ῬΙΟΌΜΑΙ, γυΐμδ 8. γνδίζυν- 

ὃν 

φο, 



Πυρῤρὸς- 

ἔμ σεηι, γωδεεοο. ὈῚΝ: ἰάδιι. ΑἹ. 

ΓΉΏσοη. [Υ, ἢ. ἐπυῤῥώϑησαν. 
ΠΥΡ̓Ῥ' ΟἿΣ, τωΐμΣ, τιον. ΘΝ» 

ἴοι. ΠΟἽΝ- αεη. ΧΧΥ͂, 80. ἀκὺ ,3α 

γοῦ ἑψήματος φοῦ τυξεοῦ φούτου, ἀθδ 
ρυϊηηοηΐο μος τμΐο. Νυτα. ΧΙΧ. 2. 
δάμαλις αυῤῥὰ, γαροα γα, αὐλ8ὶ οο- 
ἰοσῖβ ἱρτιοὶ. Βυΐὰ δηϊηλδ]α οδπι 
βχτσδηοὶ Ὠ118 οβθγερδης. ὥῖς Ρ]ὰ- 
ἱτοδυβ ἀα Ε18 ἰῃ 1514, ες Οϑῖν. 
Ρ. 868. Α. τῶν βοῶν τοὺς αυἰῥοὺς χαθι- 
ρεύουσιν. ΤΏ οοΣΙ. [ἅγ]]. Δ΄, 20. Ζαοἢ. 

Ι. 4. ἵπποι αυῤῥο. Ααυΐϊα ὐάϊι: 
καὶ ξανοί. 4 ες. 111. 22. τὰ ὕδατα 
πυὰ ὡς αἶψα, δατχᾶ ᾿πδίαν 58 ΏρΡῸ ΠΪ8 
γεδεης, ΟΟμῖον ἱπέρα ἴῃ ν᾿ υαρός. ---- 
πῶ ἐρηδία οὐϊαίο. Ααχὰ. ἸΠοοά. 

Ἐχοά. ΣΧ ΧΙ͂Χ. 18. νι, 1. 9. υδ] 
ἴπ (οά. Ῥαμ]. 108. συρὸν ἸερίταΓγ. 
Αᾳυ. ἴεν. Χ. 11. 
ΠΥΡ̓ῬΟΣ ΕΥΜΙ, γι δώηι. 

ὩΣῚΝΠ ΗΙΡΒ. δ ὈΝ: ΘΎΤΏΤΏ. 

168. 1. 18. Ὁ] νά. Μοπείαυοοηΐυϑ. 
ΠΥΡῬ' ΟἼΕΡΟΣ, σομΡ. γμδέομη- 

ἄϊοτ: ὈσῚλ4» γαδεν διηε. Θτατοδοῆ. 

ΤΆΏγχοη. Ι΄. 7. αυῤῥότεροι. 
ΠΥΡΣΕΥΏ, κι νάτα ἐρποι Βοὰ 

ἐμοεγπαπι, ἱποεπάο, ζάαοεπι ἀροόηδαπι 
αἰἰοίϊο νεἰ ργώψετο, ργαΐμοεο. ἍΝ 

ΗΙΡΗ. ἃ “η}), γτευεγίἐ ξαοῖο. “οὉ. 
ΧΧ. 10. βεο. δῖ. αἱ χεῖες αὐτοῦ πυρ- 
σεύσαισαν ὀδύνας, ταΔῊ 8 6ἦπ18 ἑποέπ.- 
ἀεπί ἀοΐϊοτεβ, δυΐ ἤποενι ργαβεγεπὲ 
8 ἀοϊοτοβ. ϑυϊάδ8: συρσεύε, αὖρ 
ἐξάπτει. χαὶ συρσεύω σοι τὴν σωτηρίαν, 
ἂἄντὶ τοῦ ἐχφαίνω καὶ ἀνάστω χαὶ ἄνωθεν 
δεικνύω τὸ κάλλιστον, οὅζα τὴς πυρσὸς καὶ 
φρυχτωρία ἄνωδεν ἐσιδεικνύουσα τὸ σῶσον 
τοῖς εἰς λιμάνα καὶ ὅρμον ἐπιεεγομένοις. 
Ιάδιι : συρσεύσασαν, φλέξασαν. Ἐοτία 
6χ 20}. 1, ς. Ἰεσεπάιπι συρσεύσαισαν, 
φλίξαισαν. Ηοδγ ΟἿ. συρσεύει, δῳδουχεῖ, 
λάμπει, ἐξάπτει, ὦπτι; αὖρ. 1,οχὶς. 
Ογτῖ ΜΚ. Βγοτι. πυρσεύει, λαμπα- 
δεύει, διὰ πυρὸς σημαίνει. Ιάδτα : «ὑρ- 
σεῦσαι, αὖρ ἅψαι, διὰ πυρὸς φωτίσαι. ---- 
γ᾽ άθ 4110Ὶ δόλος. 

ΠΥΡΣΟΣΣ, «ίγιιες ἔρηογωπε ἱνοῖη» 
φογμπι, αμΣ ποοίς ρῥγοσμὶ ἱμοεδαέ παι,» 

οι: 11. : 

929. Πυρφόρος. 

ἐϊς, ἰσπα ατάἀεπία, ἴοεε αγάεπέξε, 
ἰΐοι ὕαΣ, εἰρηπιαπ ῬῈΡ ρπεπι, οἱ ἐπ- 
οεπάδμηι. ΓΜ Ὁ Ὁ» “αεοεπϑίο, ἶι. 6. 

πια αμὶ βοπεδ, δὲ συγδιηη ΚΓ τέκν. 
“Ψυά. ΧΧ. 31. β6ς, οοά. Οχοη. [0]. 
ν. 38. ἀνενέγχαι αυρσὸν τοῦ χαπιοῦ ἀσὸ 
φψῆς αόλιως, υἱ δϑδοοηάογο ἔβοογοηί, 
111 σίσπεπι 7ρηὲ ἂς ατρ. Ὑιάς εἴ 
ψυά. ΧΧ. 40. ὁ συρσὸς ἤρξατο ἀναβαί- 
νειν, Ἰῃσοηαἀϊυτα ῬΟΙΤΟΧΙς ΘΟΟΤΕΒΟΕΤΕ. 
Οοά. ΑἸεχ. ρχίοσί ἰοοο σπύργον τοῦ 
κανοῦ, ἕαταυτη ἴυγτὶ5 ἰμϑίδυ ανθὸ- ἔ 
ἴχπι, Ῥοβίουϊοσ! σύργος Ἰερῖε, 1πἴοὶ]- 
Ἰοοῖο ἐΐοσιιτα τοῦ βωδα ΑἸ Ἑαϊεῖ. 
ὉΓΊΠασ Ἰορπτης σύσσημον, ΒΥ ΤΩ ΒΟΪ ΠΏ, 
ἢ. 6. δἰρπιυγα εχ οοπιροβιίο ἀδέίιπι, 
4 φῇο Ἄοοηνεπογαΐ ἱπίοσ 608. 51], 
ἔστην ογαΐ βίρτιυτι, υἱ 6γδδ]} {85 
ῬΤα τ Σαδίδυ γα οὶ ΟἸΡοο- 
αἶα. Ὑείοσεβ δυΐδιῃ δ 58 ἀδρδηΐϊ 
6Χ οοιηροϑίϊο Ῥτεθοῖριια συρσοῖς, Καοὶ- 
διις αοοεηδὶδ. ῬΑΌΒΔῃ. (οτίη(ἢ. Ῥδσ. 
67. νέες). ϑὅδχί. Ετωρῖγ. 1,.. Υ Π1|. 
Αἀν. Μαίδουμ. ᾧ. 193. υνὶ νΙἀοηάι8 
ΒαΑρτίοίυβ Νοῖ, ραρ. 494. Ξη. Ῥο- 
Ἰογοθῖ. σᾶρ. 10. η. Ἡοταεν. 1]. Σ᾽, 
311. Ἡδβγοῖ. πυρσοὶ, λαμπάδες χαιό- 
μεναι, λαμπτῆρες, φρυχτώρια. Ἰάετῃ : 
πυρσὸς, λαμπὰς, ἣ διὰ πυρὸς σημεῖα. 
ϑυ 1446: αυρσοὶ, λαμπάδες, αυρκαϊαὶ, 
λαμπτῆρες, φρυχτωρία!. δ ἧς 

ΠΥΡΦΟΊΌΟΣ, ἐρπέηι 7εγ θη 5, ἐβπὶ- 
ἄν, ϑροοϊδῦτωα υαίες δαὶ δαρεγάοε, φμὲ 
οἷξπε αρμᾶὰ αταοος ργαοεάεδαΐ αοίεπι, 
ἔσαγο ἐεπίρογα οἰποίωξδ, ἐεπέπδαμε 7α- 
σεηι αἀγάσπέεπι πιαηι, οὐ σημα υἷα, 
πὲ λονιπὲ ξαογοδαηποί!, εἰἕαηι δοδίεδ 
»αγοεδαπί. ἼἋ ᾧ» νρετδίεε. ΑΙ. 

ΑἸ. ν. 18. 7ιᾶθ βΒΌΡΣα 8. ν. συρο- 
φόρος, εἴ δἂς ΕἸΒομουυτι ἀ6 ἴεσβδ. 
σΟ. Γ-. Τ. Ρ. 180. β6α. 

ΠΥΡΦΟΟΣ, εἰ]. ΟΥ̓ΣΤΟΣ, :α- 
εἰα ἱρηΐξενα. 12: ἰαποεα δαῖ ἐε- 

ἔμηι, 7αοκίμηι, “οὉ. ΧῚΪ. 21. στοσο- 
ἀϊ]υ8 καταγελᾷ σεισμοῦ αυρφόρου, 861}. 
ὀστοῦ, ἀοτιά ες βἰτερίζυτι φαρήέα ἱς- 
πενα. Ἰιορεταῦῖ ξοσίδβθα “,) 2.» 

ηυοά 5οἰπέξίζας ἐσπὲς εἰστιδοδε; οοἱ]. 
γν. 11. Ῥοϊϊυχ ΠΡ. 1. α. 10. βεζζῃι. 
137. εἰσὶ δὲ καὶ φᾳυρφόροι ὀΐστοὶ, υδὶ 

4Ν 

ὃ" 

δ» 



᾿ 

Πυρώδης. 980 Πῶμα. 

α νἱὰς ἴθ. ἈὈς ϑάοι ῬΉΣ]ο [0Ρ. λονρίῳ οὗ κύριος ἐστὶ «ωλεῖ αὑτὴν, τιοῖι " 
111. ἀἄε νι. Μοοὶδ ῥ. 461. ἤδη γοῦν Ἰίοες δ] απ ΡῈ γε! ἕοπεσα ε μαΐτια 
καὶ στόλους μεγάλους ἐπιβατικοὺς «λή- οϊεδίδίε ἀπηηζενε. .}08]. 11]. 5, τὰ 
εις ὀΐστοὶ συρφόροι κατέφλεξαν βληδέν- ποράσια ἐπώλουν ἀντὶ ὥνου, ἰταὰιάεττπι 
'φες, καὶ ὅλας «ὅλες ἱξανάλωσαν, αὖ. ρθ61}1 45 (ολαροιϊ) ὕτο νῖῃπο, ψιοᾶ 
σμηχόμενω μέχρι ϑεμελίων εἷς τέφραν Ὀϊθεταπΐξ, ἢ. 6. ἴεπαϊ Ρτεῦο. Ῥεπάετε 
ἐδαπανήϑησαν. Μιιδεο ἐς Ηδετ. ν. 41. οδὲέ χυφπίι! ΘΟΥΡΟΙΊΒ ἐχροπεῖςε εἰ 
αἱ 88. «υρίσνευστοι εἴ αυριπνίοντες διστοὶ 81:15 ᾿τδάορε. ϑυιϊάβο ἐπ αωλοῦσι: 
δυσίυπέ, δὲ ἰατοθῖ τοοϊδρα. ἂε (ὰ- σωλεῖῦ γὰρ τὸ σαρέχειν τοῖς βουλομένως" 
ἰαἰπἶα 8. διωοσίβ νἱ υδιγραιίυτ. ὅϑεν ζαὶ τὸ σϑρνεύειν, ὅπερ ἢ ἔστι 

ὃ ΙΔ δΌΡΓΑ 5. ν. συρόβολος. Ἴ2Υ' Οσεα. ΧΙ... 57. ΧΙ.1]1. 6..-.--- ς 

ΠΥΡΩΔΗΣ, ἐπέ, ἱρπει, αὐτὸ ὙὝΛΟΠ Ηἰἴρῖ. ὅϑγταπι. Ῥτονυ. ΧΙ. 
ἄεκ; μὲ βανιπια. διν. ΧΙ.111. δ. κοἱ δένὰ ΠΤ ΡΣ 
ἀγμίδας «υρώδως ἐμφυσῶν, δοὶ Ὑδροτεδυ ὙΠΓΛΟΣ, μεωίαν, ατεῖϊωε, πεμίαως, 

ἐχβαΐδιβ. Αρυὰ 0]. Ῥολυο. αι εκπωίως οεγυα, ἄσπια. χερὶ 
. 110. Σερίο νοοδίυχ συρώδης, 50] 18 πϑῳ Ἰαρξδῆ: ῬΈΣΡΤΟ: 

ἔξσνοστο αἰῶ, ἰοστίάα. ϑίσ. ΧΙΧ. 96. ΑὐοδΝ θὲ ὁ δόμα ἀράδα, 
860. (ΟΣ . ͵ονΥ. . Ορυες. Ρ. 

ΠΥΡΩΣΙΣ, οοηεδιείίο, ἑποσπάϊωα, 5218. Οδίακεσ. ἀς δέξο Ν. Τὶ ς. 10. 
μιγειίο, οοιρβαίίο, Τγ τ γλὰν οἰδιιε, Ἐπ. δχίσ. εἴ ᾽ Αππιδυᾶὰ Απῖνα. Οτῖς. ν. 

: 107. --- Ἣν» μεμα αεὶπὲ, αεεῖϊες. 

. ΧΧΗ͂Ι. 57. δ δ}. 48 φρεωπες αξῃ, ΧΧΧΉΙ, 16. ΧΙΙ͂Σ. 11. σαᾶ. ἡ 
ἤνοηξ μὲγ ἔφπσνι δοοϊριευάσται ἐπὶ: Χ 4, ΧΙ, 14. Ααῃ. βγημηδοῖ, 
ΒΟΣΙΩΟ δηϊτα δϑὶ ἀ6 οσυϊΐζυ βδοτο Μο- πϑΣ Ιε. ΧΧΧ. το ότηηγέαι 
ἰοολὲ. ---ο » ζογπας, 8 , 
ἀοςδοῃ ἐμεῦ Ριοντῷ, ΧΣΥΙ͂Ι. πρδιε. Αφα. πὶ, 11. 9. ϑαϊάακβ: 
21. χρυσίῳ αύρωσις, δυχυσι ἔογμδος Ἐλλν ΝΣ γενήματα τῶν ἵππων 
Ῥτοβδέυσ : υδὶ β΄ μοὶ. χωνευτήριον. --- χαὶ τῶν ὅδος ἔχομεν 
Ἰθτῷ, μγεο δοροέειτη, δδὰ, υἱίμπι ᾿αταψᾷν καὶ κολαχεύειν: ὉΔῚ νἱά. 

ργουεπὶ ες αἰλετε ὲ 
᾿ἰιλέρν ἐνερ: εἰοοίμαίε, ΑἸροο Υύ. ΠΩ͂ΔΟΣ ΝΕΌΣ, ρωϊαα ποῦιε. 

ἃ 9. υϑὶ σύρωσις δεῖ ὠγεάο, αὐωδίο ἐπ- ΓΟ ΤΙΣ 1)» υἷδιε αείπατωπι. Ζδολι, 
ἐεπεα. ἘΪΘαγοῖι. πύρωσις, δοκιμασία. ΙΧ. 9. δεῖ. πο οἴπεβ αῷλα ἐπ ; 

ΠΥΡΩΤΗ͂Σ, φιὶ ἐρπε εσοοσμίί εἰ νέω, δἰαυιϊάοτα ψεὶ ΟἽΘΠμ65 οἱ τοδρὶο 
ρῬεγραί, ὥιον, αωγὶζεα, αμναδεγ. ϑδαυ]ογεβ σῶλω ποπιίπδηςασ. ἔχ. 
ἢ, ἰάετα. Νεβδπι. 1Π]. 8. Μ5. ΟΟἹ)Ρεσί. ἰῃ ἀὰ Εγεδηθ Οἴοβε. 

ἐπβον ᾿ : Οχοῖς. Ρ. 1478. «ὥλος, ὄνος τρίτης. 
ΠΩΊΩΝ, δαγδα, νοϊιυιὶ σόα γενείου, ᾿ : ΤῈ τόν ἀρὴν (νυ δδέρλιὴ ὯΝ ἴάσιι ἼΣ ΧΙ]. 14. ἐπιβεβηκότες ἐκὶ «ὦ- 

Τονῖ. ΧΙΧ. 27. ΧΧΙ. δ. ἡ ἔψις τοῦ ΠΩ͂ΜΑ, ρμοίνε, ροέϊο, ἱ. 4. αέμα. 
πώγωνος, με κ᾿ ἀνω ὃ δ 4: ρα ἰῃ- ΓΌΠΠΕ Ἑυσίρ. [ομ. 1199. υδὶ υἱὰ. 
ΒΕΙῚΣ ῬΟΙΙΡΏΓΩΒΙ εχ ἘΘΌγαϊδιηο. οαἴι8. ΠΧ. Ῥοίαίδο, ταασῖο- 

«1 ὅδ. ΧΧΙ, 18. εἱ 8110] βρορίαϑ. . Ἢ χο,. 
ΠΩΛΕΊΏΏ, υοδπάο, εάν ρος, μξοτῆ: Ἴ βμ ἀμνοὶ "Ἐν ὌΝ εἰν γι Ἶ 

ἐμεπάβ οογροτὲδ οαιδα ἰγαδο οαμρομὲ τὶ τῆ μὲφυπος να δὴν δωΐ αἶξμε Ἑκεο. Π . ἵΦΟΒεΙ. ἃ. 1597. αυδπηι βεουῦ εκυπί 
3 “ΞὉ' . 18. 6. ἘΚ ΟΒοταβ οἱ Ττοιητηΐπβ. Οοὰ. αί. 

χτώμενος πρὸς τὸν πωλοῦντα, οταΐοῦ δὰ εἰ Αἷεχ. αὐγά. ΑἸά. αύματα. ας 
ψεοηαϊζοσϑ, 86. ΠΟῚ στ], υἱ 4110- Ατοη. ὧς Ὠἰδον. ἡ υ. 8. σόμα. 

αυΐῃ δοτὶ δοϊεῖ ἀθῶο Ψοῥεΐβο, ρεὶνῖ- Ζομδγαβ ἴ[,6χ. οοἱ. 160]. τὥμα, τὺ 
Ἰεσῖο ποῖ ἔγιιοαιν ἰοσῖβ, 4ε οχίδε σχέκασμα. Οοηΐξες Ἠοχοσ. 1]. .Δ΄, 
ΓονΧΧΥ. 18. Εχοῦ, ΧΧΙ, 8. ἀλ 116. εἰ Π΄, 321. ῬΒοῖδιδ : σῶμα, 



4“: τὸ αὐτὸν οὕτως λέγουσιν. 

δ 

Πωμάξρ. 
Ααὰᾶς ἘΕῤγ- 

τοοὶ. Μ. Ουάίαηυχι 475. 14. 
ΠΩΜΑΊΖΩ, ορεγομῖο ἑδρο, ΤΟρετΊο, 

οὗγμο. ἼΌὩ» ἑερο. Ῥε. ΟΧΧΧΙΧ. 

10. σωμασάτω αὐτοὺς, ορεγίαξ 86ι 
οὗγεαξ 1108, υἱ 81 ἃ σῶμα, ορεγοσι- 
ἔωνι. Ῥοῖοδεί αυοαια νοσῖϊ : ροίιδ 
εογες δἰί, απο σοηνθηῖ ὑόπόηο, αἵ 
ἀεάυχοῦῖῖ ἃ υϑῦϊοθ ἀδρογαϊία 8ὴ", 

ΤῈ. 
ΠΩ ΠΟΤῈ, ὠπφιαηι. Ὁ» 4 

εἰϊοδιιδ. 1 ϑδῖω. ΣΧ. 28. 001 ἀ6 
[οι ροσα ἔπΐζυσο αἸοϊαγ. [)6 ἴρια- 
ῬΟΓα ῥχβίοσιο Ἰορίίυς 1 Βορ. ἴ. 6. 
860. ΟοΙρὶ. 

ΠΩΡΟΊΏ, δεδείο, οοσαοο, οαἰζμηι 
οδάκοο, οδάπμτο, οσαἴῆσο, ἀεἰδγο ἐμδίαγ 
οαεὶ. 2» οαἶσο, τερσαβ οοπέγαλο. 

00. ΧΥῚΤΙ]. 7. πιτώρωντα, γὰρ ἀκ᾽ 
ὀργῆς οἱ ὑφδαλμοῖ μου, οαἴξσαπέ τα]ῇὶ 
ῬΓεδ ἱπαϊσηδομο οὐ]. ϑ014. “τ- 
πώρωται, τετύφλωτω. δεγοΐ, αγπω- 
ρωμένοι, ἐσχληρωμένοι, τετυφλωμέγοι. 14. 
ἐπωρώδησαν, ἐτυφλώϑησωαν. Ἐῖ ἃ πω- 
ρὸς, χυοᾶ οασιηε ἀεποίαί. ϑ]89: 
πωρὸς, ὁ τυφλὸς, καὶ πσώρωσις, ἡ τὐφλω- 
σις. (οπὲ Γκχ. Ν. Τ. 5. ἢ. ν. 

981 Πῶς οὐχὶ. 

ΠΩ͂ΓΣ, φμοπιοάο. ἢ}. ὙΤΠεοά. 

ϑοη. 11. ὅ. --α ΝΜ. 1. Ρασ. ΧΠΙ. 

12. δῇ. Χ. 17. --- ὅτ| Γι νἱέα ἐπα, 

8. ΡΕΗΤ' υἱέαπι ἔμαπι, δαΐ, υἱ Νυϊμχαίυβ ἀ 
το αϊξ, μὲν ϑαΐμέεπι ἐμαπι. 42. ϑδτη. 
ΧΙ. 11. «ὥς; ἢ. 6. φμονιοῦο ἤοο 7α- 
οἱαηεϑθ δαὰϊ: χο 7|7ὲ ἦοο ὦ πιὲ }οε- 
ἐωατὶ μοι β Τιεροταπί ΠῚ, απ 

Ἰοσξίο οϑὲ ἰοῆρο ῥσχεοίοσθηδ ἰοχία- 
11. -- 39. Ηθρτ. [{π|. 200. ΧΥ͂. 

14. .--- ἸΣ} "Ὁ» φμὲς ἀαδὲϊ, Ὦ. 6. εξ 

πᾶηι. Ψοῦ. ΧΙ. δ. Πῶς, ταια ὃς 
«ὡς ἄν, αυλπάοαυε τεαάοηάιυτη 6886 
μκέξπαπι, ἀοσυϊ Ὠοςῖ. Θομιεοίδσυβ ἴῃ 
Μεϊείθιῃ. Οὐέ. ἴθ Ὀϊοηγα. Ατί. 
ἘΠΒούον. Ρ. 100. --- ἤρυγνΨ, συδέμ, 

4 ὅδ. ΧΧΙΠ), 8. 1, ροηῃάυτη δ[η6 
ἀυΡ᾽1᾽ο δικαΐως. 

ΠΩ͂Σ ἊΝ ΓΕ ΝΟΙΤΟ, φποριοῦο 
ει υεῖ ενῖξ Ε΄ ΓΛ 5» φμῖς ἀαδὲ 

Ώευς. ΧΧΥΤΙ1. 67. Μ᾽ άδ ϑυρΓΑ 8. 
πῶς. 

ΠΩ͂Σ ΟΥ̓ΧΙ, φμαπίο πιαρὶδ. τὴ} 

Ἵ"»» Ρχον. ΧΥ͂. 1]. 





Φ-» 

Θ 

ΑΌΡΕΝΏΌΑ. 

ΝΑΝ 
Ῥ, 4092. δ. 10. --- ΒΝΑΝΑΓΑ, 

Ναπάα βοὸὰ Ναππα, ἄδοὲὶ ποϊηθῆ 
δρυὰ Ῥεσβαβ, αυδπὶ εἴ Ναναῶν αἰεὶ 
οὔϑεσναίῖ Βυ]θηρβοσιθ ἰπ Εο]οσίβ δὰ 
Ασῃοδίυμη εἴ ἴῃ Ῥοϊΐγοίο 110. Χ. 
(97. 19.) ᾿ηνϑηϊ, υδἱ πυπο Αὔνη 16- 
αἰυγ. (Οὐταπιοσησγδίιν 9 Μδςς. Ϊ. 
18. ἐν τῷ τῆς Ναναίας ἱερῷ, ἴῃ 40 
Απεοοῆυβ ἱπίογίδοϊιβ εδὲ. [Ὀ. ν. 
15. τῶν ἱερεῶν τῆς Ναναΐίας, υῖϊ΄ οοά. 
ΑΙοχ. τοῦ Ναναίου Βαθοι. Η. Βεΐδη- 
ἀυ5 ἱπ 188. ΜΊβοε]]. Τ' 11. Ρ. 2502. 
Ῥυΐαῖ, Ναπεδρᾶϊῃ 6686 γοοθτὶ Βεσεὶ- 

οδπὶ ἀλ), Ναηπε, αυξ πιαέγοηε ὨΟ- 

ἴδῖ, σομνθη θη ςβαίτηυτη ἀδΣ ΠοιΏθη, 
υπὰ6 εἴ μήτηρ ϑεῶν οἱ Δημήτηρ δρυὰ 
Οτγαοορ, εἰ ἥαρπα Μαίεν ἀρυὰ 1.4- 
τἰποβ, εἴ Μήτηρ 5:1} ]1οἱἴογ. Νοη- 
Ὠ1}}118 νἱγ 8 ἀοςξ8 ε81 δδίαπα, Βεγεσο 
ἴῃ Αἀάτίδιῃ. δὰ ϑεϊάδηστι ἀθ Ὠ 118 
ΥΣΙΒ Ὁ. 331. Ῥεπις Εἴψηισα. ᾽ὰΘ 
ΚΙΡρίησι Βοοθη8. Απμθσυ. Ρ. 90. 
864. εἰ ΡΒΠΡΡυσι ἃ Τυστα ἰῃ Μο- 
Πυτ  ηΓ8 ' οἴοσῖβ ἈΠΕ] ᾿. 194. 

Ρ, 400. ἐ. 11. ροϑῖ 866. --- ΗΪ5 
δὰς ὅεη. ΧΙ ΙΧ. 94. χαὶ ἐξελύϑη 
φὰ νεῦρα βραχιόνων “χειρῶν αὑτῶν, ααἱ- 
θυ8 κλα ἤρν ΤΠ Ἐπ αΐα ἴῃ ὭΡΑ 
Ἡεῦταῖοο. ΕΧΧἧ νἹἀδηίαγ νεῦρα εχ 
Ἰηρσθηΐο ᾿Π οΓΡΓΘ Δ 6 ΠΕ οδιιδα δ Π1- 

ἀ αἶδδβ6, δυΐ σολ᾽ αϑγυμπί ἄτιϑ ν ΒΟΉ 68 

Φ 

νοςῖβ ἡ. Νοπηι] βραχιόνων ἀ6- 

Ἰομάμ οχἰβεϊχηδτιμηξ. 
Ῥ. 500. ἐ. ὅ. --- ΝΒΝΕΦΘΑΡ εἱ 

ΝΕΦΘΑΡ. 9 Μδοο. Ϊ. 86. δες. ΑἸοχ. 
ΑΙά. εἰ Οοτρὶ. νέφϑαρ, ὃ διερμιηνεύεται 
καδιαρισμός. Ηδὰν. Βεϊδηδυβ ἴῃ Ὠ 188. 
ΜΊ566]]. Ρ, 11. Ρ. 119. εἰ 176. ἐφϑὰρ 
Ιεφεπάυμι Ἰυαϊοαῖ, δος Ῥεγείοα βοσὶρ- 

ἴση γα αἱ 4Ὁ Ταλτ, Ἀ. 6. 

ἀφμα πιμηάα. 

Ρ, δ0]. ὄ. η, ἱασατα ΒΝΕΏΤΑ, Ῥἕθ- 

τη ἶθδο εἰς γα] ἐς, εἰς νέωτα, ἐπ πππιρπ 

. ΞΥΛ 
πουμπι, υεπέμγηι, δεχμεμέξηι. ὯΝ 

ν» τεομπάμπι ἑεηῖρμς υἱία. Οεῃ. 

ΧΨΥΠ1. 10. κατὰ τὸν χαιρὸν τοῦτον, εἷς 
νέωτα. ἴα ῬὮ1]ο ἀς ΑὈτδδδπιο οὶ. 
Ν. ».388. εα. Ρέειξοσ. ν ετρα εἰς νέωτα 
ἀδβυηῖ ἰοχίυ ΓΧΧ [πη δ βυηῖ 
νοὶ Ααυϊΐα νοὶ αἷπι8 [πιουρσοῖίβ. 
ῬὨΠΟΙΪ8Β 6886 βιδίυ ΥΝ 6βϑϑηρίυβ δ 
ἴῃ Εγίβίοϊα δὰ Ν᾽ μοιμλτη μαρ. 95. 
ἩδόγοΝ. νέωτα, εἰς τὸ ἐπιὸν ἣ μέλλον 
ἔτος. Μοτῖβ: νέωτα, ᾿Αττιχῶς. τὸ μέλ 
λον ἔτος, ᾿Ἑλληνικῶς. 

Ρ, δ02. δ. 4. Βερ ΐυ8. ---- 

ἤεγοι. ΧΙ. (ατ. ΧΧΙΧ.) 4. 
ἢ ΓΒ9 ἘΓαπδίἸογηΐ ΡΟῚ τῶν νήσων, 

δῖ πο ]εοῖα, δυῖ, αυοὰ ρμοίϊιι8β 
ΤΘΟΓ, ὈΧῸ 9ρυγία Βα ιΐα νοσα “85, 

αυοὰ δρϑυτάα ργοάϊσε νἱάεδαΐωσ ς 
βοηϊοῃίξα : ἑησείς (α 'σ. Ηδ- 
Ὀεξ αὐἱάοτι Εά. Οοιϊηρ τ. τῶν νήσων 
φῆς Καπααδοχίας, δε ΘαοΓ68 οἦπ8 
Οὔὕεδοδλσα νογδϊομοι δα ἰοχίυση Η6- 
Ὀγαίσυνι οἱ 1,5 ΕἸ υτ ΟΟΣΤΟΧΊδ856, ΤῸ 
εϑὲ βυβρίοϊομΐβ Ὀ]θηδ. 

Ρ. 607. 5 8. ροεῖ 6. --- υὐἱ 1α- 
τῶδι, δ ποσ ΟὈΣΘΡ τηοηθδῖω, ἴοσοὸ 
ΠΉΡΓΟΒδῚ κόμμα ἴδιον νόμωσμα ἰοχοῃ- 
ἄυμι νἱάδίανΣ χόμμα ἰδίου νομίσματος. 
Οεσῖο νυϊχαίυθ μαροῖ : ρεγουξεεγαηι 
ΠΣ πιριδηιαίδ. Οεΐετυμι νἱὰδ 
δὰ Ὦ. 1. εν] ηρὶ! Οὔδβ. 583. Ρ. 1Π|. 
Ῥ. 222. 586α. 

Ρ. 8611. σ. 1]. ψυπυ8. --- 
Ηἱ8 δάἊ .0. ΧΙ]. 11. υδὶ ν]άεῃ. 
ἀυ8]1,.. Βοβ. Ἐδάδη οοπῆιδίο νο- 
αὐγὰ νοῦς εἰ οὖς ἰἸοοιχα αυοαθα παροῖ 
20». ΧΧΧΙΝ. 8. 

Ρ. 514. ρ. 8. Ροδὶ ΒΑΡοηϊ. --- Εχ 
Ἡουθί ζαμε! βοηϊθηῖβ βου ρβοσυμξ 
ἐνέσταξεν, χυοα ργορῖιι8 δὰ νυ]ρὰ- 
ἴδγη Ἰθοιοπθιη δοοθαοζεῖ. 

Ῥ, 5621. ο. 11. ροκῖ ς. 9. --- 86 
ΤΗῆ. 1ἰκὶΣ Ορυβουϊα  αγα ρᾶρ. 1. 
566. 
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Ρ, δ44. ἃ. 3. Ῥοθὲ Ασδρα. ----͵ 
Ὁ Ν» συ. ὙπΒοοάοί. Οδη. 1. 99. 

τὸν αάντα χόρτον σεερμαίνοντα σείρμα 
τοῦ (Βΐς ποοδββασῖο Ἰοροηάυγη τὸν) 
ἐπὶ «ἂν πρόσωπον τῆς γῆς. 

Ρ. 547. ἃ. 8. ΌΟΣΊ. ---- Οδὸς 
ψαϊοί ἱ. ᾳ. οὐδὸς, ἐΐπιεπ. δ᾽|. Επιία- 
(5 ἰπ Ηοιιοσγ. 1]. Α', . 118. 
Ψιά6 χυοααε βϑορδοοϊ. (Εα. (οἱ. Ρ. 
821. 

Ῥ. 582. ὶ. 4. μοπέ ε5ί. --- (αἴο- 
ΣΈ ἴθ Ααυΐΐα τοϊϊ αι πύπι ἔον- 
1Δοϑε Ἰεσεπάυμι 6ϑὲ οάκσις ϑεὰ 
διηδῖ Ααυΐα νοσῦδ πὶ οω ἀδαϊποηξα, 

Ῥ. 540. α. 8. ἐπέ. --- 1 Μδοο. 
1. 19. πάντα τὰ ἐν οἴκῳ, υἱὶ ϑγτι 
ναὶ νεσὸ Ἰορὶϊ," νοὶ 1 ἃ 
ἐδὲ, δ αἱ βδεγίρίυτα δββεῖ τγὰ ὑπὸ τὰ 
ὑπήκοα τῇ βασιλείᾳ κι τ. Δ. 

Ρ, 548. ἃ. ὅδ. γμοοὶ Ιορίξατ. ---- 
Οτίζεμεβ αυοαθα οοπίγα Οδἰθυτι 
Ἰοχῖς οὐκ ὀλεγοσεὸς, αυοά ἀσξεηαϊς 
Οἰδανίαθ ἀς 5611. Ν. Τ. Ρ. 48. Εογ- 
ἴλδϑ86 ἴδσῦθῃ γε β ὀλμλγοστὸς εἶ κ. τ. λ. 
ἱπιεγττοραῖΐνο βου θεπαάδ δὲ δοορίθῃ- 
ὧδ δυπῖ, υἴ οοῃνοπίβης οὐτὰ Μεαι. 
11. 6. 

Ὃ 

Ῥ, 568. ο. 10. ροδὲ μάν. --α 
ὉΔῚ, αἱ πος οὐίϊον δάάδτη, ϑυβρὶοατὶ 
(Δ ῃ 8]14υ]ἱ8 ροϑϑοῖ Ῥαυϊαπι δοσῖρ- 

ἁ εἶδδθ νοιώζετω. Ψυϊμδῖυθ οστὸν }ὲ- 
Ῥγδυϊονυσω, αἱ βεορῖυθ ὀνομάϑω ΓΘ 
νομίζω εἰ οοηπίτα ροπυηί. δ᾽. δρυὰ 
ῬὨηοησοπι ΑἸερον. Το. 1. Ρ. 18. 
οὐ. Ῥέοϊξον, ὑγο ὠνμασνα; τηδϊϊηα 
ἔογίδβϑο Ἰερίξαν μνόρωδταε. , 

Ρ. 571. ἢ, 4. γοεὶ ΓΤ): το (ϑι 

Δ] ΊΆτὰ ἰθος᾿ομθτα ν σα βοουξὶ βυπξ, ἰῃ 
8ι.18 οοἀά, ροΐζιι8 γερεγεγιπὶ ΣΤ 
(0]]. 1 ϑὅ6πι. ΧΧΙ. 8.) 

Ρι 591. α. 7. Ῥοεῖ μαρεῖ. --- 
Ηοιιθϊ χαπίίυβ δα ἢ. 1.: Ογαςὶ δρμη- 

ΑὨΏΕΝΒΑ. ΠΑῚ 

μα ποῦ ἀδάπουπε ἐπ τδάϊος πρν 
"παΐμτε, τιλτι πιαΐμης οταϊτθσες, βοὰ 
ἔογεδιι 6Χ δουρομθ γγΧῚῈ» αι 6 - 

θαι εεξ ϑαπλαγίδπογυσα, Νίαπι ὅρ- 
μᾷν Οταςῖβ ἰάθη ἔδσε δο (Ὁ δ]άδι.- 
οὐπλ 1,42)» Ῥγόρέγαγε, υπὰδ (Ἐ42]- 

ἀκῖοβ υγυ) , οεἰογίέέεν. 

Ῥ, 5092. 6. 5. ----: Ῥοβὲ ῥαδάρινας. ---- 

αὐ ϑς 90". ΧΙ. 89. 56ς.- οἄ, (ὐτα- 
αἴ. Βοο νόοσλθυϊυτι μτὸ νυϊρατὶ 

ἑάδαμνο Ἰεσίξασ. ἣ 
Ῥ᾽ δ06. ἐ. 8. ρμοεῖ εεΐί. --- 1 Μδος. 

ΠῚ. 48. «ερὶ ὧν ἐξηρεύνων. 1,ρδῸ περὶ 
ὧν Ἰεξα σερὶ οὗ, δυϊ ἰῃ αδπίοοοθάεπε- 
5 τὰ βιβλία Ἰοοο τὸ βιβλίο. ϑδεὰ 
νἹὯ6 ἀδ Ἐ.]. δεϊάσπυχω ἀ6 Ὠϊῇς ϑγτὶς 
Ῥ. 84. 566. 

Ῥ. 604. σ. 7. --- ΦὌΥΔΑΝΟΣ 
2οὉ. ΧΧΝ. 4. βες. οοά. ΑἸεχ. οὐδανὸς 
οὗ καϑϑαρός. Τιοροπάυπι οὐρανός. (ὦ- 

7 

[1 

Ὀγιτι ὩΠ] 5 νοσθΐβ τεσροπάεοϊ ἴπ ἃ 
(χα Ηοργαῖοο. 

Ῥ. 608. ὁ. 8. ρῬοβὲ βερῖίῃβ. --- 
Ῥγῳίογοδ Ἰερίτυν [68. . 80. δβρο. 
Οομρ]. Α]Ἰά. Αταῦρ. οἱ σορε. εἰς τὸν 
οὐρανὸν ἄνω, 6 αι! νεσθὶβ, χυϊραε 
ΠΙὮ τεβροπᾶος ἢ ἰσχὰι Ηδρθν., 
γοσρα Ηδργαῖοα ΘΟΥΤΊ γα ΘΟΏΔΣΟΣ 
Τονίμι8. Θεὰ, υὐ θδπα τποπυῖϊ 
Βαυθσγυβ ἴῃ Οτ ἶσα ὅδοσγα Υ'. Τ᾿ ὑ. 
427., Θχοιηρίασία γα εχ ες. 
ΨἼΠ. 21. 92. ἱπίεγροϊαία βαϑθε υἱ- 
ἀεδηΐυν ; ῬἈγαβῖθ δυΐθια οαέδν ἐμέε- 
εγὶ ΔἸῖθμα οί ἃ τὰ, αυδτη νϑῖοβ ἐδ- 
Βουῖθογα νοἱυἱ. 
ΠΡ, 644. ἃ. 9. Ῥοϑῖ νεανΐίσχος. “---- 
Ψυϊρείυϑ: τεϊΐφμα ἐρεὶ σεση «πὲς αἰ- 
υἱδετιπί. Ἡουβίραμτο δ ἢ. 1. 
πιωωδία Βαπιξ ἔατη!}Σ εἴ ϑεσνὶ, ηυὶΐ ἐπ 
ὀχογαῖξιι ογαιΐῖ, δὲ οὐ Βοεὲθ σεὶς 
Ῥυρτιδνογασῖ. 

ΕΙΝῚΒ ΝΟΚΌΜΙΝΙΒ ΒΕΟΌΝΘΒΘΙ. 

Ἐχουάδδραης Απάτολε οἰ Σοδποὸ Μ. Ὀυποδη, 

Αοωοδεγνδ Οἰπεγηεηεὶς Τωρορναβδὴ. 



Ὀἰο Ζϑα Ὀγ (ὡοοφῖςο 





Ὀο ΠΖθα Ὁγ (ὡοοφῖςο 



Ὀἰο Ζοα Ὀγ (ὡοοφίς 



Ὀἰο Ζοα Ὀγ (ὡοοφίς 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (ὡοοοῖς 


